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HAFÂCÎ, Muhammed Abdülmün‘im

bir lik te); Dîvânü Ebi’¹-ªay yib el-Müte-

nebbî (Ka hi re, ts., Saîd Cev det Sehhâr 
ile bir lik te); Ta kıy yüd din el-Fâsî, Şifâßü’l-

³a râm bi-aÅbâri’l-be le di’l-¼arâm (I-
II, Mek ke, ts.; Ka hi re, ts., Ab dül cebbâr 
el-Filâlî ile bir lik te); Nâbi ga ez-Zübyânî, 

Dî vân (Ka hi re, ts.); Mün zirî, Mişkâtü’l-

ya š¢n fî e¼âdî¦i Sey yi di’l-mür selîn (Ka-
hi re, ts.).
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ÿİs ma il Dur muş

– —HÂFIZ YÛSUF
(ö. 1201/1787)

Sarây-ý Hümâyun hat hocasý.˜ ™

Ha ya tı na da ir ye ter li bil gi yok tur. Do-

ğu ta raf la rın dan göç ede rek İs tan bul’a 

yer leş miş, Kırk çeş me (Fa tih) ya kı nın da 

bu lu nan Peş ta mal cı lar Çar şı sı’nda peş-

ta mal do ku ma ve sa tı şıy la uğ raş mış tır. 

Genç li ğin de Ha sır cı lar İma mı di ye bi li nen, 

Zü lüf lü ler Oca ğı’nın hat ho ca sı Mus ta fa 

Efen di’den hıf zı nı ta mam la mış ve al tı çe-

şit ya zı yı (aklâm-ı sit te) meş ket miş, ay rı-

ca inşâ il mi ne da ir usul le ri öğ ren miş tir. 

Hat sa na tın da me zu ni ye ti hak et mek le 

bir lik te ho ca sı ile ara la rı açıl mış, bu nun 

üze ri ne hat ça lış ma la rı nı ya kın dan bi len 

ve tak dir eden İbrâhim Ro dosî Efen di’den 

icâzet al mış tır.

Ne şir: Hafâcî’nin tahkikli neşrini yaptı-

ğı ve bir kısmını aynı zamanda şerhettiği 

eserler şunlardır: İb nü’l-Mu‘tez, el-Bedî£ 

(tak dim, şerh ve ta‘lik; Ka hi re 1364/1945; 
Beyrut 1410/1990); Resâßilü İb ni’l-

Mu£tez fi’n-našd ve’l-edeb ve’l-ic timâ£ 

(Kahir e 1946, 1954); Sa‘leb, Æavâ£idü’ş-

şi£r (tah kik ve şerh, Ka hi re 1948, 1953, 
1971; Bey rut 2005); Hatîb el-Kaz vînî, el-
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A‘lem eş-Şen te merî, Eş£ârü’ş-şu£arâßi’s-

sit ti’l-Câhi liyyîn (Ka hi re 1958; Bey rut 
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hü’l-išti½âdiy ye (Bey rut 1973, 1982), 
ƒulûdü’l-İslâm (Ka hi re 1975), el-İslâm 

yer fuŠu’ş-şu£ûbiy ye (Bey rut 1977), el-

İslâm ve ¼aŠâre tü’l-müs tašbel (Ka hi-
re 1984, Ab dü lazîz Şe ref – Emi ne es-Sâvî 
ile bir lik te), el-İšti½âdü’l-İslâmî (Bey rut 
1990), el-Fik rü’l-İslâmî bey ne’l-a½âle 

ve’t-tecdîd (Bey rut 1991), el-İslâm 

ve’l-³az vü’l-İfrîš¢ (Bey rut 1991), el-İn-

sâniy ye tü te£ûdü ile’l-İslâm (Bey rut 
1992, Ab dü lazîz Şe ref ile bir lik te), Fel-

sefe tü’t-târîÅi’l-İslâmî (Bey rut 1992), 
el-İslâm ve ter bi ye tü’ş-şebâb (İs ken-
de ri ye 2002), el-İslâm ve ta¼š¢šu’×-

×ât (Ka hi re 1432/2011), el-Bahâßiy ye fî 

Šavßi’l-İslâm (Bey rut, ts., Ab dü lazîz Şe ref 
ile bir lik te).

