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Ebu Muhammed İbn Asakir, Bağdat'ta 
Ebu Bekir Muhammed b. Abdullah b. Ha
blb el-Amirl'den Nlsaburl hakkında övgü 
dolu sözler dinlediğini ve kendisinden bir 
hadis rivayet ettiğini kaydetmektedir. Nlsa
burl Nlşabur'da vefat etti (DavGdl, I , 193-

194). 

İbn Kadi Şühbe'nin nakline göre Rafil, 
onun Ebu İshak el-İsferaylnl'nin aynı an
da değişik iki yerde iki devlet başkanının 
olabileceği şeklindeki görüşünü el-Gunye 
adlı eserinde benimsediğini kaydetmekte
dir (Tabakatü'ş-Şafi'iyye, I, 283-284). Süb
klve İbnü'l-İmad ise Nlsaburl'nin Şerl;u'l
İrşad'da, her türlü günahtan tövbe etme
nin gerekli olduğunu söyleyen Ebü'l-Ha
san el-Eş' ar! ile bütün günahlardan değil 
sadece büyüklerinden tövbe etmenin va
cip olduğunu savunan Ebu Haşim el-Cüb
bal arasındaki ihtilafta Eş'arl'yi destekle
diğini ve EbG Haşim'in bu hususta icmaa 
aykırı hareket ettiği yolunda görüş belirt
tiğini söylemektedir (Tabakat, Vf!, 96-99; 

Şe;?erat, IV, 34). 

Eserleri. Kaynaklarda Nlsaburl'nin ke
lam, tefsir ve fıkıh ilimlerinde eser telif et
tiği belirtitmekle birlikte bunlardan sade
ce ikisi günümüze ulaşmıştır. t. el-Gun
ye fi'l-kelam. Bilinen tek nüshası Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan 
(lll. Ahmed, nr. 1916) ve otuz altı fasıldan 
(kavil) oluşan kitabın muhtevasını beş bö
lüm halinde incelemek mümkündür. Yir
mi beş faslı içeren birinci bölümde bilgi 
konusundan başlamak üzere genelde Ma
türldl'den itibaren klasik ketarn eserlerin
de görülen bahisler işlenmiş, rü'yetullah ve 
kader konularına da burada yer verilmiş
tir. Dört fasılda nübüwet, otuzuncu fasıl
da da sem'iyyat meseleleri anlatılmıştır. 
Ardından gelen dört fasılda ruh, va' d ve 
vald, sevap ve ikab, esma ve ahkam konu
ları ele alınmış, son iki fasılda imarnet me
selesi incelenmiştir. NlsabGrl'nin bu ese
rinde, kelam kitaplarında çok az görülen 
insan ve onunla ilgili meselelerle tövbe ve 
ruh gibi konulara yer vermesi, bazı konu
ları genişçe işlemesi (illet-ma'lGl konusu
na yirmi bir fasıl ayırmıştır) dikkati çek
mektedir. Eserde atıfta bulunulan şahıs
lar arasında Ehl-i sünnet'e dair konularda 
İbn Küliab el-Basri, Ebü'l-Abbas el-Kalani
sl, Ebü'l-Hasan el-Eş'arl (Şeyhuna). Ebu is
hak el-İsferaylnl (Üstaz) ve Bakıllanl; Mu'
tezile'ye dair konularda Nazzam, Ebü'l
Kasım el-Belhl (Ka'bl), Ebu Ali el-Cübbal 
ve Ebu Haşim el-Cübbal; dille ilgili konu
larda ise Slbeveyhi göze çarpmaktadır. 2. 
Şer]Ju'l-İrşad. Hacası Cüveynl'nin el-İr
şad'ına yazdığı şerh olup iki cüzden oluş-
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maktadır. İkinci cüzün bir nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Lale
li, nr. 2247). Bu nüsha el-İrşad'ın "Ef'al-i 
ibad" (ei-Kavl fı' halkı'l-a'mal) bölümü ile baş
lamakta, "Babü'l-iade" bölümünde son bul
makta ve asıl kitabın yarısına yakın bir kıs
mını oluşturmaktadır. Müellif ele aldığı ko
nuları sadece Ehl-i sünnet açısından değil 
diğer mezhepler, felsefi akımlar ve dinler 
açısından da incelemekte, Havaric, Mu'
tezile, Müşebbihe ve Kerramiyye gibi ekol
lerin, ashab-ı heyGia, tabaiiyye, münecci
me gibi felsefi akımların, Hıristiyanlık, Se
neviyye, Mecusllik gibi dinlerin görüşlerine 
yer vermekte ve eleştirilerde bulunmak
tadır. 
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NİSANOGULLARI 

(bk. İNALOGULLARI). 

