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HANCÝÇ, Adem

– —HANCÝÇ, Adem
(1916-1998)

Bosnalý Osmanlý tarihçisi.˜ ™

Bos na-Her sek’in Te şany (Te {anj) şeh rin-

de doğ du. Bu ra da baş la dı ğı öğ re ni mi ni 

Sa ray bos na Ga zi Hüs rev Bey Med re se-

si’nde sür dü rüp Yük sek Şe ri at İlâhi yat 

Oku lu’nda ta mam la dı (1940). Da ha son ra 

Te şany Şer‘î Mah ke me si’nde iki yıl ça lış tı. 

Ka zan dı ğı Ale xan der von Hum boldt bur su 

ile 1942’de Vi ya na Üni ver si te si Şar ki yat 

Ens ti tü sü’nde tah si li ne de vam et ti. Her-

bert Jansky ve Her bert Wil helm Du da’dan 

Türk çe, Hans Kof ler’den Arap ça ders le ri 

al dı. II. Dün ya Sa va şı’nın ar dın dan mem-

le ke ti ne dön dü. Do boy şeh rin de 1946-

1951 yıl la rı ara sın da çe şit li dev let fir ma-

la rın da gö rev yap tı. 1951’de Sa ray bos na 

Şar ki yat Ens ti tü sü (Orijentalni Institut u 

Sarajevu) Os man lı Araş tır ma Bö lü mü’ne 

asis tan ola rak gir di; üç yıl son ra uz man 

se vi ye si ne yük sel di. 1966’da kı dem li uz-

man sta tü sü nü ka zan dı. 28 Ocak 1970’te 

Sa ray bos na Üni ver si te si Fel se fe Fa kül te-

si Ta rih Kür sü sü’nde dok to ra sı nı ver di, 

24 Ni san 1970’te bi lim sel araş tır ma cı 

un va nı nı al dı. 1975 Eki min de, Sa ray bos-

na Şar ki yat Ens ti tü sü’nde o za man ki en 

yük sek ilmî pâ ye olan bi lim sel da nış man 

ko nu mu na yük sel di. Bos na sa va şı nın sı-

kın tı la rı nı ya şa yan Han ciç bir sü re Tür ki-

ye’de kal dı; İslâm Ta rih, Sa nat ve Kül tür 

Araş tır ma Mer ke zi (IR CI CA) bün ye sin de 

ça lış tı. 28 Ka sım 1998’de Sa ray bos na’da 

ve fat et ti.

Bi lim sel ha ya tı bo yun ca Bos na-Her-

sek’te Os man lı lar’ın er ken dö ne miy le il gi li 

ça lış ma lar ya pan Han ciç bu ça lış ma la rın-

da ge nel de ta rihî, coğ rafî, eko no mik, de-

mog ra fik, şe hir ci lik ta ri hi ve kül tü rel ha yat 

üze rin de du ru yor du. Ay rı ca si yasî ta rih le 

il gi len miş, He ki moğ lu Ali Pa şa hak kın da 

önem li bir ma ka le yaz mış, arşi v kay nak la-

rı na özel lik le baş vur muş tur. Bü tün ama cı 

Bos na-Her sek ta ri hi için de Os man lı dö ne-

mi ni or ta ya koy mak ve analitik ça lış ma-

lar la ye ni bir yol aç mak tı. Ona gö re Bos-

na ta ri hi nin Os man lı dö ne mi ne ait çok az 

araş tır ma ya pıl mış tır. Zi ra Bos na’da her 

böl ge nin ken di ne has özel lik le ri var dır. 

Han ciç’in araş tır ma la rı sa ye sin de bu gün 

Ku zey do ğu Bos na ta rihî bir böl ge ola rak 

di ğer ke sim le re gö re da ha çok in ce len miş 

du rum da dır. As lın da onun eser le ri Bos-

na-Her sek’in ta ma mı için bü yük önem ta-

şı mak ta dır. Ça lış ma la rı önem le ri ne gö re 

sı ra la nır sa Bos na’da ki şe hir ler le il gi li ya zı-

la rı baş ta ge lir. Bun la rı eko no mik ha yat ve 

Ken di ifa de si ne gö re Hamâmîzâde İsmâil 

De de Efen di ile (ö. 1846) gö rüş müş, onun 

ta le be le rin den Dellâlzâde İsmâil, Ha cı Ârif 

Bey, Yağ lık çızâde Ah med Ağa, Mu tafzâde 

Ah med ve Zekâi De de’den mûsi ki ders le ri 

al mış, ay rı ca Ham par sum Çer çi yan’dan 

fay da lan mış tır. İb nü le min onun ilk mûsi ki 

bil gi le ri ni ve Ham par sum no ta sı nı Pa paz 

Gab ri el’den al dı ğı nı kay de der. Han cı yan 

İs tan bul’da Er me ni ki li se le rin de baş mu-

gannîlik, pek çok okul da mûsi ki ho ca lı ğı 

yap mış tır. Bu ara da ba zı dev let bü yük le ri-

ne, sa ray da sul tan ve şeh za de le re mûsi ki 

ders le ri ver miş, Ba tı mü zi ği üze rin de de 

ça lış mış, Çin ve Ja pon mü zik le riy le de ilgi-

len miş tir.

