
NiSABUREK 

beşlisine hüseynl perdesinde hem bGselik 
hem de rast dörtlülerinin ve yerinde yani 
bGselik perdesinde bir nişabur dörtlüsü
nün eklenmesinden meydana gelmiştir. 

Dügahta acemli rast dizisi 

Dügahta rast besiisi 

Hüseynide 
rast dörtlüsü 

Yerinde 
nisabur dörtlüsü 

Nişaburek makamının güçlü perdesi hü
seynldir. Bu perde üzerinde hem bGselik 
hem rast gibi iki ayrı çeşninin bulunma
sı , bGselik çeşnisinin daha hakim bir du
rumda olmasından dolayı makamın ye
den sesi olan nlm-zirgüle ile bunun sekiz
lisi olan gerdaniye perdesinin eksik sekiz
li olması ve seyre zaman zaman nişabur 
dörtlüsünün katılması, bu makamın birle
şik makam olduğunu gösterir. Ayrıca di
zinin seslerinden biri olan nlm-hicaz per
desi de güçlüye yakın derecede önemlidir. 
Fakat bu perdede kalış yapılırken yerin
deki rast makamının üçüncü derecesinde
ki kalış gibi yarım sesli yeden de kullanıl
maz. 

Bu makamda diziyi meydana getiren 
çeşnilerden biri yerindeki nişabur dörtlü
südür. Bu dörtlü K. S. T. aralıkları ile ta
mamen bir uşşak dörtlüsü görünüm ünde
dir. Fakat uşşak makamında olduğu gibi 
bunun ikinci derecesi hiç pestleşmediğin
den ayrı bir çeşni mahiyetindedir. Bütün 
bu özellikler nişaburek makamının birleşik 
bir makam olduğunu gösterir. 

Nişaburek makamının güçlüsü hüseynl 
perdesinde genellikle bGselik çeşnisiyle 

yarım karar yapılır, fakat nlm-hicaz perde
si de güçlüye yakın bir önemdedir ve ba-

zı eserlerde güçlü gibi kullanılmıştır. Ma

kamın en önemli asma karar perdesi 

olan bu perde adeta eksen durumunda

dır. BGselik perdesinde nişaburlu, hü

seynl perdesinde rastlı asma kararlar da 

önemlidir. Makam pest taraftan genişle

diğinde hüseynl-aşiran perdesinde rast 

çeşnisi ile asma karar yapılır. İkinci çizgi

deki bakiye diyezli sol (nTm-zirgüle perdesi) 

makamın yeden sesidir. 

Nişaburek makamı pest taraftan geniş
ler ve bu genişleme, hüseynl perdesindeki 
ikinci çeşni olan rast dörtlüsünün simet
rik olarak hüseynl-aşiran perdesine aynen 
göçürülmesiyle yapılır. 

Genişlemis bölge 

Dügahta acemli rast dizisi 

Hüsevnide 
rastdörtlüsü 

ı 

Tiz taraftan da bir genişleme gerekir
se durak perdesi üzerinde bulunan rast 
beşiisi tiz durak muhayyer üzerine göçü
rülebilir. 

N ota yazımında donanımına fa için kü
çük mücennep diyezi ve do için bakiye di
yezi yazılır. Gerekli değişiklikler eser için
de gösterilir. 

Nişaburek makamının seyrine güçlü hü
seynl perdesi civarından başlanır. Diziyi 
meydana getiren çeşnilerde karışık gezi
nildikten ve sık sık nlm-hicaz perdesinde 
asma kalışlar yapıldıktan sonra güçlü per
desinde genellikle bGselik, bazan da rast 
çeşnisiyle yarım karar yapılır. Yine olm-hi
cazın önemi belirtildikten ve bGselik per
desinde nişaburlu asma kararların da ya
pılmasının ardından gerekiyorsa genişle
miş bölgede de dalaşılıp dügah perdesin
de yedenli tam karar yapılır. 