Nİ SBE 
(~f) 

Bir kabile, yer, 
mezhep veya mesleğe mensubiyeti 

veya ilişkiyi ifade eden isim. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "ilgi kurmak, nisbet etmek, at
fetmek; akraba olmak, yakınlık kurmak" 
gibi anlamlar taşıyan neseb kökünden ge
len nisbe kelimesi (çoğulu niseb) "bir şe
yin bir yere, bir aile, kabile veya topluluğa, 
bir din yahut mezhebe, bir meslek ya da 
sanata, bir sıfata vb. bağlanması, onunla 
ilişkilendirilmesi" demektir. Nisbeye neseb 
(çoğul u ensab) veya izafe adı da verilmek
tedir. Arapça'da genellikle ismin sonuna 
makabii kesreli olan şeddeli bir ya harfi 
(ya-yı nisbet) getirilmek suretiyle yapılır ve 
nisbet "ya"sı almış olan isme ism-i men
sfib denir. Nisbeler ma'rife olur (el-Halebl, 
el-Mısrl, el-Malik!, el-Hanbel!, et-Tem!ml, 
el-Abbas!). Kendisine nisbet yapılan isme 
mensfibun ileyh adı verilir. ism-i mensu
bun müennes, tesniye ve çoğul şekillerin
de ekler nisbet "ya"sından sonra getirilir 

(Halebiyye, Mısriyyan 1 Mısriyyetan, Lüb
naniyyGn 1 Lübnaniyyat). Nisbet "ya" sı ile 
yapılan ism-i mensublardan başka "fa"al" 
ve "fa'il" vezninde ism-i mensublar da var
dır. Bunlardan "fa"al" daha çok meslek ve 
sanat erbabını ifade etmek için kullanılır 
(attar, bezzaz, cerrah, hallac, hammal, bev
vab, serrac, sayyad, kassab, bakkal). "Fa'il" 
veznindekiler ise bir şeye sahip olmak su
retiyle mensubiyet gösterir (labin = süt
çü, tamir= hurmacı, kahin =falcı, sahir = 
büyücü, labis = elbiseli, kaif = izci, dari' = 
zırhlı). 

Nisbet "ya"sı ile yapılan ism-i mensub
larda özel durumlarla ilgili bazı nisbet ka
ideleri bulunmaktadır. Bunlardan önemli
leri şöylece sıralanabilir: 1. Sonu sahih olup 
aynü'l-fiili kesreli olan sülasl isiınierin nis
betinde kesre fethaya çevrilir (melik-me
lek!, Düil-Düell, Nemir-Nemerl). 2. Sonun
da te'n'is "ta"sı bulunan isimlerde ta haz
fedilir (Mekke-Mekkl, Basra-Basri, Fatıma
Fatıml , Nasıra-Nasır!, Sünnet-Sünni, Ş!a
Şil, zimmet-zimml). Te'n'is "ta"sından önce 
ya varsa hazfedilir (Malatıye-Malatl, Sıkıl
liye-Sıkılll, ifr!kıye-ifrlkl). 3. Sonunda te'n'is 
"ta"sı bulunan üç harflı maksur isimlerde 
ta hazfedilir veelif "vav"a çevrilir (Herat
Herevl, nevat-nevev!, hayat-hayev!). 4. Mak
sur isimlerde elif-i maksüre ikinci harfi sa
kin bir kelimenin dördüncü harfi ise "elif"in 
hazfi, "elif"in "vav"a kalbi veya "elif"ten 
sonra bir "vav"ın ziyadesi şeklinde üç du
rum caizdir (Tanta-Tantl, Tantavl, Tantavl; 
kübra-kübr!, kübrevl, kübrav!; ma'na-ma·
nl, ma'nevl, ma'navl; İsa-Is!, !sev!, İsavl). 
s. Sonunda şeddeli ya bulunan isimlerde 
"ya"dan önce iki harf varsa şeddeli ya haz
fedilip makabii fethaya çevrildikten son
ra nisbet "ya"sından önce bir vav getirilir 
(neb!-nebevl, All-Alev!, Safl-Safev!, Ad!
Adev!). 6. Memdud isimlerde ismin hem
zesi te'n'is içinse (memdGd kelime "fa'la'" 
vezninde ise) hemze "vav"a çevrilir (sah
ra'-sahravl, beyza'-beyzavl). 7. Lamü'l-fiili 
mahzuf olan isimlerde mahzuf harf yeri
ne başka bir harf verilmemişse nisbet es
nasında mahzuf harf iade edilir (yed-ye
devl, dem-demevl, ah-ahavl). Mahzuf harf 
yerine te'nls "ta"sı (ta-i merbGta) bedel 
olarak verilmişse nisbet yapılırken ta-i mer
buta hazfedilip mahzuf harf iade edilir 
(sene-senevl, luga-lugavl, şefe-şefevl). 8. 
"Fuayl" ve "fal!" veznindeki isimterin nis
beti genel kurala göre yapılmakla birlikte 
(Zübeyr-Zübeyr!, Nu'aym-Nu'ayml, sallb
sallbl, had!d-hadldl, Mesih-Mesihi, Te
mlm-Tem!ml) Sak.if, Kureyş, Hüzeyl, Sü
leym kelimeleri kural dışı olarak "ya"ları 
düşürülmek suretiyle nisbetleri Sekafi, 



