
dört kemeri görünen köprü aslında iki 
ucunda birer gözü daha olması gereken 
bir yapıdır. Fakat zamanla bu gözler dol
muş ve üzerlerine evler yapılmış olmalı
dır. XIX. yüzyılın sonlarına ait bir fotoğ
rafta ise bu evlerin ortadan kalktığı gö
rülmektedir. En uçtaki gözün yanında bir 
sel yar an bulunması bundan sonra bir ke
merin daha olmasına işaret sayılabilir. Or
tadaki iki geniş açıklıklı kemerin arasında 
beş konsola oturan çıkıntı halindeki bir ki
Vibe 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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(bk. MAHFİL). 

HÜNKAR MÜEZZİNİ 

Osmanlı sarayında 
görev yapan 

padişah müezzinlerine 
verilen ad. 

ı 
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"Müezzin-i hassa. müezzin-i şehriyar'i" 
adlarıyla da anılan ve Has Oda'ya mensup 
olan bu müezzinler Enderun'da ayrı bir 
cemaat teşkil ederlerdi. Bunlar, "sermah
fil" denilen müezzinbaşı yardımcısı tara
fından Enderun'a alınan güzel sesli, ka
biliyetli gençler arasından seçilerek mü
siki bilgileri ve müezzinlik adabı öğretil
rnek suretiyle mesleğe hazırlanırlardı. 

Müezzinler, mülazım adı verilen aday
lar arasından ihtiyaç duyuldukça sermah-

filin tavsiyesiyle Babüssaacte ağası tara
fından tayin edilirdi. Hünkar müezzini pa
yesini elde edenlerin içinden sesi, kabili
yeti. bilgisi ve tecrübesi bakımından en 
uygun olanı başmüezzinliğe getirilirdi. 
Bütün müezzinler müezzinbaşının yöne
timinde nöbetle görev yaparlardı. Namaz 
vakitlerinde saraydaki mescidlerde hiz
met veren müezzinler. padişah sarayda 
iken sabah namazınıSaray-ı Hümayun Ca
mii'nde kendilerine mahsus mahfillerde 
eda ederlerdi. Diğer vakitlerde nöbetçi 
imamlarla birlikte hünkarın çoğunlukla 
bulunduğu sünnet odaları, Bağdat ve Ça
dır köşkleriyıe Mustafa Paşa. Gülhane, Si
nan Paşa ve İshakiye kasırlarına giderek 
görevlerini yerine getirirlerdi. Padişahlar 
saray dışına çıktıkları vakit ise gidilen yer
lerde görev yaparlar. cuma ve bayram na
mazlarının kılındığı camilerde, ayrıca pa
dişahların ramazanlarda teravih için git
tikleri selatin camilerinde buradaki müez
zinlerden hizmeti devralırlardı. Özellikle 
bu müezzinlerin katılımıyla eda edilen na
mazlara halk ayrı bir rağbet gösterirdi. 
Çünkü hünkar müezzinleri bazan namaz
larda çeşitli ilahiler okurlar. böylece iba
det 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 müezzinlerinin saray görevlileri 
arasına ne zaman girdiği kesin olarak tes
bit edilememekle birlikte müezzinbaşılık 
müessesesinin ll. Bayezid ( ı481-15 ı 2) ta
rafından kurularak görevlerinin bir tali
matnameyle belirlendiği nakledilir. Ayrı
ca 1. Ahmed zamanında ( 1603- ı 6 ı 7) Ayn 
Ali Efendi tarafından hazırlanan Risfıle-i 
Vazifehorfın'dan XVII. yüzyılda müezzin
lerin sayısının on beş olduğu, toplam yev
miyelerinin de 198 akçe tuttuğu anlaşıl
maktadır. Bu sayı zamanla artarak XVIII. 
yüzyılın ikinci yarısında otuz ikiye ulaşmış
tır. 

