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Dünya edebiyat tarihinde, verdiği eserlerle adından bahsettiren kişiliklerden biri de 

Mevlana Celaleddin Rumî’dir. Mevlana’nın “Mesnevi”si, içerdiği hikâyeler açısından hem 

edebiyat hem de dünya kültür mirası açısından önemlidir.  

Hayatının büyük bir bölümünü Anadolu’da (Rum’da) geçiren Rumî’nin bu Farsça 

eseri/Mesnevisi, mesel anlatma geleneği çerçevesinde Türk ve Fars edebiyatında önemli bir 

eser olarak kabul görmektedir. Bununla birlikte eserdeki mesellerin muhtevası da aynı ölçüde 

dikkatleri üzerine çekmektedir. Eser edebî özelliğiyle birlikte felsefî mahiyetiyle de Türk ve 

Fars edebiyatı ile düşün hayatı hakkında önemli ipuçları barındırmaktadır. 

Türk ve Fars Tasavvuf edebiyatları ile klasik edebiyatlarda birçok şair ve mutasavvıf 

Mesnevî’den etkilenmiş ve eserlerinde “Mesnevi”den örnekler sunmuşlardır. Mevlana’nın bu 

eserinde geçen birçok düşünce, tasavvuf kültürüne de katkı sağlamıştır.  

“Mesnevi”deki hikâyelerde kişilerin olgunlaşma süreçleri hakkında önemli ipuçları 

vardır. İnsan-ı kâmil olma yolunda yürüyen kişiler için her bir hikâyede/meselde ibret verici 

anlatımlar bulunmaktadır.  

Alegorik özellik taşıyan hikâyeler ile yaşam arasında kurulan metaforik anlatım ilişkisi 

ve anlatımlarda verilen örneklerin sembolik değerleri, eseri farklı kılan özelliklerden biridir. 

Celaleddin Rumî, bu eser sayesinde insana ulaşması gereken mesajları, benzetme ve mecaz 

yoluyla iletmektedir.   

Mevlana’ya göre, insan-ı kâmil olma yolunda kişide bulunan nefs olgusu birçok yönden 

kişiyi etkiler. Nefs kavramı eksenli olarak da eserde birçok alegorik hikâye/mesel vardır.  

Çalışmamızda “Mesnevi”de nefs kavramının hangi sembollerle anlatıldığı ve alegorik 

hikâyelerinde nefsin hangi anlam örüntüleriyle sunulduklarına sembolik olarak bakılacaktır. 

Ayrıca özelde fabl (hayvan hikâyeleri/meselleri) anlatımında kurulan sembolik dil ve anlatım 

ilişkisi üzerinde durulacaktır. Çalışmada nefsin benzetildiği unsurlar ve nefs ilişkisine 

değinilecektir. “Mesnevi”de nefsin insan-ı kâmil olma yolunda yürüyen kişilere göre hangi 

konumda bulunduğunun tespiti de yapılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mevlana Celaleddin Rumî, Mesnevî, İnsan-ı Kâmil, Nefs, Hikâye, 

Mesel, Fabl 

 



A SYMBOLIC EXAMINATION OF THE STORIES TOLD WITHIN THE CONTEXT 

OF NAFS CONCEPTS IN MEVLANA CELALEDDİN RUMÎ’S MASNAVI 

Mevlana Celaleddin Rumi is one of the personalities in world literary history who spoke 

about his name with his works. Mevlana's "Mesnevi (Masnavi)" is important both in literature 

and world cultural heritage in terms of the stories it contains. This Persian manuscript / Masnavi 

of Rumi, who spent a great part of his life in Anatolia, is accepted as an important work in 

Turkish and Persian literature within the framework of parable telling tradition. However, the 

contents of the subjects in the parables also draw attention to the same extent. In addition to its 

literary character, it has important clues about Turkish and Persian literature and philosophical 

life with its philosophical nature. 

In the Turkish and Persian mystic cultures and classical literature, many poets and sufis 

have been influenced by "Masnavi" and presented "Masnavi" examples in their works. Many 

of the ideas in this extraordinary work of Mevlana also contributed to mysticism. 

In Rumi's stories, the stories/parables have important clues about the maturation process 

of the humans. For those who are on the path to becoming perfect human beings, there are 

remarkable expressions in every story. 

Metaphorical narration relation between allegorical stories and life and symbolic values 

of the examples given in narrative made the work unique and different. Through this work, 

Celaleddin Rumi communicates messages that must reach human beings through analogies and 

metaphors. 

According to Mevlana, person who is in the way of becoming a perfect human being is 

affected by the nafs in various ways. There are many allegorical stories / parables in the work 

centered on the concept of nafs. 

In this study, we will examine through which symbols Celaleddin Rumî express the 

Nafs concept in Mesnevi and the meaning pattern is presented in allegorical stories through a 

symbolic perspective. In addition we will also focus on the symbolic language and narrative 

relationship established in the description of fables (animal stories / parables).In the study, also 

the elements that are likened to nafs and their nafs relation will be mentioned. 

In addition, we will try to determine the level of the nafs according to the persons 

walking on the path of being perfect human being in Mesnevi. Thus, information about the 

nature of the Nafs will be tried to be reached. 

 

Key words: Mevlana Celaleddin Rumî, Masnavi, Perfect Human Being, nafs, Nefs, 

Story, Parable, Fable 

 

 

  



Giriş 

İnsanlık, yeryüzündeki tarihiyle, tüm varlıkla bir uyum sürecini yaşamaktadır. Fiziksel 

boyuttan fizikötesine, duygu ve anlam yüklediği her nesne ile bir iletişim halinde olan insanın 

bugüne ulaşması da bu uyumun bir tezahürüdür.  Her insan kendi içinde yaşadığı dünyaya ait 

bilgileri/formülleri kendinde barındırdığı gibi dünyaya gelişinden sonra da kendisi ve dünyası 

hakkında birçok bilgiye ulaşır. Bununla birlikte insan, yaşama ihtiyacından kaynaklanan birçok 

etkinliğe mekân da olabilmektedir. Dünya mekânında bir mekân olan insan, kendisini ve 

çevresini sürekli yaşatma arzusundadır. Bundan dolayı da çevresi ile olan aktiviteleriyle 

gerçekleştirir. Bu durum fiziksel manada bir uyum olmakla birlikte sözel anlamda konuşma ve 

yazmayı da içerir. Böylece bu uyum, yaşanan dönemle sınırlı kalmayıp bugünlere ve geleceğe 

taşınır.  

