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kenin seçkin devlet adamları arasında yer 
alan Umsan Bugage'nin başkanlığındaki ls
lamic Trust of Nigeria ve Counsil of Ulama 
farklı grupların önde gelen aydınlarını bir 
arada toplam aya özen göstermektedir. 

Sömürgecilik öncesinde Nüerya'nın pek 
çok şehri birer İslam kültür merkezine dö
nüşmüş ve aralarında hanımların da bu
lunduğu birçok alim yetişmiştir. Saidu Zun
gur, İbrahim Süleyman, Mulazu Hadeja, 
Aminu Kana, Akolu Aliye ve Aliyu Namand
ji bunlar arasında sayılabilir. 

İngiliz sömürgeciliği döneminde müs
lümanların dini inançlarına uygun bir ha
yat sürmelerine pek çok alanda müsaade 
edilmedi. Özellikle Sakoto halifeliğinin yü
rüttüğü zekat müessesesi ve Arapça eği
tim yasaklandı , İngilizce'nin kullanılması 
zorunlu hale getirildi. Aynı şekilde Osman 
b. Fudl'nin öğrencilerinden Muhammena 
Birnin Gwara'nın Arap harfleriyle yazılı dil 
haline getirdiği Hevsa dilinin yazımı durdu
ruldu. Getirilen sınırlamalar yüzünden ba
ğımsızlık öncesine kadar sadece birkaç bin 
kişi hacca gitme imkanı bulurken 1973'te 
bu sayı 49.000'e, 1976'da 106.000'e ulaştı. 
Ülkenin 1986 yılında İslam Konferansı Teş
kilatı'na üye olması hırıstiyan çevrelerce 
tepkiyle karşılandı. 

1999 yılı sonu ile 2000 yılının ilk ayla
rında müslümanların çoğunlukta olduğu 

on dokuz eyalette ülkenin anayasasındaki 
"ahval-i şahsiyye"ye dair şer"i hükümler 
diğer alanlara da uygulanmaya başlandı. 
Hıristiyanlar bu uygulamaya şiddetle tep
ki göstererek ülkeyi büyük bir karışıklığa 
sürüklediler. Çıkan olaylarda çok sayıda in
san öldü. Nüerya'da şer'l hükümlerin gün
lük hayatın her alanında temsil edilmeye 
başlanması bölgedeki diğer ülkelerde de 
yakından takip edilmektedir. 2004 yılında, 
nüfuslarını olduğundan daha çok göste
rerek yönetirnde müslümanlardan daha 
fazla söz sahibi olmak isteyen hıristiyanlar

la müslüman halk arasında devam eden 
çatışmalarda 1000'den fazla insan haya
tını kaybetti. 
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(bk. PEÇE). 

N İKAR 
( -,.ıi.Q.;Jf ) 

Kul ile Hak arasına giren, 
aşıkı maşuktan ayıran engel; 

ilahi hakikatierin salikin kalbinde 
tecelli etmesini önleyen 

maddi suretierin izi anlamında 
tasavvuf terimi 

(bk. HİCAB). 
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Sözlükte "birleştirme, bir araya getirme; 
evlenme, evlilik; cinsel ilişki" gibi anlam
lara gelen nikah kelimesi fıkıh terminolo
jisinde, şer'an aranan şartlar çerçevesinde 
aralarında evlenme engeli bulunmayan bir 
erkekle bir kadının hayatlarını geçici ol
maksızın birleştirmelerini sağlayan akdi ve 
bu yolla eşler arasında meydana gelen ev
lilik ilişkisini ifade eder. Arapça'da zevac 
kökünden türeyen kelimeler de "evlenmek, 
evlend.irmek, evlilik, evliliğin taraflarını oluş
turan eşler" manalarında yaygın biçimde 
kullanılır (Kur'an-ı Kerim ve hadislerdeki 
örnekleri için bk. M. F Abdülbaki. el-Mu'
cem, "zvc" md.; Wensinck, el-Mu'cem, 
"zvc" md.). 

Ailenin temelini teşkil eden evlilik bütün 
ilahi dinlerde, kadın ve erkeğin kendileri-

ne özgü bir mahremiyet ve paylaşım alanı 
oluşturmalarına ve insan soyunun deva
mına katkı sağlamalarına imkan veren ye
gane meşru ilişki olarak kabul edilmiştir 
(mesela bk. el-A'rat 7/80-81; er-Ra'd 13/ 
38; islam'dan önceki din ve topluluklarla 
İslam'daki aile telakkisi hakkında bilgi için 
bk. AİLE). İslam'da hayatın çeşitli alanları
na dair pek çok düzenleme Kur'an ve Sün
net'te ortaya konan genel ilkeler ve amaç
lar çerçevesinde ihtiyaçlara, zaman ve şart
lara göre İslam toplumunun takdirine bı
rakılırken evlenme ve aile ile ilgili belli baş
lı hükümlerin doğrudan Kur'an tarafından 
belirlenmiş olması ve bu hükümlerin Hz. 
Peygamber tarafından genişçe açıklanıp 
uygulanması İslam dininin evlilik ve aile ku
rumuna atfettiği önemin bir ifadesidir. 

Kur'an-ı Kerim'de nikah kelimesi ve tüc 
revleri genellikle evlenme akdini belirtmek 
üzere on dokuz ayette geçmektedir (M. F 
Abdülbaki. el-Mu'cem, "nkl:ı" md.). Bunla
rın bir kısmı bağlam dikkate alınarak "cin
sel ilişki" ve "buluğ" gibi anlamlarda da yo
rumlanmıştır. Bazı ayetlerde canlı varlık
ların çift olarak yaratıldığına değinilirken 
"zevc" kelimesi kullanılmakla birlikte bu
nun tekil veya çoğulunun (ezvac) isim tam
laması içinde başkasına 1 başkalarına iza
fe edilerek kullanımının sadece aralarında 

evliilk bağı bulunan insanlar hakkında olma
sı dikkat çekicidir. Kur'an'da, insanlar için 
kaynaşıp huzur bulacakları kendi türün
den eşler yaratıp aralarında sevgi ve mer
hamet meydana getirmesi Allah'ın kudre
tinin kanıtları arasında sayılmış (er-Rum 
30/21). mecazi bir anlatımla eşierin birbiri 
için elbise konumunda olduğu belirtilmiş 
(el-Bakara 2/187), çeşitli şekillerde evlilik 
teşvik edilmiş (en-Nahl 16/72; en-Nur 24/ 
32) . neslin bozulmasına yol açacak gayri 
meşru ilişkiler yasaklanmıştır (el-isra 17/ 
32). Diğer taraftan Kur'an'da nikah akdi 
erkek tarafından kadına verilen sağlam bir 
teminat olarak nitelenmiş (en-Nisa 4/21). 
evlenemeyenlerin bu imkanı buluncaya 
kadar iffetlerini korumaları istenmiş (en
NO.r 24/33). böylece evliliğin büyük sorum
luluk gerektiren bir kurum olduğuna dik
kat çekilmiştir. Kur'an'da, nikah akdinin 
kuruluşundan evliliğin tarafiara getirdiği 
hak ve veclbelere ve evlenmenin sona er
mesine kadar bir dizi hükme yer verilmesi 
evlenıneye atfedilen önemin diğer bir gös
tergesidir. Bu çerçevede, Cahiliye döne
minde uygulanan nikah-ı makt (üvey an
ne ile evlenme) yasaklanarak ve evlenil
mesi haram olan kadınlar sayılarak evlen
ıneye ilişkin bazı sınırlamalar getirilmiş (en
Nisa 4/22-24). erkeklerin kadınlar üzerin-