Ta rih-Si yer: el-ƒafâciyyûn fi’t-tâ-

rîÅ / Benî ƒafâce (Ka hi re 1950, 1965, 
1971), Benû ƒafâce ve târîÅuhümü’s-

si yâsî ve’l-edebî (Ka hi re 1952), Sîre tü 

Resûlillâh (s.a.s.) (I-IV, baskı yeri yok, 
1971), el-Ez her fî el fi£ £âm (I-IV, Ka hire 
1374, 1988), Fî mevâ kibi’n-nü büv ve 

(Ka hi re 1974), Meşâhid mi ne’s-sîre ti’l-

£â¹ı ra (Ka hire 1980), Er va£u’l-meşâhid 

min sîre ti’r-resûli’l-a£¾am (Dı maşk 
1982), (Silsiletü) es-Sîre tü’n-ne be viy ye 

(Dı maşk 1986, 2000, 2001; Kü veyt 2003), 
Sîre tü ƒâte mi’l-mür selîn (Bey rut 1991), 
et-Tefsîrü’l-i£lâmî li’s-sîre ti’n-ne be viy-

ye (Bey rut 1992), el-Mek te be tü’l-£Ara-

biy ye ve me ½âdi ruhâ (İs ken de ri ye 2002), 
es-Sîretü’n-ne be viy ye tü’l-Åâli de (İs-
ken de ri ye 2002), Øav tü’t-târîÅ (İs ken de ri-
ye 2004), el-¥are ke tü’l-£il miy ye fi’l-Ez-

her fi’l-šar ney ni’t-tâsi£ £aşer ve’l-£işrîn 

(Ka hi re 2007, Ali Ali Subh ile bir lik te), es-

Sîre tü’n-ne be viy ye ve’l-i£lâmü’l-İslâmî 

(Ka hi re, ts., Ab dü lazîz Şe ref – Emi ne es-
Sâvî ile bir lik te).

Tef sir-Ha dis: el-MuÅtâr mi ne’t-Tecrî-

di’½-½arî¼ li-e¼âdî¦i’l-Câmi£i’½-Øa¼î¼ 

(I-IV, Ka hi re 1955, 1958, Mahmûd Emîn 
en-Nevâvî ile bir lik te), et-Tefsîrü’l-vasî¹ 

li’l-Æurßâni’l-Kerîm (Ez her’de ki Mec-
mau’l-buhûsi’l-İslâmiy ye yö ne ti minde 
Hafâcî’nin de bu lun du ğu ulemâ he ye ti, 
I-X, Ka hi re 1973-1993), Mevsû£atü el fâ-

¾i’l-Æurßâni’l-Kerîm (Ka hi re 1988), el-

Mün teÅab fî tefsîri’l-Æurßâni’l-Kerîm 

(Ka hi re 1995, için de Hafâcî’nin de yer 
al dı ğı Ez her âlim le ri he ye ti), Tefsîrü’l-

Æurßâni’l-¼akîm (I-XI II, Ne cef, ts.), 
Şer ¼u Øa¼î¼i’l-BuÅârî / Ta£lîšåt £alâ 

Øa ¼î ¼i’l-BuÅârî (I-X), Meß¦ûrât ne-

beviy ye: MuÅtârât mi ne’l-e¼âdî¦i’n-

ne be viy ye ti’ş-şerîfe (Ka hi re, ts.).



513

HAHAMBAÞILIK

Ku ru mun 1835’te res men ta nın masın-

dan ön ce İs tan bul ya hu di le ri ha hambaşı-

la rı nı ara la rın da se çe rek hü kü me te bil-

di rir ler di. Fâ tih Sul tan Meh med’den 

itiba ren, se çil miş olan li de rin hü kü me tin 

ona yı na su nul ma sı mec bu ri ye ti ge ti ril di. 