Hünkar müezzinleri 1826'da Muzıka-i 
Hümayun kurulduktan sonra bu çatı al
tında toplanmıştır. Buraya Enderun dışın
dan da alınan güzel sesli. makam ve usu
le aşina kişilerin aynı zamanda Muzıka-i 
Hümayun'un fasıl takımının reisliğini yap
tıkları bilinmektedir. Zamanla başmüez
zinliğe kadar yükselmiş birçok bestekar 
arasında Sermüezzin Rifat Bey. Sahaed
din Efendi. Muallim İsmail Hakkı Bey, Del
laizade İsmail Efendi ve Hamamizade İs
mail Dede Efendi gibi müezzinler özellik
le belirtilmelidir. 

HÜNSA 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ayn Ali , Risale-i Vazl{ehoran, s. 94; Şem'da

nizade, Müri't-tevarlh (Aktepe). ll, 82, 90, 116, 
119-120; D'Ohsson, Tableau general, VII , 9; Ata 
Bey, Tarih , 1, 169; Ali Seydi Bey, Teşrifat ve Teş
kilatımız (haz. Niyazi Ahmet Banoğlu), istanbul, 
ts . (Tercüman 1001 Temel Eser), s: 22; Uzunçar

şılı, Saray Teşkilatt, s. 326, 374; Mahmut Ragıp 
Gazimihal, Türk Askeri Muztkalart Tarihi, istan
bul 1955, s. 98-99, 103-1 04; Ülker Akkutay, En
derun Mektebi, Ankara 1984, s. 27; Pakalın , I, 
370; lll, 187. 

~ NuRi ÖzcAN 

L 

HÜNSA 
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Çift cinsiyedi 
veya cinsiyeti belirsiz 

kimseler için kullanılan 
bir fıkıh terimi. 

_j 

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 sa
hip bulunan veya erkek mi kadın mı ol
duğu 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 yumur
talıkların bulunması. dış üreme organla
rının 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 cin
siyeti belirsiz kimsenin tanımı ve tabi ola
cağı hükümler konusu ayrıntılı bir şekilde 
ele alınır. 

İslami öğreti ve gelenekte, erkek ve ka
dın olarak her cinsin kendine has özellik
lerinin korunması ve kendi yönünde ge
liştirilmesi esas alınmış. kişinin kadınlık 
veya erkeklik özelliklerini tam olarak ta
şıdığı halde karşı cinse benzeme özentisi 
içine girmesi kınanmış. cinsiyet farklılığı
nı koruyucu ve sağlıklı bir cinsi gelişmeyi 
temin edici bir dizi tedbir alınmıştır. Bun
dan dolayı Hz. Peygamber. kadına benze
rneye özenen erkeklere (muhannes) veya 
erkeğe benzerneye özenen kadınlara la
net 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 hü
kümlerin uygulanmasını gerektirmeyece
ği ve haklarında tabii cinsiyetleriyle ilgili 
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hükümlerin geçerli olacağı açıktır. Buna 
karşılık bir kimsenin biyolojik olarak hem 
kadınlık hem de erkeklik özelliği taşıması 
veya cinsiyetinin belirsiz olması farklı bir 
durum olup çok ender rastlanan bu tür 
yapısal bozukluk İslami gelenekte tabii 
karşıianmış ve tabi olacağı dini ve hukuki 
hükmü belirleyebilmek için bazı kriterler 
kullanılması ve bazı uyarımların yapılma
sı yoluna gidilmiştir. 

