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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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ÿEs ra Çif ci

– —HANCIYAN, Leon
(ö. 1947)

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. 
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XIV [1963], s. 239-251); “Zvor nik u dru goj 

po lo vi ni XV i u XVI vi je ku” ([XV. yüz yı lın 
ikin ci ya rı sın da ve XVI. yüz yıl da İz vor nik], 
Go di{njak Dru{tva Is to ri ̧ a ra BiH, XVIII 
[1968-1969], s. 141-196); “O is la mi za ci ji 

u sje ve ro is to¸noj Bos ni i Po sa vi ni u XV i 

XVI vi je ku ([Ku zey do ğu Bos na ve Po sa vi-
na’da İs lâm laş ma ya da ir], POF, XVI-XVII 
[1966-1967], s. 5-48); “Je dan sav re me ni 

do ku me nat o {ej hu Ham zi iz Or lo vi—a” 

([Or lo viç’li Şeyh Ham za’ya ait mua dil bir 
ve si ka], POF, XVIII-XIX [1968-1969], s. 
205-215); “Pos ta nak i raz vi tak Der ven te u 

XVI stol je—u-Pri log is to ri ji na sel ja u Bos ni” 

([XVI. yüz yı la ka dar Der ven ta’nın olu şu-
mu ve ge li şi mi-Bos na’da yer le şim yer le-
ri nin ta ri hi ne bir kat kı], Pri lo zi za is to ri-
ju is to rijs kog ins ti tu ta, X/2 [Sa ray bos na 
1974], s. 111-133); “O pro go nu ham ze vi ja 

u sje ve ro is to¸noj Bos ni 1582.” ([1582 yı-
lın da Ku zey do ğu Bos na’da Ham zavîler’e 
ya pı lan bas kı lar hak kın da], ‡lan ci i grad−a 
za kul tur nu is to ri ju Is to¸ne Bos ne, knj. XI, 
Mu zej Is to¸ne Bos ne u Tuz li [Tuz la 1975], 
s. 33-38); “Iz gradn ja la ğa kod No vog na 

Sa vi u XVI vi je ku” ([XVI. yüz yıl da Sa va 
neh ri üze rin de ki No vi’de ge mi ya pı mı], 
POF, XXII-XXIII [1972-1973], s. 83-132); 
“O for mi ran ju ne kih grads kih na sel ja u 

Bos ni u XVI stol je—u (ulo ga dr´ave i va-
ku fa)” ([XVI. yüz yı lın Bos na’sın da ba zı 
şe hir le rin olu şu mu], POF, XXV [1975], s. 
133-169); “O ulo zi der vi{a u for mi ran ju 

grads kih na sel ja u Bos ni u XV stol je—u” 

([Bos na’da XV. yüz yıl da şe hir le rin te-
şek kü lün de der viş le rin rolü], POF, XXXI 
[1981], s. 169-178); “Va kuf kao no si lac 

od re�enih držav nih i dru{tve nih funk-

ci ja u Os mans kom carstvu ” ([Os man lı 
Devleti’nde ba zı top lum ve dev let fonk si-
yon la rı nın ana un su ru ola rak va kıf], Ana-
li GHB, IX-X [Sa ray bos na], s. 113-120); 
“Ru dars tvo u Bos ni-XV do XVII stol je—e” 

([XVI. yüz yıl dan XVII. yüz yı la ka dar Bos-
na’da ma den ci lik], İs tan bul Üni ver si te si 
İk ti sat Fa kül te si Mec mu ası, XLI/1-4 [Ey lül 
1982 – Ekim 1983], s. 321-360); “O {iren-

ju is la ma u Bos ni s po seb nim osv rtom 

na sredn ju Bos nu” ([Bos na’da İs lâm’ın 
ya yıl ma sı hak kın da], POF, XLI [1991], s. 
37-52); “XVI. Yüz yıl da Bos na’da Os man lı 

Şe hir le ri nin Olu şu mu na Bir Ba kış” (Bos-
na-Her sek, Türk Dün ya sı Araş tır ma la rı 
Vak fı, İs tan bul 1992, s. 15-29); “Kon fe si-

onal ni sas tav sta nov ni{tva u Bos ni i Her-

ce go vi ni u prvims tol je—ima os mans ke vla-

da vi ne” ([Bos na-Her sek’te Os man lı’nın 
hâki mi ye ti al tın da ilk asır lar da nü fu sun 
dinî ya pı sı], POF, XLII-XLIII [1992-1993], 
s. 119-153).