İnsanoğlunun varlığı anlatımı, çeşitli şekillerde gerçekleşir. Anlatıma dayalı türlerden 

olan hikâyelerde de varlığın çeşitli formları ve durumları görülebilir. Hikâye türleri arasında 

kısa anlatım metodu özelliği barındıran meseller de öğretici nitelikte olabilir. Didaktik bir görev 

üstlenen meseller yapısal olarak, kendi içinde başka hikâyelere yer verme ve mesel/örnek 

getirme sistemi ile de donanabilirler. Anlatılan her hikâyede getirilen meseller/örnekler, ders 

ve ibret çıkarma, nasihat etme amacı da güdebilir. Böylece her örnek/mesel birer sembol 

özelliği kazanır. İşaret, iz alamet anlamıyla birlikte, verilen her örnekleme kişiye birer kılavuz, 

yol gösterici mahiyeti ile birlikte sunulur.  

Düşün ve edebiyat dünyasında önemli bir yeri olan “Mesnevi” de özellikle kısa hikâye 

yazma geleneğinde önemli bir eserdir.Mesnevî, Mesnevî-i Manevî gibi isimlerle anılan eserde 

anlattığı hikâyeler, literatürde kısa öykü ve mesel türlerinden biri olarak telakki edilir. 

Mesnevi’deki birçok hikâye kendi içinde başka küçük hikâyeleri ve meselleri barındırır. Bir 

yönüyle anlatılan her yeni mesel,ana metnin bir yorumlayıcısı ve açıklayıcısıdır. Esas hikâye 

arasında serpiştirilmiş her hikâye, kendi başına bir olay örgüsü taşımakla birlikte örnek olarak 

sunulduğu hikâyenin didaktik mahiyetini pekiştiren bir iç örneklem metni özelliği de taşır. Bir 

anlamda delil getirme ve ispat sunma gerekliliği de taşıyan meseller, hem anlatım teknikleri 

hem de içerik açısından önemli ipuçları barındırır.  

“Mesnevi”de anlatılan hikâyelerin bazıları alegorik nitelik taşır. Bu hikâyelerde 

benzetme eksenli metaforik/değişmeceli bir üslup kullanılır. Başka hayatlar, değişmeceli 

(metaforik) bir dil kullanılarak insan yaşamı ile özdeşleştirilir. Bir kısmı hayvan hikâyesi/fabl 

olan alegorik hikâyelerde, mecazlar ile sembollerinhikâyenin tamamına yayıldığı görülür.  

“Mesnevi”içerdiği hikâyelerde insanoğluna bir mesaj gönderme amacını güder. 

Alegorik hikâyelerde her mesaj, çeşitli benzetme yönleri (anlam örüntüleri) ile olgun 

bireyin/insan-ı kâmilin özellikleri olarak sunulur. Hikâyelerde kişilerin kendi fıtratlarına 

göre/yaratılışlarına göre davranışlar sergilemesi onların olgun bireyler olduğuna birer işaret 

olarak verilir. Diğer taraftan hikâye ve mesellerde, yapılan her yanlışın kişiyi olgunluktan 

uzaklaştırıcı birer davranış olduğu vurgulanmaktadır. Mesnevi’deki hikâyeler bu bağlamda 

kişiye olgun, iyi, kendisi ve çevresiyle barışık ve sağlıklı birer birey olma yolunda anlatılmış 

nasihatler olarak da değerlendirilebilir.  



“Mesnevi”, bireysel ve toplumsal anlamda insanın kendisi ve çevresi genelde ise tüm 

kâinat ile birlikte yaşamasına dair ipuçlarını barındırır. Verilecek olan öğütler, düz bir 

anlatımdan ziyade hikâye anlatma geleneği çerçevesinde sunulur. Eser, kişiye ahlâkî, yani 

yaratılışına uygun davranma bağlamında birçok öğüt ve nasihat sunar. “Mesnevi”deki bu 

anlatım tekniğinin bir diğer özelliği de hissettirerek öğüt vermektir.  

Nefs Kavramı Bağlamında Anlatılan Hikâyelere Sembolik Açıdan Bakış1 

İnsanoğlunun varlığından beri Ruh-Beden ilişkisi üzerinde birçok tartışmanın var 

olduğu bilinmektedir. Bu konuda çeşitli fikir akımları oluşmuş, birçok nazariye ve teori 

geliştirilmiştir. Felsefî ve dini ekollerin bu konuda çeşitli açıklamaları bulunur. Kâinatın 

yaratılışı, varlık âleminin oluşumu, insanlığın doğuşu gibi bilgiler çeşitli sorular ekseninde 

insanın zihnini meşgul etmiştir.  

Beden, vücut, dış yapı olarak kâinattaki canlıların ve nesnelerin varoluşu ve 

yaşamlarının devamı ile bunları ayakta tutan “ruh”un mahiyeti konusunda çeşitli eserler kaleme 

alınmıştır. Herkes Ruh’a bir anlam yüklemiş ve Ruh-Akıl, Ruh-Nefis gibi ikilemler gündeme 

gelmiştir.  

Nefs, “Mesnevi”de de çeşitli şekillerde tanımlanmış ve insanoğlunun yaşamında Nefs’in 

özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir. “Mesnevi”de ele alınanNefskavramınını 

açıklayaibilmek içinNefs eksenli hikâyelere bakmak gerekmektedir. 

“Mesnevi”, kişinin nefsini terbiye edip insan-ı kâmil olması ekseninde anlatılan birçok 

hikâyeyi barındırmaktadır. Anlatılan hikâyeler, temsil özelliği taşır. Her bir hikâye, insanların 

dünya yaşamında karşılaştıkları olay ve olguların insan ve kâinat üzerindeki etkilerini konu 

edinir. Eserde insanın dünya yaşamında karşılaşacağı olumlu davranışların devamı, 

olumsuzlukların da uzaklaştırılması ekseninde birçok anlatım bulunur.  

Eserde nefsin, insan varlığına zarar veren arzularının dizginlenmesi önerilmektedir. Bu 

anlatılarda vurgulanan en önemli dizginleme yöntemi akıldır. Nefsin yerildiği ve kötü olarak 

belirtildiği tüm durumlar, nefsin arzularının ve hedeflerinin sınırları eksenlidir. Yoksa hiçbir 

zaman “nefs” varlık olarak yerilmemiştir. Hatta birçok hikâyede nefs olmadan insanın 

yaşayamayacağı vurgulanır.“Mesnevi”de akıl ve nefs birlikte açıklanır ve ikisi de birbirinin 

olmazsa olmazı olarak nitelenir.  