Enfi Hasan Ağa'nın , zenclr usulünde 
"Küşade sinesi bilmem ki bir sehası mı 
var?" ve Muallim İsmail Hakkı Bey'in, ha
fif usulünde "Bir kerre yüzün görmeyi 
dünyaya değişmem" mısralarıyla başlayan 
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besteleri; yine Enfi Hasan Ağa'nın, "Ca
me-i sürh ile sanma la'l-gün olmuş gelir" 
mısraıyla başlayan ağır semaisi, Kassam
zade Mehmed Efendi'nin, "Gel ey saba o 
gül-i hoş-nümayı söyleşelim" mısraıyla baş
layan yürük semaisi; Ziya Paşa'nın, birle
şik nlm-sofyan usulünde "Mest-i nazım 
kim büyüttü böyle bl-perva seni" ve mü
semmen usulünde "Bin zeban söylersin ol 
çeşm-i sühan-perdaz ile" mısraıyla başla
yan şarkılarıyla Münir Nurettin Selçuk'un, 
"Bir söz dedi canan ki keramet var içinde" 
mısraıyla başlayan şarkısı bu makamın en 
güzel örnekleri arasında yer alır. 
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"Evlenmeleri caiz olan iki kişinin birbiriy
le evlenmeyi karşılıklı olarak vaad etme
si" anlamına gelen nişan (nişanlanma) ve 
bunun sonucunda ortaya çıkan nişanlılık 
ilişkisine hemen bütün toplumlarda rast
lanır. Evlilik bağı kurulmadan önce nişan
lanma sözleşmesi yapılması eski Türkler'
de de görülür. İlk dönem Arap-İslam top
lumlarında ise bir merasim şeklinde nişan
lanma pek yaygın değildi. Eski Roma, Ger
men ve kilise hukuklarında nişanlanmaya 

yer verilmiştir. Ortaçağ kilise hukukunda 
nişanlanma, taraflar arasında sona erdiril
mesi hemen hemen evleome kadar güç 
sayılan bir bağ olarak kabul ediliyordu. An
cak daha sonra reform hareketlerinin ve 
tabii hukukun etkisiyle bu konudaki anla
yış bütünüyle değişmiştir. Türk-İsviçre hu
kukunda hakim kanaat, nişanlanmanın 
kendine özgü yapısı olan bir aile hukuku 
sözleşmesi niteliği taşıdığı yönündedir 
(Koç, s. 13-21). 

Fıkıh eserlerinde nişanlanmayla ilgili hü
kümlere daha çok nikah bölümünün ba
şında, ayrıca iddet ve mehir konuları işle
nirken değinilir. Fıkıh terminolojisinde ev-



Ienme niyetini açıklama hıtbe, niyeti açık
layan erkek hatıb, kendisine bu yönde ni
yet açıklanan kadın mahtübe şeklinde isim
lendirilir. Ancak hıtbe geniş anlamıyla ni
şanlılık ilişkisi için de kullanılır. Kur'an-ı Ke
rlm'de bir yerde geçen hıtbe kelimesinin 
(el-Bakara 2/235) hadislerde gerek bu şe
kilde gerekse fiil kalıpları içinde yaygın bi
çimde kullanıldığı görülür (Wensinck, el
Mu'cem, "tıtb " md.). Genellikle evlenme 
niyetini ilk açıklayan taraf erkek olmakla 
birlikte önce kadının veya ebeveyninin bu 
yönde niyet izhar etmesine engel yoktur. 
Nişanlanmanın evlilik gibi çok önemli bir 
akdi ilişkiye temel teşkil etmesi sebebiyle 
nişanlanma iradesinin teatisinde çok defa 
aileler devreye girer. Nikah akdinden önce 
tarafların birbirini tanımasına imkan ha
zırlayan böyle bir sürecin yaşanınası aile
nin daha sağlam temeller üzerine otur
masına katkı sağlayacağı için müslüman 
toplumların örf ve adetlerinde nişanlılık 
dönemi önemli bir yer tutmuştur. Karşı
lıklı sevgi ve saygıya dayalı, huzurlu bir yu
va kurma hedefinin gerçekleştirilebilmesi 
ve ileride çıkabilecek problemierin önlen
mesi için tarafların birbirlerini beğenme
leri ve aralarında gerekli yakınlığı kurup 
kuramayacaklarını araştırmaları önemli ol
duğundan evlilik akdinden önce müstakbel 
eşierin birbirini görmesi tavsiye edilmiştir. 
Hz. Peygamber, Mugire b. Şu'be'ye evlen
mek istediği kadını görmesini söylerken, 
"Çünkü bu, uyum sağlamanız ve evliliğin 
devamı açısından daha uygundur" demiş 
( İbn Mace, "Nika]J.", 9; Tirmizi, "Nika]J." , 5; 
Nesa! , "Nika]J.", 17), diğer bazı kimselere 
de bu yönde tavsiyelerde bulunmuştur 
(Müsned, ll , 299; Müslim, "Nika]J. ", 74, 75 ; 
EbG DavGd, "Nika]J.", 18; Hakim, ll, 179) 
Hanbeli mezhebinde erkeğin evlenmek is
tediği kadına ev kıyafetiyle bakabileceği , 

