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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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(1660) tah sil için git ti ği Bağ dat ve Bas-

ra’da âlim ler den ders al dı. Özel lik le Bas-

ra’da “Şey hü’ş-şüyûh” ola rak ni te len di ri-

len Mu ham med er-Rifâî el-Hü seynî’den 

fay da lan dı. Su dan Bru no’da Sîdî Ab dul-

lah el-Brunâvî’den ders oku du. 1080’de 

(1669) Fas’a göç edin ce Ab dülkådir el-Fâsî, 

Mu ham med b. Saîd el-Merg¢sî, Hamdûn 

Miz vâr el-Fâsî gi bi bir çok ho ca dan ders ve 

icâzet al dı. İlk za man lar mu ta as sıp Mâ li kî-

ler ül ke sin de bir Şâfiî ola rak Fas ulemâsıy-

la öğ ren ci le ri ta ra fın dan ya dır gan dı ve 

so ğuk bir şe kil de kar şı lan dı. Fa kat da ha 

son ra şi ir le rin de Hz. Pey gam ber’i met het-

me si, ba zı şi ir le ri ni Hz. Ha san nes lin den 

olup Fas’ta ilk ba ğım sız İslâm dev le ti ni 

ku ran Sul tan I ve II. İd rîs’e tah sis et me si, 

kı zı nı İd rîsîler’den olan Şerîf Kettânî ai le-

sin den bi riy le ev len dir me si, ay rı ca ede bi, 

il mi ve takvâsıy la ken di ni sev di rip say dır dı. 

Özel lik le ken di si de onun gi bi mu hi tin ya-

ban cı sı olan, Mâlikî fa ki hi ve edi bi Ha san b. 

Mes‘ûd el-Yûsî’den ya kın il gi gör dü. Yûsî, 

Ha lebî’nin bü tün maddî ih ti yaç la rı nı kar şı-

la dı. Fas Ale viy ye Sul ta nı Mevlây İsmâil’in 

sa ray şa ir le ri ara sı na gi ren Ha lebî’den 

Me ra keş li ha dis âli mi Mu ham med Sag¢r 

el-İf renî ve Selâ’dan ha dis çi Ah med el-Hafî 

tah sil gör dü.

Fas’ta ki uzun ika met yıl la rın da çe şit li 

eser ler ya zan Ha lebî ço ğu Hz. Pey gam-

ber met hi ne da ir şi ir ve ze cel ler naz met ti. 

Bu se bep le ken di si ne “meddâhu’n-nebî” 

la ka bı ve ril di. Ha lebî şi ir ve ze cel le riyle 

Miknâs’ta ki Mevlây İsmâil’in sa ra yına 

gi der, sa ray erkânı ve gö rev li le ri nin de 

katı lı mıy la bu şi ir le ri ni okur, Fas’a zen-

gin hedi ye ler le dö ner di. Fa kat onun 

tasavvu fa ve gay biyyâta dal ma sı, Al lah’ın 

dilinden ka si de yaz ma sı, 1087’de (1676) 
rüyasınd a Al lah’ı gör dü ğü nü, O’nun vah-

ye benzer tarz da ken di si ne hi tap et ti ği ni, 

“Ey kulum ! İz ze tim ve celâlim hak kı için 

se nin gü nah la rı nı ba ğış la ya ca ğım, se ni 

cen ne time ko ya ca ğım ve se nin so yun dan 

şe rif ler ya ra ta ca ğım” de di ği ni (Ab bas b. 
İbrâhim, II, 332) id dia et me si âlim ler tara-

fın dan ya dır gan dı. Ha san el-Yûsî bu id-

di alar dan vaz geç me si ni, Al lah’ın di lin den 

yaz dı ğı ka si de yi or ta dan kal dır ma sı nı ve 

töv bekâr ol ma sı nı is te diy se de Ha lebî ıs rar 

et ti. Bu nun üze ri ne Yûsî ken di siy le il gi si-

ni kes ti, malî yar dı ma de vam et me di ve 

in san la rı onun la gö rüş mek ten sa kın dır dı. 

Bu du ru mu öğ re nen Sul tan Mevlây İsmâil 

de Ha lebî’nin Ehl-i sün net’in dı şı na çık tı ğı-

nı be lir te rek onu hu zu run dan uzak laş tır dı 

(Kå di rî, Neş rü’l-me¦ânî, III, 200; Ab dül veh-
hâb b. Mansûr, VI, 130-131).

Ku ru lu). Ha ham ba şı nın ta yin et ti ği otuz 

beş ki şi den olu şur. 3. İc ra Ku ru lu. La ik 

Kon sey üye le ri ara sın dan se çi len on dört 

baş kan dan mey da na ge lir. Bü tün si na-

gog lar, ce ma at ku ru luş la rı ve et kin lik le ri 

bu kon sey ler ta ra fın dan de net le nir. 1865 

ta rih li Ni zamnâme de adı ge çen üç ku rul-

dan bu gün mec lis-i umûmî kar şı lı ğın da 

Tem sil ci ler Ku ru lu (İc ra Ku ru lu), mec lis-i 

cismânî kar şı lı ğın da Mü şa vir ler Ku ru lu 

(La ik Kon sey) ve mec lis-i rûhânî kar şı lı ğın da 

dinî mah ke me üye le ri nin bu lun du ğu ha-

ham lar ku ru lu (Bet-Din) ha ham ba şı na yar-

dım et mek te dir. Bir ce ma at ola rak Tür ki-

ye Mûsevîle ri 19 Mart 1865 ta rih li Ha ham-

ha ne Ni zamnâme si’ne gö re haham ba şı 

ta ra fın dan tem sil edil mek te dir. Ha ham-

ba şı lar kay dı ha yat şar tıy la se çi lir. Tür ki-

ye’de ha ham ba şı lık bi na sı Be yoğ lu Ye me-

ni ci so kak ta bu lun mak ta dır. İs tan bul’da 

ya şa yan Ka ray lar’ın da (Karâîler) ken di le-

ri ne öz gü ha ham ve ce ma at ba şı sı var dı. 

