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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ezgi. Türk Musikisi, ın, 19-20, 143, 158; V, 
298-299; Karadeniz, Türk MCısikisi, s. 159-160, 
171-173; Özkan. TMNU, s . 80, 83,86-89. 

r 

L 

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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