saçını, boynunu ve ayaklarını görebileceği 
kabul edilmiş, Hanefı, Maliki ve Şafii mez
heplerinde ise bakılabilecek kısımlar kadı

nın elleri ve yüzüyle sınırlı tutulmuştur. Ev
lilik teklifinden önce "hutbetü'l-hace" adıy
la bilinen kısa bir duanın okunınası müs
tehaptır (Müsned, ı , 392-393; Hakim, ll , 
182-183) 

İslam hukukunda nişanlanma bir evlen
me vaadi olarak kabul edilir ve evlenıneye 
zorlayıcı bir niteliğinin bulunmadığı belir
tilir. Bununla birlikte nişanla ilgili ahlaki, 
vicdani ve örfı anlamda bağlayıcı birta
kım hükümler bulunmaktadır. Nikah akdi 
yapılmadıkça nişanlanma taraflar arasında 
mahremiyet açısından bir değişiklik mey
dana getirmez. Dolayısıyla nişanlılar gö
rüşmelerinde birbirine namahrem olanla-

rm uymaları gereken sınırlara riayet etmek
le yükümlüdür (b k. HALVET; MAHREM) Ni
şanlılık döneminde sırf tarafların bu sınır
lara uyma yükümlülüğünü kaldırma ama
cıyla dini nikah kıyılması birçok sakineayı 
beraberinde getirebileceğinden İslam teş
riinin ruhuna uygun görülmemektedir. 

Kendisine evlenme teklifi yapılmış ka
dın bunu açıkça kabul etmişse bu durumu 
bildiği halde bir başkası ona açık veya üs
tü kapalı bir evlilik teklifinde bulunmama
lı dır. Hz. Peygamber'in bu konudaki hadi
sinin (Buhar!, "Nika]J.", 45; Müslim, "Ni
kah", 49-56) zahirini esas alan sahabeden 
Abdullah b. ömer. Ukbe b. Amir, tabiin
den İbn Hürmüz ve çağdaş İslam hukuk
çularından EbG Zehre, evlilik teklifine ka
dın tarafından henüz bir cevap verilmiş ol
masa dahi bir başkasının tekiifte bulun
masını caiz görmez. Hanefı, Maliki ve Han
bel1ler'e göre eğer kadının evlilik teklifini 
kabule yatkın olduğu anlaşılıyorsa ikinci bir 
teklif haram dır; ancak olumlu veya olum
suz hiçbir işaret yoksa bir başkasının tek
Iifte bulunması caizdir. Şafii mezhebinde 
tercih edilen görüşe göre kadın henüz açık 
bir cevap vermemişse birinci teklife mey
lettiği aniaşılsa bile ikinci bir teklif yapıla
bilir. Fatıma bint Kays'ın Muaviye b. EbG 
Süfyan, Ebu Cehm ve üsame b. Zeyd'in 
kendisine evlilik teklifinde bulunduğunu 
söylemesi üzerine ResGl-i Ekrem'in ona 
yaptığı tavsiyeden ( el-Muvatta', "Tala~" , 