XIX. yüz yıl iti ba riy le Ka ray ce ma at ba şı na 

da resmî sta tü ka zan dı rıl mış tır.
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ÿHa ti ce Do ğan
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( أ   ا ا )

Ebü’l-Abbâs Sirâcüddîn Ahmed
b. Abdilhay el-Halebî el-Fâsî

(ö. 1120/1708)

Hz. Peygamber için
yazdýðý methiyeleriyle tanýnan

sûfî, edip ve þair.˜ ™

1038 (1628) yı lın da Ha lep’te doğ du ve 

ora da bü yü dü. Ata la rı Su ri ye’nin kadîm 

şeh ri Ted mür’den dir. Ken di si, so yu nun 

cen net le müj de len miş on sahâbîden bi ri 

olan Ab dur rah man b. Avf’a da yan dı ğı nı 

ed-Dür rü’n-nefîs ad lı ese rin de zik re der. 

İlk öğ re ni mi ne Ha lep’te baş la dı. 1070’te 

idarî tem sil ci si iken bu ta rih ten iti ba ren 

yal nız İs tan bul ce ma ati ta ra fın dan mânevî 

li der ka bul edil miş tir. Ha ham ba şı lar hü kü-

met tem sil ci si ola rak ver gi le rin top lan ma-

sın dan da so rum lu tu tul muş lar dır.

Edir ne Ha ham ba şı sı Ya kir Ge ron’un 

1863’te ha ham ba şı kay ma ka mı sı fa-

tıy la İs tan bul’a ge le rek bir ni zamnâme 

ha zır la ma sı ve Bâbıâli’ye sun ma sı is ten-

miş tir. Ge ron’un ge çi ci bir kon sey oluş-

tu rup ka le me al dı ğı ni zamnâme Sul tan 

Ab dü la ziz ta ra fın dan onay la na rak 5 Ma-

yıs 1865 ta ri hin de yü rür lü ğe gir miş tir. Ni-

zamnâme beş bö lüm den ve top lam kırk 

se kiz mad de den mey da na gel mek te dir. 

Bi rin ci bö lüm de ha ham ba şı nın ni te lik-

le ri ve se çi mi ne iliş kin mad de ler, ikin ci 

bö lüm de ha ham ba şı nın gö rev le ri, üçün-

cü bö lüm de mec lis-i umûmî (Mü şa vir ler 

Ku ru lu [La ik Kon sey]) üye le ri nin se çi mi ve 

gö rev le ri, dör dün cü bö lüm de mec lis-i 

rûhânî (Ha ham lar Ku ru lu) üye le ri ve gö-

rev le ri, be şin ci bö lüm de mec lis-i cismânî 

üye le ri ve gö rev le ri ko nu sun da ki dü zen-

le me ler yer alı yor du. An cak söz ko nu su 

ni zamnâme ce ma at içe ri sin de ki re form 

ve ge le nek ta raf ta rı olan la rın çe kiş me le-

riy le, ce ma atin or ga ni zas yo nu nu sağ la-

ya cak et ki li li der le rin bu lun ma yı şı yü zün-

den uy gulanama yıp uzun sü re bek le miş, 

hü kü met de ha ham ba şı lı ğa ge çi ci ola rak 

gö rev üst le ne cek ha ham başı kay ma ka-

mı (ve kili) ta yin etme yo lu na gitmiş tir. Bu 

se bep le 1909 yı lı na ka dar ha ham ba şı lık 

ma ka mı ve kil hahamba şılar ca dol du rul-

ma ya ça lı şıl mış tır.

İs tan bul’un fet hin den iti ba ren Os man-

lı lar’ın son dö ne mi ne ka dar otu za ya kın 

ha ham ba şı ve ya ha ham ba şı ve ki li (kay ma-

ka mı) gö rev yap mış tır. Os man lı lar’ın son 

ha ham ba şı sı Ha im Na hum (1908-1920), 
bu ma ka mın her ba kım dan et ki li olan, 

yet ki si ge niş tek ve so nun cu ha ham ba-

şı sı ol muş tur. Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin 

ilk ha ham ba şı sı, Ba kan lar Ku ru lu’nun 29 

Ma yıs 1952 ta rih li ka ra rı na gö re bu ma ka-

ma 25 Ocak 1953’te se çi len Ra fa el Da vid 

Sa ban’dır. Onun 1960’ta ölü mün den son-

ra Rav Da vid As seo ha ham ba şı se çil miş, 

2002’de As seo’nun ölü mü üze ri ne Rav 

İzak Ha le va ha ham ba şı ol muş tur ve ha-

len gö re vi ne de vam et mek te dir.

Ha ham ba şı lık ta bu lu nan üç kon sey ha-

ham ba şı na yar dım cı ol mak ta dır. 1. Dinî 

Kon sey: Dinî mah ke me iş le vi ni gör mek te 

olup haham ba şı ve en az üç ha ham dan 

mey da na gel mek te dir. Bu kon sey do ğum, 

ölüm, ev li lik, bo şan ma ve din de ğiş tir me 

gi bi olay la rın tes cil ve ta ki biy le il gi len mek-

te dir. 2. La ik Kon sey (Fahrî Da nış man lar 