Fıkıh literatüründe hünsa iki gruba ay
rılarak incelenir. Birincisi, erkeklikle dişi
lik belirtilerine birlikte sahip olmakla be
raber biri diğerine baskın olan. yani erkek 
veya kadın olduğuna kolayca hükmedilen 
ve "hünsa-i gayr-i müşkil" olarak adlandı
rılan kimsedir. Bunlar hakkında belirgin 
olan cinsiyetin hükümleri uygulanır. İkin
cisi. hangi cinsten olduğuna kolayca hük
medilemeyecek tarzda erkeklik ve dişilik 
organına birlikte sahip olan veya bu or
ganlardan hiçbirini taşımayan kimse olup 
buna da "hünsa-i müşkil" denilir. Hünsa 
denilince genelde bu ikinci gruba giren 
kimseler kastedilir. Bunların "müşkil" ola
rak nitelendirilmesi de cinsiyetini ve do
layısıyla haklarında uygulanacak hükmü 
belirlemenin zorluğunu ifade içindir. 

Hünsa-i müşkile erkek veya kadın cin
sinden hangisinin hükmünün uygulana
cağını tesbit için fakihlerce önerilen veya 
tartışmaya açılan kriterler onların bilgi 
ve tecrübe birikimlerinin ürünü olan, ay
rıca hünsanın cinsiyetini değil ona uygu
lanacak hükmü belirlemeyi hedefleyen 
pratik çözümler olarak görülmelidir. Me
sela kaynaklarda, ergenlik çağı öncesinde 
idrarın hangi organdan geldiği veya her 
ikisinden gelmesi halinde öncelik sırası ya 
da nisbeti şeklinde bazı kriterlerden söz 
edilir. Hz. Peygamber de bu durumdaki 
birinin mirastaki payının nasıl takdir edi
leceği sorusuna idrarın geldiği organa gö
re hüküm verileceği şeklinde cevap ver
miştir (Beyhaki. VI, 261 ). Ergenlik sonra
sında ise erkeklik ve dişilik belirtilerinde
ki gelişmeler esas alınır. 

Hünsa-i müşkile uygulanacak hukuki 
ahkam konusunda kural olarak ihtiyatla 
hareket edilir. Mesela fakihlerin çoğun
luğu bu mülahaza ile hünsanın kadınlar 
gibi örtün m esi gerektiği, fakat ipek elbi
se ve ziynet eşyası kullanamayacağı görü
şündedir. Ancak birinci görüşe Hanbelller, 
ikinci görüşe ise Hanefiler katılmazlar. 
Halvet. dokunma ile abctestin bozulması, 
ezan okuma, cenazeyi yıkama, cenazesi
nin yıkanması ve kefenlenmesi, imam et, 
cemaatle namaza iştirak konularında da 
benzeri bir ihtiyatın izlendiği görülür. 
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Hünsanın erkeklere ve kendi durumun
da olanlara imamlık yapmasının sahih ol
. mayacağı hususunda ittifak vardır, kadın
lara imameti ise sahihtir. Fakihlerin çoğu
na göre hünsa hac ve umrede ihram ko
nusunda kadının hükı!imlerine tabi olur. 
Yine çoğunluğa göre mahremi olmayan 
kadın veya erkeklerle halveti caiz olmadı
ğı gibi öldüğünde cenazesi kadın veya er
keklerce yıkanamaz; teyemmüm yaptırı
larak kefenlenir. 

Şahitlik konusunda hünsa kadın gibi 
muamele görür. Malik!, Şafii ve Hanbeli 
mezheplerine göre hünsanın kadılık göre
vine getirilmesi sahih değildir; Hanefiler 
ise hadler ve kısasla ilgili konulara bakma
mak şartıyla bu göreve getirile bileceği gö
rüşündedirler. 

Hünsanın mirastaki hissesine gelince, 
Hanefi mezhebine göre erkek veya kadın 
olarak hangi durumda daha az pay alı
yorsa kendisine o kadar pay verilir; çünkü 
hak iktisabında ihtimalle değil kesin de
Hile hareket edilmesi esastır. Aynı şekilde 
bir hale göre varis oluyor, diğerine göre 
olamıyorsa pay alamaz. Şafii mezhebin
de hünsaya ve hünsadan etkilenen diğer 
mirasçılara alacaklarının en azı verilir. 
Fazlası hünsanın durumu belli oluncaya 
ya da varislerle hünsa arasında anlaşma 
sağlanıncaya kadar bekletilir. Malikller ve 
Hanbelller ise hünsaya erkek ve kadın ola
rak alacağı hisselerin ortalamasını ver
mişlerdir. Han efiler'den E bO Yusuf ve Mu
hammed de bu görüştedir. 