Kureşl. Hüzell ve Sütemi olur. 9. "Falle" ve 
"fuayle" veznindeki isimlerde aynü'l-fıil sa
hih ise ve muzaf değilse nisbette te'nls 
"ta" sı ile beraber ya harfi de hazfedilir ve 
düşen "ya"dan önceki harf fetha ile hare
kelenir (sahlfe-sahafl, kablle-kabell, Me
dlne-Medenl. Hanlfe-Hanefl, Cezlre-Ce
zerl, Müzeyne-Müzenl, Cüheyne-Cühenl, 
Kurayza-Kurazl, Ümeyye-ümevl, Nümey
re-Nümerl) 10. Tesniye ve çoğul olan isim
ler genellikle müfrede çevrildikten sonra 
nisbet yapılır (mesikid-mescidl, talibat
talibl, muvatınün-muvatınl, recülani-re
cüll). 1 t. Mürekkeb (birleşik veya tamlama 
halinde olan) isiınierin bazılarında birinci, 
bazılarında ikinci kelimeye nisbet yapılır ve 
diğer kelime hazfedilir (Ramellah-Raml, 
Beytülmakdis-Makdisl, Maarretünnu'man
Maarrl. Kallkala [ Hasankale 1 Erzurum]
Kall, Nizamülmülk-Nizami. Abdullah-Ab
di, Abdülmuttalib-Muttalibl, Abdülveh
hab-Vehhabl, NGreddin-NGrl. Fahreddin
Fahrl, Seyfeddin-Seyfl, Şemseddin-Şemsl). 
Yalnız Darülkutn tamlamasının nisbeti Da
rekutnl şeklinde olur. 