önem li ay rın tı lar be lir leyen Hanciç’e gö re, 

sa ray da idam edi len Ham za Bâlî ile ta ri ka-

tın ku ru cu su olan Ham za ay nı ki şi de ğil dir. 

Ta ri ka tın ku ru cu su Or lo viç kö yün de ki tek-

ke nin şey hi, tek ke nin ku ru cu su ise İz vor nik 

san cak be yi idi.

Eser le ri. 1. Tuz la i nje na oko li na u 

XVI vi je ku ([XVI. yüz yıl da Tuz la ve çev-
re si], Svjet lost, Sa ray bos na 1975). 2. Dva 

prva po pi sa Zvor ni¸kog sandžaka (iz 
1519. i 1533.) ([İlk iki İz vor nik mu fas sal 
def te ri], haz. Adem Hand´i— Gra d̄a, Knji-
ga XXVII, Od jel jen je Dru{tve nih Na uka 
Knji ga 22, Aka de mi ja Na uka i Um jet nos ti 
Bos ne i Her ce go vi ne, Srpska Aka de mi ja 
Na uka i Umet nos ti, Sa ra je vo 1986). 3. 

Ob last Bran ko vi—a -Op{ir ni ka tas tars ki 

po pis iz 1455. go di ne ([Bran ko viç’in böl-
ge si, 1455 yı lı na ait mu fas sal tah rir def te-
ri], haz. Adem Hand´i—, Ha mid Had´ibe gi—
em ve E{ref Ko va¸evi—, Sa ray bos na 1972). 
4. Po pu la ti on of Bos nia in the Ot to man 

pe ri od-A His to ri cal Over wi ev (Is tan-
bul 1994). 5. Stu di je o Bos ni: his to rijs ki 

pri lo zi iz os mans ko-turs kog pe ri oda 

(Is tan bul 1994). 6. A Sur vey of Is la mic 

Cul tu ral Mo nu ments un til the end of 

19th Cen tury in Bos nia (Is tan bul 1996). 
7. Op{ir ni po pis Bo sans kog sandžaka 

iz 1604. go di ne (I/1, I/3, [1604 se ne si ne 
ait Bos na san ca ğı nın mu fas sal def te ri], 
haz. Adem Hand´i— v.dğr., Sa ray bos na 
Şar ki yat Ens ti tü sü, 2000).

Han ciç’in ba zı ma ka le le ri de şun lar dır: 

“Pis ma Ah med-pa{e Du ga li—a dubro-

va¸kom kne zu i vlas te li” ([Dub rov nik 
kne zi ne ve asilzâde le ri ne Du ka kinzâde 
Ah med Pa şa’nın mek tup la rı], POF, III-
IV [1952-1953], s. 415-435); “Bo sans ki 

nam jes nik He kim-og lu Ali-pa{a” ([Bos na 
Va li si He ki moğ lu Pa şa], POF, V [1954-
1955], s. 135-180); “Bo sans ke so la na u 

