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NEVEVİYYE 
(4i_9~f) 

Şazeliyye tarikatının Yahya 
b . Şeref en-Nevevi'ye 

(ö. 676/1277) 
nisbet edilen bir kolu 

L 
(bk. NEVEVI) . 

_j 

ı ı 

NEVFEL b. HARİS 
( ~ jt;..Jf .;..; .)9,; ) 

Ebü'l-Haris Nevfel b. Haris 
b. Abdilmuttalib el-Haşim! el-Kureş'i 

(ö . 15/636) 

Hz. Peygamber'in 

L 
amcasının oğlu, sahabi. 

_j 

Bedir Gazvesi'nde istemediği halde müş
riklerin safında yer aldı ve bu savaşta ken
disi gibi esir düşen amcası Abbas'ın, diğer 
akrabalarıyla birlikte onun da fidyesini öde
mesi üzerine Mekke'ye döndü ve bir müd
det sonra müslüman oldu. ResGl-i Ekrem'in 
Nevfel'e fidye ödeyip kurtulmasını teklif 
ettiği, onun verecek bir şeyi olmadığını be
lirtmesi üzerine Resulullah'ın ona Cidde'
de bulunan mızraklarını vermesini teklif 
ettiği, bunun üzerine büyük bir şaşkınlı
ğa düşen Nevtel'in Allah'tan başka kimse
nin bilmediği bu durumu ancak bir pey
gamberin bileceğini söyleyerek 1000 mız
rak karşılığında hürriyetine kavuştuğu ve 
ardından İslam'ı benimsediği de rivayet 
edilmiştir. Haşimoğulları'ndan İslamiyet'i 
seçenlerin en yaşiısı olduğu bildirilen Nev
fe!, Hendek Gazvesi'ne çıkılacağı sırada o 
ana kadar gizlediği dinini ilan ederek hic
ret etti. Medine'ye ulaşınca ResOl-i Ekrem 
onu amcası Abbas'la kardeş ilan etti ve 
Mescid-i Nebevl'nin yanındaki bir evi böl-

dürerek onlara tahsis etti; ayrıca kendisi
ne ait olup deve ağılı olarak kullandığı bir 
binayı da Nevfel'e bağışladı. 

Hz. Peygamber'le birlikte Mekke'nin fet
hinde bulunan Nevfel, Huneyn veTaif gaz
velerine katıldı; Huneyn'de bir ara müslü
manlar bozguna uğrayıp kaçıştıkları sıra

da Resülullah'ın yanında kalan az sayıdaki 
askerlerden biri de Nevfel'di. Ayrıca silah 
ticareti yaptığından bu muharebede kul
lanılmak üzere 3000 mızrak bağışladı (Ha
kim, III, 246) Onun tüccar kimliğiyle çelişir 
görünmekle birlikte evlenme konusunda 
yardım istemesi üzerine Hz. Peygamber'in 
onu bir hanımla evlendirdiği, ancak ihti
yaçlarını giderecek bir şeyleri olmadığı için 
kendi zırhını bir yahudiye rehin göndere
rek ondan 30 sa' arpa alıp yeni eviilere ver
diği, bu arpanın ununun altı ay boyunca 
hiç eksilmediği, bu durumun Hz. Peygam
ber' e bildirilmesi üzerine onun, "Eğer bık
masaydınız unu ömür boyunca yiyebilirdi
niz" cevabını verdiği yolunda bir rivayete 
kaynaklarda yer verilmiştir (a.g.e., ay). 
Nevfel Medine'de vefat etti. Cenaze na
mazını Halife Ömer kıldırdı ve Baki' Me
zarlığı'nda defnedildi. Oğulları Haris, Mu
gire ve Abdullah da sahabi olup son ikisi 
Medine'de kadılık yapmıştır. 
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NEVi 
(&f) 

Mantıktaki 
beş tümelden ikincisi, tür. 