Özellikle künyelerde nisbet muzafun Hey
he yapılır (Ebu Bekir-Bekrl, EbG Talib-Ta
li bl, EbG Hanlfe-Hanefl, İbn Abbas-Abba
s!, İbnü'z-Zübeyr-Zübeyrl. İbn Mes'Gd-Mes
'Gdl. ibnü'l-Ezrak-Ezraki). Bazı isim tamla
maları veya terklo-i mezcl şeklindeki isim
lerde iki kelimeden bazı harfler alınarak 
bir kelime oluşturulduktan (naht) sonra 
nisbet yapılır (Abdüşşems-Abşeml. Abdüd
dar-Abderl. Abdülkays-Abkasl, Hadramevt
Hadrami. Hısnıkeyfa-Haskefl, İmruülkays
Merkasl; diğer kurallar için bk. Kı lı ç, s. 
307-314). Aynı türden birden fazla men
sGbun ileyhin bir kısım harfleri alınıp bir
leştirilmek suretiyle yapay kelime oluştu
rularak nisbet yapıldığı da görülmektedir. 
Mesela babası Harizmli, annesi Taberistan
lı olan şair EbG Bekir el-Harizml her iki ye
re nisbette Taberhazl (Taberhazml) diye bi
linmektedir (Sem'anl, Vlll, 202; İbnü'l-Eslr, 
ll, 273). Aynı şekilde EbG Ravh Abdülhay 
b. Abdullah b. Musa es-Selamı de Bağ
ctatlı bir baba ve Hazar kökenli bir anne
den Semerkant'ta dünyaya geldiği için üç 
yere nisbette Bağdahzerkandl nisbesiyle 
kaydedilmektedir (Sem'anl. ll, 25 ı; Yakut, 
ı. 456; İbnü'l-Eslr, 1, 162-163). ismin sonu
na makabii kesreli bir ya getirilmek sure
tiyle yapılan nisbetlerde kural dışı (şaz) uy
gulamalar söz konusudur (San'a'-San'a
nl. Hlre-Harl, Be h ra' -Behranl. İskenderi
ye-İskenderant Taberiye-Taberanl, Kay
sariye-Kayseranl, Rab-Rabbant Nasıra

Nasranl. Bahreyn-Bahranl. nefs-nefsant 
rGh-rGhanl, keslrü'ş-şa'r-şa'ranl, Merv-

Mervezl, Rey-Razl, Sicistan-Siczl. badiye
bedevl. Yemen-Yemanl, HarGra'-HarGrl, 
taht-tahtanl. fevk-fevkanl). 

Kendisine nisbet yapılan isimler birkaç 
grupta ele alınabilir: 1. Şahıs, aile, kabile, 
kavim isimleri (Haşim!, Esedl, Himyerl, 
Arabl). Bu isimlerle irtibat genellikle ne
sep bağı gibi doğrudan yapılmakla birlik
te bir kabilenin mevlası, bir emlrin mem
lükü olmak gibi dotaylı sebeplerle de ola
bilmektedir. Mesela Asma! dedelerinden 
Asma'a nisbette bu nisbeyi alırken Slbe
veyhi, Beni Haris b. Ka'b'ın mevlası oldu
ğu için Harisi nisbesiyle; aslen Belhli olan 
Basra dil mektebinin tanınmış alimi Ah
feş el-Evsat, Mücaşi' b. Darim oğullarının 
azatlısı olduğu için Mücaşil nisbesiyle kay
dedilmektedir (SüyGtl, ll, 444-445) Özel
likle memlükler efendilerine nisbet edilir
di. Memlük Sultanı 1. Baybars, EyyQbl Hü
kümdarı el-Melikü's-Salih Necmeddin Ey
yüb tarafından kurulan Bahri Memlükleri'
ne dahil edildiği için Salih! nisbesiyle anıl
mıştır. Beg Timur ~1-Hüsaml ve Balaban 
el-Bedrl gibi Memlük emirleri de memlü
kü oldukları Hüsameddin ve Bedreddin'e 
izfıfetle bu nisbelerle tanınmıştır (ayrıntılı 
bilgi için bk. Ayalon, V [ 1975]. s. 213-223) 
z. Köy, kasaba, şehir, bölge, ülke gibi yer 
adları (Buhar!, Bağdadl. Dımaşki, KGfl, Hi
caz!. Mağribl, Mısrl, Endelüsl, RGml). Şa
hıslara ait nisbeterde çok defa kişinin doğ
duğu veya bir süre yaşadığı yerler kaste
dilir. Mesela Bağdat'ın Darülkutn semtin
de dünyaya gelen Ebü'l-Hasan Ali b. Ömer, 
Bağdadl nisbesiyle de kaydedilmekle bir
likte Darekutnl diye meşhurdur. Aynı şekil
de Semerkant'ın Matürld köyünden olan 
EbG Mansur Muhammed de Matürldl, Se
merkandl nisbeteriyle anılır. Bazı nisbeler 
kişinin ailesinin geldiği memleketi göste
rir. Mesela hadis alimi Ebü'l-Kasım el-Be
gavl, Bağdat'ta doğup büyümesine rağ
men ailesinin memleketi olan Horasan'ın 
Bağşür (Bağ) kasabasına nisbette Begavl 
diye meşhur olmuştur. Doğduğu yerde bir 
süre yaşadıktan sonra başka bir yere gi
dip yerleşmiş olan şahıslar her iki yere nis
bet edilir ve aralarına "sümme" getirilir (el
Bağdadl sümme'd-Dımaşki gibi). 3. Din, 
mezhep, tarikat ismi (Nasranl, Şafii, Mu'
tezill, H ari d, Ka diri). 4. Sanat, meslek ve
ya bir ilim dalı (sükkerl, attar, nahvl). Bazı 
şahıslar nisbeterinin işaret ettiği sanatta 
meşgul olmadıkları halde babalarının nis
beteriyle bilinir. Şafii fakihi EbG Muham
med Hüseyin b. Mes'Qd el-Begavl'nin Fer
ra nisbesi kürkçülük yapan babasına ait
tir; bundan dolayı kendisi İbnü'l-Ferra di
ye de anılır. Öte yandan Arap dili ve tefsir 
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alimi Yahya b. Ziyad el-Ferra'ın kürk ya
pım ve satımıyla herhangi bir ilgisi bilin
memekte, ona bu nisbenin Arap dilindeki 
üstün başarısından dolayı verildiği ifade 
edilmektedir (Sem'anl.IX, 247). s. Sınıfve
ya topluluk ismi (sahabi. ensarl, Bedrl). 6. 
Durum, keyfiyet vb. bildiren isimler (tec
ribl, ma'nevl, fevkanl, kisa!. kalanisl). 