“Mesnevi”de akıl-nefs birlikteliği birçok hikâyede olduğu gibi kadın ve erkek 

hikâyesinde de anlatılmaktadır (C.1 b. 2430-)2. Hikâye sonunda, kadın arzu ve emelleri yönüyle 

nefsi temsil etmesi yönüyle vurgunır. Erkek ise birçok şeyi aynı anda düşünüp denge siyaseti 

yapabildiği için akıl ile temsil edilir. Hikâye, kadın ve erkeğin birbirlerini tamamlama yönüyle 

kabul edilmesi gerektiğini açıkça belirtir. Zaten insan olmanın yolu kadın ve erkekten geçer. 

Çünkü ikisi de insan ırkının devamlılığıdır. Mevlana’nın nefs ve akıl konusundaki görüşlerinin 

                                                           
1 Mesnevi’de nefs kavramı eksenli birçok hikâye vardır. Bu çalışmamızda özellikle hayvanların kahramanı olduğu veya 

hayvanların nefse simge-değer olduğu 13mesel üzerinde durulacaktır. Fakat yeri geldikçe nefsle ilgili diğer açıklamalara ve 

mesellere değinilecektir. 
2 Mesnevi’den alıntıladığımız tüm hikâyeler tarafımızdan özet şeklinde sadeleştirilmiştir. Hikâyelerin geçtiği cilt ve başlangıç 

beyitleri parantez içinde belirtilmiştir. Hikâyelerin tam metinleri için Adnan Karaismailoğlu’nun yayımladığı esere bakılabilir. 

Eserin tam künyesi şöyledir:Mesnevi, Mevlana, Türkçesi (Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu), Akçağ Yayınları, Ankara 2011 

 



en önemli görüntüsünü bu hikâyede görebilmekteyiz. “Mesnevi” göre nefs, kadın gibi çare 

peşinde bazen tevazu bazen de ululuk arar. İnsanoğlu da kendi yaşamı için sürekli çare 

peşindedir. Bazen tevazu bazen de yücelik peşindedir. Bütün bunların da akıl ile koordineli 

yapılması istenmektedir. İstenen yücelik, eğer çarenin sınırlarını aşıyorsa söz konusu nefs 

yerilir.  

“Mesnevi”de, akıl ve nefs, ayağa giyilen bir çift ayakkabı ile sembolize edilir. İkisinden 

birisinin olmaması giyilecek ayakkabının yokluğu ile sonuçlanır. Bu da giyme işleminin 

gerçekleşmediğinin göstergesidir. Bir anlamda insan yarım kalmış olur.  

Akıl ve nefs, aynı hikâyede kapının iki tarafı (pervazları) olarak sembolize edilir. Kapıyı 

tutan kanatlar olmadıkça kapının açılma ve kapama işlemi gerçekleşmez. Bu durumda 

insanoğlunun da akıl ve nefsinin uyumu olmadan yaşamının sekteye uğrayacağı sembolize 

edilir. (C.1, b. 2110-) 

İnsan nefsi,“Mesnevi”nin birçok yerinde deve sembolü ile verilir (C. 1, b.2495-). Deve 

bitmek tükenmek bilmeyen arzuların; deveci aklın sembolüdür. Devecinin onu iyi terbiye 

etmesi gerekmektedir. Yoksa devenin öldürülmesi, yok edilmesi hiçbir zaman önerilmez. 

Ayrıca deve kötülüğün sembolü değildir. O, insanın yardımcısıdır. Hele Arap toplumunda deve 

olmazsa olmak bir dosttur. Deve sayesinde yük taşınır, o kuvveti temsil eder. Ama bu güç, akıl 

ile ( deveci tarafından) kontrol edilmelidir. Aksi takdirde kontrolden çıkar, deveciye de zarar 

verir.  

Nefsin deve olarak sembolize edildiği bir diğer anlatım ise Mecnun ve Deve meselidir. 

(C. 4, b. 1533-) Hikâyede devenin kişiyi bitmek tükenmez bilmeyen ihtiraslara yönelttiği 

bildirilir. Akıllı olan kişinin deveden inmesi ya da onun yularını bırakmaması tavsiye edilir. 

Anlatıda Mecnun aklın sembolüdür. O nefs devesinin kendisini bilinmezliklere götürmesinden 

endişelidir.  

“Mesnevi”deki birçok fablda insanın nefsi eksenli çeşitli anlatımlar bulunur. Bu tür 

alegorik hikâyelerde insan nefsi hikâyedeki bir hayvana benzetilmiştir. Bazen de insan, 

hikâyelerde kendini zayıf ve eksik gören bir kişilik olarak karşımıza çıkar. Bu insan/nesne/canlı, 

kendini yeterli görmeyip kendi yaşam alanını kendine dar eden bir kişiliktir. İnsan 

“Mesnevi”deki mesellerde sadece eksik özellikleriyle görülmez. Birçok hikâyede olgun birey 

örnekleri ile birlikte sunulur. Bahse konu hayvan sembolizminde hayvan, bazen bir hile ile diğer 

varlıkları kendi tuzağına çekerbazen de çeşitli sebeplerden dolayı insana ve çevresindekilere 

zarar verir. Hikâye ve mesellerdeki hayvan aslında bir kahraman olmakla birlikte, insanın istek 

ve arzularının sınırsızlığına simge değer/gösterge olur. Böylece olgun insanın karşısında duran 

bir karşı güç haline gelir. Bununla birlikte “Mesnevi”de insan-ı kâmil olma yolunda karşı gibi 

görünen bu gücün aslında insanın yanında ve ayrılmaz parçası olduğu gözlemlenir. Önemli olan 

bu değerin/gücün değerlendirilmesidir. İyi ve olumlu yolda değerlendirilen nefs kişiyi 

olgunlaştıracaktır. Fakat ihtiras ve sınırsız arzu ile donanan nefs bireyi ve toplumu bir 

çöküntüye uğratacaktır.  

 

1) YILANCIVE UYUŞMUŞ YILAN HİKÂYESİ 



Nefs-Ejderha/Yılan 

Yılan tutucunun hikâyesinde, Nefs-Ejderha benzetmesini görebilmekteyiz;  

Hikâyeye göre, bir yılancı/yılan avcısı, uyuşmuş/donmuş fakat cismen çok büyük bir 

yılan yakalar. Yılanı teşhir ve satış amaçlı olarak Bağdat’a getirip daha fazla müşteri/izleyici 

kitlesini ulaşmak için bekletir. Fakat Bağdat’ın sıcak güneşi altında yılanın uyuşukluğu geçer 

ve çevreye, halka hatta yılancıya zarar verir. Daha sonra yılancıyı yutup kemiklerini dahi kırar. 