An cak ya hu di le rin, Rum ve Er me ni ler gi-

bi pa di şah be ra tı ile res men ta nı nıp ta yin 

edil miş bir li de ri bu lun mu yor du. Ya hu di 

ce ma ati nin bu yön de ki ta le bi dev let ta ra-

fın dan ka bul edil miş, ha ham ba şı lık ku ru-

mu 23 Şev val 1250 (22 Şu bat 1835) ta rih li 

Takvîm-i Vekåyi‘de ya yım la nan ka rar-

la res men ta nın mış ve Av ra ham Le vi’ye 

be rat ve ri le rek ha ham ba şı lık ma ka mı na 

ge ti ril miş tir (1835-1836). Resmî ta yin be-

rat la rın dan an la şıl dı ğı na gö re bu ta rih ten 

iti ba ren ha ham ba şı lık ma ka mı baş şe hir 

ve eya let ler de bu lu nan bü tün ya hu di ler 

üze rin de tek yet ki li mer ci dir. Di ğer bü tün 

böl ge ha ham ba şı la rı bu ma ka ma bağ lı 

olup on la rın ta yin ve azil le rin de ha ham-

ba şı söz sa hi bi dir; hü kü me te baş vu ru ko-

nu sun da da yegâne ara cı ha ham ba şı dır.

Ha ham ba şı lık ku ru mu, İs tan bul’da baş-

lan gı cın dan bir sü re son ra di ğer şe hir ler-

de ki ya hu di ce ma at le rin de de oluştu rul-

muş tur. 1835’te İz mir, Se lâ nik ve Bur-

sa’ya, 1836’da Edir ne ve Sofya’ya, 1840’ta 

Sa ray bos na’ya, 1841’de Ku düs’e, 1849’da 

Bağ dat’a, 1874’te de Trablusgarp’a ha-

ham ba şı ta yin edil miş tir. Ha ham ba şı la rın 

yet ki ve so rum lu luk la rı ta yin be rat la rın-

da açık lan mış tır. Os man lı ya hu di le ri se-

kiz yö ne tim böl ge si ne ay rıl mış; İs tan bul, 

Bur sa, Se lâ nik, İz mir ve Ku düs bi rin ci de-

re ce den; Sof ya, Bos na ve Edir ne ise ikin ci 

de re ce den ha ham ba şı lar ca yö ne til miş tir. 

Bu mer kez ler ba rın dır dık la rı ya hu di hal kın 

nü fus ve öne mi ne gö re be lir len miş tir. Bi-

rin ci de re ce de ki şe hir mer kez le rin de ha-

ham ba şı lar şeh rin asil le ri ta ra fın dan se-

çi lir ken ikin ci de re ce de ki şe hir ler de ya hu-

di ler ha ham ba şı yar dım cı sı ta ra fın dan yö-

ne til miş, bun lar o yer le şim bi ri mi nin bağ lı 

ol du ğu ha ham ba şı lar ta ra fın dan gö re ve 

ge ti ril miş tir. Ha ham ba şı ta yin edil me yen 

da ha kü çük top lu luk lar da “rav ha-ka hal” 

adı ve ri len böl ge ha ham la rı ce ma ate baş-

kan lık et miş tir. İs tan bul’da ha ham ba şı lı-

ğın 1835’te ih da sın dan iti ba ren otuz yıl 

ka dar bir sü re iki ay rı ha ham ba şı lık ku ru-

mu gö rün tü sü or ta ya çık mış tır. Rav ha-

ka hal ce ma atin dinî ve mânevî li de ri ka bul 

edil miş, ha ham ba şı ise bir dış tem sil ci ve 

so rum lu ma kam ola rak ta nın mış tır. Za-

man için de ha ham ba şı lık ma ka mı nın öne-

mi ve say gın lı ğı art mış, 1864’te ha ham ba-

şı ta ma men rav ha-ka ha lin ye ri ni al mış ve 

im pa ra tor lu ğun bü tün ya hu di te ba ası nın 

391; sü lüs-nesih kı ta, En van ter nr. 460; 
sü lüs-ne sih kı ta, En van ter nr. 3430; Sa-
kıp Sa ban cı Mü ze si, sü lüs-ne sih kı ta, En-
van ter nr. 110-0127 –HY). Eser le ri ara sın-

da 1171’de (1758) ne sih hat tıy la yaz dı ğı 

ser lev ha, sûre ba şı ve gül be ze me li mus-

haf-ı şerîf (TSMK, Ema net Ha zi ne si, nr. 
141) onun ne sih hat tı na olan hâki mi yet 

ve kud re ti ni gös te ren en önem li ese ri dir. 

