
Hünkar Camii'nin 1892 y ı lına ait birfotoğ rafı 

(Mujezinovic, I, 17) 

! aşık 13 m . kadar çapı olan pencereli , se
kizgen kasnaklı bir kubbe örter. Kareden 
kubbeye geçiş için köşelerde içieri dilimli 
tromplar kullanılmıştır. Bunların altların

da köşe pahlarının başlangıçlarında beş 
sıra mukarnas yapılmıştır. Aslında yan 
cephelerde alt sırada üçer pencere var
ken binaya S m. genişliğinde kanatların 
ilavesi yüzünden bunlar kapatılmış, yan
larda olan üst pencereler de kullanılmaz 
olmuştur. Kıb le duvarında ise alt ve üst
te ikişer, mihrap üstünde de bir yuvarlak 
pencere vardır. 

Yüksek bir görünümü olan mihrap faz
la süslü olmamakla beraber ahenkli ve za
riftir. N işin üst kısmında XIX. yüzyılın ka
lem işi nakışları ile bezenmiş altı sıra mu
karnas bulunmaktadır. Caminin mimari
sinde hakim olan asil sadelik minberde de 
görülür. Zarif bir kapısı bulunan minber. 
klasik üslübun bütün güzel orantılarına 
sahip olduğu gibi yan cephelerde de ileri 
derecede sadelik hakimdir. 

Harimin içindeki kapının iki yanında alt
lı üstlü ahşap mahfiller vardır. XIX. yüzyıl 
eseri olduğu görülen bu yayvan kemerli 
mahfiller tornada çekilmiş ağaç korkuluk
lar ve ahşap direkiere sahiptir. Ortada ise 
üstte dışa çıkan yarım yuvarlak'bir cum
bası bulunur. Sağdaki minareye duvar ka
lınlığı içinde köşede açılmış bir iç kapıdan 
girilmektedir. Rumeli'deki camiierin ço
ğunda görüldüğü gibi pahlı minare göv-

desi cami yapısına nisbetle oldukça yük
sektir. Şerefe çıkması üç sıra mukarnasa 
oturur. Minare yakınında Şeyh İbrah im 
Türbesi yer almaktadır. Caminin hazire
sindeki kabirierin çoğu korunarak günü
müze ulaşmış, kitabeleri ise M. Mujezino
vic tarafından yayımlanmıştır. 

Ekrem Hakkı Ayverdi. Bosna'daki Türk 
mimari eserlerinden de bahsettiği 1956'
da yayımlanan makalesinin resimleri ara
sına Hünkar Camii'nin ilaveleriyle birlikte 
bir plan -krokisini de koymuştur (rs. 69) . 
1981 'de basılan kitabında ise yalnız cami 
gösterilmiştir (rs. 538). İ l k plandan öğre
nildiğine göre caminin avlusunun iki ya
nına dörder kubbeli revaklar yapılmış olup 
bunlar hem avluya hem de dışa aç ı kt ı r. 

Her bir ku b be içeride ve dışarıda sütunla
ra dayanari kemerler tarafından taşınır. 
Avlunun giriş kısmını ise başlı başına mi
mari hüviyete sahip bir blok işgal eder. 
Bu yapı, iki yanlarda kubbeli bir çift bü
yük mekanla aralarında yer alan, dış ka
pıdan avluya açılan geçit dehlizi ve bunun 
iki yanındaki dörder kubbeli mekanlardan 
oluşmuştur. En uçtaki iki büyük mekan
dan sağdaki Cemaat-i İslamiyye merkezi 
ve müftülük, soldaki ise 1994 yılına kadar 
Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi olarak kul
lanılıyordu. 1956'da yayımladığı makale
siyle bu camiye dair 1981 'de verdiği bil
giler arasında bazı farklılıklar bulunan Ay
verdi, bu kısmın 1265'te ( 1849) Mehmed 

Hünkar camii 'nin plan ı ve 1264118481 tari hli tamir kitabesi 

! r·----------
ii 

ii 
ı: 

li 
!i 
li 
1 ~:: .. :::.:::.:.:.::.:.:::. 

~ ... ~ ,,. ...;_..,;.~.~ ..,:'*' .. ~ 

.... o...__,.. ;...t ~ .... .... 

---------------, -------------,: 
:i 
:: 
: ı 

1! 

ll 
!ı 
i! 