XVI i XVII vi je ku” ([XVI ve XVII. yüz yıl lar-
da Bos na’nın tuz la la rı], ‡lan ci i grad−a  za 
kul tur nu is to ri ju Is to¸ne Bos ne u Tuz la, 
knj. III, Za vi¸aj ni mu zej u Tuz li, Tuz la 
1959, s. 67-112); “Grad }abac i nje go va 

na hi ja u prvoj po lo vi ni XVI vi je ka” ([XVI. 
yüz yıl da Şa baç şeh ri ve na hi ye si], ‡lan-
ci i grad−a  za kul tur nu is to ri ju Is to¸ne 
Bos ne, knj. IV, Za vi¸aj ni mu zej u Tuz-
li, Tuz la 1960, s. 95-151); “Pri log is to ri ji 

sta rih gradova u bo sans koj i sla vons koj 

kra ji ni pred kraj XVI vi je ka” ([XVI. yüz yı-
lın sonla rı na doğ ru Bos na ve Sla von ya 
uç la rın da es ki hi sar la rın ta ri hi hak kın-
da], Go di{njak dru{tva is to ri¸ara BiH, 
XIII [1962], s. 321-339); “Sta ri grad No vi 

na Sa vi” ([Sa va neh ri üze rin de es ki hi sar 
No vi], Go di{njak Dru{tva Is to ri¸ara BiH, 

özel lik le ma den ci lik üze ri ne ka le me al dı ğı 

ma ka le ler iz ler.

Adem Han ciç, daha çok ar şiv bel ge le ri 

ve ilk el den kay nak la ra da ya na rak ka le me 

al dı ğı ya zı la rın da Bos na’da ki şe hir le rin ge-

li şi miy le il gi li yan lış bil gi le ri dü zelt miş ve 

hiç bir şeh rin sü rat le ge liş me di ği ni gös ter-

miş tir. Bu ko nu da dev let le va kıf la rın ro lü-

nü or ta ya koy muş, va kıf la rın dev le tin des-

te ği ve yön len dir me siy le ha re ket etti ği ni 

tes bit et miş, bu nu da dev le tin sistem li 

bir şe hir po li ti ka sı güt me si ne bağ la mış-

tır. Ay rı ca Bos na’da ki ba zı şe hir ler le il gi li 

mo nog ra fi ler ka le me al mış tır. Tuz la hak-

kın da ki ma ka le si bu an lam da önem li yak-

la şım lar içe rir. Bu ça lış ma çer çe ve sin de 

tuz cu luk mes le ği hak kın da yaz dık la rı da 

bü yük önem ta şır. Han ciç böl ge de İslâmi-

yet’in na sıl ka bul edil di ği ni ve ya yıl dı ğı nı 

da in ce le miş tir. Onun tes bit le ri ne gö re 

ilk za man lar da tuz ve tuz la lar la il gi li iş-

ler de müs lü man lar la Ka to lik ler ara sın da 

her han gi bir fark gö rül me mek te dir. Os-

man lı lar’dan ön ce yer li halk Ka to lik ve ya 

krip to-Bo gu mil’di. Or to doks Hı ris ti yan lı ğı 

ise Os man lı lar za ma nın da ki göç ler le Sır-

bis tan ve Ka ra dağ ta raf la rın dan gel miş tir. 

Do la yı sıy la Bos na’da ilk Or to doks ma nas-

tır la rı ve di ğer dinî bi na lar 1540’lar da in şa 

edil me ye baş lan mış tır.

