
nun S,S olabileceği kanaatindedir. Ber
nard Lewis bu katsayıyı S-8, Faruk Sü
mer 7, Halil İnalcık XV. yüzyıl sonlarında 
Bursa'da9, fakat XIX. yüzyılda İstanbul'
da 3-4 olarak hesaplamaktadır. ll. Baye
zid devrinden ( 1481-1 5 ı 2) kalma olduğu 
tahmin edilen bir defterdeki sürgün edi
lenlerle ilgili bir cetvelde yer alan ve aile 
reisinin isimleriyle belirtilen hane mev
cutlarının bir kısmının iki, üç, dört nüfus
lu olduğu, ancak genel toplamının 180 
nefer (kişi) ve hane miktarının da otuz üç 
oluşu sonucunda ortalamanın S.4S'e ulaş
tığı görülmektedir. 

XIX. yüzyılda Balkanlar'dan, Kafkas
ya'dan, Kuzey Karadeniz ülkelerinden ve 
diğer yerlerden Anadolu'ya yönelik göç
menlere ait listelerdeki nefer ve hane ve
rilerinin incelenmesinden, bu yüzyılda 
bir hanedeki nüfus sayısının 4,11 ile 4,17 
arasında olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 
katsayı yörelere göre değişmekte, bizzat 
devlet adamları tarafından bile aynı de
virde bazan S, bazan da 3 olarak hesap
lanmaktadır. 

Gerek ll. Bayezid devrine ait olduğu 
sanılan defterde, gerekse göçmen liste
lerinde (XIX. yüzyıla ait) hane mensupla
rı arasındaki akrabalık ilişkilerini de bul
mak mümkündür. Otuz üç hane (aile) içe
risinde birinde aile reisinin dört, birinin 
üç, beşinin iki hanımı, diğerlerinin tek ha
mını bulunmaktadır. Çocuk sayısı da az
dır. Kalabalık ailelerde sayıyı arttıran 
çocuklar değil birlikte oturulan kardeşle
rin sayısının fazla oluşudur. XVI. yüzyılda 
Bursa'da ailelerden% 27'sinin çocuksuz, 
% 20'sinin tek çocuklu, % 18'inin iki ço
cuklu olduğu tesbit edilmiştir. Tereke def
terlerine dayanarak yapılan araştırma
larda XVII. yüzyılda İstanbul'da ve Edir
ne' de 1 OOO'in üzerindeki erkekten% 92 '
den fazlasının tek kadınla evli olduğu, aile 
başına düşen çocuk sayısının da iki civa
rında bulunduğu görülmektedir. XVIII. 
yüzyılda Ankara'da da aynı tür defterler
den yukarıdakine yakın sonuçlar alınmış
tır. 812 aile üzerinde yapılan bir inceleme 
bunlar arasında çok evli olanların % 12 
nisbetinde olduğunu, müslüman aileler
de çocuk sayısının ortalama 2.4. gayri 
müslimlerde 2, 7'yi bulduğunu ortaya çı
karmıştır. Ayrıca zamanın sağlık şartları 

çerçevesinde çocuk ölümlerinin çok olu
şu da hane hesaplamalarında dikkate alın
malıdır. Bundan dolayı tahrir defterle
rindeki hane sayılarının kaç nüfusa teka
bül ettiğinin hesaplanmasında, geçmiş 
yüzyıllarda ailelerin çok çocuklu bulundu
ğu var sayımına dayanarak rakamları, 

katsayıları arttırıp kabartmanın yerinde 
olmadığı anlaşılmaktadır. 
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Iii NEJAT GöYÜNÇ 

Türk musikisinde 
bir eseri meydana getiren 

bölümlerden her biri. 
_j 

Türk mOsikisinin gerek saz gerekse 
sözlü formları. her birine hane adı veri
len belirli sayıda bölümlerin bir araya gel
mesiyle oluşur. Bu formlarda hane sayısı 
genellikle dörttür. Fakat dörtten az veya 
çok haneden meydana gelen formlar da 
vardır. Peşrev, saz semaisi, longa, sirto gi-

HANE 

bi saz eseri formları ile mi'raciyye, kar, 
beste, ağır ve yürük semai gibi sözlü bü
yük formların her bölümüne hane adı ve
rilir. Bu terimin şarkı, ilahi, nefes, türkü 
vb. küçük formlarda kullanılması yaygın 
değilse de bunları meydana getiren bö
lümler gerçekte birer hanedir. Mevlevl 
ayinlerinde hane yerine selam tabiri kul
lanılmıştır. 

