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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
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harc-ı hâssa eminlik leri mer kezî ha zi ne-

den, pa di şah haslarından ve ya mer kezî 

ha zi ne ye bağ lı ge lir kaynak la rın dan el de 

et tik le ri meb lağ lar la o şehir de mev cut 

sa ra yın, İs tan bul’da ki sa ra yın ve ba zı as-

kerî ku ru luş la rın ih ti yaçla rını kar şı la yan, 

böl ge sin de ki mukåtaa lar üzerin de olan 

nü fuz la rı do la yı sıy la da şe hir eko no mi si-

nin bi çim len me sin de önem li rol oy na yan 

fonk si yo nel bir özel li ğe sa hip tir. İs tan bul, 

Ga la ta, Ge li bo lu, Edir ne, Bur sa, Ma ni sa, 

Ro dos, Ke fe, Mı sır, Sa kız, Azak, Trab zon 

ve Sa ma ko’da bu lun du ğu tes bit edi len 

harc-ı hâssa emin le ri hak kın da kuru m için 

tu tu lan mu ha se be ka yıt la rın dan ay rın tı lı 

bil gi le re ulaş mak müm kün dür.

Harc-ı Hâssa Emin li ği’nin ne za man ku-

rul du ğu bi lin me mek te dir. Ab dur rah man 

Ve fik’in Târîh-i Mâlî ad lı ese rin de I. Ba ye-

zid dö ne mi olay la rı an la tı lır ken adı ge çen 

pa di şah ta ra fın dan ya zı lan bir fer man dan 

bah se di lir. 14 Şâban 791 (8 Ağus tos 1389) 

ta rih li bu fer man Bur sa ka dı sı na ve Bur sa 

harc-ı hâssa emi ni ne hi ta ben ya zıl mış tır. 

Bu ra dan ha re ket le bu emin li ğin söz ko nu-

su dö nem de mev cut ol du ğu an la şı lır. Öte 

yan dan Harc-ı Hâssa Emin li ği ku ru lur ken 

baş ka bir ör nek ten esin le nip esin le nil me-

di ği de açık de ğil dir. Os man lı ön ce sin de ki 

dev let ler de bu gö re vi ye ri ne ge ti ren bir 

yet ki li nin var lı ğı he nüz tes bit edil me mek-

le bir lik te ku ru mun te şek kü lün de ön ce ki 

müs lü man Türk dev let le ri nin tec rü be sin-

den ya rar la nıl mış ol ma sı müm kün dür. 

Bur sa Harc-ı Hâssa Emin li ği, Edir ne’nin 

baş şe hir ya pıl ma sı na ka dar bü yük ih ti-

mal le Bur sa sa ra yı nın ih ti yaç la rı nı kar şı-

la mak la yü küm lüy dü. Fa kat XV. yüz yıl-

dan iti ba ren ema net, İs tan bul’da ki sa ray 

seç kin le ri nin ve ba zı resmî ku rum ların 

Bursa’ dan ta lep et tik le ri baş ta buğ day ve 

ku maş ol mak üze re mey ve, tur şu, sa de 

yağ, tuz, kö mür, buz, çı ra, mey ve fi da-

nı gi bi mal la rı te da rik eder ha le gel miş ti.

İs tan bul’un fet hin den he men son ra ku-

rul du ğu an la şı lan İs tan bul Harc-ı Hâssa 

Emin li ği, dev let te ki bü tün emin lik ler 

için de en yük sek büt çe ye sa hip ku rum 

ol ma sıy la dik kat çe ker. Fâtih Sul tan Meh-

med’in Teş kilât Ka nunnâme si’nde yer ala-

cak bir sta tü ye sa hip ol du ğu (reîsülküt-
tâ bın üze rin de) an la şı lan bu emin le rin 

en önem li gö re vi baş şe hir sa ray la rı nın 

ih ti yaç la rı nı kar şı la mak tı. Ku ru ma ait 

mu ha se be ka yıt la rın da be lir til di ği ne gö re 

İs tan bul harc-ı hâssa emin le ri Es ki Sa ray, 

Ye ni Sa ray (Top ka pı Sa ra yı) ve İbrâhim Pa şa 

Sa ra yı’nda ika met eden le rin (iç oğ lan la-
rı, şeh za de ler, sul tan lar, câri ye ler) ve bir 

Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü Der gi si, sy. 29, 
Er zu rum 2006, s. 279-294; Sa bi ha Do ğan, Tan zi-
mat’tan Cum hu ri yet’e Ay dın Ka dın lar, Şa ir ve 
Ya zar lar (1850-1950), İs tan bul 2012, s. 75-85, 
145-149; Ay şe Ze ren Enis, Every day Li ves of 
Ot to man Mus lim Wo men: Ha nım la ra Mahsûs 
Ga ze te (News pa per for La di es): 1895-1908, İs-
tan bul 2013; Se val Ar pı nar, “İlk Ka dın Ga ze te-
si (Ha nım la ra Mah sus Ga ze te)”, BTTD, sy. 40 
(2000), s. 68-70; Ya vuz Se lim Ka ra kış la, “Ar şiv den 
Bir Bel ge Ha nım la ra Mah sus Ga ze te’ye İm ti yaz 
Ve ril me si (1895)”, Top lum sal Ta rih, XI II/75, İs-
tan bul 2000, s. 41-45; Za fer Top rak, “Mus li hid-
din Âdil’in Gö rüş le ri Ka dın ve Hu kuk-ı Nis van”, 
a.e., XI II/76 (2000), s. 14; Mehmet Ru yan Soy dan, 
“Es ki Harf ler le Ya yın lan mış Olan Ha nım Mu har-
rir le rin Eser le ri”, Kül tür, Os man lı’da Ka dın özel 
sa yı sı: sy. 16, İs tan bul 2009, s. 150, 151; “Ha-
nım la ra Mah sus Ga ze te”, TDEA, IV, 99-100; Zeh-

ra Öz türk, “Wo men Wri ters and Po ets Who Wro te 
on the Is la mic Mat te ra in 19th Cen tury in Ot to man 
So ci ety”, In ter na ti onal Se mi nar on Wo men 19th, 
20th Cen tury of the Is la mic World , 21-22 Dec. 
2011/Teh ran-IRAN.

ÿZeh ra Öz türk

– —HARC-ý HÂSSA EMÝNÝ

Osmanlý döneminde
bazý þehirlerde saray için

alýmlar yapan görevli.˜ ™

Sa ra yın ve ba zı önem li ku rum la rın 

ih ti yaç la rı nı kar şı la mak üze re ba zı şe-

hir ler de bu lu nan Harc-ı Hâssa Emin li ği 

Os man lı ma li ye teş kilâtın da ay rı bir fa-

ali yet ala nı nı oluş tu rur. Hâssa ke li me si 

pa di şah ve hâne dan men sup la rı ile ba zı 

dev let gö rev li le ri ve dev le te ait ki mi ku-

rum lardan olu şan ge niş bir çer çe ve yi ta-

nım lar. Harc-ı hâssa da (hâssa harç) bu 

anı lan ki şi ve ku rum la rın ih ti yaç la rı için 

ya pı lan mas raf la rı ifa de eder. Mer kez-

den ta yin edi len görev li ler ce yö ne ti len 

1909’da Se lâ nik’ te ku rul muş ve kı sa sü re-

de İs tan bul’ da da teş kilâtlan mış tır. Ha-

nım la ra Mah sus Ga ze te böy le ce ya yın 

ha ya tı na el li sa yı ka dar de vam et miş tir. 

İm ti yaz sa hi bi yi ne İb nül hak kı Meh med 

Tâhir, mü dü rü de Fat ma Şâdi ye Ha-

nım’dır.

Esas der gi nüs ha la rı nın İs tan bul’da bu-

lun du ğu kü tüp ha ne ler Ha san Du man’ın 

Arap Harf li Sü re li Ya yın lar Top lu Ka-

ta lo ğu 1828-1928 ad lı ki ta bın da kay de-

dil miş tir. Der gi de ya yım lan mış ya zı la rın 

ve ya zar la rı nın ad la rı İs tan bul Kü tüp ha-

ne le rin de ki Es ki Harf li Türk çe Ka dın 

Der gi le ri Bib li yog raf ya sı’nda top lu hal-

de yer al mak ta dır. Ha nım la ra Mah sus 

Ga ze te’yle il gi li ola rak üni ver si te ler de şu 

tez ler ha zır lan mış tır: M. Fe tih Ya nar dağ, 

Ha nım la ra Mah sus Ga ze te Üze ri ne 

Bir Araş tır ma (1995, yük sek li sans te zi, 
Dic le Üni ver si te si); Eli za beth Brown Fri er-

son, Uni ma gi ned Com mu ni ti es. Sta te, 

Press and Gen der in the Ha mi di an Era 

(1996, Ph.D. Dis ser ta ti on, Prin ce ton Uni-
ver sity); Ha le Gür büz, Ha nım la ra Mah-

sus Ga ze te (2001, yük sek li sans te zi, Er-
zu rum Ata türk Üni ver si te si); Ar zu Şey da, 

Ha nım la ra Mah sus Ga ze te (101-200) 
(Tah lilî Fih rist, İn ce le me, Se çil miş Me tin-
ler) (2003, yük sek li sans te zi, Er zu rum Ata-
türk Üni ver si te si); Ay ba la Arı, Ha nım la ra 

Mah sus Ga ze te (201-300) (Tah lilî Fih rist, 
İn ce le me, Se çil miş Me tin ler) (2004, yük sek 
li sans te zi, Er zu rum Ata türk Üni ver si te si).
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