67; Müslim , "Tala~", 36; Ebu DavGd, "Ta
la~" . 39), kadının kabule meyli belirgin ha
le gelmeden başkalarının da evlenme tek
lifinde bulunabileceği anlaşılmaktadır. İkin
ci teklifin haram olduğu durumlarda bu 
kişiyle evlilik yapılması İslam hukukçuları
nın çoğunluğuna göre nikahın sıhhatine 
engel teşkil etmez. Maliki mezhebinde ise 
böyle bir nikahın feshedilmesi gerektiği, 
feshedilmesinin müstehap olduğu ve zifaf 
gerçekleşmemişse feshedileceği şeklinde 

üç görüş vardır. 

Vefat iddeti bekleyen kadına üstü kapa
lı evleome teklifinde buiunulabileceği (el
Baka ra 2/235), böyle birine veya bain ta
Iak sebebiyle iddet bekleyen kadına açık 
biçimde ve ric'l talak sebebiyle iddet bek
leyen kadına gerek açık gerekse üstü ka
palı bir şekilde evleome teklifinde bulunu
lamayacağı hususunda görüş birliği vardır. 
Bain talakla boşanan kadına iddet içeri
sinde üstü kapalı tekiifte bulunmanın hük
mü ise tartışmalıdır. Fakihlerin çoğunluğu 
bunu caiz görürken Hanefıler'le bir kısım 
Şafii ve Hanbeli fakihi, eşierin anlaşması 
halinde yeni bir akidle evlenmeleri m üm-
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kün olduğu için böyle bir teklife cevaz ver
mez. 

İslam hukukunda nişanlılık tarafiara ev
lenme mecburiyeti getirmediğinden nişan
lılar sebepli ya da sebepsiz, tek taraflı veya 
anlaşarak nişanı sona erdirebilir. Ancak 
genel olarak sözden dönmenin dinen hoş 
karşılanmaması yanında nişanı bozmanın 

karşı tarafa vereceği maddi ve manevi 
zararın da iyice düşünülmesi ve ona göre 
hareket edilmesi tavsiye edilmiştir. Nişan 
ne şekilde sona erdirilirse erdirilsin eğer 
erkek mehre mahsuben bir miktar mal 
veya para vermişse bunu talep edebilir. 
Zira mehir evlilik akdinin hukuki sonucu
dur; evlilik olmayınca kadın mehirden bir 
şey hak edemez. Hediyeler konusunda Ha
nefıler hibe hükümlerinin geçerli olacağı, 
dolayısıyla hibeden dönmeye engel bir du
rum yoksa verilen hediyenin geri alınabile
ceği kanaatindedir. Maliki mezhebine gö
re verilen hediyeler geri alınamaz. Bazı Ma
liki fakihleri ise bu hususta örf veya ka
rarlaştırılmış şart varsa buna göre hare
ket edileceği görüşündedir. Örf veya şart 
yoksa nişanı bozan taraf olmamak kay
dıyla hediyeyi veren erkek bunu geri iste
yebilir. Bu görüşün sahipleri, bu tür hedi
yeleri mutlak şekilde yapılan bir bağış de
ğil evleome şartıyla yapılmış şartlı bir hi
be olarak kabul etmektedir. Şafiller'e gö
re nişan kimin tarafından sona erdirilirse 
erdirilsin hediyeler geri istenebilir. Hanbeli 
mezhebine göre ise hediyeyi veren taraf 
nişanı bozarsa hediyeyi geri alamaz, aksi 
takdirde alabilir. 