Han ciç di ğer ça lış ma la rın da Zvor nik, 

Sreb re nit sa, Bi yel yi na, Der ven ta, Mod ri ça 

ve Brçko şe hir le ri ni ele al mış tır. Bu şe hir-

le rin ge liş me sin de sa de ce va kıf la rın de ğil 

der viş le rin ve zâvi ye le rin de önem li ro lü nü 

or ta ya koy muş tur. Han ciç, der viş le rin ve 

on la ra bağ lı ku rum la rın Bos na’da İslâm’ın 

ya yıl ma sın da çok bü yük et ki le ri nin ol du ğu-

nu ile ri sür mek te dir. Ona gö re ön ce zâvi ye 

ve tek ke ler, ar dın dan on la rın ye rin de ve ya 

ya nın da in şa edi len ker van sa ray lar, han-

lar ve di ğer bi na lar bir şeh rin çe kir de ği ni 

mey da na ge tir mek tey di. Der viş ler sı ra dan 

in san lar dı, hal kın İslâm’la ve İslâmî kül tür le 

te mas kur ma sı na ve si le olu yor lar, bu gö-

re vi dev le tin yön len dir me siy le de ğil ken di 

gi ri şi mleriy le ya pı yor lar dı. Han ciç, bel ge-

ler den ha re ket le Bos na’da İslâmlaş ma-

nın uzun bir sü reç te ve eşit bi çim de her 

ta raf ta ya yıl dı ğı nı gös ter miş, bu nu nü fus 

hak kın da ki bil gi ler den fay da la na rak is pat-

la ma ya ça lış mış tır. Ulah’ın (Vlah, Ef lak) 
nü fu su na da ir tes bit le ri ne gö re Sır bis tan 

ve Ka ra dağ ta ra fın dan ge len Ulah lar boş 

ara zi le re yer leş ti ril miş, bun lar Or to doks 

mez he bi nin un sur la rı nı Bos na’ya ta şı mış-

tır. Han ciç’in üze rin de dur du ğu bir baş ka 

önem li ko nu Ham zaviyye tarikatıdır. Ta ri-

ka tın ku ru cu su olan der viş Ham za’ya da ir 
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Şef kat ni şa nı ve ril di ği gi bi Nigâr Ha nım 

ve Şâ di ye Ha nım’a da İslâm ka dın la rı nın 

ilim tah si li ne ve eği ti mi ne kat kı la rın dan 

do la yı 4 Ka sım 1897’de üçün cü rüt be den 

Şef kat ni şa nı ve ril miş tir (BA, İ.TAL., nr. 
123/30, 1315/C-30). Di ğer bir bel ge ye gö re 

şe hid ev lât la rı na ve ya ra lı as ker le re yar-

dım ser gi sin de yar dım top la ma ve eş ya 

sa tı şı ko nu sun da ya yım la dık la rı ma ka leler 

tak di re şa yan gö rü le rek Nigâr Ha nım ile 

Şâ di ye Ha nım’ın Şef kat ni şan la rı ikin ci ye 

teb dil edil miş tir (BA, İ.TAL., nr. 161/43, 
1316/Ş.-43).

II. Ab dül ha mid dö ne min de en can lı neş-

ri ya tı nı yap mış olan der gi ya yım lan ma sın-

da maddî sı kın tı lar la kar şı laş tı ğın da dev-

let ten yar dım al mış tır. Ni te kim böy le bir 

du rum da iken der gi nin sa hi bi Meh med 

Bey’in di lek çe si üze ri ne 8 Ekim 1905’te 

tah si sat tan bir mik tar pa ra gön de ril me si-

ne ka rar ve ril miş tir (BA, DH.MKT. 1014/47, 
1323.Ş). Der gi nin II. Meş ru ti yet’ ten son ra 

es ki can lı lı ğı kal ma mış, sa de ce bir re sim-

li ka dın der gi si hü vi ye ti ne bü rün müş ve 

ar dın dan ya yın ha ya tı na son ve ril miş tir.

Ha nım la ra Mah sus Ga ze te, 1910 

yı lın da Se lâ nik İt ti hat ve Te rakkî Ce mi-

ye ti’ne da ya lı ola rak ku ru lan Teâlî-i Va-

tan Os man lı Ha nım lar Ce mi ye ti’nin ya yın 

or ga nı şek lin de ye ni den ya yım lan mış tır. 