Hünsanın diyeti konusunda da çeşitli 
görüşler ileri sürülmüştür. Hanefi. Maliki 
ve Hanbelller'e göre hünsa öldürülüp di
yetle hükmolunduğu zaman erkek ve ka
dın diyetlerinin ortalaması ödenir, Şafii 
mezhebine göre ise kadın diyeti ödenir. 
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HÜR 
(bk. HÜRRiYET). 

HÜRb.ABDURRAHMAN 
(.JA>jll~ 0! _;.:..ıı) 

ei-Hürr b. Abdirrahman 
b. Osmanes-Sekafi 

(ö. 100/719'dan sonra) 

Endülüs valisi. 

_j 

_j 

Endülüs fatihi Musa b. Nusayr'ın yeğe

nidir. Abdülazlz b. MOsa b. Nusayr'ın bir 
suikast sonucu öldürülmesinin ardından 
askerler tarafından başa geçirilen EyyQb 
b. Hablb ei-Lahml'nin yerine Kuzey Afri
ka Valisi Muhammed b. Yezld tarafından 
97 (716) yılında Endülüs valiliğine tayin 
edildi. Bu tayinin aslında, Abdülazlz'in öl
dürülmesi olayının aydınlığa kavuşturul
ması ve suikastı düzenleyenierin cezalan
dırılması amacıyla bizzat Emevl Halifesi 
Süleyman b. Abdülmelik'in talimatı üze
rine gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Hür, 
Endülüslü askerlerin kendisine karşı çıka
bileceklerini düşünerek yanına eşraftan 
400 kişiyi aldı. Endülüs'te herhangi bir 
muhalefetle karşılaşmadı. Yaklaşık iki bu
çukyıl süren valiliği esnasında daha ziya
de seferlerle meşgul oldu. Pireneler'i aşa
rakSebtimaniye'ye (Septimania) ulaştı (99/ 
718). Kurtuba'da (Cordoba) rehin tutulan 
Vizigot asilzadelerinden Pelayo, onun bu 
meşguliyetinden istifade ederek kaçma
yı başardı ve İspanya'nın kuzeyindeki As
turias bölgesinde Endülüs müslümanla
rının geleceği açısından son derece önem
li olan "Reconquista" (Endülüs'ü müslü
manlardan geri alma) hareketini başlattı. 

Muahhar hıristiyan kaynaklarında H ür 
b. Abdurrahman'ın özellikle hıristiyanla
ra karşı oldukça sert davrandığı rivayet 
edilmekteyse de ilk kaynaklarda bu husu
su teyit eden bir bilgiye rastlanmamakta
dır. Berberller'le Araplar arasındaki anlaş
m azlı ğı gidermeye çalıştıysa da başarılı 
olamadı. Endülüs'ün idari merkezinin İş
blliye'den (Sevilla) Kurtuba'ya nakli de onun 
icraatları arasında gösterilmektedir ( ibn 
izarl, Il, 25). Ancak buicraatın kendisin
den önceki vali EyyQb b. Hablb tarafın
dan gerçekleştirilmiş olması daha kuwetli 
bir ihtimaldir. Hür, Halife Ömer b. Abdül
azlz tarafından görevden alınmış ve yeri
ne Semh b. Malik ei-Havlanl tayin edilmiş
tir (Ramazan 100/Nisan 719). Kaynaklarda 
H ür b. Amil'in daha sonraki hayatıyla ilgili 
bilgi yoktur. 