Bu mus ha fın cet vel le iki ye ay rıl mış say fa 

ke nar la rın da (hâşi ye) dik ka ti çe ken kı ra at, 

sûre ve âyet ler le il gi li ba zı açık la ma lar yer 

al mak ta dır.
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ÿMu hit tin Se rin

– —HAHAMBAÞILIK

Osmanlý ve Cumhuriyet dönemlerinde
yahudi cemaatini dinî açýdan

temsil eden kurum.˜ ™

İs tan bul’un fet hin den son ra Os man lı 

Dev le ti için de ki gay ri müs lim te baa “mil let 

sis te mi” adı ve ri len bir hu kukî dü zen le me 

çer çe ve sin de yö ne til me ye baş lan mış tır. 

Bu na gö re her dinî top lu lu ğun yük sek rüt-

be li din adam la rın dan bi ri ken di ce ma ati 

ta ra fın dan li der ola rak se çi lir ve o ce ma-

atin yö ne ti miy le gö rev len di ri lir di. Ya hu di 

ce ma atiy le il gi li dinî iş le rin en yük sek mer-

cii olan ha ham ba şı da bü tün ha ham la rın 

ve ce ma at li der le ri nin yö ne ti ci si ko nu mun-

da dır. Os man lı lar’da ilk ha ham ba şı, Fâ tih 

Sul tan Meh med’in İs tan bul’u fethi nin ar-

dın dan ta yin et ti ği, Bi zans’ta da İs tan bul 

ya hu di le ri nin ha ham ba şı sı olan Rav Mo şe 

Kap sa li’dir (1453-1496). Kap sa li’ den son ra 

Eli ya hu Miz ra hi (1496-1526) İs tan bul ya-

hu di le ri nin ha ham ba şısı ola rak gö rev yap-

mış tır. Bu ilk iki ha hamba şı nın ar dın dan 

XIX. yüz yı la ka dar dev let ta ra fın dan ta nı-

nan ve Os man lı’ da ki bütün ya hu di le ri tem-

sil eden resmî bir ha ham ba şı ol ma mış tır.

Hâfız Yûsuf Efen di bir ara bir dev let 

ada mı nın hiz me tin de se ya ha te çık tı, dö-

nü şün de Ha sır cı lar Oca ğı imam lı ğı na ve-

kil ola rak ta yin edil di. Bu sı ra da ta nış tı ğı 

ho ca sı nın üs ta dı Reîsül hattâtîn Eğ ri ka pı lı 

Meh med Râsim’den hüsn-i hat tın bü tün 

in ce lik le ri ni öğ re nip sa na tı nı ge liş tir di, 

onun öv gü ve be ğe ni si ni ka zan dı, hat tat-

lar ara sın da şöh re ti ya yıl dı. Tay yibî Efen-

di’nin yap tır dı ğı mek te be hat ho ca sı ol-

du. Ga la ta sa ray Mek teb-i Sultânî hüsn-i 

hat ho ca sı Dâimî İbrâhim Efen di, Sarây-ı 

Hümâyun En de run Mek te bi’nde hat ho ca-

lı ğı na yük sel ti lin ce onun ye ri ne Ga la ta sa-

ray hat ho ca lı ğı na ge ti ril di. Bu mek tep te 

ye te nek li pek çok ta le be ye tiş tir di. Bu ra-

da ki ba şa rı lı hiz met le rin den do la yı Sarây-ı 

Hümâyun En de run Mek te bi hüsn-i hat 

ho ca lı ğı na ter fi et ti. Hâfız Yûsuf Efen di 

29 Zil hic ce 1201 (12 Ekim 1787) ta ri hin de 

ve fat et ti. Kab ri nin ye ri bi lin me mek te dir. 

Ye tiş tir di ği ta le be ler ara sın da Üs küdârî 

Ab dul lah b. Sâlih, Ah med Nazîm b. Ha san, 

Laz Ömer Vas fi Efen di, Eyüp lü Ah med 

Tevfîkî Efen di öne çı kan hat tat lar dan dır.

Hâfız Yûsuf’un gü nü mü ze ula şan 

eser le rin de, Os man lı hat eko lü nün özel-

lik le sü lüs ve ne sih ya zı lar da bü tün 

este tik de ğer ve in ce lik le ri ba şa rıy la uy-

guladığı gö rülmek te dir (Sü ley ma ni ye 
Ktp., Süleyma ni ye, Mu rak kaât, sü lüs-ne-
sih kı ta, nr. 9; TSMK, Ha zi ne, sü lüs-ne-
sih kı ta, nr. 2290/35; DEM SA Ko lek si yon, 
sü lüs-ne sih, hilye-i şe ri fe, En van ter nr. 
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