Meş ru ti yet’in baş lan gıç yıl la rı nın en güç lü 

ka dın ör gü tü olan bu ce mi yet 17 Ka sım 

Der gi de resmî ya zı lar, du yu ru lar, 

haber ler dı şın da ma ka le, mek tup, ro man, 

hi kâ ye, şi ir gi bi edebî tür le re, eleş ti ri le re 

ve ya ban cı ya zar lar dan ter cü me le re yer 

ve ril miş tir. Ma ka le ler de ka dın la rın eği-

ti mi ve kız ço cuk la rı nın oku tul ma sı ko-

nu su sık ça iş len mek te dir. Ay rı ca sağ lık, 

din, ev li lik ve ai le ha ya tı, ço cuk ye tiş tir me, 

ai le de ter bi ye, ev ida re si, gi yim ku şam, 

gü zel lik, fen bi lim le ri, gü zel sa nat lar, bul-

ma ca, mü zik gi bi hu sus lar der gi de yer 

al mak ta dır. Oku yu cu mek tup la rı da bu-

ra da önem li bir yer tut muş tur, do la yı sıy la 

der gi nin çok sa yı da oku yu cu su nun ol du ğu 

an la şıl mak ta dır. Sa de ce İs tan bul ve di ğer 

Os man lı top rak la rın dan de ğil Fran sa ve 

Kaf kas ya’dan da oku yu cu mek tup la rı gel-

miş tir. 1896’da çı kan 64. sa yı da Hay ri ye 

Mağmûme’nin Tif lis’ ten yol la dı ğı “Bü yük 

İf ti har” baş lıklı mek tup la 1901 yı lı na ait 

114/316 sa yı lı der gi de “Av ru pa’da Ha-

nımla ra Mahsus Ga ze te” baş lık lı bir ha-

ber-ya zı mev cuttur.

Der gi nin ge nel lik le mo da, biç ki di kiş, 

na kış, el bi se ve iş le me ör nek le ri, bil me ce 

gi bi ko nu la rı içe ren “Ha nım la ra Mah sus 

Ga ze te’ nin İlâve si” ve “Kısm-ı Mu sav ver” 

gi bi ad lar la çık mış bol re sim li ek le ri de 

var dır. Bu nun dı şın da uzun ca bir sü re 

“Ha nım Kız la ra Mah sus Nüs ha” adıy la 

ay rı bir ek ya yım lan mış, der gi de za man 

za man “Ço cuk la ra Mah sus Ga ze te”, “Ço-

cuk la ra Mah sus Re sim li Hikâye” gi bi bö-

lüm le re yer ve ril miş, “Ha nım la ra Mah-

sus Ga ze te Kü tüp ha ne si” baş lı ğı al tın da 

çe şit li ki tap lar ta nı tıl mış tır. Ha nım la ra 

Mah sus Ga ze te’de tef ri ka edi len eser le-

rin bir kıs mı ken di mat ba asın da ba sı la rak 

ki tap ha lin de çık mış, der gi de bun la ra da ir 

“Mat ba amız da Tab‘ Olu na rak Sa tıl mak-

ta Bu lu nan Ki tap lar” baş lı ğı al tın da bil gi 

ve ril miş tir. Ha nım la ra Mah sus Ga ze te 

ha yır iş le riy le il gi li fa ali yet le re de ka tıl-

mış, bun lar la il gi li or ga ni zas yon lar da yer 

al mış tır. Kim se siz ge lin lik kız la ra, ök süz 

ve ye tim le re, ya ra lı as ker le re ve as ker 

ai le le ri ne, şe hid ye tim le ri ne yar dım ko-

nu sun da ko mis yon lar ku rul muş, ser gi ler 

dü zen len miş tir.

Ha nım la ra Mah sus Ga ze te’nin yö ne-

ti ci le ri dev let ten teş vik ve tal tif gör müş-

tür. Ar şiv de ki bir bel ge ye gö re, pa di şa hın 

İs lâm ka dı nı nı iler let mek için aç tı ğı yol 

sa ye sin de pek çok müs lü man ka dı nın bu 

ga ze te de ya zı sı çık mış, böy le ce İslâm ha-

nım la rı nın ne ka dar iler le miş ol du ğu Ba tı 

mil let le rin ce de gö rül müş tür. Bu nun der-

gi nin baş ya za rı Nigâr Ha nım’la mü dü rü 

Şâ di ye Ha nım sa ye sin de ba şa rıl dı ğı bi lin-

mek te dir. Der gi de ya zı sı çı kan ka dın la ra 
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Osmanlý döneminde yayýmlanan
en uzun ömürlü kadýn dergisi.˜ ™