_j 

Eflatun felsefesine kadar giden nevi 
kavramı, filozofun metafiziğinde esasen 
"idea" veya "form" anlamına gelen eidos 
-bazı durumlarda sonraları "cins" manasın
da kullanılacak olan genos- terimiyle karşı
lanmıştır. Tü rlerin idealar olarak antolajik 
bir gerçekliğe sahip bulunduğunu düşü
nen filozofun bu görüşüne Aristo karşı çı
kıp ideaların ayrık birer cevher olduğu te
zine itiraz etmiş, bunun yerine onu cevhe-

NEVi 

re ilişkin bir ilke, yani nesnenin formel se
bebi sayarak sOretin (ei dos) akledilir ma
hiyet olduğunu ileri sürmüştür. Aristo'ya 
göre bir şeyi bilmek onun maddesinde iç
kin olan ve bütün teleolojik yapısını yöne
ten sOreti bilmektir. Tümel bir kavram 
olarak eidos terimi mantıkta yüklemlerin 
tümelliği ve tanımın konusu meselesiyle 
ilgili biçimde kullanılır. Filozofa göre yal
nızca tümel tanımlanabilir ve bilimin ko
nusu yalnızca tümeldir (Peters, s. 87, 90, 
131' 185) 

Mantık tarihi boyunca eski Yunan, İs
lam ve Ortaçağ Latin felsefesinde gelişen 
terminolojide cins, nevi, fasıl, hassa ve araz 
diye bilinen beş tümelin (bk. BEŞ KÜLÜ) 
belirli tanırnlara kavuşturularak ortak bir 
şema içinde tahlil edilmesinde Yeni Efia
tuncu filozof Porphyrios'un (Furfüriyüs) 
Eisagoge adlı kitabı Aristo mantığı ile bir
likte esaslı bir hareket noktası teşkil et
miştir. Porphyrios, tercümeler döneminde 
Ebu Osman Said b. Ya'küb ed-Dımaşki 
tarafından Arapça'ya çevrilen ve isagüci 
adıyla tanınan ünlü eserinde türü cins te
rimiyle kavramsal ilişkisi içinde tarif et
miştir. Cins bir türün cinsi, tür de bir cin
sin türüdür. Dolayısıyla cins ile tür birbi
riyle tanımlanmış olmaktadır. Buna göre 
türün ilk tanımı "cinsin altında sıralanmış 
olan ve cinsin özsel olarak kendisine yük
lenmiş olduğu şey", ikinci tanımı ise "ara
larında özgül olarak farklı terimierin çok
luğuna özsel olarak uyan yüklem" şeklinde
dir. İkinci tanım, üstünde artık daha baş
ka cinslerin yer almadığı en genel cinsler
le altında artık başka türlerin yer almadığı 
en özel türlerin arasında kalan ve üste gö
re tür, alta göre cins olabilen tümel kav
ramlar için değil altında yalnızca bireyle
rin yer aldığı en özel türler için geçerlidir. 
Buna göre cevher cinstir; cevherin altın
da cisim, cismin altında canlı cisim, canlı 
cismin altında hayvan, hayvanın altında 
akıllı hayvan, akıllı hayvanın altında insan 
ve insanın altında bireyler yer alır. Bu sı
ralamanın en üstündeki cevher en genel 
kavramdır ve sadece cins olan odur; insan 
ise en özel türdür ve yalnızca türdür; çün
kü kendisinden sonraki başka türlere cins 
olmaz. Sıralamadaki ara tümellerden olan 
cisim, canlı cisim, hayvan, akıllı hayvan ise 
hem cins hem tür olabilir. Daha açıkçası 
en genel cins cins olup tür olmayan, kendi 
üzerinde başka bir üst cinsin bulunmadı
ğı şey iken en özel tür tür olup cins olma
yan ve tür olarak artık türlere bölünme
yen şeydir; hatta bu açıdan tür "sayıca 
farklı terimierin çokluğuna özsel olarak 
yüklenen şey'' diye tanımlanabilir (lsagoge, 
S. 31-44) . 
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