Peşrev ve saz semailerinde her bölüm 
mülazime ile birlikte haneyi oluşturur. 
Ayrı bir mülazimesi olmayan bazı peşrev 
ve saz semailerinde hanelerden biri, ge
nellikle de 1. hane (bazan da Il. hane) mü
lazime yerine kullanılır. Bazılarında da 
mülazime az çok farkla her hanenin so
nuna ekli bulunur. Peşrev ve saz semai
leri genellikle dört haneli ise de hane sa
yısı daha az veya daha fazla olanları da 
vardır. Bazı peşrevler üç veya beş haneli 
ya da zeyilli olabilir. Bilhassa darb-ı fetih 
usulüyle ölçülmüş peşrevlerde ll. hane as
lında zeyildir, bundan dolayı bu peşrevler 
daha sonra beş haneli zannedilmiş veya 
öyle itibar edilmiştir. Genel olarak dört ha
neli bir peşrev veya saz semaisinin hane 
ve mülazime şeması şöyledir: 

ı. hane+ mülazime 

ı ı. hane+ mülazime 

lll. hane + mülazime 

ıv. hane + mülazime 

Sözlü Türk mOsikisi formlarından olan 
karlar kompozisyon özelliğine göre hane 
veya bentadını alan bölümlerden oluşur. 
Beste, ağır ve yürük semailer, her zaman 
dört mısralı olmalarına rağmen ayrıca 
kompozisyon özelliğine göre "murabba" 
(dört haneli) veya "nakış" (iki haneli) adı
nı alır. Bu formların murabba şekillerin
de her mısra terennümle birlikte bir ha
neyi oluşturur. Haneler, kompozisyonda
ki yerlerine ve görevlerine göre ayrıca ad
landırılır. 

1. hane = 1. mısra + terennüm = A+B 
=zemin hane 

ll. hane = 2. mısra + terennüm = A+B 
= nakarat hane 

lll. hane = 3. mısra +terennüm = C+ B 
veya D=miyan hane 

IV. hane = 4. mısra + terennüm = A+B 
= nakarat hane 

Beste, ağır ve yürük sernailerin mu
rabba şekillerinin ana yapısı yukarıdaki 
şemada belirtildiği gibi ise de bazı deği
şik kompozisyon özellikleri taşıyanları da 
vardır. Bu yapıdaki bir beste için "murab
ba beste" tabiri kullanılır; fakat aynı ya
pıdaki ağır ve yürük semailere "murab-
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HANE 

ba ağır semai". "murabba yürük semai" 
adı verilmez. Sadece ağır semai veya sa
dece yürük semai adı bunların murabba 
şeklinde olduklarını gösterir. Bu iki form 
murabba değil nakış şeklinde olunca bu 
takdirde formların başında "nakış" keli
mesi kullanılarak belirtilir. Yukarıdaki şe
madan da anlaşılabileceği gibi murabba 
beste ve semailerde 1. 2 ve 4. mısralar 
terennümleriyle birlikte aynı nağmelerle 
bestelidir. 3. mısra ayrıca bestelenirve bu
rada genellikle başka makama geçki ya
pılır. Bu mısraın terennümü 1, 2 ve 4. ınıs
raların terennümünün aynı olabileceği 
gibi ayrı da olabilir. 