de olduğu gibi kadınların da erkekler üze
rinde mikuf ölçüsü içinde haklarının bu
lunduğu , ailenin geçiminden sorumlu olan 
kocanın evin reisi konumunda olduğu (el
Bakara 2/228, 233; en-Nisa 4/34; et-Talak 
65/6-7). mehrin kadın için bir hak olarak 
görülmesi gerektiği ve malları üzerinde 
dilediği gibi tasarrufta bulunabileceği be
lirtilip kadınlarla iyi geçinilmesi istenmiş 
(el-Bakara 2/237; en-Nisa 4/4, ı 9, 32-33). 
nikahın karı kocayı birbirine bağlaması ya
nında taraflar ayrılsa bile onların kan ya
kın ları arasında devam edecek sıhrl hısım
lık meydana getiren bir bağ olduğuna dik
kat çekilmiştir (en-Nisa 4/23; el-Furkan 
25/54) . Öte yandan karı-koca arasında çı
kacak anlaşmazlıkların olabildiğince aile 
mahremiyeti içerisinde çözümten ip evlilik 
birliğinin korunması , buna imkan buluna
maması halinde nikah bağına iyilikle son 
verilmesi ve bu durumun ortaya çıkaraca
ğı hak ve yükümlülüklere riayet edilmesi 
istenmiştir (el-Bakara 2/229; en-Nisa 4/ 
35; et-Talak 65/ 1-7) . 

Nikah kelimesi ve türevlerinin hadisler
de de genellikle "evlenme akdi" anlamın

da kullanıldığı görülür (Wensinck, el-Mu'
cem, " nkl:ı" md.). Evliliği kendisinin ve ön
ceki peygamberlerin sünneti olarak nite
leyen ResGl-i Ekrem (Buhar!, "Nikab", ı ; 

Tirmizi, " Nikfıb", ı) imkanı olanları evleo
meye teşvik etmiş, evliliğin iffeti koruma
da ve neslin devamında önemini vurgula
mış (İbn Mace, "Nikab" , 8; Ebu Davüd, 
"Nikab", ı). evliliğin kalıcı olması ve mutlu
luk içinde sürmesi için eşler arasında denk
liğe dikkat edilmesini ve evlenmeden önce 
eşierin birbirlerini görmelerini tavsiye et
miş (Buhilrl, "Nikab", ı5 ; İbn Ma ce, "Ni
kab", 6), velisiz nikah yapılmamasını (Bu
hilr!, "Nikab", 36). fakat mutlaka kadının 
da rızasının alınmasını istemiş (İbn Mace, 
"Nikfıb", ı ı) ve evlilik ilişkisinin ciddi bir 
sebep bulunmaksızın sona erdirilmesin
den Allah'ın hoşnut olmadığını belirtmiş

tir (Ebu Davüd , "Talak", 3; Nesa!, "Talak" , 
34). Sünnetle, en az iki şahit huzurunda 
alen! olarak (Ebu Davud, "Nikab", ı 9) ger
çekleştirilmesi istenen nikah akdi belli bir 
merasime tabi tutulmamış, ancak evlili
ğin ilan edilmesi, bir konuşma yapılması , 

bu vesileyle dost ve akrabaya ziyafet ve
rilmesi, def vb. aletlerle eğlenilmesi tav
siye edilmiştir (Buhilrl, "Nikab", 67, 68, 7 ı ; 

Müslim. "Nikab", 96-98; Ebu Davüd, "Ni
kab", 32; Tirmizi. "Nikab", 6) Hz. Aişe'nin 
konuya ilişkin açıklamasından , Cahiliye dö
nemindeki dört çeşit nikahtan sadece bi
rinin İslam'ın tasvip ettiği evlilik türü ol
duğu, diğerlerinin ResGl-i Ekrem tarafın-

dan yasaklandığı anlaşılmaktadır (Buhar! , 
"NikaJ:ı", 36; Ebu Davud. "Talak", 33). 

Hz. Peygamber döneminden itibaren 
müslüman toplumlarda aile ve evlilik ku
rumuna büyük önem atfedilmiş, fakihler 
tarafından aile hukukunun en temel ve en 
önemli konusu olan nikahın dini hükmü, 
mahiyeti, unsur ve şartları , evliliğin so
nuçları vb. hususlar ayrıntılı biçimde ele 
alınıp incelenmiş, bazı konularda görüş 
birliğine varılırken bazılarında aynı mez
hep içinde bile farklı görüşler ileri sürül
müştür. Farklı görüşlerin ortaya çıkmasın
da ilgili nasların yoruma açık olması yanın
da evlilik konusunun dini, ahlaki, ekono
mik ve sosyal yönlerinin bulunması, dola
yısıyla geniş islam coğrafyasında yaşayan 
değişik ırk ve kültürlere mensup topluluk
ların aile hayatına ilişkin telakkileri ve bun
ların tarihi süreç içerisinde şartların değiş
mesine paralel biçimde değişikliğe uğrama
sı etkili olmuştur (Osmanlılar'da bu alan
da yürürlüğe konan ilk kanun ve etkileri 
için bk. HUKÜK-ı AiLE KARARNAMESi ) 

Meşruiyeti Kur'an ve Sünnet'in yanı sı
ra icma ile de desteklenen nikah, fıkıh li
teratüründe hukuki bir muamele olarak 
ele alınıp hükümleri buna göre belirlen
mekle birlikte evleomenin ibadet yönü
nün bulunup bulunmadığı tartışılmıştır. 

