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Son dönem İslam alimlerinden. 
L _j 

16 Aralık 1906'da Saraybosna'da doğ

du. Babası, Hanciç ailesine mensup tanın
mış kişilerden Muhamedaga'dır. ilk öğ
renimini Saraybosna'da tamamladıktan 
sonra 1926'da ilahiyat Lisesi'ni (Seriatska 
Gimnazüa) bitirdi. Aynı yıl Kahire'ye gide
rek Ezher Üniversitesi'ne girdi. 1931 yılın
da mezun olunca babası ile birlikte hac 
farizasını yerine getirerek Sarabosna'ya 
döndü. Ertesi yıl Gazi Hüsrev Bey Medre
sesi'nde stajyer hoca ve idare heyeti baş
kanı olarak göreve başladı. 1937 yılına ka
dar sürdürdüğü bu görevden sonra Gazi 
Hüsrev Bey Kütüphanesi'ne birinci kütüp
haneci ve ardından da müdür tayin edil
di. Bu sırada kütüphanenin 2000'in üze
rinde kitabı kapsayan bir katalogunu ha
zırladı. 1939'da kütüphanedeki görevine 
ek olarak Saraybosna Yüksek ilahiyat Oku
lu'nda (Visa lslamska Serüatsko- Teoloska 
Skola) tefsir ve usül-i fıkıh dersleri okut
maya başladı. Mayıs 1944'te bu okula res
men tayin edildi. ll. Dünya Savaşı esnasın
da zor günler geçiren ve Bosna- Hersek 
halkının meseleleriyle yakından ilgilenen 
Hanciç, 1943'te Saraybosna'da kurulan 
Halk Kurtuluş Heyeti'nin başkanlığına se
çildi. 29 Temmuz 1944'te Saraybosna'da 
vefat etti. Yakınları onun hastahanede 
tıbbi bir müdahale sırasında öldürüldü
ğü kanaatindedir. 

Fıkıh. usül-i fıkıh, t efsir. hadis ve ke
lam sahalarında bilgi sahibi olan Hanciç 
hitabet kabiliyetiyle de tanınmış, vaazla
rı geniş halk kitlesi tarafından ilgiyle ta
kip edilmiş. Bosna Diyanet işleri yetkili
lerince kendisine Bosna-Hersek'in bütün 
merkez camilerinde vaizlik görevi veril
miştir. Saraybosna'daki dostları ve tale
beleri için düzen lediği özel derslerde çe
şitli islami ilimiere ait kaynak eserleri t er
cüme ve şerheden Hanciç'in bölgede İs
lami ve kültürel faaliyetin canlanmasın
da önemli katkıları olmuştur. 

Hanciç, üyesi olduğu Merhamet adın
daki müslüman yardımlaşma derneğinin 
1934'te yayımlanan bildirisini kaleme al-
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mış. el-Hidaje derneğinde kuruluşundan 
itibaren ( 1936) icra heyeti üyesi olarak 
görev yapmış, daha sonra başkanlık gö
revine getirilmiştir (ı 939-1944) . Eserle
rinin bir kısmı bu dernek tarafından neş
redilmiştir. 

Eserleri. Ot uz sekiz yıl gibi kısa bir 
ömür sürmesine rağmen Hanciç telif ve 

tercüme çeşitli eserlerin yanı sıra 300'ün 
üzerinde makale yazmıştır. Makalelerini 
genellikle Yugoslavya islam Dini Thşkila
tı'nın yayın organı Glasnik dergisi ile 
Hikmet, Novi Behar ve Anali dergile
rinde yayımlamıştır. Başlıca eserleri şun
lardır: 1. el-Cevherü'l-esnfi ii terficimi 
'ulemfi'i ve şu'tırfi'i Bosna (Kahire 1349/ 
1930; nşr. Abdülfettah Muhammed el
Hulv, Kahire 1413/1992). Hanciç, eserle
rini Arapça, Türkçe veya Farsça yazmış 
223 Bosnalı alim ve şairin hal tercümesi
ni ihtiva eden bu eserini Kahire'deki öğ
rencilik yıllarında yazm ıştır. Kişi adiarına 