(C. 3, b. 976-) 

Bu metinde nefs, donmuş/uyumuş/ölmüş cismi büyük bir yılana/ejderhaya benzetilir. 

Hikâyeye göre insan (yılancı), daha çok maddi ve manevi kazanç elde etmek için ihtiras ve 

arzularının peşine takılır. Belki de daha fazla müşteri bekleme yerine gerekli olduğu kadarına 

razı olmalıdır. Bir diğer deyişle, yılanın uyanma ve erime süresinin iyi hesaplaması gerekir. 

Fakat güneşin ısı ve ışığıyla yılan uyanır ve tüm insanlara zarar verir. Güneş dünyamız için 

gerekli bir gerçeklik olduğu için, yılanın uyanmasına yol açar. Meselde nefsin de tıpkı ejderha 

gibi, aslında gerekli olduğu ölçüde uyuşuk tutulması gerektiğini ve onun asla güneş altında fazla 

bekletilmemesi vurgulanır. Kişinin istekleri gereklidir. Fakat ihtiras ve arzuların çokluğu hatta 

sınırsızlık derecesine gelmesi kişiye zarar verdiği gibi toplumu da olumsuz yönde etkiler. 

Görüldüğü üzere, bu hikâyede nefsin varlığına ve büyüklüğüne karşı olumsuz bir tavır 

yoktur.Ancak onun aklı geri plana itecek şekilde olmamasıgerekir. Akıl ile birlikteliği 

sağlanmalıdır.Kişinin kendi rızkı için çalışması önerilmekle birlikte aç gözlülükle ve çok kişiyi 

mağdur ederek onlardan nimetlenmek eleştirilir. Mesaj ise, güneşin önünde fazla insanın 

toplanmasını beklemek ve onlardan daha fazla kazanç elde etmek şeklinde sunulmuştur. 

2) KUŞ VE YILAN HİKÂYESİ 

Nefs-Yılan 

Bir başka hikâyede yılan ve kuş temsilinde nefs ve kendini zayıf görenvarlık anlatılır. 

Yılan ağzına taze ot koyup bekler. Kuş yılanı görmez ama ağzındaki ottan dolayı onu bir ot dalı 

sanar. Yemek için yaprağa konar fakat yılanın ağzına düşer.(C. 6, b. 4075-) 

Kendindeki gücün farkında olmayan bir kişi, görünene aldanıp meselelerin arka planını 

çözemez. Yemek arzusu onu bazen düşmanlarının veya başka açgözlülerin tuzağına da 

düşürebilir. Hikâyede görüldüğü üzere, nefse aldanan kuş, yılan tarafından öldürülür. 

Anlatılmak istenen durum kişinin kendi sınırsız arzularının kurbanı olabildiğidir. Hikâyede 

kişinin istekleri doğrultusunda hareket ederken aceleci ve ihtiraslı olmaması, hiçbirşeyin 

göründüğü gibi olmayabileceği vurgulanır. Kuş, kanatları sayesinde uçar. Bu da onun heva ve 

heves göklerinde sınırsız gezme arzusuna da yol açabilmektedir. Hikâyede nefsin yok 

edilmesini gerektiren bir anlatım yoktur. İnsanın aklını kullanarak nefs karşısında zayıf 

davranmaması belirtilir. Ayrıca onunla birlikte yaşamaya alışmak fakat tedbirli olması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Kuş, kendi rızkını kazanmalı, açlığını gidermelidir. Fakat aradığı yeri iyi 

bilmeli ve ihtiyaçlarını gidermek için elde ettiği nimeti iyi sorgulayıp ona ihtiyatlı bir şekilde 

yaklaşmalıdır. Aksi takdirde başkasına zarar verebilir. Bu zarar, dolaylı olarak kendisine 

dönebilen bir hal alır.  

 



3) KUŞLAR VE TİMSAH HİKÂYESİ 

Nefs-Timsah 

Bu hikâyede, nefs bir timsah ile sembolize edilmektedir. Aslında padişah ve üç oğlunun 

anlatıldığı ana hikâyede geçen dört küçük hikâyeden biridir.  

Temsile göre, bir timsahın dişleri arasında küçük kurtlar bulunur. Timsah ağzını açık 

bırakır. Kuşlar da timsahın dişleri arasındaki kurtları yiyerek karınları doyurmak isterler. Kuşlar 

timsahın ağzına girip kurtları yemeye başlayınca ağzı kuş ile dolan timsah ağzını kapatıp tüm 

kuşları yutar. (C. 6, b. 4080-) 

Bu meseldevarlıklar, düşüncesiz hareketleri yüzünden nefse/timsaha yem oluşları 

yönüyle kuşlara benzetilmiştir. Timsah ağzı açık bir şekilde tuzaklar kurarak sürekli yem 

bekler. Bir avcı gibi daima tetiktedir. Oysa kişi aklına uymayıp heva ve hevesleri peşinde 

koşunca nefsin esiri olur. Hikâyede nefs sürekli ağzı açık bir şekilde bekleyen timsah ile 

sembolize edilir. Böylece onun doymak bilmeyen ihtiraslarına atıf yapılır. Ayrıca hikâye 

sonunda, güzel nimetlerin olduğu bir dünyada timsahın ağzının sürekli açık olduğu ve insanın 

bunlara karşı emin olması gerektiği nasihati bulunur. Bununla birlikte, görülenlerin arka 

planlarını bilmek, rızık endişesindeki kişilerin kazançlarına dikkat etmeleri gerektiği de 

vurgulanmaktadır. Çünkü arzu ve isteklerin çevresi birçok hile ile kaplanmış durumdadır. Bu 

nasihatte timsah zaman metaforu ile de verilir. İnsanlar dünyada, zaman ile birlikte yaşamak 

zorundadırlar fakat onun esiri olunursa kişinin kendi yaşama alanı kalmaz. Bu hikâyede de nefs, 

birlikte yaşanılacak bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

4) KUZGUN/KARGA VE TİLKİNİN HİKÂYESİ 

Nefs-Tilki 

Bu mesel, kuş ve yılan ile kuşlar ve timsah hikâyesinin bir benzeridir. Burada nefs tilki 

ile sembolize edilir. İnsan da nefsin peşinde koşan bir kuzgun/karga olarak temsil edilmiştir. 

Zayıf kişi, yine bir kuş sembolü ile karşımıza çıkmaktadır.  