Klasik fıkıh literatüründe haklı bir se
bep olmaksızın nişanın bozulabileceği ka
bul edilmiş, ancak kusursuz tarafın uğra
yacağı maddi ve manevi zararın tazmini 
üzerinde durulmamıştır. 1917 tarihli Os
manlı Aile Hukuku Kararnamesi de taz
minatla ilgili açık veya zımnl bir düzenle
me yapmamış, muhtemelen bu mesele
nin hallini kaza! ve ilmi ictihadlara bırak

mıştır. Bazı çağdaş alim ler evleome ümi
diyle tarafların büyük masraflar yaptığına , 

çalışan kadınların işten ayrılabildiğine , uzun 
nişanlılık devresi sonunda nişanın bozul
masının özellikle kadının toplum içindeki 
itibarını sarsıp asılsız dedikodu ve itharn
Iara sebep olduğuna, hatta kusursuz ta
rafın beden ve ruh sağlığını bozabildiğine 
dikkat çekerek nişanın bozulması duru
munda tazminat davası açılabileceğini ile
ri sürmüştür. Karşı görüş sahipleri, İslam'
da nişanlanmanın bir akid olarak kabul 
edilmediğini ve tarafiara ev1enme mecbu
riyeti yüklemediğini. dolayısıyla nişanı bo
zan tarafın hakkını kullandığım belirterek 
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nişanın bozulmasından dolayı tazminat ta
lep edilemeyeceğini savunur. Ayrıca bazı
ları, bu sorunun ağırtaşınasında nişanlılık 
süresinin gereğinden uzun tutulmasının 
ve bu süre içinde mahremiyet sınırlarına 
dikkat edilmemesinin de payı olduğuna 
dikkat çeker. Nişanı bozan tarafın belli 
şarttarla tazminat ödemeye mahkum edi
lebileceğini kabul eden günümüz İslam hu
kukçuları bu görüşlerini hakkın kötüye kul
lanılamayacağı, zararın izale edileceği ve 
-bazı Maliki hukukçularının benimsediği
vaadin bağlayıcılığı prensiplerine dayan
dırmaktadır. Bunlardan bir kısmı nişanın 
bozulması sebebiyle sadece maddi tazmi
nat talep edilebileceği, diğer bir kısmı ise 
nişanlılık döneminin uzaması gibi durum
larda manevi tazminat da istenebileceği 
kanaatindedir. 
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Iii! H. İBRAHiM ACAR 

Nİ ŞAN 
( ..:,ıL;,i) 

Devlet tarafından 
üstün hizmet karşılığı verilen, 

genellikle süslü ve değerli taşlarla 
bezeli bir çeşit madalyon. 

_j 

Sözlükte "alamet, işaret" gibi anlamlara 
gelen nişan kelimesi Farsça olup Osmanlı 
bürokrasisinde değişik milnalarda kulla
nılmıştır. Padişahın tuğrasını taşıyan bel
gelere "nişan-ı hümayun" da denirdi (bk. 
FERMAN; TUGRA). Osmanlılar'da üstün hiz
meti görülen askeri ve mülki erkana çe
şitli dereceleri olan bir tür madalya veril
mesi ve takilması geleneği Batı etkisiyle 
ll. Mahmud döneminde başlamıştır. Daha 
önceleri de Osmanlılar'da başarılı kimsele
re nişana benzer şekilde, fakat ondan da
ha kıymetli olarak sorguç, tuğ, çelenk, avi
ze takdim edilirdi. Mesela 11SO'de (ı 737) 
sefer dolayısıyla gümüşten 1300 çelenk 
hazırlanmıştır (BA, Cevdet-Dahiliye, nr. 
ı 3 ı 5). 1. Abdülhamid devrinde (I 77 4-
1 789) İsveç'in Ruslar'a karşı başarı habe
rini bildiren elçisine 7SOO kuruş değerin
de bir çelenk verilmiştir. Yine Bosna'da 
Avusturyalılar'a karşı zafer kazanan Va
li Bekir Paşa'ya türlü hediyeler yanında 
çelenk de gönderilmiştir. Sadece yüksek 
rütbeli kimselere değil savaşta başarı 
gösteren askerlere de çelenk dağıtıldığı 
anlaşılmaktadır. Hatta aşırı ölçüde dağı
tılınasını bir tarihçi "çelenk fırtınası" diye 
anmıştır ( Tay/esanizade Hafız Abdullah 
Efendi Tarihi, s. 314, 318, 319). lll. Selim 
zamanında 1213'te (1798) İngilizAmirali 
Nelson'un Fransız donanmasını Ebukir'
da yakması haberi İstanbul'da büyük bir 
sevinçle karşıianmış ve Nelson'a mücev
herli bir çelenk gönderilmiştir. Arşiv kayıt
larında Nelson'a ve diğer İngilizler' e yolla-