Bir grup Şafii fakihi ibadetin Allah için ya
pılan bir amel olduğunu, cinsel istekterin 
teskinini sağlayan evleomenin ise alım sa
tım gibi dünyaya ait bir iş olup ibadet yö
nünün bulunmadığını ileri sürmüştür. Pey
gamberlerinin getirdiği dine inanmayan 
kimselerin nikahlarının geçerli addedilme
si (el-Kasas 28/9; Tebbet 1 I 1/4). müslü
man bir erkeğin Ehl-i kitap bir kadınla ev
lenmesinin caiz olması ve gayri müslim bir 
kişinin müslüman olması halinde nikahı

nın geçerli sayılması bu görüşü destekle
yen deliller arasında zikredilir. Buna kar
şılık içlerinde bazı Şafiiler'in de bulundu
ğu fukaha çoğunluğuna göre evlenip yu
va kurmak, aile sorumluluğunu üstlenip 
topluma yararlı çocuklar yetiştirmek AJ
lah'ın hoşnut olduğu işlerden olduğu için 
geniş anlamıyla ibadet kapsamındadır; 
hatta evleomenin sevabı nafile ibadetler
le meşgul olmak için bekar d urmanın se
vabına nisbette daha üstündür (ayrı ca bk. 
A'ZEB; MÜCERRED). Nikahın müslüman ve 
gayri müslimler için geçerli olması dünya
daki kamu düzeniyle ilgili bir hükümdür. 
Nitekim yol ve köprü yaptırmak gibi ha
yır işleri müslüman bakımından bir yönüy
le dünya hayatının dirliğiyle alakah iken bir 
yönüyle de ibadet niteliğindedir; halbuki 
gayri müslim için bunlar ibadet sayılma-
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maktadır. Bu bakış açısı farklılığı netice
sinde nikahın dini hükmü konusunda baş
lıca iki tavır ortaya konmuştur. imam Şa
fii gibi fakihlere göre normal şartlarda ev
lenmenin hükmü mubah, diğerlerine göre 
vacip (farz) veya menduptur. İ kinci grup
ta yer alanlardan Zahiriler bunu namaz 
ve oruç gibi farz-ı ayın sayarken fakihle
rin büyük çoğunluğu mendup 1 sünnet-i 
müekkede olarak nitelemektedir. Bazı 
fakihler, evleomenin cenaze namazı gibi 
farz-ı kifaye veya selamı alma gibi kifal va
cip olduğu, toplumda bir kesimin evlen
mesiyle diğerlerinden uhrevl sorumluluğun 
düşeceği , hiç kimsenin bu görevi yapma
ması halinde toplumun uhrevl bakımdan 
toptan sorumlu tutulacağı kanaatinde
dir. Normalin dışındaki şartlarda ise evle
necek kişinin durumuna göre farz 1 vacip, 
mendup 1 sünnet, rnekruh veya haram 
olabileceği belirtilmiştir. Mesela evinin ge
çimini sağlayacak derecede ekonomik gü
cü olup evlenınediği takdirde zinaya dü
şeceği kesin olan bir kimsenin evlenme
sinin farz olduğu söylenirken eş ve çocuk
larına zulüm ve işkence edeceği bilinen 
bir kimsenin evlenmesi bazı fakihlerce ha
ram, bazılarınca rnekruh sayılmıştır (Aia
eddin es-Semerkandl, ll , ı 57- ı 58; Kasanl, 
ll , 228-229; Mv.F, XLI , 2 10-216) 

Klasik fıkıh literatüründe nikah kelime
si hem evlenme akdini hem bu akidle ku
rulan evlilik bağınıveeşler arasındaki hu
kuki ilişkiyi ifade etmek üzere kullanılmış

tır. İlk dönem fıkıh kitaplarında nikahın 
sosyal ve hukuki bir kurum olarak önem 
ve mahiyetinden, bir akid türü olarak un
sur ve şartlarından , buna bağlanan sonuç
lardan ve evliliği sona erdiren durumlar
dan geniş bir şekilde bahsedilmekle bir
likte muhtemelen anlam ve mahiyetinin 
çok iyi bilinmesi sebebiyle nikah akdinin 
terim tanımı yapılmamıştır. XII. yüzyıl son
rasına ait eserlerde ise nikahın terim an
lamına açıklık getirilirken hukuk tekniğ i ve 
mantığı mülahazalarına ağırlık verilerek 
daha çok "eşlerin meşru ölçüler içerisin
de birbirinden cinsel bakımdan faydalan
masını helal kılan akid" veya "erkeğe ka
dından cinsel olarak istifade hak ve yetki
sini veren akid" şeklinde tanımların yapıl

dığı , bu arada nikahın amaç ve hikmetle
rinden geniş biçimde söz edildiği görülür. 
Mesela Serahsl, fakihlerin nikah akdinin 
mahiyetiyle ilgili bakışiarına ışık tutan açık
lamalarında sözlük anlamıyla bağlantı kur
mak suretiyle nikahın cinsel ilişkiye meş

ruiyet kazandıran bir akid olduğunu , hayat 
ortaklığı meydana getirmek üzere eşleri 
tek bir vücut gibi birbir ine bağladığını ifa-
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de ettikten sonra nikahın taraflar için mad
di ve manevi yararlar sağlama amacının 
bulunduğunu ve cinsel arzuları tatminin 
nikahın öncelikli hedeflerinden olan neslin 
sürdürülüp korunması gayesine hizmet 
eden bir vasıta olduğunu belirtmiştir (el
Mebsut, IV. ı 92; XVI. ı 23). Yine birçok fa
kih tarafından nikah akdiyle meydana ge
len evlilik birliğinin , eşierin karşılıklı sevgi 
ve saygıya dayalı hayat arkadaşlığı anlayı
şı ve süreklilik esası üzerine kurulu olması 
gerektiği, bu sebeple İslam'ın geçici evlilik 
uygulamasına nihayet verdiği (bk. MÜTA) 

ve zorunluluk bulunmadıkça evliliğin so
na erdirilmesinin caiz olmadığı vurgulan
mıştır. Bundan dolayı günümüz İslam hu
kukçularından bazıları fıkıh eserlerindeki 
yaygın nikah tanımını esas alırken çağdaş 
eserlerde ve yasama metinlerinde "neslin 
sürdürülmesi ve korunması" , "hayat or
taklığı ", "hayat arkadaşlığı" , "eşierin kar
şılıklı hak ve yükümlülükleri" gibi unsur
ları da içeren nikah tanımları yapılmıştır 

(nikah akdinin mahiyetiyle ilgili bazı çağ

daş yazarlarca ileri sürülen görüş ler ve 
tartı şmas ı için bk. Aydın , Türk Hukuk Ta
rihi, s. 282-283 ; Cin, s. 5ı-58 ) . 