Hikâyeye göre bir tilki toprağın altına saklanır. Toprağın üzerinde de kuzgunu kendine 

çekecek yem/yiyecek bırakmıştır. Habersiz ve düşüncesiz kuzgun hazır yiyecek ve yemleri 

yemeye başlayınca tilki tarafından yenir. (C. 6, b. 4085-) 

Temsilden anlaşıldığı üzere, kişinin heva ve hevesleri ile hazıra konma arzusu onun 

nefsi olarak belirtilir. Bu nefs bir tilki ile temsil edilir. Nefs kişiyi kolay olana meyl eder. Fakat 

sonucunda bir hile karşılaşması çok büyük bir ihtimaldir. Bu hikâyede de tilkinin hilesi ile 

yüzleşir fakat olan olmuş kişi yok olmuştur. Kişinin nefsi kendisini de tüketir. Hikâye sonunda, 

insanlar arasında da tilki gibi bir hayvandan daha fazla hile kuracak kişilerin bulunabileceği ve 

buna karşı tedbirli olunması gerektiği öğüdü bulunur. Bu meselde tilkinin insanların nefsi ile 

özdeşleştiği görülür. Bir insanın diğer insanlardan ayrı yaşayamayacağının vurgusunun 

yapıldığı bu anlatımda, birliktelik ile beraber dikkatin gözden uzak tutulmaması gerektiği ayrıca 

dile getirilir. 



 

5) AVCI İLE KUŞUN HİKÂYESİ 

Avcı ve Kuş-Nefs 

Hikâye, bir avcının kuş avlamak için kendisine otlardan elbise yapma hilesi 

eksenindedir. Burada kuş, kendilik bilinci eksik ve aldanan kişilerin sembolü olurken, avcı 

çeşitli hilelerle insanı kandırabilen nefsi temsil etmektedir. Ayrıca kuş, tedbirsizliği ve aklına 

uymaması yönüyle de nefse simge değer olmaktadır. Avcı, kendi varlığı için başkalarını bilinçli 

olarak kandıran ve onları aldatan bir akıl olmakla birlikte bu yaptığı nefsinin onun aklını 

yönlendirmesi şeklindedir.  

Hikâyeye göre bir avcı, kuş avlamak için yaprak ve otlardan kendisine elbise yapar. 

Çevreye de kuşların tuzağa düşmesi için yem atar. Bu durumu fark eden bir kuş insana neden 

böyle yaptığını sorunca, avcı ona insanlardan kaçtığını ve böyle bir hayatı kendisinin tercih 

ettiğini belirtir. Avcı komşusunun ölümünden sonra dünyanın faniliğini anladığını, ayrıca 

insanların elbise avcısı olup nefsine uyduğunu anlatır. Ayrıca dünyanın kahır yeri olduğunu, 

hayatının yarısının aşk arayışı diğer yarısının da düşmanlarla mücadele içinde geçtiğini bildirip 

ormanda yaşamasının sebebini açıklar. Kuş, yerdeki yemlerin bulunma nedenini ve kime ait 

olduklarını sorgular. Avcının cevabı ise; bunların bir yetime ait olduğu şeklindedir. Kuşa 

zaruret olmadığı durumlarda parasıyla yiyebileceğini, eğer çok aç ise de ücretsiz yiyebileceğini 

de ekler. Kuş aldığı güzel ve alımlı cevaplardan sonra aklını kaybedip yemleri yer tuzağa 

yakalanır. Kuş kurtulmak için çeşitli dualar da okur ama bir türlü kurtulamaz.(C. 6, b. 435-) 

Avcı, çevredekileri ve faydalanmak istediği nesneyi kandırmak için farklı bir kişiliğe 

bürünen nefsi sembolize etmektedir. Ayrıca kuş da aklını kullanamayıp aldanarak ona uymakla 

da nefse simge değer olmaktadır. Kuş, avcının giyim kuşamına ve anlattıklarına inanıp tuzağa 

düşmüştür. Ardından yaptığı dualar da ona fayda sağlamamıştır. Önemli olan tuzağa 

düşmemektir. Tuzağa düşünce de kurtulmak için gayret göstermektir. Fakat kuş bu tuzaktan 

kurtulamaz. Aslında avcıya inanmaması gerekirdi; ama açlık, erken davranma ve 

karşısındakine inanması onu böyle bir hataya sürüklemiştir. Bu meselde avcı, kişileri kandırma 

çabasında olanların davranışlarının da simge değeri olmaktadır.  

 

6) DOĞAN KUŞU VE PADİŞAH 

 Nefs-Doğan Kuşu 

 Kuş, başka hikâyelerde de görüldüğü gibi aç gözlülüğü sebebiyle ve nefsinin ihtirasları 

yönüyle de aldanankişilere benzetilir. Ulaşabileceği veya ulaşmış olduğu nimetlerden ziyade 

başka arzularının ardından gitmekle insan ile özdeşleştirilmiştir. Doğan kuşu, elindeki ile 

yetinmeyip başkalarının yaşam alanlarına gidip oralardan da kendisine pay almayı planlayan aç 

gözlü kişilerin simge değeri olur. 

 Padişah ve doğanı hikâyesinde, doğan saraydan ayrılıp un eleyen bir koca karının yanına 

gider. Kadın onun kanatlarını kısaltıp tırnaklarını keser ve yiyecek olarak da saman verir. 



Böylece ona yardımcı olduğunu düşünür. Doğanı arayan padişah onu çok kötü ve sefil bir 

durumda görür. Durumundan mustarip olan kuşpişmanlıkla tövbe eder. (C.2, b.323-) 

 Bu meselde doğan kuşu, sınırsız istekleri uğrunda elinde olanı da kaybeden kişilere 

simge değer olmaktadır. Diğer anlatılarda da kuş, insana simge değer olurken başkalarının 

tuzağına düşebilmekteydi. Fakat bu meselde kendisinin bilerek gidip hataya düştüğü dile 

getirilmektedir. Meselde padişah, aklın sembolü olarak görülür. Akıldan/padişahtan uzaklaşan 

nefsbaşkalarının esiri olup acılara duçar olabilir. Çünkü o, padişah ile birlikte iken daha rahat 

ve huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürmektedir. Bir anlamda nefs, sahip olduğu nimetlere 

nankörlük ettiğinde, elindekini kaybetmenin yanısıra acı ve ıstıraplar içinde başka hayatların 

esiri olabilir. Herşey rağmen akıl/padişah gidip nefsi/kuşu geri getirmiş ve onu yalnız 

bırakmamıştır. Nefs hata yapabileceği fakat aklın onu bu hatasından dolayı dışlamaması 

gerektiği de meseldeki anlam örüntülerinden birisidir. Ayrıca tövbenin önemi ve aynı hataya 

düşmemeyi öğrenme algısı da vurgulanır. 

