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369,380, 382,385,467,485,490).MenaVeli'de de (s. 4, 6, 7.

kıb-ı Hacı Bektaş-ı

o. ı 2, ı 3, ı 6-20) Hacı Bektaş-ı Veli için
hünkar veya hazret-i hünkar tabirleri sık
ça kullanılmış . bu son eserde Mevlana da
Molla Hünkar şeklinde anılmıştır (s . 938, ı

Sözlükte "Tanrı, hakim, hükümdar,
amir, efendi. sahip. bey" gibi anlamları
bulunan Farsça hudavendigar kelimesinin hfındgar veya hfıngar şeklinde kısai
tılmış biçiminden gelmektedir.
İlk Osmanlı hükümdarları daha çok "gazi" unvanıyla anılırken ı. Murad "Hudavendigar" ve "Gazi Hünkar" diye şöhret
bulmuş ve bu iki tabir daha sonraki padişahlar için de kullanılmıştır. Bazı belgelerde hudavendigar (Hicri 835 Tarihli Süret-i
Defter-i Sancak-ı Aruanid, s. I 6, 24,89,
96, I I 2, I I 4; Uzunçar ş ı lı , Medhal, s. I 7 I ,
I 74). hCındkar (Hicri 835 Tarihli Süret-i
Defter-i Sancak-ı Aruanid, s. I O) ve h unkar ( Uzunçar ş ı lı, Medhal, s. ı 71, ı 78, ı 79)
unvaniarı geçmekle birlikte özellikle halk
arasında ve çeşitli tarih kitaplarında daha çok hünkar şekli yaygınlık kazanmıştır
(Aş ıkpaşazade, s. 68; Gazavat-ı Sultan Murad, s. 2, 13,2 1; N eş ri, 1, 155, 197, 213, 223,
23 ı -243; Koçi Bey, s. 32 , 80- ı 27). Bundan
dolayı padişaha nisbet edilen veya ona
has olan bazı nesne. mekan ve hizmetleri
ifade için "hünkar iskelesi, hünkar mahfili, hünkar sofası. hünkar imamı, hünkar
müezzini. hünkar şeyhi. hünkar çavuşu.
hünkar hasekisi, hünkar defteri. hünkar
kayığı , hünkar macunu. hünkar beğendi"
gibi tabirler kullanılmıştır.
Osmanlılar'da hünkar unvanının padişahın dışında başka kimselere verilmediği
belirtilmekle birlikte (Uzunçarş ılı , Saray
Teşkilatı, s. 234) saygı ifadesi olarak bazı
tasawuf büyükleri için de hudavendigar
ve hünkar tabirlerinin kullanıldığı görül-
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Saraybosna'da

L

esası

xv_ yüzyılda yapılan cami.

Bey veya oğlu Isa Bey tarafından yaptırıl
ve mahalli rivayetlere göre şehri gezen Fatih Sultan Mehmed'in camiyi beğenmesi üzerine onun adının verildiği kabul edilmektedir. Gazi İshak Bey'in buradaki hayratının ilki olan zaviye ve mevlev'ihane ile imaretin 866 yılı Cemaziyelevvelinde (Şubat 1462) düzenlenen vakfiyesinden caminin de bu yıllarda yapılmış olduğunu çıkarmak mümkündür. İlk müslüman yerleşiminin kurulduğu camiyi çevreleyen mahalle 1S 16 yılına kadar Hatip
mahallesi (Hatibovo-Mahala) adıyla anıl 
maktayken bu tarihten sonra Eski mahalle ve Sultan Mehmed Eski Camii mahallesi (Stara-Atik Mahala). daha sonra ise
Hünkar mahallesi (Careva Mahala) olarak
anılmıştır. İlkyapısı ahşap (Ayverdi 'ye göre belki sa deceçatı s ı ahşap) olan Hünkar
Camii 962-968 ( 1555-1561) yılları arasın
daki bir eşkıya baskını sırasında yanmış
ve yapı 97 4'te (1566-67) ka gir olarak yeniden inşa edilmiştir. Evliya Çelebi, 1070
(1659-60) yılında çıktığı seyahatte uğra
dığı Saraybosna'daki camileri anlatırken
burada bir Isa Paşa Camii'nden bahsederek 926 (1520) tarihli Arapça kitabesinin
kopyasını verir. Bu kitabede zikredilen yapı acaba Hünkar Camii adıyla tanınan eser
midir? Bu ihtimal gerçek olduğu takdirde cami hakkında bilinenierin yeniden
gözden geçirilmesi gerekir. Her ne olursa
olsun bugün Hünkar Camii olarak tanınan
yapı mimari üslübu bakımından bir XVI.
yüzyıl Osmanlı eseridir.
dığı
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Cami-i Atık, Ebülfeth ve'I-Megazl Sultan Mehmed Han Camii adlarıyla da tanınan bu ibadethanenin şehirde pek çok
vakfı bulunan Bosna sancak beyi İshak

Ali Paşa'nın divan efendisi
Osman Efendi 1173 (1759-60) yı lı n
da yapıya bir kütüphane eklemişse de bina 1912'de yıkılmış ve kitapları Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'ne nakledilmiştir.
Mehmed Fazı! Paşa 1264'te (1848) caminin iki yanına kanatlar ilave ettirmiştir.
Bu tamir ve ilavelere dair şair Zlver Bey'in
sekiz beyitlik Türkçe manzumesi hattat
Mehmed Rifat Efendi tarafından yazıl a
rak taçkapı alınlığına konulmuştur. Külliyeyi teşkil eden yapılardan medrese,
mektep ve hamamdan ise bir iz kalmamıştır. Yine aynı hayır sahibinin Fatih Sultan Mehmed adına yaptırdığı köprü de
XX. yüzyıl içinde yenilenerek bütünüyle
yok edilmiştir (bk. HÜNKAR KÖPRÜSÜ).
Şehdl

Tek kubbeli, kare mekanlı tipte inşa
olan Hünkar Camii dıştan 15.42 x
15,32 m. ölçüsündedir. M ermer sütunlara oturan sivri kemerli ve ewelce kubbeli
olduğu tahmin edilen son cemaat yerinden girilen taçkapı da sivri bir kemerin
içinde açılmış olup derin bir n iş ve kavsaradan yoksundur. Kare planlı harimi yakedilmiş
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