Nisbe bir şahsın tanınması, aynı künye, 
lakap ve adı taşıyanlardan ayırt edilmesi 
açısından önem taşımaktadır. İslam dün
yasında birçok alim isminden çok nisbesiy
le meşhur olmuştur (AclGnl. Buharl, Bela
zürl. Bakıllanl. FlrGzabadl. Gazzall. Hücvl
rl, İstahrl. Kalkaşendl. Kasant Kindl, Ne
vevl, Makrlzl, Matürldl. Safedl, Sem'anl. 
Serahsl. Şatıbl. Şevkanl. Taberl. Tirmizi, 
Vakıdl, Zehebl, Zemahşerl). Biyografı kay
naklarında bir kişinin isim, künye ve taka
bmdan başka nisbesi de zikredilmekte, çok 
defa mensup olduğu (veya nisbet edildiği) 
kabile, yerleşim birimi, mezhep, meslek 
gibi hususların belirtilmesi amacıyla bir
den fazla nisbeye yer verilmektedir. Arap 
filozofu ve şairi Ebü'l-Ala el-Maarrl'nin adı 
künye, lakap ve nisbeteriyle birlikte Ebü'l
Ala Ahmed b. Abdullah b. Süleyman el
Kahtanl et-TenGhl el-Maarrl el-A'ma el
Lugavl şeklindedir. Kadın isimlerinin nis
beteri genellikle müennes olmakla birlikte 
bazan baba dikkate alınarak müzekker 
olabilmektedir (Fatıma bint Esed b. Ha
şim b. Abdümenaf el-Kureşiyye el-Haşi
miyye, Aişe bint Muhammed b. Abdül
hadl el-Kureşl el-ömer! el-Makdisl es
Salih!. Fatıma bint Ahmed es-Selavl el
Hilaliyye, Rabia bint İsmail ei-Adeviyye 
el-Basriyye; mesela b k. Sehavl, XII, 8 ı, 
89, 102) 

Biyografi kaynaklarında ve çeşitli ilim 
daliarına ait kitaplarda şahısların künye ve 
takapiarı yanında nisbeterine de yer veril
diği gibi sadece nisbeler esas alınarak te
lif edilen eserler de vardır. Endülüslü ta
rihçi ve muhaddis Ruşatl'nin İ~tibô.sü'l
envô.r ve'ltimô.sü'l-ezhô.r ii ensô.bi'ş-şa