Han cı yan iyi bir ke man, ud ve pi ya no ic-

ra cı sı idi, ay rı ca bu ens trü man la rın öğre-

ti ci li ği ni de yap mış tır. Ki li se mü zi ği ne ait 

bes te le ri de var dır. Bes te le di ği pek çok 

eser no ta ya alın ma dı ğı için kay bol muş, 

Ha cı Ârif Bey’in yüz ler ce ese ri ni no ta ya 

ala rak kay bol mak tan kur tar dı ğı hal de 

ken di eser le ri için ay nı has sa si ye ti gös-

ter me miş tir. Za ma nı mı za ula şan üç peş-

rev, al tı saz semâisi, bir bes te, bir marş, 

bir ope ret ve yir mi al tı şar kı dan olu şan 

eser le ri nin lis te si ni Öz tu na kay det miş tir. 

Mu sa hibzâde Celâl’in “İs tan bul Efendisi” 

ad lı ope re ti için ha zır la dı ğı bes te nin yanı 

sı ra, “Nihân et tim se ni sînem de ey meh-

pâ re cânım sın” mıs ra ıy la baş la yan hicaz-

kâr, “Bil mem ki safâ ne şe bu ömrün ne re-

sin de” mıs ra ıy la baş la yan karcığar, “Câ nâ 

gam-ı aş kın la perîşan ge zer oldum” mıs-

ra ıy la baş la yan sûzi dil şarkı la rı meşhu r 

bes te le rin den ba zı la rı dır. Hancıyan’ın 

önem li bir özel li ği de hâfı zasın da ki bir çok 

ese ri Ham par sum no ta sıy la kay de de rek 

gü nü mü ze ka dar ulaş ma sı nı sağ la ma sı-

dır. Bu no ta ko lek si yo nu nu son za man-

la rın da An ka ra Rad yo su Mü dür lü ğü’ne 

sa ta rak Türk mûsi ki si re per tu va rı na bü-

yük kat kı da bu lun muş tur. Ye tiş tir di ği 

ta le be ler ara sın da Lâika Ka ra bey, Re fik 

Fer san, Gab ri el Ebe yan, Le mi At lı, Ze ki 

Ârif Ata er gin ve Sup hi Zi ya Öz bek kan bil-

has sa zik re dil me li dir.
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Bestekâr,
hânende ve mûsiki hocasý.˜ ™

İs tan bul Has köy’de Çık sa lın sem tin de 

doğ du. Ken di si 1833’te dün ya ya gel di ği-

ni söy ler se de baş ka kay nak lar da 1841, 

1857 ve 1860’ta doğ du ğu na da ir ka yıt-

lar bu lun mak ta dır. Ba ba sı Çak mak çı lar 

Yo ku şu’nda ki Sün bül lü Han’ın oda ba şı sı 

Na za ret, an ne si Ef tik Ha nım’dır. Han cı yan 

kü çük yaş ta iken ai le si Üs kü dar’a yer leş ti. 

Or ta öğ re ni mi nin ar dın dan gir di ği Mek-

teb-i Tıb biy ye’nin dör dün cü sı nı fın dan 

ay rıl dı, 1877-1878 Os man lı-Rus har bi ne 

sağ lık su ba yı ola rak ka tıl dı ve yüz ba şı lı ğa 

ka dar yük sel di. Da ha son ra or du dan ay rı-

la rak mûsi ki ça lış ma la rı na hız ver di. Sul-

tan II. Ab dül ha mid dö ne min de Bul ga ris-

tan’a ka çıp Sof ya Kon ser va tu va rı’nda Türk 

mûsi ki si okut tu. Bu ara da Ro man ya ve 

Mı sır’da bu lun du. 1908’de İs tan bul’a dö-

nün ce Dârül bedâyi, Şark Mûsiki si Ce mi ye ti 

ve Dârü lel han’ın ku ru cu la rı arasın da yer 

al dı ve öğ re ti ci kad ro sun da bu lundu. Şark 

Mûsi ki Ce mi ye ti’nin bir dö nem reisliği ni 

yap tı. 11 Tem muz 1947 ta ri hin de teda-

vi edil di ği Ba kır köy Akıl Has ta hane si’nde 

öl dü. Ce na ze si Üskü dar Bağ larbaşı’nda ki 

Surp Haç Er me ni Mezarlı ğı’nda defnedildi .

Dö ne min önem li mûsi ki şi nas la rı ara-

sın da yer alan Le on Han cı yan mûsi kiy le 

uğ ra şan bir ai le or ta mın da ye tiş ti. Ba ba-

sı iyi bir lav ta ic ra cı sı idi, an ne si hânen de 

bes tekâr Mar kar Ağa’dan meş ket miş ti. 