İslam hukukunda nikah akdinin geçer
liliği için diğer akidlerden farklı olarak şa

hitler huzurunda akdedilmesi şartı ara
mr; fakat bunun dışında nikahın din ada
mı veya başka bir kimsenin huzurunda kı
yılması ya da dini merasim icra edilmesi 
gibi bir şekil zorunluluğu bulunmamak
tadır. Bununla birlikte müslüman toplum
larda başlangıçtan itibaren sosyal hayat
taki önemi sebebiyle nikah akdinin aile bü
yükleriyle imam, müftü, kadı gibi toplu
mun itibar ettiği din alimlerinin huzurun
da kıyılması , akid sırasında evlilik birliğinin 
önemiyle ilgili bir konuşma yapılması , eş

terin mutluluğu için dua edilmesi, bu ara
da düğün yemeği verilmesi geleneği sür
dürülmüştür. Böylece bir taraftan nikah 
şartlarının akid sırasında hazır bulunanlar 
tarafından denetlenmesi ve onların hayır 
dualarının alınması , diğer taraftan nikahın 
toplum nezdinde aleniyet kazanması sağ
lanmıştır. Kaynaklarda, ilk dönemlerden 
itibaren nikah akid.lerinin -doğrudan mü
dahale biçiminde olmaksızın- devletin de
netimine tabi tutulup şartlarını taşımayan 
evliliklere özellikle kadılar tarafından mü
dahale edildiği, isteyenlerin bir tedbir ola
rak diğer bazı akidler gibi nikah akldierini 
de katib-i adiilere (noter) yazı ile tevsik et
tirdikleri, hatta bazı bölgelerde katib-i adil
lerin "akkadü'n-nikah" (nikah kıyı c ı ) ola
rak isimtendirildiği belirtilmekte, vetisi ol
mayan kimsesizler in evlendirilmesi kadı-
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ların görevleri arasında sayılmakta ve kadı 
menşurlarında XII. yüzyıldan itibaren ba
zı kadılara nikah akdetme görevinin veril
miş olduğu görülmektedir. Osmanlı Dev
leti'nde nikahın devletin kontrolünde ka
dılar tarafından veya onların bilgisi dahi
linde kıyıtıp yazılı belgeye bağlanması uy
gulaması tarihi süreç içerisinde yaygınlaş

tırılarak sürdürülmüş ve 1917 tarihli Os
manlı Hukük-ı Aile Kararnamesi'yle nikah
ların tescil edilmesi esası getirilmiştir (md. 
37; ayrı ca bk. Aydın . İslam-Osmanlı Aile 
Hukuku, s. 86-89) Günümüz İslam ülke
lerinde nikahın devletin denetimi altında 
yapılması ve nüfus kütüklerine tescil edil
mesi ilkesi benimsenmiştir. 

Nikah Akdinin Unsur ve Şartları . Evlilik 
öncesinde tarafların birbirlerini görüp ta
nımaları ve bu arada evlilik için gerekli ha
zırlıkların yapılması yararlı görülmekle bir
likte bu aşama nikah akdinin bir parçası 
kabul edilmez (bk. NİŞAN). Nikah akdinin 
kurulması ve geçerli sayılması için birta
kım rükün ve şartları taşıması gerekir. Rü
kün kavramıyla ilgili görüş ayrılığına bağ
lı olarak nikah akdinin rüknünün icap ve 
kabülden ibaret olduğunu söyleyen Hane
filer akldie ilgili diğer gereklilikleri in'ikad, 
sıhhat (cevaz). nefaz ve lüzum şartları ol
mak üzere dört gruba ayırır. İcap ve ka
bul "tarafların birbiriyle uyumlu irade be
yanı" anlamına geldiğinden Hanefiler'e gö
re de taraflar olmaksızın nikah akdinin var
lığından söz edilemez; fakat Hanefi mü
ellifleri, daha çok ehliyetle alakah olduğu 
için taraftarla ilgili meseleleri in'ikad şart
ları arasında incelemiştir. İn'ikad ve sıhhat 
şartları konusunda fıkıh eserlerinde bazı 
farklılıklar bulunmakla birlikte genellikle 
ehliyet, meclis birliği , evliliğin kuruluşunun 

şarta bağlanmaması ve üzerinde ittifak 
edilen evlenme engelinin bulunmaması 
in'ikad, şahitler ve hakkında ihtilaf edilen 
evlenme engelinin bulunmaması sıhhat 

şartları arasında zikredilir. Tarafların veya 
velilerinin rızasının alınmasının gerekli ol
duğu hallerde bu rızanın alınması nefaz 
şartı, bazı durumlarda evliliğin bağlayıcı sa
yılması için aranan şartlar lüzum şartıdır. 

Slga (irade beyanı) ve karı koca diğer üç mez
hebe, veli Malikller'e ve Şafiller'e , şahitler 

Şafiller'e göre nikah akdinin rükünleridir 
(Mv.F, XLI, 233). Cumhur in'ikad ve sıhhat 
şartları arasında bir ayırım yapmamış. bu 
şartları taşıyan akdi sahih, bunlardan biri
ni taşımayan akdi tatıl (fasid) olarak nite
lemiştir (Zekiyyüddin Şa 'ban , s. 99; Ab
durrahman es-Sabun!, s. 54, 56) . Fakihle
r in büyük çoğunluğuna göre mehir nikah 

akdinin rüknü veya sıhhat şartı değil na
faka gibi evliliğin hükümlerindendir. 

İrade Beyanı. Aralarında evlenme en
geli bulunmayan bir erkekle bir kadının ve
ya temsilcilerinin hukuken geçerli irade
lerini birbirine uygun biçimde açıklamala
rıyla (icap ve kabul) nikah akdi meydana 
gelir. Hanefiler'e göre akdi meydana ge
tiren irade beyanlarından ilki icap, diğeri 
kabul adını alır. Hanbeli ve Malikiler'e gö
re ise icap kadının vetisi veya vekili tara
fından erkeğe yapılan evlenme teklifi, ka
bul de erkeğin buna verdiği olumlu cevap
tır. Nikah meclisinde hazır bulunan taraf
ların iradelerini sözlü olarak açıklamaları 
gerekir. Gaipler arasında evlenme iradesi 
yazıyla beyan edilebilir; evlilik iradesini içe
ren m ektup diğer taraf ve şahitler huzu
runda okunur, bu tarafın kabulü ile nikah 
akdi tamamlanır. Fakat iki gaip arasında 
teati edilen mektuplarla nikah akdi ger
çekleşmez. Dilsizlerin malum işaretleriyle 

veya nikah meclisinde yazılı beyanlarıyla 
nikah akdi yapılabilir. Şafii ve Hanbelller, 
Kur'an-ı Kerim'de nikah akdini ifade et
mek üzere sadece "nikah" ve "tezvic" lafız
larının kullanılmış olduğu gerekçesiyle ev
lilik akdinin ancak bu kelimelerle meyda
na gelebileceğini ileri sürmüşler, Hanefi
ler ise dille ilgili örfe göre evlenme irade
sini ortaya koyan başka lafızlarta da bu ak
din kurulabileceğini savunmuşlardır. An
cak onlar da nikahın süreklilik ifade eden 
bir akid olduğunu dikkate alarak (Kasa n!. 
II, 230) kinayllafızlar söz konusu olduğun
da icare, rehin , vedla gibi süreli akidleri 
değil mülk.iyetin nakli sonucunu hemen 
doğuran hibe, sadaka, temlik gibi akidleri 
ifade eden kelimelerin kullanılabileceğini 
söylemişlerdir. Malikller'in bu konudaki gö
rüşleri Hanefiler'inkine yakındır (İbn Rüşd , 

