HÜNSA
dört kemeri görünen köprü aslında iki
ucunda birer gözü daha olması gereken
bir yapıdır. Fakat zamanla bu gözler dolmuş ve üzerlerine evler yapılmış olmalı
dır. XIX. yüzyılın sonlarına ait bir fotoğ
rafta ise bu evlerin ortadan kalktığı görülmektedir. En uçtaki gözün yanında bir
sel yar an bulunması bundan sonra bir kemerin daha olmasına işaret sayılabilir. Ortadaki iki geniş açıklıklı kemerin arasında
beş konsola oturan çıkıntı halindeki bir kiVibe köşkünün varlığı farkedilmektedir.
XIX. yüzyılın sonlarına gelinceye kadar
Türk mimarisine ait özelliklerini koruyan
Hünkar Köprüsü, nehir yatağının ıslah
çalışmaları sırasında ( 1897) bütünüyle
ortadan kaldırılarak yerine yayvan tek
kemerli çok geniş açıklığı olan modern
bir köprü yapılmıştır (Ayverdi, s. 399, rs.
652; Celic- Mujezinovic, s. 89; GojkoviC,
S. ı 39).
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Osmanlı sarayında

görev yapan
müezzinlerine
verilen ad.
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"Müezzin-i hassa. müezzin-i şehriyar'i"
da anılan ve Has Oda'ya mensup
olan bu müezzinler Enderun'da ayrı bir
cemaat teşkil ederlerdi. Bunlar, "sermahfil" denilen müezzinbaşı yardımcısı tarafından Enderun'a alınan güzel sesli, kabiliyetli gençler arasından seçilerek müsiki bilgileri ve müezzinlik adabı öğretil
rnek suretiyle mesleğe hazırlanırlardı.
Müezzinler, mülazım adı verilen adaylar arasından ihtiyaç duyuldukça sermahadlarıyla

Hünkar müezzinlerinin saray görevlileri
ne zaman girdiği kesin olarak tesbit edilememekle birlikte müezzinbaşılık
müessesesinin ll. Bayezid ( ı481-15 ı 2) tarafından kurularak görevlerinin bir talimatnameyle belirlendiği nakledilir. Ayrı
ca 1. Ahmed zamanında ( 1603- ı 6 ı 7) Ayn
Ali Efendi tarafından hazırlanan Risfıle-i
Vazifehorfın'dan XVII. yüzyılda müezzinlerin sayısının on beş olduğu, toplam yevmiyelerinin de 198 akçe tuttuğu anlaşıl
maktadır. Bu sayı zamanla artarak XVIII.
yüzyılın ikinci yarısında otuz ikiye ulaşmış
arasına

tır.

padişah

L

filin tavsiyesiyle Babüssaacte ağası tarafından tayin edilirdi. Hünkar müezzini payesini elde edenlerin içinden sesi, kabiliyeti. bilgisi ve tecrübesi bakımından en
uygun olanı başmüezzinliğe getirilirdi.
Bütün müezzinler müezzinbaşının yönetiminde nöbetle görev yaparlardı. Namaz
vakitlerinde saraydaki mescidlerde hizmet veren müezzinler. padişah sarayda
iken sabah namazınıSaray-ı Hümayun Camii'nde kendilerine mahsus mahfillerde
eda ederlerdi. Diğer vakitlerde nöbetçi
imamlarla birlikte hünkarın çoğunlukla
bulunduğu sünnet odaları, Bağdat ve Çadır köşkleriyıe Mustafa Paşa. Gülhane, Sinan Paşa ve İshakiye kasırlarına giderek
görevlerini yerine getirirlerdi. Padişahlar
saray dışına çıktıkları vakit ise gidilen yerlerde görev yaparlar. cuma ve bayram namazlarının kılındığı camilerde, ayrıca padişahların ramazanlarda teravih için gittikleri selatin camilerinde buradaki müezzinlerden hizmeti devralırlardı. Özellikle
bu müezzinlerin katılımıyla eda edilen namazlara halk ayrı bir rağbet gösterirdi.
Çünkü hünkar müezzinleri bazan namazlarda çeşitli ilahiler okurlar. böylece ibadet hayatı halk için ayrı bir coşku vesilesi
olurdu. Hatta saray müezzinlerinin işti
rakiyle kılınan namazlarda ortaya çıktığı
için "saray tavrı" denilen bir müezzinlik
i cr ası daha sonra İstanbul'da yaygınlaşa
rak rağbet bulmuştur.

Hünkar müezzinleri 1826'da Muzıka-i
Hümayun kurulduktan sonra bu çatı altında toplanmıştır. Buraya Enderun dışın
dan da alınan güzel sesli. makam ve usule aşina kişilerin aynı zamanda Muzıka-i
Hümayun'un fasıl takımının reisliğini yaptıkları bilinmektedir. Zamanla başmüez
zinliğe kadar yükselmiş birçok bestekar
arasında Sermüezzin Rifat Bey. Sahaeddin Efendi. Muallim İsmail Hakkı Bey, Dellaizade İsmail Efendi ve Hamamizade İs
mail Dede Efendi gibi müezzinler özellikle belirtilmelidir.
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Çift cinsiyedi
veya cinsiyeti belirsiz
kimseler için kullanılan
bir fıkıh terimi.
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Sözlükte "kırılmak, kırılıp bükülmek"
manasma gelen hanes kökünden "kadın
sı davranışlar gösteren erkek" anlamında
bir sıfat olup İslam hukukunda, doğuştan
hem erkeklik hem de dişilik organına sahip bulunan veya erkek mi kadın mı olduğu tesbit edilemeyen kişiyi ifade eder.
İnsanlarda çok ender rastlanan bu yapı
sal bozukluk veya çift cinsiyetiilik (er dişi
lik) vücutta hem er bezleri hem de yumurtalıkların bulunması. dış üreme organlarının her iki cin se ait özellikler taşıması ,
hatta hücrelerin bazısında erkek bazısın
da dişi kromozom çiftlerinin görülmesi
şeklinde ortaya çıkar. Başta ibadetler ve
ahval-i şahsiyye olmak üzere fıkhın birçok
alanında erkek ve kadınlar için farklı dini
ve hukuki hükümler sevkedildiğinden fı
kıh literatüründe çift cinsiyetli veya cinsiyeti belirsiz kimsenin tanımı ve tabi olacağı hükümler konusu ayrıntılı bir şekilde
ele alınır.
İslami öğreti ve gelenekte, erkek ve kadın

olarak her cinsin kendine has özelliklerinin korunması ve kendi yönünde geliştirilmesi esas alınmış. kişinin kadınlık
veya erkeklik özelliklerini tam olarak taşıdığı halde karşı cinse benzeme özentisi
içine girmesi kınanmış. cinsiyet farklılığı
nı koruyucu ve sağlıklı bir cinsi gelişmeyi
temin edici bir dizi tedbir alınmıştır. Bundan dolayı Hz. Peygamber. kadına benzerneye özenen erkeklere (muhannes) veya
erkeğe benzerneye özenen kadınlara lanet etmiş ve bu tipler için bazı yaptırım
lar uygulamıştır (Müsned, IV, ı 7ı; Buharl,
"Libas", 61-62; EbO DavOd, "Libas", 30).
Ancak bu tür ruhi -ahlaki bozukluğun söz
konusu kişilere farklı dini ve hukuki hükümlerin uygulanmasını gerektirmeyeceği ve haklarında tabii cinsiyetleriyle ilgili
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