göre alfabetik olarak düzenlenen kitabın 
giriş kısmında istifade edilen kaynakla
rın bir kısmı belirtildikten sonra islam'ın 
Avrupa'da, özellikle Bosna- Hersek'teki ya
yılışı, bölgenin coğrafi durumu ve Boş
nak kültürü hakkında bilgi verilmekte
dir. 2. Knjizevni Rad Bosansko-Her
cegovackih Muslimana (Bosna-Hersek 
müslümanlarının ilmi ve edebi çalışmaları) (Sa
rajevo 1934). Eser. Hanciç'in 1933-1934 
yıllarında Glasnik dergisinde yayımla
nan makalelerinden meydana gelmiştir. 
3. Uvod u Tefsirsku i Hadisku Nauku 
(tefsir ve hadis ilmine giriş) (Sarajevo 1937). 
Novi Be har dergisinde tefrika edilen ve 
daha sonra müstakil olarak basılan eser 
Bosna -Hersek. Kosova ve Makedonya'da 
lise seviyesindeki medreselerde ders ki
tabı olarak okutulmaktadır. 4. 'İlmü'l
kelfim (Sarajevo 1934). Ortaokullar için 
hazırlanmış bir din dersi kitabıdır. s. 
Arapska Gramatika i Sintaksa (Sara
jevo 1936). Yine ortaokullar için SaCir Si
kiric ve Muhamed Pasic ile birlikte hazır
lanmış Arapça ders kitabıdır. 6. es-S ün
ne (Pedeset lzabranih Hadisa) . Tuzla'da 
çıkan Hikmet dergisinde yayımianmış 
elli hadis şerhini ihtiva etmektedir. 7. 
Vazavi (Sarajevo 1943). Hanciç'in, Bos
na'nın çeşitli yerlerinde verdiği vaaz ve 
konferansların metinlerini içine almak
tadır. 8. Mecma'u '1-bi]J.{ir ii tfiril].i'l
'ulum ve'l-esffir. Hanciç, ilimler tarihi 
hakkında yazmayı planladığı eserin birin
ci bölümünde ilimierin gelişmesi ve meş
hur alimierin hal tercümelerine yer ver
meyi düşünmüş, ikinci bölümünü ise Ka-
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tib Çelebi'nin Keşfü'?-?Unun adlı eseri
ne yönelik tenkitli bir çalışma olarak ta
sar lam ış . ancak her iki bölümden birer 
cilt telif edebilmiştir. Birinci bölüm ün ilk 
cildi uzun bir mukaddime ile birkaç bab 
ve fasıldan ibarettfr. İkinci bölüm ün ı. cil
di olarak yazılan ve "ei-Mücelledü'l-ewel 

min Teıyili Keşfi'+-:?unün" adını taşıyan 

kısımda 411 O kitap adı kaydedilmiştir. Bu 
cildin sonunda telifinin 1931 yılında Sa
raybosna'da tamamlandığına işaret edil
miştir (eserin yazma nüshası için bk. Dob
raca, Katalog, 1. 9) . 9. Risaletü'l-J:ıa]f]fi'ş
şaJ:ıiJ:ı ii işbi'ıti nüzCıli seyyidine'l-Me
si]J. . Boşnakça tercümesi de mevcut olan 
bu risale, R. V. Ebied ve M. J . L. Young 
tarafından İngilizce tercümesiyle birlikte 
neşredilmiştir (bk. bibl.). 

Kahire'deki öğrencilik yıllarında Ah
med b. Hüseyin el-Beyhaki'nin Kitab ii 
]J.ayati'l-enbiya' ii ]fubCırihim adlı risa
lesiyle (Risaletü l;ayati'l-enbiya' adıyla , 

Kahire 1349) İbn Teymiyye'nin el-Keli
metü't-tayyib min e~kari'n-nebi (Ka
hire 1349) adlı eserini bazı notlarla bir lik
te yayımiayan Hanciç, Hasan Kafi Akhisa
ri'nin Ravzatü '1-cennat ii uşCıli'l-lti]fii.
dat ve Ni?i'ımü'l-'ulema' ila l].atemi'l
enbiya', İbn Sina'nın Risdle fi'l-l].avf 
mine'l-mevt, Ali Dede Besnevi'nin Mu
]J.açl.ardtü'l-eva'il'i ile diğer bazı eserleri 
Boşnakça'ya tercüme etmiştir. Hırvat 

Ansiklopedisi'ndeki (Hrvatska Enciklo· 
pedija, 1-V) Boşnak kültürüne ait mad
delerle, ei-Hidaje derneğinin teşvikiyle ya
yımlanan Sarajevska Rezolucija (Sara
jevo 1941) ve Poruka Glavnog Odbora 
el-Hidaje Muslimanima Bosne i Her
cegovine (Sarajevo 1942) gibi eserler 
onun tarafından hazirlanmıştır. Hanciç'in 
henüz yayımlanmamış eserleri Gazi Hüs
rev Bey Kütüphanesi'ndedir (Osman La
viç, Anali GHB, sy. 13-14 [19871, s. 37-
52). 