HÜNKAR iMAM i 

Fazı! Paşa tarafından diğer eklerle birlik
te yapılmış olduğu görüşündedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Evliya Çelebi, Seyahatname, V, 430; Sejfudin 
Kemura. Sarajeuske Dzamije i D ruge Jaune 
Zgrade Turske Do be, Sarajevo 191 O, s. 1- 12; 
Hazim Sabanovic. KnjiZeunost Muslimana B iH 
na Orijentaln im Jezicima, Sarajevo 1973, s. 
487 -489; Mehmed Mujezinovic. /slamska Epig· 
ra[ika u Bosni i Hercegouini, Sarajevo 1974, I, 
17-56; Ayverdi , Aurupa'da Osmanlı Mimari 
Eserler i ff .f/1, s. 361-368, rs. 538, 540- 549; 
a.mlf .. "Yugoslavya'da Türk Abidele ri ve Va
kıfları", VD, III (1956) , s. 196 -197, rs. 69-73 ; 
Kemurazade Seyfeddin Fehmi b. Ali, "Saraybos
na'da Ebniyye-i Hayriyyenin Musavver Tarihi: 
I. Hünkar Cami-i Şerifı", TOEM, 11/12 ( ı 327). s. 
774-776; Behüa Zlatar. "Pop is Vakufa u Bosni 
iz Prve Polovine XVI Vijeka", POF, XX-XXI/ 
1970-71 (1974). s. 113-114; Kas im Dobraca. 
"Vakıfname u Gazi Husrev-Begovoj Bibliote
ci", Ana li GHB, IV ( 1975). s. 41-43; Hatidia Car
Di nda. "Neki Legati Osman -Sehdijine Bibliote
ke" , a.e., XV-XVI (ı 987), s. 243 -252; Jasminko 
Mulaomerovic, "Muvekkithane, Muvekkiti i 
Mjerenje Vremeua", a.e. , XV-XVI (ı 987). s . 
270, 272. !il SEMA Yİ EYiCE 

L 

HÜNKAH İMAMI 

Osmanlı sarayında görev yapan 
padişah imaıniarına ve rile n ad . 

_j 

Osmanlı sultanları vakit namazlarını ge
nellikle saray mescidinde. cuma ve bay
ram namazlarını ise şehirdeki selatin ca
milerinden birinde kılarlardı. Daha ziyade 
"imam- ı sultan!, imam-ı şehriyarl" unvan
larıyla anılan hünkar imamı sarayda Ağa

lar Camii'nde namaz kıldırdığı gibi saray 
dışında padişahın gittiği camide ona ve
kaleten cuma ve bayram namazlarını da 
kıldırır. hutbe okurdu. 

Hünkar imamlığının hangi tarihte or
taya çıktığ ı kesin olarak tesbit edileme
mekle birlikte ikinci Osmanlı pad işahı Or
han Bey'in İ shak Fakih adında bir imamı
nın bulunduğu bilinmektedir (Aşıkpa şa 
zade, S . 56, 84). Mevlid sahibi Süleyman 
Çelebi de bir süre Yıldırım Bayezid'in DI
van-ı Hümayun imamlığında bulunmuş

tur ( İA, XI. ı 77). Uzun müddet sarayda gö
revli imam sayısı bir iken IV. Mehmed'in 
( ı 648- ı 68 7) imam ı İbrahim Efendi zama
nında ikinci imamlık ve muhtemelen XVIII. 
yüzyıl başlarında üçüncü imamlık ihdas 
edilmiştir. Birinci imama "başimam" da 
denirdi. Birinci imamlığa tayin edilenler 
sarayda, diğerleri sadrazam huzurunda 
kürk giyerlerdi. Başimamdan boşa lan 

kadroya genellikle ikinci imam getirilirdi. 

Çok iyi yetişmiş olması gereken hünkar 
imamının ayrıca güzel bir sese ve makam 
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bilgisine de sahip olması istenirdi. Bu gö
revde bulunanların padişaha namaz kıl
ctırmanın yanı sıra bayram tebrikleşme
lerinde ve cüiGs törenlerinde dua etme, 
ramazanın on beşinci günü yapılması mu
tat olan hırka-i şerif ziyaretlerinde aşr-ı 
şerif okuma. hünkar cenazelerinin yıkan
masında bulunma ve şeyhülislamın izniy
le cenaze namazını kıldırma gibi görevle
ri de vardı. 