 

7) DOĞAN KUŞU VE KADIN 

 Nefs-Doğan Kuşu 

Bu meselde de elinde olan nimetlerin farkında olmayan ve ihtirasla başka arzuların 

peşinden koşan insan doğan metaforuyla anlatılmaktadır.  

Hikâyede; doğan kuşu saraydan ayrılır ve bir kadının evine gider. Kadın kuşun 

tırnaklarını kestikten sonra yemesi için ona hamur çorbası verir. Doğan yemeği beğenmez. 

Sinirlenen kadın çorbayı kuşun üzerine döker. Kuşun tüyleri dökülür kafası da kel kalır. 

Gözyaşı döküp pişmanlık duyan kuş, daha sonra padişah tarafından bulunup saraya götürülür. 

(C. 4, b. 2627) 

Bu hikâyede doğan kuşu şahsında elindeki ile yetinmeyip farklı zevklere kanat çırpan 

insan anlatılmaktadır. Bir diğer doğan kuşu hikâyesinde geçtiği üzere, doğan emrinde olduğu 

padişahtan ayrılınca başına ne felaketler geleceğini daha sonra anlar ama iş işten geçmiştir. Her 

iki meselde de padişah, insan aklını temsil etmektedir. Padişah bir ülkeyi yönettiği gibi insan 

aklı da onun beden ülkesini yönetir. Nefs kuşu bedenden ayrılıp emelleri ve arzuları peşinden 

koşunca beden ülkesi zarar görür. İnsanın da nefsinin akıl padişahından ayrı bir şekilde hevâ ve 

hevesleri peşinden koşması halinde kendisi kadar toplumu da etkileyecek zararlara sebebiyet 

verebileceği hikâyedeki anlam örüntülerindendir. Her iki hikâyede de görüldüğü üzere akıl, 

nefsi hiç yalnız bırakmamıştır. Nefs ondan ayrılma kararı almasına, onunla birlikte olan yaşamı 

istememesine rağmen akıl, gidip nefsi geri getirmiş ve onunla birlikte yaşamayadevam etmiştir.  

 

8) DOĞAN KUŞU VE KAZ HİKÂYESİ 

 Nefs-Doğan Kuşu 



Doğan, diğer iki hikâyede olduğu gibi burada da nefsin sembolü olur. Fakat bu meselde, 

adımları atan ve bilinçli olarak başkalarını tuzağa çeken bir özne konumundadır. Hikâyedeki 

kaz da insana simge değer olmaktadır.  

Doğanın biri, bir kazı sudan çıkarıp ona zarar verip ondan nimetlenmek ister. Bunun 

için de kırlardaki birçok güzelliği anlatır ve onu asıl mekânından çıkarmak ister. Olayın nasıl 

sonuçlandığı hikâyede görülmez. Fakat meselden çıkarılması gereken dersin anlatılması ile 

hikâye sonlanır. (C. 3, b. 432-) 

Kuş, sınırsız arzular peşinde olan nefse simge değer olur. “Mesnevi”de insanoğlunun, 

şeytana teşbih edilen doğana/nefse uymaması gerektiği belirtir. Bu hikâyede nefs-şeytan ile 

özdeşleşmiş durumdadır. Çünkü kendisiyle birlikte başkalarını da heveslendirir, ama insanlık 

adına kişiye zarar verir. Hikâyede doğan kuşu, kazı heveslendirirken, kırların bayırların onun 

için daha emniyetli ve huzur mekânı olduğunu belirterek onu cezbetmeye ve oraya çekmeye 

çalışır. Sembolik olarak bakıldığında insan nefsi kişiye başka yerleri ve olguları daima hoş 

gösterir. Fakat hikâyede insanın kendi yaşamı için gerekli olan yaşam alanını terk edip farklı 

mekânlara gitmemesi gerektiği vurgulanır.Ayrıca bireyin ruhsal anlamda da kendisini ayakta 

tutacak davranışların devamlılığı istenir.  

 

9) TAVUS KUŞU İLE HAKÎMİN HİKÂYESİ 

Kuş Kanadı-Nefs 

“Mesnevi”de kuş sembolizmi eksenli anlatılan hikâyelerden biri de Tavuskuşu 

hikâyesidir. Bu anlatıya göre bir kadı/hâkim, kırda gezinirken kanatlarını kırpan bir tavus 

kuşuna rastlar. Olayın özünü sorup öğrenmek ister. Tavus kuşu, avcıların kanatlarından dolayı 

onu yakalama ve tuzaklarına düşürme ihtimali olduğu için kanatlarını yolduğunu belirtir. Tavus 

kuşu, avcıların tuzağı olduğu sürece, kanatların kendi canına düşman olduğunu, kendi yaşamı 

için kanatlarının kötü görünmesinin problem teşkil etmediğini söyler. (C. 5, b. 535-) 

Bu meselde Tavus kuşu, aklın sembolü olurken kanatları da nefsin simge değeri olur. 

Çünkü kuşun açıklamalarına bakıldığında, bahse konu kanatların varlığı avcıların onu 

avlamasına sebebiyet vermektedir. Tavus kuşunun tüyleri ve kanatları göz alıcı güzelliktedir. 

Nefs, kişinin güzelliği ile övünmesine, kibirlenmesine, büyüklenmesine sebebiyet verir. Bu 

durumda başkalarının onu avlaması daha kolay olacaktır. Fakat ihtiraslı bir güzellikten ziyade 

kişinin kendi güzelliğini tanıması ve yaşamının devamlılığını sağlaması gerekir. Bu hikâyede 

de nefs ve akıl birlikteliği vurgulanmaktadır. Tavus, aklına uyup kendini tehlikelerden 

korumaktadır. Ayrıca tavus, tüm tüylerini ve kanatlarını yolmamaktadır. Gerekli olduğu 

kadarını yolup kendini tuzaklardan korur.  

Bu meseldeki anlatım farklı tartışmaları da gündeme getirmektedir. Çünkü kişinin kendi 

öz varlığı olan şeylerden bir anlamda uzaklaşmasını öğütlediği sezilmektedir. Fakat hikâyede 

verilmek istenen mesaj, avcıların/nefse uyanların olduğu bir yerde zararlardan korunmak için 

tedbirli olunmasıdır.Meselde tavusun yaşama enerjisi olan nefsini kaybetmeme ve onu koruma 

çabasıda sezilir. 