Nakış beste ve semailer terennümleri 
iki mısrada bir geldiği için iki hanelidir: 

I. hane = 1. mısrcı + Z. mısra + teren
nüm = A+B+C= zernin hane. serhane 

ll. hane= 3. mısra + 4. mısra + teren
nüm = D + B + C = miyan ve nakarat ha
ne. bend-i sani. 

Nakışlarda I. haneyi oluşturan 1 ve z. 
mısralarla terennüm müstakil olarak bes
telidir. 3. mısra ayrıca bestelidir ve ge
nellikle geçkilidir. 4. mısra I. hanenin 2. 
mısraı ile aynı, bazan da ayrıca besteli ola
bilir. Son terennüm ise yine ı. hanenin te
rennümü ile aynıdır. 

Şarkılarda beste. ağır ve yürük semai
lerdeki anlamı ile terennüm olmadığı gi
bi durum biraz daha farklıdır. Bazı şarkı

lardaki "of. ah. aman. canım" vb. küçük 
terennümler bir mecburiyet değil gütte
yi kuwetlendirmek için kullanılan vasıta

lardır. Şarkılarda da esas dört mısr~lı (mu
rabba) olmaktır. Böyle bir şarkıda 1. 2 ve 
3. mısralar büyük formların aksine ayrı ay
rı bestelidir. 4. mısra ise 2. mısraın bes
tesiyle aynıdır. Bu duruma göre yapı ba
kımından çoğunlukla aşağıdaki şema kul
lanılmıştır: 

1. mısra = A = zemin 

2. mısra = B = nakarat 

3. mısra = C = miyan 

4. mısra = B = nakarat. 

Şarkılarda da 3. mısra, başka makama 
geçkinin yapıldığı yerdir. Bu bölümlerin 
her biri bir hane olmakla beraber şarkı
larda zemin hane. nakarat hane. miyan 
hane tabirleri pek kullanılmamıştır. Bu
nun yerine ya sadece zemin. nakarat. mi
yan veya zemin mısraı. nakarat mısraı. 
miyan mısraı isimleri kullanılır. Kompozis
yon bakımından mısra sayısına göre şe
killenen ve muhammes. müseddes. mü
sebba. müsemmen. muaşşer olarak çe
şitli biçimlerde bestelenen pek çok şarkı 
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türü varsa da esas olan yine yukarıdaki 
murabba şeklidir. 

Dini Türk mOsikisinin en büyük formu 
ve türünün tek eseri olan Kutbünnayi Os
man Dede Efendi'nin mi'raciyyesi, her bi
ri tevşihlerle bezenmiş yedi haneden (bu
rada nevahanesi unutulmuştur) meyda
na gelmiştir. Bu eserin hanelerine "ba
hir" adı da verilir. 

Gerek saz eserlerinde gerekse sözlü 
eserlerde büyük küçük bütün formlarda 
haneleri meydana getiren ölçü (usul) sa
yısının aynı olması esastır. Bunun yanın
da bu sayı birbirinin katı kadar da olabi
lir. Az sayıdaki bazı eserlerde haneler ara
sı ölçü sayısı farklı ise de bunlardaki cüm
le kuruluşunun mükemmeliyeti bu farkı 
hissettirmemektedir. 
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Iii İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

HANEFi MEHMED EFENDi 
(ö. 1069/1658) 

Osmanlı şeyhülislamı . 

Nahcivan'da doğdu . Bir süre burada 
tahsil gördükten sonra İstanbul'a gitti. İs
tanbul'da çeşitli hocalardan ders aldı; ar
dından mülazim olarak 40 akçe ile öğre
tim hayatına başladı. 1034'te (1625) Te
kirdağ'da (Rodosçuk) Rüstem Paşa Med
resesi'ne hariç elli derecesiyle tayin edil
di. Ertesi yıl Osman Paşa Medresesi'ne. iki 
sene sonra da Kadırga Limanı'nda Meh
med Paşa Medresesi'ne. 1039'da (1630) 
İsmihan Sultan Medresesi'ne. 1 041'de 
( 1 631) Sahn-ı Sernan medreselerinden 
birine. bunun ardından da Edirne'de Be
yazıt Medresesi'ne ve Selimiye Medrese
si'ne müderris oldu. 