Hünkar imamı yüksek maaş alan bir 
devlet görevlisiydi. En aşağı derecede bu
lunanlara müderrislik payesi verilirdi. An
cak içlerinde kazaskerlik rütbesinde olan
lar da vardı. Nitekim III. Murad'ın imamı 
Abdülkerim Efendi ile I. Ahmed'in imamı 
ve Zübdetü't-tevô.rih müellifi Safi Mus
tafa Efendi kazasker rütbesinde bulunu
yorlardı. Hünkar imaıniarına yevmiyele
rinden başka her yıl yazlık ve kışlık elbise 
bedeli de verilirdi. Bunların içinde Plrlza
de Mehmed Sahib ve oğlu Osman Sahib 
gibi kazaskerliğe, hatta şeyhülislamlığa 
kadar yükselenler bulunduğu gibi eser 
sahibi olanlar da vardı. Hünkar imamlığı 
varlığını devletin sonuna kadar sürdür
müş ve devlet protokolündeki yerini ko
rumuştur (Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye 
Salnamesi: 1302, s. 134 vd.). 
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HÜNKAR 
iSKELESi ANTIAŞMASI 

Rusya ile 
8 Temmuz 1833'te imzalanan 

savunma ittifak antlaşması. 
_j 

Mısır valiliğini ele geçirdikten sonra 
( 1805). devri n olaylarıyla bunalmış mer
kezden uzak bu vilayetteki iktidarına çe
şitli tedbir ve reformlarla kuwet katan ve 
Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü sıkıntı 
ve krizlerden istifade ile Mısır'da müstakil 
bir devlet kurmayı düşleyen Mehmed Ali 
Paşa 1832 yılında isyan bayrağını resmen 
açmış ve oğlu İbrahim Paşa idaresindeki 
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kuwetleri kısa zamanda Anadolu içle
rinde ilerieyebilme başarısını göstermişti. 
Mısır ordusu. 21 Aralık 1832'de Konya'da 
Sadrazam Mehmed Reşid Paşa kuman
dasındaki Osmanlı ordusunu yendi; ileri 
bir hamle ile Kütahya'ya kadar gelerek 
(2 Şubat ı 833) istanbul' u ve Osmanlı ha
nedanını tehdit etmeye başladı. 

Başlangıçtan beri Mısır Valisi Mehmed 
Ali Paşa'yı destekiernekte olan Fransa 
karşısında İngiltere'yi bir denge unsuru 
olarak kendi yanına çekmeyi başarama
yan Babıali, nihayet bu yakın tehdit kar
şısında , gelişmeleri kendi menfaat nokta
sından hareketle müdahaleye hazır bir 
endişeyle takip eden ve bu anlamda her 
türlü askeri tedbiri almış bulunan Rus
ya'nın yardım tekliflerini kabul etmekten 
başka bir çare göremedi. Rusya'nın yar
dıma davet edilmesiyle (3-7 Şubat ı 833) 

Babıali, 3 Ocak 1799 tarihindeki ilk Os
manlı- Rus ittifakından edindiği tecrübe
lerinin ışığında, kendiliğinden gerçekleşe
bilecek ve fazlaca davet edilmeyi bekle
rneyecek bir emrivaki yi de önlemek iste
mekteydi. Nitekim Fransa ve İngiltere'yi 
harekete geçirmek için bu yardım talebi
ni son ana kadar bir koz olarak kullanma
ya çalışan Babıali'nin. adı geçen devlet el
çileriyle yapmakta olduğu görüşmelerden 
endişelenen Rusya, gemilerinin Boğaz'a 
girmesini engelieyebilecek bir uzlaşmanın 
olgunlaşmasına fırsat ve meydan verme
den sekiz parçalık bir filosunu Karadeniz 
Bağazı'ndan geçirerek Büyükdere önle
rine demirletti (20 Şubat ı 833). 