 

10) FARE VE KURBAĞA’NIN ARKADAŞLIĞI HİKÂYESİ 

 Nefs-Kurbağa-Fare 

 “Mesnevi”de nefs ile benzerlik ilişkisi kurulan diğer bir hayvan kurbağadır. Kurbağa bir 

fare ile arkadaş olur. Farenin hilesi üzerine kendisini bir ipe bağlar. Daha sonra bu ip bir karga 

tarafından yakalanır. Havada kalan kurbağa acılara duçar olur. (C. 6. b.2630-) 

 Meselde, karga avcı konumunda olup kendince nefsi temsil etmekle birlikte hikâyenin 

asıl kahramanı kurbağadır. O kendi yaşam şartlarına uymayan bir fare ile arkadaşlık kurar. 

Böylece sıkıntıya uğrar. Ona düşen kendi mekânından ayrılmamasıdır. Fakat kendi tabiatına 

uymayan ve farklı heveslerine uyarak fare ile arkadaşlık arzusuna kapılır. Tabii bunda farenin 

de rolü büyüktür. O da türlü hilelerle kurbağayı baştan çıkarmıştır. Mesele göre fare de baştan 

çıkarma ve kurbağayı farklı mecralara atma yönüyle de nefsin bir diğer yönünü temsil 

etmektedir. 

Hikâyede görüldüğü kadarıyla su kurbağası toprakta bile kendisine yer bulamamış 

havada asılı kalmıştır. Hikâyedeki metaforik anlatıma bakıldığında, kişinin başka yaşam 

alanlarını kendi yaşam alanına tercih etmemesi gerektiği vurgulanır. Hatta arzulanan mekân ve 

olgu hiç beklenmedik şekilde elden çıkabilir. Kendi yaşam alanını da kaybeder ve başka bir 

alana savrulur. Hikâyede verilmek istenen mesajlardan biri de kişinin kendisine uygun kişilerle 

arkadaşlık kurmasıdır. Huyu ve tabiatı farklı olanlarla yapılan arkadaşlık kişiyi beklenmedik 

olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu da toplumsal anlamda sıkıntıya sebebiyet verir. Kişiler 

dostluk ve arkadaşlık kurabilir ama tercihlerinde akıldan yararlannmalıdır. 

 

11) BOYA KÜPÜNE DÜŞMÜŞ ÇAKAL’IN HİKÂYESİ 

Çakal-Nefs 

Mesnevide nefs, kişiyi büyüklük arzusuna götürecek davranışlar, farklı anlam örüntüleri 

ile verilir. Bunlardan birisi de çakal-nefs sembolizmi ekseninde kurulur.  

Hikâyeye göre, çakalın biri, bir şekilde boya küpü içine girer. Vücudu tavus kuşu gibi 

rengârenk olunca kendisini tavus gibi hissetmeye başlar. Kendisi gibi olan çakallara da kibirli 

tavırlar ve davranışlar sergileyip onları küçük görür. Kendisinin bu duruma nasıl geldiği 

konusunda sorulan sorulara da kibir gösterip derecesinin yükseldiğini belirtip doğru cevap 

vermez. Arkadaşları ona tavus gibi ötmesini söyleyince ötemez. İnandırıcılığını kaybeden çakal 

zor duruma düşer. (C. 3, b. 720-) 

Meseldeki çakal, kendisini olduğundan farklı göstermeye çalışmaktadır. Kaldı ki 

benzemek istediği bu varlık ondan tamamen farklıdır. O tavus kuşu olduğunu iddia etmektedir. 

Fakat sadece dış görünüşü ve renginden kendi söyleminden hareketle onun tavus olduğu 

söylenemez. Tavus gibi uçamadığı ve ötemediği için gülünç duruma düşmüş ve kendi yaşam 

alanında ve içinde yaşadığı toplumda da inandırıcılığı kalmamıştır.  



Hikâyede, kişilerin kendini başkalarına benzetip onlar gibi olduğunu iddia etmeleri ve 

yalan söyleyip üstünlük davası gütmesi eleştirilmektedir. Kişinin kendi tabiatı dışındaki 

özelliklerinin olduğunu iddia edip kibirlenmesi ve kendisi gibi olanları küçük görmesi, nefsin 

en büyük hilesidir. Bu hile kişiyi utandıracak sonuçlar doğurur ve kişinin yaşam alanındaki 

varlığına halel getirir. Kişinin inandırıcılığı bile kalmaz. Ayrıca meselde, dış görünüşteki 

değişimden ziyade kişinin aslı ve manasının ne olduğunun daha önemli olduğu 

vurgulanmaktadır. Hikâye, aynı yaşam alanında bulunanlardan bazılarının tahakküm etme ve 

başkalarının hakkından nimetlenme hırsıyla tahakküm gücü olan varlıklara benzemeye 

çalıştıkları ya da kendilerini onlar gibi gösterdikleri anlam örüntülerine de kapı aralar 

mahiyettedir. Hikâyedebu durumun geçiciliği ve bunlardan uzaklaşılması gerektiği önerilir. 

 

12) FARE İLE DEVENİN HİKÂYESİ 

Fare-Nefs 

Deve, birçok yerde nefsin sembolü olarak verilirken bu hikâyede uysallığı ve alçak 

gönüllüğü ile görülür. “Mesnevi”deki nefsin anlam örüntüleri böyle değişkenlik gösterir. Bu da 

mesnevide nefsin olumlu ve olumsuz özellikler gösterebileceği hususunda ipucu özelliği 

taşıyabilir.  

Hikâyede bir fare, bir devenin yularını tutmaktadır. Fare, kendisini büyük görür çünkü 

devenin yuları onun elindedir ve ona yön verebilmektedir. Fare daha sonra deveye karşı 

büyüklenir. Bir müddet sonra bir nehir kenarına gelirler. Fare için nehirden geçmek zordur. 

Deve fırsatı bulmuştur ve farenin yaptığı hatanın karşılığını sözlü olarak ödetme peşindedir. 

Ona suyun bir diz boyu bile olmadığını söyler. Fakat devenin diz seviyesi ile fareninki bir 

olmadığı için fare suya girmekten kaçınır. Deveye muhtaç olan fare deveye karşı hata yaptığını 

anlar. Deve de ona develerle değil de farelerle inatlaşması gerektiğini öğütler. Fare pişman olup 

tövbe eder. (C. 2, b. 3435-) 

Meselde nefs, fare ile sembolize edilmiştir. Kişinin boyundan büyük işlere bulaşmaması 

gerektiği öğütlenir. Hikâyede fare, sadece devenin yularını tutmakla kendisini ondan üstün 

görmektedir. Fakat karşılaştığı ilk engelde, kendisini üstün gördüğü deveye muhtaç olmuştur. 