J:ıô.beti ve ruvô.ti'l-ô.§ô.r'ı, Sem'anl'nin el
Ensô.b'ı, bu eseri özetleyen tarihçi İzzed
din İbnü'l-Eslr'in el-Lübdb ii teh?;ibi'l-En
sô.b'ı ve onun eserini yeniden telhis eden 
Süyütl'nin Lübbü'l-Lübdb ii ta]J.riri'l-En
sô.b'ı bu alandaki çalışmaların en meşhur
larıdır. İbnü'n-Neccar el-Bağdadl'nin Ne
sebü (Ensabü)'l-mu]J.addi§in ile'l-ô.bô.' 
ve'l-büldô.n adlı eseri günümüze ulaşma
mıştır. Hadis ilminde ravilerin isim, nisbe, 
lakap ve künyelerinin yazılış ve okunuşla
rına, bunlar arasındaki benzerlikler sebe
biyle ortaya çıkan karışıklığın çözülmesine 
dair bazı meseleleri ihtiva eden müştebih 
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(müteşabih) , mil'telif ve muhtelif, müttefik 
ve müfterik gibi konularda yazılan eser
lerde nisbeler de ele alınmaktadır. Bunlar 
arasında sadece benzerlikler sebebiyle ilti
basa yol açan nisbetere tahsis edilen "müş
tebihü'n-nisbe" adlı eserler mevcuttur (b k. 
MÜŞTEBİH; MÜ'TELİF ve MUHTELİF; MÜT
TEFiK ve MÜFTERİK) . Farsça'da da nisbe 
için Arapça'daki gibi ismin sonuna nisbet 
"ya"sı getirilir (Tahran!, Kumml, Tebr!zl). 
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IJ!I!I1!l CAsiMAvcı 

NiSBET 
(~f) 

Kavramlar arasındaki 
ilişkiyi ifade eden mantık terimi. 

L ~ 

Sözlükte nisbet "yakınlık, iki şey arasın
daki ilişki, bir niceliğin veya sayının diğeri
ne göre olan durumu" gibi anlamlara gel
mektedir. Mantıkta ise iki kavram arasın
da duyu veya akılla kurulan ilişkiye "nisbet 
ve izatet (bağıl) ilişkisi" denilmektedir. Te
rimler arası ilişkiler farklı açılardan değer

lendirilmekte olup bunlardan biri de te
rimlerin mutlak ve nisbi olma durumları
dır. Mutlak terim başka bir nesnenin var
lığına ihtiyaç göstermeden bir nesneye 
işaret eden terimdir; dağ, deniz ve ağaç 
bu türden terimlerdir. Bir terimin işaret 
ettiği nesne bir başka nesne olmadan dü
şünülemiyorsa bu gibi terimiere nisbi te-
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rim denir. Mesela "baba" teriminin bir ki
şiye işaret edebilmesi için o kişinin çocu
ğunun olması gerekir. öyleyse baba ve ço
cuk terimleri arasındaki ilişki nisbet ilişki
sidir. Farabi'ye göre matematikçiler nisbe
tin bir tür izafet olduğunu söylerken man
tıkçılar bunun izafetten daha genel, iza
fetin ise bir çeşit nisbet sayılması gerek
tiğini savunurlar. Ayrıcaizafet on katego
riden (makillat) biri olduğu halde nisbet 
bir kategori değildir; şu var ki mantıkçı
lar nisbet ilişkisinin sadece izafet, mekan, 
zaman ve mülk kategorilerinde söz konusu 
olduğunu söyler (Farabl, s. 83). Kavram
lar arası ilişkiyi belirleyen bu iki terimden 
hangisinin daha genel olduğu tartışmalı
dır. İbn Sina'ya göre "tavan" ve "duvar" te
rimleri arasındaki anlam ilişkisi düşünül
düğünde nisbetin izafet ilişkisinden farklı 
olduğu anlaşılır. Çünkü kavram ağının zi
hindeki çağrışımları izatet değil nisbettir. 
Eğer bu nisbetler kendi içinde tekrar ele 
alınırsa bu ilişkiye izafet denilir (İbn Sina. 
S. ]45-146). 