Mehmed Ali Paşa'nın karşı propagan
dasından ve genel bir infialden çekinen. 
Babıali'nin filonun Boğaz dışında Süzeboli 
açıklarında demir atması teklifleri ise et
kisiz kaldı. Rus filosunun Boğaz'a gelme
si karşısında ne Fransa'nın Mehmed Ali 
Paşayanlısı politikasında, ne de İngiltere'
nin ısrarla sürdürmekte olduğu tesbit 
edilen ilgisiz tutumunda bütün diploma
tik teşebbüslere rağmen herhangi bir de
ğişiklik görmeyen Babıali, başşehrin mü
dafaası için Rusya kara kuwetlerinin de 
getirilmesine karar verdi (ı 833 Mart son
ları). SOOO kişilik bir Rus kuweti S Nisan'
da İstanbul'a gelerek Beykoz'da karaya 
çıkıp Hünkar iskelesi'nde karargah kurdu. 
O sıralarda Mısır kuwetleriyle anlaşmak 
üzere Kütahya'da görüşmeler sürdürül
mekteydi. Nihayet Adana'nın da "muhas
sıllık" olarak İbrahim Paşa'ya bırakılması, 
Mısır ve bütün Suriye vilayetlerini n. diğer 
bir ifadeyle I. Selim'in 1S16 Mercidabık ve 
1 S 1 7 Ri daniye zaferleriyle ele geçen bü
tün yerlerin, Mehmed Ali Paşa'ya terkiyle 

varılan uzlaşma neticesinde Mısır mesele
sinin birinci safhası sona ermiş ve bu tev
clhatı ihtiva eden ferman 6 Mayıs'ta Meh
med Ali Paşa'ya gönderilerekiki taraf ara
sındaki ihtilafa şimdilik son verilmişti. 

Mısır kuwetlerinin Toroslar'ın öte ta
raflarına çekilmesi işi başlamış olmakla 
beraber Rus kara ve deniz kuwetlerinde 
herhangi bir toparlanma gözlenınediği 
gibi, s Mayıs 1833'te çarın büyük yetkiler
le yolladığı olağan üstü elçisi Aleksey Or
lofun (Alexej Orlow) İstanbul'a gelişi yapı
lan bu yardımın faturasının ağır olacağına 
işaret etmekteydi. Nitekim Orlof, iki dev
let arasında 3 Ocak 1799'da yapılan ant
laşmaya benzer bir savunma ittifakı tek
lif etmekte gecikmemiştir. Öte yandan 
Rusya'nın kara ve deniz kuwetlerini geri 
çekmemesi İngiltere ve Fransa'nın donan
ma nümayişlerine yol açmaktaydı. Ortak 
harekat, Boğazlar'dan geçerek Rus kuv
vetlerini geri çekilmeye zorlama teşeb
büslerine kadar varan temayüller göster
diyse de Rus ittifak teklifinin Babıali tara
fından reddine yeterli olmadı. İlk esasları 
Ahmed Fevzi Paşa ve Orlof arasında tesbit 
edilen görüşmelere daha sonra Serasker 
Hüsrev Paşa ve Relsülküttab Akif Efendi 
ile Rus elçisi Butenef de katıldı. İlk toplan
tı 26 Haziran'da Hüsrev Paşa'nın Emir
gan'daki yalısında yapıldı ve 8 Temmuz'
daki ikinci toplantıda antlaşma burada 
imzalandı. Antlaşmanın yapılmasından iki 
gün sonra Rus filosu ve sayıları 13 veya 
1 S.OOO'e varan kara kuwetleri Karade
niz'e çıkmak üzere Boğaz'dan hareket 
etti. 

Adını Rus kuwetlerinin karargah kur
duğu yer olan Beykoz Hünkar iskelesi'n
den alan bu savunma antiaşması sekiz yıl 
için geçerli olmak kaydıyla biri gizli yedi 
maddeden ibarettir. Antlaşmanın 1. mad
desinde iki devlet arasında "ebedl sulh 
ve ittifak" hali olduğu belirtilerek yapılan 
ittifakın sadece tarafların her türlü teca
vüzden korunması amacını güttüğü, do
layısıyla iki tarafın asayiş ve emniyetine 
dair her türlü hususun noksansız olarak 
tanzim edileceği ve bunu temin için kar
şılıklı maddi yardımlaşma ve etkili daya
nışma içinde olunacağı vurgulanmaktay
dı. 2. maddede, 14 Eylül 1829 tarihli Edir
ne Antiaşması ve bu antlaşmaya dahil 
edilen iki devlet arasında daha önce ya
pılmış bütün antlaşmalar (dolayısıyla 
I 799 ittifak antiaşması ve bunun 1805'
teki temdidi). yine Petersburg'da imza
lanan 26 Nisan 1830 tarihli senet ve 29 
Temmuz 1832'de İstanbul'da Yunanistan 
ile ilgili olarak akdedilen tanzimname ay-