19 Ağus tos 1311 (31 Ağus tos 1895) ta-

rih li ilk sa yı sın da der gi nin sa hi bi İb nül-

hak kı Meh med Tâhir Efen di, “Tahdîs-i 

Ni‘ met-Ta‘yîn-i Mes lek” baş lı ğı al tın da ya-

yın po li ti ka la rı nı “oku yup yaz ma yı se ven, 

eği tim li, din dar, iyi ahlâk sa hi bi, iyi eş ve 

iyi an ne özel lik le ri ne sa hip Os man lı müs-

lü man ha nı mı ye tiş tir mek” di ye açık la mış-

tır. Bu amaç la kemâl-i edeb ve iffet da ire-

sin de ya zıl mak şar tıy la ka dın la ra mah sus 

her tür lü ah val, fay da lı ma ka le ler ve gün-

lük ha vâ dis ler neş re di le cek tir. Der gi nin 

ge li rin den yüz de be şi nin kim se siz ge lin lik 

kız la ra çe yiz pa ra sı ola rak ve ri le ce ği ifa de 

edil miş tir. Ön ce le ri haf ta da iki de fa, 202. 

sa yı dan iti ba ren bir de fa se kiz ile on iki 

say fa ola rak çı kan der gi 1895-1908 yıl la rı 

ara sın da ke sin ti siz de vam ede rek 624 sa yı 

neş re dil miş tir.

Ha nım la ra Mah sus Ga ze te’de Fat ma 

Şâ di ye Ha nım “müdîre”, Nigâr bint Os man 

baş ya zar ola rak gö rün mek te dir. 1904-

1908 ara sın da Zi ya Şa kir der gi mü dür lü-

ğü nü üst len miş tir. Ya zar kad ro sun da Fat-

ma Ali ye ve Emi ne Se mi ye (Ah med Cev det 
Pa şa’nın kız la rı), Zey neb (Ah med Cev det 
Pa şa’nın to ru nu), Leylâ (Saz), Fat ma Mak-

bu le Le man, Ay şe Sı dı ka, Ha mi yet Zeh-

ra, Gü lis tan İs met, Ke çe cizâde (Elif) İk bal, 

Mü ni re, Ne di me, Ze ki ye, Rânâ bint Saf fet, 

Ha ti ce Ali ye, Fat ma Fah rün ni sa (Ah med 
Ve fik Pa şa’nın to ru nu), Hâ li de bint Edib 

(Ha li de Adı var), Gü zi de Sab ri (Ay gün) gibi ha-

nım lar ya nın da İb nül hak kı Meh med Tâhir, 

Ah med Mid hat Efen di, Ah med Râ sim, 

Avan za de Meh med Sü ley man, Na zi kî zâ de 

Meh med Hil mi, Mus ta fa Âsım, Fâik Sab ri, 

Ali Mu zaf fer, Zi ya Şa kir gi bi er kek ler de 

yer al mak ta dır. Ay rı ca “Ai le He ki mi”, “Bir 

Mu al li me”, “Bir Köy lü Ka dı nı”, “Çin ge ne 

Kı zı”, “Sa tıl mış” gi bi tak ma ad lar kul la nan 

ya zar lar ve ka dın kim li ğiy le ya zan er kek 

ya zar lar da mevcut tur. Ah med Râ sim 

“(Elif) Râsi me, Leylâ Fe ri de”, Hü se yin Rem-

zi “Ho ca Ha nım” tak ma ad la rı nı kul lan mış-

tır. 1904-1908 yıl la rın da çı kan sa yı lar da 

im za sız ya zı lar ço ğun luk ta dır.

Hanımlara Mahsus Gazete’nin “Hanım Kızlara Mahsus” 

sayfası