öte yandan mantıkta doğruluk ve kap
samları açısından iki kavram arasında dört 
çeşit ilişkiden birinin bulunduğu kabul edil
miştir. Bunlardan ilki eşitliktir (müsavat); 
eğer iki kavramdan her biri ötekinin bü
tün fertlerini karşılarsa bu iki kavram ara
sında eşitlik var demektir. Canlı- duyarlı, 

konuşan-gülen kavramları arasındaki ilişki 

eşitlik ilişkisidir. Bu husus şu şekilde ifa
de edilebilir: Her canlı duyarlıdır; her du
yarlı olan canlıdır. Her konuşan gülendir; 
her gülen konuşandır. İkincisi aykırılıktır 
(mübayenet); eğer iki kavramdan her biri 
ötekinin hiçbir ferdini kapsamına almıyor
sa bu iki kavram arasında aykırılık var de
mektir. İnsan-melek, kuş- balık kavramları 
gibi. Bunun önerme şeklindeki ifadesi şöy
ledir: Hiçbir insan melek değildir, hiçbir 
kuş balık değildir. Üçüncüsü tam girişim
ciliktir (umum ve husus mutlak); iki kav
ramdan sadece biri ötekinin bütün fertle
rini kapsamına alıyorsa bunlar arasında tam 
girişimcilik vardır. Mesela insan - canlı, ba
lık-yüzen kavramları arasında bu türden 
bir ilişki vardır. Buna göre her insan canlı
dır, fakat her canlı insan değildir. Her ba
lık yüzer. fakat her yüzen balık değildir. 

Dördüncüsü eksik girişimciliktir (umum ve 
husus min vech) ; eğer iki kavramdan her 
biri ötekinin bazı fertlerini kapsamına alı
yorsa aralarında eksik girişimcilik var de
mektir. Memeli- balık, Hintli- müslüman 
kavram çiftleri arasındaki ilişki böyledir. 
Buna göre bazı memeliler balıktır, bazı ba
lıklar memelidir. Bazı Hintliler müslüman
dır. bazı müslümanlar Hintli'dir. 
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M MAHMuT KAYA 

NİSYAN 
( .,:ıl:-Jf) 

Bazı dini hükümlere etkisi sebebiyle 
ehliyet arızaları arasında 

L incelenen unutma anlamında terim. ~ 

Sözlükte "unutmak, ertelemek, bilerek 
veya bilmeden terketmek" anlamlarına ge
len nisyan, kelimesi terim olarak sahip olu
nan bilginin ihtiyaç anında akla gelmeme
sini ifade eder ve bu duruma bazı fıkhl so
nuçlar bağlanır. Fıkıh usulünde ehliyet kav
ramı "şer'l hitaba ehil ve m uhatap olma" 
manası esas alınarak incelendiği için hu
kuki açıdan ehliyeti daraltma veya orta
dan kaldırma özelliği bulunmamakla bir
likte ilgili kişiye nisbetle bazı hükümlerde 
değişiklik meydana getiren bir kısım hal
ler "avarızü'l-ehliyye" kapsamında değer
lendirilmiştir. Ehliyeti etkilesin veya etki
lemesin bu durumlar kişinin iradesi dışın
da oluşursa "el-avarızü's-semaviyye". in
sanın irade ve çabasıyla meydana gelirse 
"el-avarızü'l-müktesebe" adını alır. Sema
vi nitelikteki avarızarasında yer alan unut
ma, ehliyeti daraltan veya ortadan kaldı
ran bir sebep olmayıp bazı din! hüküm
lerde mazeret olarak kabul edilmesinden 
dolayı bu kapsamda ele alınmıştır. 

Psikolojide en genel anlamıyla unutma 
hafızada bulunan bilgilere erişilememesi
ni ifade eder ve bunun sebepleri, daha ön
ce öğrenilmiş bilginin artık kayıtlı olma
ması yahut kayıtlı olup da o an için çağrı
şım ilişkilerinin kurulamaması veya zayıf 
olması şeklinde iki noktada toplanır. Daha 
önce veya daha sonra öğrenilen malze
melerin araya girmesi ("ileriye etkili ket
leme, geriye etkili ketleme") unutınayı hız
landırabilen arniller arasında sayılır ve ara
ya giren malzeme miktarının artıp hatırla

nacak malzerneye benzerlik taşımasının 
unutma miktarını arttırdığı belirtilir. Psiko
lojide temel yaklaşıma bağlı olarak unut
ma teorileri değişmektedir. Mesela çağ
daş bitiş psikolojisinde unutma hem duyu 
belleğinde sinirsel bir bozulmayla hem kı-