Fare kendisi gibi olmayan ve kendi tabiatı ile benzeşmeyen bir varlığa karşı kibirlenmekle nefse 

benzetilir. Ayrıca engelleri aşmasında yardımcı olunan ve onu hayata bağlayan varlığa karşı 

tevazu ve alçakgönüllü olması gerektiği de hikâyede vurgulanır. Farenin, kendisi ile hayata 

tutunacağı deveye karşı büyüklendiği için pişman olarak doğru bir seçim yaptığı da meselde 

görülür. Hikâyede alçak gönüllü ve uysal kişilerle olan iletişimin önemi de vurgulanır. Yapılan 

arkadaşlık övülmekle birlikte kendini üstün görüp kişilerin uysallıkları ve itaatleri sebebiyle 

onlara tahakküm edilmemelidir. Fare ile deve hikâyesinde, bireylerin üstünlük davası 

güttüklerine muhtaç olabilecekleri de ısrarla vurgulanır. Başkasının gücünden faydalanıp onlara 

tahakküm etmek eleştirilir. Hikâyede devenin/aklın, nefse/fareye sahip çıkıp onu zorluklar 

karşısından yalnız bırakmaması yönüyle de farklı anlam örüntülerine sahiptir. 

 

13) GERİ GERİ GİDEN ATIN HİKÂYESİ 



Nefs-At 

Nefs, “Mesnevi”de “at” olarak da sembolize edilmiştir. Fakat atın yanında kuyruğunun 

da,nefsin şehvetine, ata yön verecek olan insanın da akla simge değer olduğu görülür.  

Hikâyeye göre birisi bir beyden at ister. Bey ona en güzel atı verir. Adam atın ileri değil 

de geri geri gittiğini öğrenince ondan vazgeçmek ister. Bey de ona atın hangi tarafa 

götürülecekse kuyruğunun o yöne yöneltilmesini öğütler. (C. 6, b. 1115-) 

Hikâyede atın geri geri gitmesinden şikâyetçi olan birisinin öyle bir ata sahip olmak 

istememesi anlatılır. Atı verecek olan bey de kişinin kendi aklıyla atı (gerisin geri) kuyruk 

yönünden eve doğru sürmesi halinde olumsuzlukların giderileceği önerisinde bulunur. 

Hikâyede görüldüğü üzere, nefs çok güzel bir ata benzetilmiştir. Nefs/at, bu meseldekendisi ile 

birlikte yol alınan bir arkadaş olarak görülür. Fakat önemli olan ata yön verebilmektir. Kişi atı 

almadığında işinden ve gücünden daha da önemlisi dünya yaşamından ödün verecektir. Fakat 

at her ne kadar ters olursa ve farklılık gösterirse bile akıl ile ona yön verilebilir. Her ikisinin 

birlikteliği, kişinin yaşamında büyük kolaylıklar sağlar.  

 

SONUÇ 

İnsanlar yaşadıkları dünyayı yaşanabilir halde tutmak amacıyla birçok gayrete imza 

atarlar. Yapılan bilimsel çalışmalar da insanlığın yeryüzündeki hayatlarına yardımcı olması için 

yine insanların gayreti, çabası ve tecrübesinin bir ürünüdür. Her bilimsel çalışmanın altında 

insanların kendi huzur ve mutlulukları ile yaşama arzuları yatmaktadır. 

İnsanlık adına bugüne kadar atılan küçük büyük bütün adımlar, farklı şekillerde gün 

yüzüne çıkmaktadır. İnsan medeniyeti tarihinde kişinin yaşama alanı hakkındaki 

değerlendirmeleri sonucu birçok felsefi akım, nazariye geliştirilmiştir. Bu görüşlerin büyük 

çoğunluğu beden-ruh çerçevesindedir. Varlıklar bedenleri sayesinde dünyada yaşamaya devam 

eder. Fakat ruhtan kastın ne olduğu sürekli tartışılmıştır. Ruh’un akıl ve can olduğu 

konusundaki görüşlere göre ruh, akıldır. Akıl, kişinin varlık karşısındaki yerini belirler. Fakat 

ruh ve akıl, çeşitli durumlarda istek ve arzuları da gündeme getirir. Çünkü hayata karşı duruşu 

onun kendi yaşamını ve yaşam alanını belirlemesine sebebiyet verir. Böylece doğa ile iç içe 

yaşaması ve kendi huzuru, mutluluğu için doğadan nimetlenmeye çalışır. Fakat bu işlemin 

bazen doğaya ve insana zarar verebildiği görülmüştür. Can ve akıl zarar boyutuna ulaştığında 

“nefs” denen olgunun varlığı da gündeme gelmiştir. İnsanın bitmek tükenmek bilmeyen 

ihtiraslarına daha çok da bedensel arzularını ayakta tutan bu olguya “nefs” denmeye 

başlanmıştır. 

Nefsle ilgili çeşitli tanımlamalar ve değerlendirmeler yapılmakla birlikte hepsinin ortak 

noktasının gereksiz arzu-heves-ihtiras-farklılık merkezinde toplandığı görülür. Bu kavramlar 

kötü ve olumsuz olmamakla birlikte kişinin (kâinatın) yaşamına zarar boyutuna taşındığında 

eleştirilmiştir.Nefs ve ona ait özellikler olmazsa insan da olmaz. Çünkü bu güçler insanı 

harekete geçiren ve onu bu dünyada yaşatan ruhun/aklın diğer yönüdür.  



“Mesnevi”de nefs kavramı eksenli birçok hikâye görülür. Bunların tümünde nefs-akıl 

birlikteliği ve ayrılmazlığı vurgulanır. Nefs uzaklaşılması gereken bir olgu değil, birlikte yol 

alınması gereken bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Anlatılan hikâyelere bakıldığında nefsin arzularının doğal olduğu, bunların kişilerin 

genel ihtiyaçları olduğu belirtilir. Nefs, yaşam alanına ve kendisine zarar veren her arzu ve 

ihtiras, akıl ile yol alacak şekilde yönlendirilir.  

“Mesnevi”deki birçok fablda nefs-akıl, nefs-insan merkezli çeşitli anlatılar vardır. 

Hayvanların kahraman oldukları bu anlatılar, alegorik düzlemde insanları temsil edici mahiyet 

taşıma özelliğine sahiptiler. Çalışmada ele aldığımız az sayıda hikâyede de nefsin, çeşitli 

hayvanlarla sembolize edildiği görülür. Buna göre;  

İncelenen mesellerde nefs; yılan, kuş, kaz, fare, deve, at, ejderha, tilki, timsah, kurbağa, 

çakal, tavus kuşu, doğan, kuzgun, kargagibi hayvanlar temsilinde anlatılmıştır.    