ei-Hidaje, Udruzenje Uleme Bi H -Giav
ni Odbor ve Rüaset lslamske Zajednice 
u RBiH kurumları tarafından 18 Aralık 
1994'te Saraybosna'da Hanciç adına bir 
sempozyum düzenlenmiş, bu sempoz

yum dolayısıyla müellifin en önemli ma
kaleleri Islamska Misao H. Mehmeda 
HandZica-Izbor Radova adıyla yayım
lanmıştır (Sarajevo 1994 ). Aynı yıl Hırva

tistan'ın başşehri Zagreb'de İslam Kül
tür Merkezi'nde Safvet Beg Ba5agic, Meh
med Handzic ve Edhem Mulabdic adına 
düzenlenen sempozyuma sunulan bildi
riler, Islam i Kultura Bosnjaka u D jeli
ma Safvet-bega Basagica, Mehmeda 

548 

Handiica i Edhema Mulabdica (Zbor
nik Radova Cetvrtog Simpozija) adıyla 
basılmıştır (Zagreb 1994). 
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Arapça asıllı bir kelime olan hancer 
(hıncer, hıncir, çoğul u hanacir). ortalama 
30-35 cm. uzunluğunda eğri, sivri uçlu, 
çift veya tek ağızlı bir bıçak türü olup 
eğriliğinden dolayı düz ve çift ağızlı ka
madan ayrılır ; namlu uzunluğu 45 santl
metreyi geçenler kısa kılıç sayılır. Nam
lusu kın denilen bir mahfaza içinde ve 
kabzası kolaylıkla ele gelebilecek şekilde 
bel kuşağına sokularak veya kemere ya
hut boyuna asılarak taşınır. Savaş ala
nından çok teke tek çarpışmalarda kul
lanılır ve fırlatıldığında bir uzak dövüş si
lahı görevi yapar. Eğri olmasının sebebi, 
ilk vuruş anında eğri kılıcın daha iyi kes
ınesi gibi bunun da daha iyi ve daha ko
lay saplanmasıdır. Kavsi içe gelecek Şe
kilde tutularak hasının göğüs kısmı he
def alınıp genellikle yukarıdan aşağı doğ
ru vurulur. 

Hançerin tarihçesi kama kadar eskiye 
gitmez; çünkü ondan geliştirilmiş bir si
lah çeşididir. En eski örnekleri sayılabile
cek tunçtan yapılmış eğri namlulu kesici 
silahlara, milattan önce ll. binyıldan iti
baren Mezopotamya'nın Sami uygar
lıklarında rastlanır. Bu durumdan Sami 
kökenli olduğu anlaşılan hançer özellikle 
Araplar tarafından geliştirilmiş ve daha 
çok soylularca gösterişli kıyafetlerinin 
vazgeçilmez bir aksesuarı olarak benim
senmiştir. Yanda taşınmasından dolayı 
Araplar'ın cenbiyye de dedikleri hançer 
zamanla İslamiyet'in girdiği bütün ülke
lere yayılmış ve sarıkla birlikte adeta 
müslümanların alarnet-i farikası haline 
gelmiştir. 

Bölgelere göre bazı değişiklikler gös
teren Arap hançerinin en tipik örneği 
Arabistan'da, özellikle Yemen'de görü
lür. Bu namlusu kısa, enli, fazla kaYisli ve 
derin kan oluklu bir modeldir; bazılarının 
kavsi ortada belli bir açı yapar. Kısa nam
luya göre iki misline varacak kadar uzun 
tutulan kının kavsi ise çok daha fazladır 

ve birçok örnekte kının ucu kabza başına 
. yaklaşarak hançere orak gibi bir görü
nüm verir. Bugün geleneklerine en sadık 
Arap ülkesi olarak tanınan Yemen'de 
hançer taşımak yasak değildir ve özellik
le kabıaları gergedan boynuzundan ya~ 
pılıp ortalama 15.000 Amerikan dalarına 
satılan hançerler zengin gençlerin en 
büyük tutkusunu oluşturur. Gergedan 
boynuzu kabzaların sade bırakılınasına 
karşılık fildişi , akik ve abanoz gibi diğer 