Il, 5). Diğer taraftan fıkıh alimleri, kendi 
dönemlerinde nikahları kayda geçirme uy
gulamasının yaygın olmaması ve Arap dili
nin özellikleri gibi arnillerin de etkisiyle icap 
ve kabulün slgaları üzerinde geniş biçimde 
durmuşlar, her ikisinin mazi (geçmiş zaman) 
sigasıyla olması halinde nikah akdinin ku
rulacağında ittifak ederken bunun dışın

daki slgaları tartışmışlardır. Mesela bazı 
fakihler düğün hazırlığı , mehrin konuşul
ması ve şahitterin hazır bulundurulması gi
bi tarafların evlenme iradelerini gösteren 
karlnelerin varlığı halinde muzari (şimdiki 

zaman 1 geniş zaman) sigasıyla da nikah ak
dinin kurulacağını ileri sürmüşlerdir. Bun
lardan çıkan sonuç, evlenme iradesinin te
reddüde meydan bırakmayacak bir kesin
likte ortaya konduğunun taraflar ve şahit
lerce aniaşılmasına imkan veren ifadeler 



kullanılması gerektiği şeklinde özetlenebi
lir. Tarafların irade beyanlarının, araya baş
ka bir iş veya icaptan dönüşü ifade eden 
bir davranışın girmediği aynı toplantıda or
taya konması gerekir. Buna meclis birliğ i 

denir. Mektup veya elçi göndermek sure
tiyle yapılan icaplarda meclis birliği mek
tubun okunduğu yahut elçinin görevini 
ifa ettiği mecliste sağlanır. 

Nikah akdinin geciktirici (ta'likT) veya bo
zucu (intisahT) bir şart içermemesi gerekir. 
Diğer bir ifadeyle nikah akdinin kurulma
sı yahut bozulması müstakbel bir hadise
ye veya zamana bağlanamaz. Buna karşı
lık evliliği belirli kayıtlar altına alan şartlar 
(takyicfı şart) ileri sürütmesi mezhepterin ku
ralları çerçevesinde mümkündür. Evliliğin 

mahiyetine ve hedeflerine uygun olup nas
ların açık hükümleriyle çelişmeyen şartla
rı geçerli. böyle olmayanları geçersiz sa
yan Hanefller'in bu konuda çerçeveyi da
ha dar tuttukları , özellikle, "M üstümanlar 
şartlarına bağlıdır" hadisini (Buhar!, "İdl.

re", ı 4) delil göstererek Allah ve resulü 
tarafından açıkça yasaklanmamış , taraf
lardan birine yarar sağlayan şartları geçer
li kabul eden Hanbelller'in ise daha geniş 
bir yorumu benimsedikleri görülür (mez
heplerin bu konudaki yaklaşımla rı için bk. 
M. Said Ramazan el-But!. s. 80-89; Vehbe 
ez-Zühayll, VII , 53-59). TakyidT şartlar bağ

lamında önemli bir yeri olan, kadının ken
disiyle evli olduğu sürece kocasının ikinci 
bir evlilik yapmamasını şart koşması me
selesinde son dönemlerde bu şartı geçer
li sayan Hanbeli mezhebinin görüşü be
nimsenmiştir (Aydın , Türk Hukuk Tarihi, 
s. 286-287; ayrıca bk. ÇOK EVLiLiK). Tak
yidi şartla ta'liki ve infisahi şart arasında

ki temel fark şudur: Takyidi şartın geçer
siz olması durumunda bu şart yok sayıl

makta ve akid geçerli olarak varlığını sür
dürmekte, geçerli olan şarta riayetsizlik 
karşı tarafa geriye yürümeyen bir fesih 
hakkı sağlamaktadır; ta'liki ve infisahi şart
lar ise akdin kuruluşunu engeliernekte ya 
da bozmaktadır. öte yandan Ca'feriler dı
şındaki fıkıh alimlerine göre icap ve ka
bulde nikahın geçici olduğunu belirten bir 
kaydın bulunması durumunda akid veya 
süre kaydı geçersiz sayılır. irade beyanının 
rıza temeline dayalı olmasını sıhhat şartı 
olarak kabul ettikleri için Şafii, Maliki ve 
Hanbel"iler'e görecebir ve baskı altında ya
pılan nikah akdi geçersizdir. Hanefiler ise 
bu konuda bir hadisi (Ebu Davud, "Tala]5", 
9) delil göstererek zorlanan kişin in (mük
reh) nikahını geçerli saymışlardır. 1917 
tarihli Osmanlı Hukük-ı Aile Kararnamesi 
cumhurun görüşünü esas alıp zorlanan 

kişinin nikahını fasid olarak nitelemiştir 
(md 57) . 

Ehliyet ve Veli . Nikah akdine gerek ken
disi gerekse vetayet veya vekalet ilişkisine 
dayanarak başkası adına katılan kişinin 
cumhura göre akıl ve baliğ, Hanefıler'e gö
re temyiz gücüne sahip olması gerekir. Fa
ki h! erin çoğunluğu, gayri mümeyyiz ço
cuklarla akıl hastalarının velileri tarafın
dan evlendiritmesini tecviz etmekle bir
likte bunların kendileri için evlenme ira
desi açıklama veya başkasını vekil kılma 
ehliyetlerinin bulunmadığı, akıl ve baliğ 
erkeklerin bu ehliyete sahip olduğu husu
sunda mezhepler arasında görüş birliği 
vardır; hür, akıl ve bu!Gğa ermiş kadınlarla 
mümeyyiz çocukların ise bu ehliyete sa
hip olup olmadıkları tartışmalıdır. 