nan hediyeler arasında çelenk yanında ni
şanların da mevcut olduğu dikkati çeker 
(BA, HH, nr. ı 5 I 36). Ayrıca Netson'un tak
tığı "hilal nişanı" denilen bir madalya daha 
vardır. Genellikle ilk Osmanlı nişanı olarak 
bu hilal nişanı gösterilir. Yine Mısır olayı 
sırasında diğer bazı İngiliz generallerine 
nişan diye anılan ay yıldızlı madalyalar ve
rildiği bilinmektedir. 1216 (1801) tarihli 
bir belgeye göre İngiliz Generali Hutchin
son, boynuna nişanlı şerit ve göğsüne bir 
başka mücevher nişan takılmak suretiyle 
ödüllendirilmiştir. Daha sonra hilal veya 
şemseli nişan verme geleneği yaygınlaştı. 

ll. Mahmud döneminde 1812'de eski tip 
nişan ve taltif alametlerine son verilişinin 
ardından Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ve 
yeni askeri teşkilatın kurulması sebebiyle 
rütbeleri belirtmek üzere nişanlar oluştu
ruldu. Bu tür nişanlar ı1Ia, saniye, salise ve 
rabia rütbelerine mahsus olmak üzere dört 
çeşitti ve mücevherliydi. Aynı devirde çı
karılan iftihar nişanları da altın ve gümüş
ten yapılmış olup elmasla bezenmiştir. 
Vak'anüvis Ahmed Lutfi Efendi 1833'te 
iftihar nişanının bir nizamnamesinin ya
yımlandığından söz eder. Sultan Abdülme
cid zamanında imtiyaz nişanı denilen bir 
başka nişan daha ihdas edildi. Bunun de
receleri yoktu. Ahmed Lutfı Efendi, 1841'
de Mustafa Reşid Paşa'ya Mısır meselesi
nin çözümünde gösterdiği hizmet karşılığı 
bir adet nişan-ı imtiyaz verildiğini yazar. 
Bu nişan 1846' da Kavalalı Mehmed Ali Pa
şa'ya da verilmişti. Bir başkası 1849'da Ke
çecizade Fuad Paşa'ya takdim edilmişti. 
Yüksek seviyedeki şahıslara verildiği an
laşılan bu nişan sahibinin ölümü halinde 
eviadına intikal eder. ancak izinsiz takıla

mazdı. 126S'te (1848), olur olmaz vesileler
le nişan verildiği gerekçesiyle memurtarla 
layık olanlardan başkalarına nişan takıl
maması hakkında bir nizarnname çıkarıl
dı. Bu nizamnameye göre ilmiye mensup
larından bilad-ı erbaa ve mahreç mollala
rının nişanları olmadığı için yaptırılan on 
dört adet nişanın şeyhülislam vasıtasıyla 
tedariki kararlaştırıldı. 18S 1' de eski iftihar 
nişanları kaldırıldı ve para darlığı yüzün
den nişanlar toplattırılıp darphaneye tes
lim edildi. 

Osmanlılar'da Batı tarzında ilk nişan 
18S2'de Mecidi nişanı ile ihdas edildi ve 
iftihar nişanı lağvedildi. Bu nişanla ilgili 13 
Zilkade 1268 (29 Ağustos 1852) tarihli bir 
nizarnname yayımlandı. Burada nişanın 
birden beşe kadar sıralanan derece 1 rüt
beden oluştuğu, birinci rütbesinin SO. ikin
ci rütbesinin 1 so. üçüncü rütbesinin 800, 
dördüncü rütbesinin 3000, beşincisinin 