1043 (1 634) yılında kadılık mesleğine 
geçen Mehmed Efendi'ye Medine kadı 

lığı verildi; 1 048'de (1638) mazul oldu. 
Daha sonra Mısır ( ı o 5 ı-ı O 5 3) ve Edirne 
( 1056-1057) kadılığıyaptı. 1058'de (1648) 
Anadolu kazaskerliğine getiriidiyse de ay
nı yıl görevinden aziedildL 1 7 Ramazan 
1061'de (3 Eylül 1651) şeyhülislam . Ru
meli ve Anadolu kazaskerleri. İstanbul ka
dısı tayinleriyle ilgili olarak padişah huzu
runda sancak-ı şerif önünde yapılan top
lantıda Sadrazam Siyavuş Paşa'nın deste
ğiyle şeyhülislamlığa getirildi. Huzura ka
bul edilip meşihat hattını aldığı halde ay
nı gün Ebusaid Mehmed Efendi taraftar-

larının ağır basması ile şeyhülislamlıktan 
alınarak Rumeli kazaskerliğine nakledildL 
Kendisinden meşihat hattı geri istenince 
evde olduğunu söyleyerek onu iade etme
diği ve hatıra olarak sakladığı belirtilir 
(Naima, V, 123-124). Bir yıl sonra Ankara 
kazası kendisine arpalık olarak verildi. 

Hanefi Mehmed Efendi. 25 Ramazan 
1 066'da (1 7 Temmuz 1 656) Hocazade Me
sud Efendi'den boşalan şeyhülislamlık 
makamına getirildi. Ancak ihtiyarlığı ve 
bilhassa sağırlık derecesinde kulağının 
ağır işitmesi sebebiyle dört buçuk ay ka
dar bu makamda kalabildi. 21 Kasım'da 
aziedildi (a.g.e. , VI, 247) . Ardından arpa
lıkları Ankara'dan Dimetoka ve Dağardı 
kazalarına. Muharrem 1 068'de de (Ekim 
1657) Gümülcine ve Yenice kazalarma 
çevrildi. 

XVII. yüzyıl ortalarında saltanat ve di
van idaresinin ocak ağalarının ve Viiiide 
Kösem Sultan'ın nüfuzuna girdiği. ulema
nın siyasete bulaştığı dönemde kazasker 
ve şeyhülislam olarak görev yapan Hane
fi Mehmed Efendi Sultan İbrahim'in hal'i 
ve öldürülmesi. Kösem Sultan'ın katli. IV. 
Mehmed'in cülüsu hadiselerine şahit ol
muş ve bu konularla ilgili fetvalar vermiş
tir. Sultan İbrahim'in hal'i sırasında, Şey
hülislam Abdürrahim Efendi ve Karaçe
lebizade ile birlikte Viiiide Kösem Sultan'a 
durumun vehametini ve hal'in gerekli ol
duğunu sert bir üslupla anlatmış, Viiiide 
Sultan'ın İbrahim'in hal'inden sonra yedi 
yaşındaki bir çocuk olan Şehzade Meh
med'in saltanatının şer'an nasıl mümkün 
olacağını sorması üzerine de Hanefi mez
hebinde akılsız büyüğün saltanatının de
ğil akıllı çocuğun saltanatının caiz oldu
ğunu. sadrazarnın vekil olarak iş yapabi
leceğini, bu konuda verilmiş fetvaların 
bulunduğunu belirterek şehzadenin tah
ta çıkmasını sağlamıştır. Daha sonra Vii
Iide Kösem Sultan'ın öldürülmesinin ar
dından ortalığın yatıştırılması için Hoca
zade Mesud Efendi ile birlikte gayret gös
termiştir. 

Hanefi Mehmed Efendi 3 Muharrem 
1 069'da (1 Ekim 1658) vefat ederek Eyüp'
te Lala Mustafa Paşa Türbesi'nin arkası
na gömüldü. 
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