Kanuni temsilci sıfatıyla başkasını evlen
dirme yetkisine sahip olan kişiye "veli", bu 
yetkiye "velayetü'n-nikah" denir. Akıl ve 
baliğ erkeklerin veli muvafakati olmaksı
zın evlenebileceğinde ittifak bulunduğun
dan bunlar hakkında vetayet yetkisi söz 
konusu değildir. Velinin kanuni temsilcisi 
olduğu kimseyi rızasını almaksızın evlen
dirme yetkisine "velayet-i icbar" denir, Ha
n efiler'den Muhammed b. Hasan bunun 
için "velayet-i istibdad" tabirini kullanır. Fı
kıh alimler inin büyük çoğunluğu, velinin 
velayeti altındaki -mümeyyiz olsun olma
sın- küçüğü onun yararına olmak şartıyla 
rızasını almaksızın nikahlayabileceğini ile
ri sürmüş, ancak fiilen evlilik hayatı baş

latılamayacağından buluğ çağına ulaşın

caya kadar kendi ailesinin yanında kala
cağını belirtmiştir (el-Fetava 'l-Hindiyye, 1, 
287). Abdullah b. Şübrüme, Osman ei-Bet
ti, Ebu Bekir ei-Esam gibi bazı ilk dönem 
fakihleri ise çocukların evliliğin anlam ve 
mahiyetini bilmedikleri ve evliliğe de hiç
bir şekilde ihtiyaçlarının bulunmadığı ge
rekçesiyle velilerin küçükleri evlendirme 
yetkilerinin bulunmadığını söylemiştir (Se
rahsl, IV, 212) . 1917 t arihli Osmanlı Hu
kük-ı Aile Kararnamesi'nin 7. maddesin
de bu görüş tercih edilmiştir. Akıl hasta
larından belli şartları taşıyanların velileri 
tarafından zarurete dayalı olarak evlen
dirileceğini kabul eden fakihler yanında 
bunların evlendiritmesini hakim iznine bağ
layan, hatta evlendirilmesine tamamen 
karşı çıkan fakihler de bulunmaktadır. Me
sela Züfer, buluğdan sonra akıl hastası 
olan kimsenin vetisi tarafından evlendiri
lemeyeceği görüşündedir. 

Nikah velayeti konusunda uygulama açı
sından daha çok öneme sahip olan görüş 
ayrılığı buluğ çağına ermiş kadının duru-
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muyla ilgilidir. Özellikle konuya ilişkin ha
dislerin yorumundaki ihtilaf sebebiyle Ha
n efiler bu hususta cumhurdan farklı bir 
sonuca ulaşmışlardır. Ebu Hanife ve Ebu 
Yusuf, buluğ çağına erişmiş kadının tıpkı 
baliğ erkek gibi velisinin aracılığına gerek 
olmaksızın evlenebileceği kanaatindedir; 
ancak velisinin rızasını alması müstehap 
olup velinin bu konumuna "velayet-i nedb 1 
vetayet-i istihbab" denir. Dengi olmayan 
bir erkekle evlenmesi durumunda belirli 
düzeyde yakınlığı olan vetiye itiraz hakkı ta
nınması ise akdin bağlayıcılığıyla (iüzum) 
alakalıdır (aş. bk.). Muhammed b. Hasan'a 
göre bulfiğ çağındaki kadın velisinin izni
ni almadan evlenemeyeceği gibi veli de rı
zasını almaksızın onu evlendiremez; buna 
"velayet-i şirket" adı verilir. Diğer üç mez
hep ise buiCığa ermiş de olsa kadının an
cak vetisi tarafından evlendirilebileceği hu
susunda fikir birliği içindedir. Bu mezhep
lerde velinin yakınlık derecesine ve kadı
nın durumuna göre rızasının alınmasının 
gerekli veya mendup sayılmasıyla ilgili ba
zı görüş ayrılıkları bulunmakla birlikte dul 
olması halinde muvafakatinin alınması ge
rektiğinde ittifak vardır. Kadının rızasının 
şart olduğu durumlarda evlendirme yet
kisine "velayet-i ihtiyar, vetayet-i şirket" 

tabir edilir (Kasan!, ı ı. 241-24 7, 252; ibn 
Rüşd, ll , 7; Vehbe ez-Zühayl1, VII , 179- ı 95 ). 
Bir kadın dengi olan bir erkekle evlenmek 
istediğinde velisinin onu evlendirmekten 
imtina etmesi "adi" terimiyle ifade edilir. 
Bu durumda kadının evlenme iznini almak 
üzere hakime başvurma hakkı doğar. Ha
kim durumu inceler, velisini haksız bulur
sa kadının evlenınesini sağlar (Bilmen, ll , 
8, 57 ; Tu raykl, sy. 31 [ı 4271. s. 96; Mv. F. , 
XXX,I43-145). 1917 tarihli Osmanlı Hu
kük-ı Aile Kararnamesi on sekiz yaşını bi
tirmiş erkeğin kendi iradesiyle evlenebil
mesini, kız on yedi yaşını bitirmişse hakim 
tarafından velisinin itirazının olup olmadı
ğının sorulmasını, on iki-on sekiz yaş ara
sındaki erkekle dokuz-on yedi yaş arasın

daki kızın hakim izniyle evlenebilmesini, 
ayrıca kızlar için veli izni alınmasını hük
me bağlamıştır (md 4-8). 

Evlenme Engelinin Bulunmaması. Bazı 
fakihler evlenme engelinin bulunmama
sını akdin sıhhat şartlarından, bazıları in
'ikad şartlarından sayarken bir kısmı, üze
rinde ittifak edilen ve edilmeyen evlenme 
engelleri ayırımı yaparak birinci grup en
gellere riayeti in'ikad, ittifak edilmeyen 
engellere uyulmasını sıhhat şartı olarak 
değerlendirmiştir. Belirli derecedeki kan, 
süt ve kayın hısımlığı devamlı evlenme en
geli niteliğindedir. Din farklılığı , kadının 
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evli olması veya iddet süresi içinde bulun
ması gibi durumlar geçici evlenme engel
leri kabul edilir; bunlar devam ettiği süre
ce belirtilen kimselerle evlenmek yasaktır 
(bk. MUHERREMAT) 

Şahitler. Nikaha şekli akid karakteri ve
ren husus bu akdin sıhhati için şahitlerin 
hazır bulunması şartının aranmasıdır. Eş

ler için bazı hak ve vedbelerin kaynağı ol
ması ve kadın-erkek arasındaki ilişki için 
meşruiyet kriteri sayılması sebebiyle ev
lenme akdinin gizli kalmayıp topluma ilan 
edilmesi gerekli görülmüştür. Akid esna
sında iki şahidin hazır bulunması ilan için 
yeterlidir. Maliki mezhebindeki hakim gö
rüşe göre şahitlerin hazır bulunması ni
kah akdinin sıhhat değil tamam olması
nın şartıdır (İbn Rüşd, ll , I 9). Ancak akdin 
şahitlerin huzurunda yapılması , düğün, 

yemek ikramı vb. yollarla topluma duyu
rulması müstehap olup şahitlerin hazır ol
madığı bir mecliste yapılmışsa akdin şart
larının tamamlanması zifaftan önce bu 
akdin yapıldığına dair şahit tutulmasına 
bağlıdır. öte yandan nikah akdinin eşierin 
haklarının koruma altına alınması için ya
zılı belgeye bağlanması tavsiye edilmiştir. 

