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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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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-


