
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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(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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bir defasında Sultan Abdülmecid'in arzu
suyla ezan okuduğu söylenir. 

Daha çok şarkı bestekarı olarak bilinen 
Nikogos Ağa'nın eserlerinde ağır başlı bir 
üsiCıp dikkati çeker. Zengin melodik yapı
nın yanında düzgün bir prozodi ve sağlam 
bir tekniğin gözlendiği bestelerinde lirizm 
daima ön plana çıkar. Bazı makamların 
melodik karakterlerine verdiği renk onun 
orüinal yönlerinden biridir. Nikogos Ağa 
200'den fazla eser bestelemişse de bun
lardan ancak yetmiş kadar şarkısı günü
müze ulaşmıştır. Öztuna yetmiş iki şarkı
sının listesini verir (bk. bibl.). Bunlar ara
sında, "Ey çeşm-i ahil mehlika" mısraıyla 
başlayan acem-aşiran ; "Sevdi gönlüm ey 
melek-slma seni" ve "Bari felek ben yü
züne söyleyim" mısralanyla başlayan acem
kürdl; "Hoş yaratmış bari ezel'' mısraıyla 
başlayan ferahnak; "Niçin a sevdiğim ni
çin" mısraıyla başlayan hicaz; "Akşam olur 
güneş gider şimdi buradan" mısraıyla baş
layan hicazkar", "Var mı hacet söyleyim ey 
gül-tenim" mısraıyla başlayan muhayyer
kürdl şarkıları en çok sevilen eserlerinden
dir. Aynı zamanda iyi bir tamburl ve milsi
ki hacası olan Nikogos Ağa'nın yetiştirdiği 
talebeler arasında, tambur hocalığı yap
tığı Yenikapı Mevlevihanesi şeyhlerinden 

Mehmed Celateddin Dede ile Leyla Hanım 
(Saz) en tanınmışlarıdı r. 

Nikogos Ağa'nın pek çok yerli kaynakta, 
Ermenice mOsiki dergileri ve notalar neş
reden, 1873'te Patrik IV. Kevork'un dave
ti üzerine Ermenistan'a giderek kilise ila
hilerini notaya alan ve 1879'da İstanbul'a 
döndüğünde Kumkapı'daki Meryem Ana 
Kilisesi'nde başmugannl olan Hasköylü Ni
kogos Taşcıyan ile (ö 1885) karıştınldığı gö
rülmektedir. Ayrıca Nikogos Ağa'nın bazı 
eserlerinin yine aynı dönemde yaşamış. 
Kemani SebCıh'un talebelerinden "Hüda
verdi" lakabıyla tanınmış Keman! Niko
gos'un (ö. 1884) eserleriyle zaman zaman 
karıştığı söylenmektedir. 
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Türk musikisinde 
bir birleşik makam. 

_j 

Türk mOsikisinin en eski makamların
dandır. Seydl'nin el-Matla'ında nirizi, Ab
dülbaki Nasır Dede'nin Tedkik u Tah
kik'inde nirlz diye geçer. Rast perdesin
de karar eden, inici-çıkıcı veya çıkıcı se
yir karakterinde olan birleşik makamlar
dan biri olup yiğitlik, kahramanlık gibi ha
masi duyguları ifadeye çok elverişlidiL 

Dizisi rast perdesindeki (yerinde) bir nik
riz beşlisine nevada rast ve bilselik dört
lülerinin eklenmesinden meydana gelmiş
tir. Sekiz sesli bir dizi ile gösterilebilmesi ve 
güçlüsünün beşli ile dörtlünün ek yerinde 
olması gibi basit makam şartlarını taşıma
sına rağmen nikriz basit değil birleşik ma
kamlar sınıfın dandır. Çünkü nikriz beşlisi
nin dörtlüsü tam değil26 komalık bir "ar
tık dörtlü"dür. Beşiisi de dörtlünün sonu
na bir (T) tanini ilave edilerek değil, bir (S) 
küçük mücennep eklenerek yapılmıştır. 
Bitme 1 karar bütünlüğü de diğer basit 
makamlar gibi tam olmayıp güçlü üstü de 
iki çeşnilidir. 

Yerinde 
nikriz besiisi 

Yerinde 
nikriz besiisi 

~ #J .. r * r ır ( ) 

r 

Nevada 
rast dörtlüsü 

1' h 
L 1 

Nevada 
büselik dörtlüsü 

r 

Nikriz makamının güçlüsü beşli ile dört
lünün ek yerindeki neva perdesi olup bu 
perde üzerinde rast ve bilselik dörtlüleri 
bulunur. Bu sebeple güçlüde yarım karar 
bu çeşnilerden biriyle yapılır. Nevadaki ya-

rım karar hangi çeşni ile yapılmışsa yine 
bu perdede diğer çeşni ile yapılan karar 
asma karardır. Genellikle çıkıcı nağmelerde 
neva üzerinde rast çeşnisini. inici nağme
lerde bilselik çeşnisini kullanmak uygun
dur. 

Nikriz beşlisinin durak perdesinin bir ta
nini üstünde yani dügah perdesi üzerinde 
hicaz dörtlüsü yer alır. Bu sebeple nikrizin 
hicaz makam ailesiyle büyük bir yakınlığı 
vardır. Zaten güçlü üstündeki buselik ve 

rast çeşnileri hicaz ailesinin üst bölgeleri
dir. Bu yakınlık dolayısıyla seyir sırasında 
hicaz, uzzal ve hümayun makamiarına geç
kiler yapılır. Dügah perdesindeki asma ka
lışla birlikte nevada rastlı kalınırsa hicaz, 
yine aynı şekilde nevada bCıselikli kalınır
sa hümayun ve hüseynlde uşşaklı kalınırsa 
uzzal makamiarına geçkiler yapılmış olur. 

Bu perdelerin her biri birer asma karar 
perdesidir. Bunlardan başka yine hicaz aile
si makamlarında olduğu gibi nlm-hicaz ve 
dik kürdl perdelerinde çeşnisiz, dügah per
desinde de hicaz çeşnili asma kararlar ya
pılır. 

Nikriz çeşni veya makamının rast ve uş
şak çeşni ve makamiarına kolayca geçme 
kabiliyeti vardır. Bu sebeple seyir sırasın
da nlm-hicaz ve dik kürdl perdeleri atılıp 
yerine çargah ve segah perdeleri kazanı

larakyerinde (rastta) rast. yerinde (dügah
ta) uşşak, yerinde (segahta) segah çeşnili 
asma kararlar yapılır. Hatta rast çeşnisiy
le karar eden nikriz eserler vardır. Maka
mın yedeni bakiye diyezli fa (ırak) perde
sidir ve karar sırasında önemi büyüktür. 
N ota yazımında donanımına si için bakiye 

bemolü, fa ve do için bakiye diyezi konulur 
ve gerekli değişiklikler eser içinde göste
rilir. 

Nikriz makamı hamasi yapısına uygun 
olarak en çok pest taraftan genişletilmiş
tir. Bu genişleme güçlü neva üzerinde bu
lunan rast dörtlüsünün simetrik olarak 
aynen yegah perdesine göçürülmesiyle ya
pılır : 

Nevada rast veya büselik dizisi 

Muhayyerde büselik 
veya kürdi dörttüsü 

Yeg3hta simetrik 
rast dörtlüsü 

Yerinde 
nikriz beşiisi 

~ .. J * r ır r r t 

Nikriz ana dizisi 