Nikah akdinde şahitlik için ücret alınması 
caiz olmamakla birlikte akdin yazımı için 
ücret alınmasına cevaz verilmiştir. Nikah 
akdinde şahitlerin hür, müslüman, erkek, 
akıl ve baliğ olması gerekir. Hanefiler bir 
erkekle iki kadının şahitlik yapabileceği, 
Ebu Hanife ve Ebu Yusuf evlenecek kadının 
Ehl-i kitap bir gayri müslim olması duru
munda şahitlerin Ehl-i kitap'tan olabile
ceği kanaatindedir. 

Nefaz Şartları. Eksik ehliyetli bir kişinin 
bizzat akdettiği nikahta velisinin muva
fakatini alması ve velinin velayet hakkına 
sahip olduğu tam ehliyetli kişi adına ta
raf olduğu nikahta onun rızasını alması 
bir nefaz şartı olup nikah akdinin işlerlik 
kazanması bu muvafakat ve rızanın alın
masına bağlıdır. 

Lüzum Şartları. Nikah akdi esas itiba
riyle bağlayıcı (lazım) akidlerden olup eş
lerin veya velilerinin bu akdi bozma yetki
leri bulunmamaktadır. Ancak bu akdin ge
rek eşler gerekse velileri açısından bağla
yıcı olmaması durumu istisna teşkil eder 
ve bazı sebeplere dayanır. Hanefi mezhe
bindeki hakim görüşe göre buiQğ çağına 
gelmiş kadın velisinin rızasını almadan ev
lenebilirse de erkekle kendi ailesi arasın
da denklik (kefaet) bulunmaması halinde 
velisi bu evliliğe itiraz edip akdi feshetti
rebilir. Ancak velinin bu sebeple akdi fe
sih hakkı kadın hamile kalıncaya veya ço-
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cuk doğuncaya kadardır. Fıkıh literatürün
de kefaet erkeğin karısının ailesine dini, 
ekonomik ve sosyal seviye bakımından denk 
veya yakın olmasını ifade eder. Evliliğin 
sağlıklı, uyumlu ve sürekli olması için fa
kihlerin büyük bir çoğunluğu tarafından 
gerekli görülen kefaetin hangi konularda 
aranacağı hususu tartışılmıştır. Hasan-ı 

Basri, Süfyan es-Sevrl, Kerhl. Tahavi gibi 
fakihler, İslam'ın getirmiş olduğu eşitlik an
layışına aykırı olduğu düşüncesiyle kefaete 
karşı çıkmışlardır. Kefaetin bulunmasını 
bazı mezhepler nikah akdinin sıhhat şar
tı olarak sayınışiarsa da Malikiler ve çoğu 
durumlarda Hanefiler bunu bir lüzum şar
tı olarak kabul etmişlerdir (ayrıca bk. KE

FAET). Zorlayıcı velayet altında bulunup 
baba veya dedesi dışındaki bir veli tarafın
dan evlendirilen çocuk bu!Qğ çağına ulaş
tığında, akıl hastası ve ma'tuh şifa bul
duğunda akdi bozma hakkına sahip olur. 
Bunlardan ilkine "hıyarü'l-bu!Qğ" , ikincisine 
"hıyarü'l-ifaka" denir (Kasanl, ıı, 3 ı 5; M. 

EbQ Zehre, el-Af:ıvalü'ş-şai]şiyye, s. I 22). 

Nikahın Çeşitleri ve Hükümleri. Hane
filer rüknünü, in'ikad ve sıhhat şartlarını 
taşıyan nikah akdini sahih, in'ikad şartları 
eksik olanı batı!, sıhhat şartları eksik ola
nı fasid, nefaz şartları eksik olanı mevkuf 
ve lüzum şartları eksik olanı gayri lazım 
nikah olarak nitelendirirler. Bunların her 
biri farklı hükümlere tabidir. Cumhur ise 
rükünleri ve şartları tamam olan nikaha 
sahih, bunlardan biri eksik olana batı! 1 
fasid nikah adını verir. 

Sahih Nikah. Rüknü, in'ikad ve sıhhat 
şartları tamam olan nikah akdi sahih ol
duğu gibi başkasının icazetine bağlı (mev
kut) nikah bu icazet verildiğinde ve bir ta
rafın fesih hakkının bulunması sebebiyle 
bağlayıcı olmayan (gayri lazım) nikah bu 
hakkın kullanılmaması durumunda sahih 
hale gelir. Sahih nikah karı-koca ilişkisinin 
helal olması, mehir, nafaka, hürmet-i mu
sahere, nesep, mirasçılık gibi evliliğin bü
tün sonuçlarını doğurur. Geçerli bir nikah 
akdi bu hukuki sonuçlar yanında karı ko
caya hukuki yönü de bulunan karşılıklı bir
takım ahlaki 1 dini haklar sağlar ve onla
ra bazı ödevler yükler. Bunların başında 
eşierin birbirine sevgi ve saygı gösterme
leri, evlilik hukukunun kendilerine yükle
diği sorumluluğa riayet etmeleri, hayatın 
iyi ve kötü yönlerini birlikte omuzlamaları 
gelmektedir. 

Fasid Nikah. Rüknü ve in'ikad şartları 
tamam olmakla birlikte şahitsiz evlenme 
gibi sıhhat şartlarında eksiklik bulunan ni
kahtır. Özellikle kadın ve doğacak çocuk le-

hine birtakım haklar sağladığından müc
tehidler arasında geçerlilik durumu ihti
laflı olan bazı evlilikler bir kısım Hanefiler'
ce fasid nikah grubu içinde mütalaa edil
miştir. Bununla beraber nikahta batı! ve 
fasid sınırı kesin çizgilerle ayrılmış değil
dir. Esasen fesad geçersizliğin bir ifadesi 
olup fasid evliliğe nikah akdinin hukuki so
nuçları bağlanmaz; tarafların hemen ayrıl
maları gerekir, ayrılmazlarsa mahkemece 
ayrılmaları sağlanır. Ancak zifafın meyda
na gelmesi halinde bu nikaha mehir, id
det, nesep ve hürmet-i musahere hüküm
leri bağlanır. Diğer Hanefi fakihleri ise sa
tım, kira vb. akidlerden farklı olarak nikah
ta batıl-fasid ayırırnma yer vermeyip iba
detlerde olduğu gibi batı! ve fasid terim
lerini eş anlamlı olarak kullanmışlardır (ay
rıca bk. FESAD). 

Batı! Nikah. Rükünlerinde veya in'ikad 
şartlarında bir eksiklik bulunan nikahtır, 

mesela gayri mümeyyiz çocuğun yahut 
akıl hastasının akdettiği nikah böyledir. 
Butlan mutlak bir geçersizlik ifadesi olup 
tarafların hemen ayrılmaları gerekir ve zi
faf olsa bile buna nikah akdine ait hiçbir 
sonuç bağlanmaz; bu yönüyle fasid nikah
tan ayrılır. Ancak bazı fakihlere göre batı! 
bir nikahta zifaf gerçekleşmişse kadına 
mehr-i misle denk bir tazminatın (ukr) 
ödenmesi gerekir. Ayrıca böyle bir kadın 
için iddet gerekmemekle birlikte bir hayız 
süresince veya iddet müddeti kadar bek
lernesi uygun olur. 

Mevkuf Nikah. Rüknü, in'ikad ve sıhhat 
şartları tamam olmakla birlikte nefaz şart
larında eksiklik bulunan nikahtır. Böyle bir 
nikah icazet yetkisine sahip olan kişinin 
onayından önce tasid hükmünde kabul edi
lirken bu onayın verilmesiyle sahih hale 
gelir. 

Gayri Lazım Nikah. Lüzum şartlarında 
eksiklik bulunan nikahtır. Fesih hakkına 
sahip bir kimse tarafından zifaftan önce 
feshettirilmesi halinde böyle bir nikaha 
hiçbir hukuki sonuç bağlanmaz. Ancak fe
sih zifaftan sonra olursa feshe kadar ge
çen sürede sahih nikahın sonuçlarını do
ğurur. 

Fıkıh eserlerinde, müslümanlar bakımın
dan caiz ve sahih bir nikah akdi yaparak 
evlenmiş olan -Ehl-i kitap olsun olmasın
gayri müslimlerin müslüman olmaları ha
linde bu nikahlarının geçerliliğini koruya
cağı belirtilir. Buna göre söz konusu nika
hın yapıldığı esnada İslam'ın öngördüğü 
velayet, şahitlik gibi şartlara riayetsizlik 
dikkate alınınayıp müslüman olduğu an
da nikahın devamına engel bir durumun 



bulunup bulunmadığına bakılır. Eğer ni
kahın devamına engel bir durum yoksa 
evlilik devam eder, sürekli evlenme enge
li varsa eşierin hemen ayrılması gerekir. 
Geçici evlenme engelinin bulunması duru
munda belirli bir prosedür uygulanarak 
engel aşılmaya çalışılır. bu mümkün ol
mazsa yine eşierin ayrılması icap eder (el
Fetava'l-Hindiyye, 1, 337). 1917 tarihli Os
manlı Hukük-ı Aile Kararnamesi'nde ya
hudi ve hıristiyanların nikah akdinde uy
maları gereken şart ve esaslara da yer ve
rilmiştir (md. 3, 12, 20-32, 40-44, 51, 59-
68, 78-79, 91) 

Nikah ilişkisinin Sona Ermesi. Evlilik 
birliğinin eşierin ölümüne kadar devam et
mesi esas olmakla birlikte bazan akiddeki 
bir eksiklik veya sonradan meydana ge
len bir durum yüzünden, bazan da eşier
den birinin veya her ikisinin isteği üzerine 
nikah ilişkisi sona erdirilebilir. Bunlardan 
ilki fesih adını alır. Evliliğin hangi sebep
lerle feshedileceği hususunda mezhepler 
arasında farklı görüşler vardır. Bazı du
rumlarda nikahın feshi için hakimin hük
müne ihtiyaç yokken bazılarında akdin fes
hi ancak hakimin hükmüyle mümkün olur 
ve hakimin hükmüne kadar evlilik bütün 
muteber sonuçlarını doğurur. Nikah iliş

kisinin eşierden biri veya her ikisinin ira
desine dayalı olarak sona ermesi halleri 
ise talak, muhalea ve kazal tefrik olmak 
üzere üç grupta incelenebilir. Talak koca
nın (teMzü't-talak durumunda kadının) tek 
taraflı iradesiyle, muhalea tarafların an
laşmasıyla, tefrik ise hakimin hükmüyle 
nikah ilişkisinin sona erdirilmesini ifade 
eder. 
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NİKBİNLİK 

(bk. iYiMSERLiK). 

NİKOGOSAGA 
(1820-1890) 

Türk miisikisi bestekarı, 
hanende. 

_j 

_j 

istanbul'da doğdu. Ermeni asıllı olup 
asıl adı Nikogos Melkonyan'dır. İlk mOsiki 
bilgilerini Balatlı Karabet Ağa'dan aldıktan 
sonra Markar Ağa ve H amamizade İsmail 
Dede Efendi ile Deliaizade İsmail Efendi'
den istifade ederek kendini yetiştirdi. Meş
ketmek üzere kendisine ilk başvurduğun

da Hamamizade Dede Efendi'nin Türkçe'
yi iyice öğrendikten sonra gelmesini söy
lemesi üzerine şivesini düzelterek tekrar 
Dede Efendi'ye başvurdu. Aksanını Türk 
mOsikisi okuyuşuna uydurabilmek için Ah
med Vefik Paşa'dan üç yıl süreyle edebi
yat dersi aldı. Sultan Abdülmecid dönemi
nin sonlarına doğru Deliaizade vasıtasıyla 
EnderOn-ı Hümayun'a mOsiki hacası ola
rak alındı. Bir ara Blrun'da görev yaptıysa 
da tekrar Enderun'a döndü. Enderun'da 
Deliaizade ve Haşim beylerle birlikte hoca
lık yaptı. Devrin önemlinota koleksiyoncu
su Damad Müşir Edhem Paşa ile Sadra
zam All Paşa'dan yakın ilgi gördü. Ed
hem Paşa koleksiyonundaki pek çok eseri 
Nikogos Ağa'nın okuyuşundan notaya al
dırmış. böylece birçok eseri doğrudan is
mail Dede ile Dellalzade'den meşkeden Ni
kogos Ağa, bu eserlerin özelliklerini kay
betmeden gelecek nesillere aktarılmasın
da sağlam bir köprü vazifesi görmüştür. 
Leon Hanciyan, Edhem Paşa'nın hazırlat
tığı koleksiyanda kendisinden faydalanmak 
üzere Nikogos Ağa'yı dairesine davet et
tiğini, Edhem Paşa'nın dairesine giderken 
yolda İhtisap Nazırı Hüseyin Bey'in oğlu 
Ali Bey'in ağır yürüyen Nikogos Ağa'ya ça
buk yürümesi için bir tokat vurduğunu ve 
buna çok üzülen Nikogos Ağa'nın kısa sü
re sonra öldüğünü anlatır. Nikogos Ağa'
nın Kapril ve Nişan adlı iki kardeşi olup bi
rincisi bestekfırlığı ikincisi de slnekemanl
liği ile bilinmektedir. 

Nikogos Ağa güzel sesi ve parlak oku
yuşu ile mOsiki toplantılarının vazgeçilmez 
okuyucularındandı. Dini mOsikiye de ilgi 
duymuş. meşkettiği pek çok dini eserin 
tavrını öğrenmek maksadıyla mevlevlha
nelere devam etmiştir. Sultan Abdülme
cid ve Abdülaziz'in huzurunda okuduğu 
eserlerle dikkati çeken Nikogos Ağa'nın 
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