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larýn ve cinlerin (el-En‘âm 6/130), hatta
cansýz putlarýn (el-Enbiyâ 21/43; el-Fur-
kan 25/3) nefsinden bahsedilmiþ, ancak
meleklerin nefislerinden söz edilmemiþtir.
Ýnsan nefisle beden birlikteliðinden oluþan
bir varlýktýr; bedene hayatiyet veren nefis-
tir. Nefse yüklenen zýt sýfatlarý dikkate ala-
rak bir bedende üç, dört veya beþ nefsin
mevcut olduðunu kabul edenler bulun-
makla birlikte nefsin genellikle bölünmez
ve parçalanmaz bir tek þey olduðu görüþü
benimsenmiþtir.

Ruh ile nefsin ayný veya farklý þeyler olup
olmadýðý tartýþma konusudur. Gazzâlî’ye
göre kalp, ruh, nefis ve aklýn birbirinden
farklý birçok anlamý vardýr. Ancak bu dört
kavram rabbânî ve ilâhî latifeyi ifade et-
me noktasýnda birleþir ve bu baðlamda eþ
anlamlýdýr. Allah’ýn Âdem’e üflediði ruh ile
(Sa‘d 38/72) itminana ererek Allah’a dö-
nen nefis (el-Fecr 89/27-28) ayný þeydir. Bu
anlamda nefse kalp de denir. Ýnsaný insan
yapan, onu diðer canlýlardan farklý kýlan
temel özellik olmasý bakýmýndan akýl da ne-
fis anlamýna gelir (Ý¼yâß, III, 3, 4). Gazzâlî
nefsi “rabbânî ve ilâhî latife”, “mânevî bir
cevher”, “insandaki bilen ve algýlayan lati-
fe”, “hakiki insan”, “insanýn kendisi” þek-
linde tarif eder; filozoflarýn “nefs-i nâtý-
ka” dedikleri þeyin de bu ilâhî latife oldu-
ðunu söyler. Ona göre bu hususta ayrýn-
týya girmek ve bu latifenin mahiyetini açýk-
lamak ruhun sýrrýný ifþa etmek anlamýna
geleceðinden sakýncalýdýr (a.g.e., III, 3-4).
Ýbn Teymiyye’nin görüþleri de buna yakýn-
dýr (Risâle fi’l-£ašl ve’r-rû¼, s. 20). Ýnsan
esas itibariyle nefisten ibaret olduðundan,
“Ýnsan nedir?” sorusuna verilen cevaplar
ayný zamanda, “Nefis nedir” sorusunun da
cevabý sayýlmýþtýr (Eþ‘arî, II, 25; Fahreddin
er-Râzî, Mefâtî¼u’l-³ayb, V, 640-648).

Genellikle küllî varlýklarýn mevcudiyetini
kabul etmeyen kelâm âlimleri nefsin latif
bir cisim olduðu görüþünü savunmuþtur.
Tabiatçý filozoflarýn nefsi maddenin bir ha-
li olarak görmesi kelâmcýlarýn bu konuda
daha dikkatli davranmasýna sebep teþkil
etmiþtir. Nefsin mânevî ve ruhanî bir cev-
her olduðu görüþü reddedilirken bu konu-
da tabiatçý ve maddeci görüþleri kabul et-
me tehlikesinden de kaçýnma zorunluluðu
onlarý bu görüþe sevketmiþtir. Mu‘tezile
âlimlerinden Nazzâm, Ýbn Keysân el-Esam
ve Ebû Ali el-Cübbâî nefsin cisim olduðu
görüþünü savunurken Ca‘fer b. Harb bir
araz olduðunu söylemiþtir. Ca‘fer b. Mü-
beþþir ise nefsin cisim ve madde türün-
den olmayan bir cevher olduðu kanaatin-
dedir (Eþ‘arî, II, 28-30). Mu‘tezile’deki bu
görüþlerin bir benzeri Gazzâlî öncesi Sün-

nî kelâm âlimlerinde de mevcuttur. Bâkýl-
lânî ve ona tâbi olan Eþ‘arîler’e göre nefis
teneffüs edilen soluk olup ruhtan ayrý bir
þeydir ve ruh arazdýr. Ýbn Hazm ise nefis-
le ruhun ayný þey olduðunu söyler. Nefsin
mânevî bir cevher olduðunu en ciddi þe-
kilde savunan Gazzâlî’dir. Fahreddin er-Râ-
zî, felsefî mahiyetteki bazý eserlerinde nef-
sin soyut bir nesne (obje) olduðunu söy-
lerse de diðer eserlerinde Gazzâlî’ye yak-
laþarak nefsi “bedende mevcut cismanî,
nuranî, þerefli ve latif bir cevher” þeklinde
tarif etmiþtir (Mefâtî¼u’l-³ayb, V, 640; VIII,
569; el-Mu¼a½½al, s. 163; Me£âlimü u½ûli’d-
dîn, s. 118; el-Me¹âlibü’l-£âliye, VII, 431).

Fahreddin er-Râzî tarafýndan söz konu-
su edilen ve Ýbn Kayyim el-Cevziyye tara-
fýndan da benimsenen bir görüþe göre ne-
fis nuranî, ulvî, þerefli, latif ve canlý / diri
bir cisim olup mahiyeti itibariyle hissî /
maddî olan bedenden ayrý bir þeydir. Su-
yun güle, ateþin kömüre, yaðýn süte ya-
yýlmasý gibi vücudun her tarafýna sirayet
ederek onu harekete geçirir. Beden ve or-
ganlar bu latif cisimden gelen etkileri ka-
bule elveriþli olduðu sürece bu latif cisim
onlarla kenetlenmiþ bir halde bulunarak
onlara hissetme, hareket etme ve irade
gibi halleri kazandýrýr. Organlar bozulup iþ-
levsiz hale gelince nefis bedenden ayrýlýr ve
ruhlar âleminde yerini alýr (er-Rû¼, s. 178).
Ýbn Kayyim’e göre nefis konusunda Kur-
’an, sünnet, icmâ, aklî deliller ve fýtrata
uygun olan görüþ budur; diðerleri bâtýldýr.
Ýbn Kayyim, bu görüþün doðruluðunu is-
patlamak için 116 delil sýralar. Bu deliller
nefsin týpký beden gibi belli birtakým fiil-
leri, hareketleri, nitelikleri ve halleri mev-
cut olduðu esasýna dayanýr. Meselâ Allah
nefse, “Ey itminana ermiþ nefis! Dön rab-
bine, sen O’ndan razý, O da senden razý
olarak” diye hitap eder (el-Fecr 89/27). Bu
hitap nefsin anlayan, düþünen, dönen,
Hak’tan razý olan ve O’nun rýzâsýna eren
bir varlýk olduðunu gösterir. Böyle olma-
yan bir varlýða hitap etmek abestir (a.g.e.,
s. 178 vd.).

Ýbn Kayyim nefis-cisim iliþkisiyle dil ara-
sýndaki baðlantýya dikkat çeker ve cismin
Arap lugatýnda ifade ettiði anlamla örf ve
terim anlamlarýnýn farklý bulunduðunu,
cismin terim mânasýnýn sözlük mânasýn-
dan daha genel olduðunu belirtir ve filo-
zoflarýn üç boyutlu her þeye cisim (madde)
dediklerini, onlara göre hava, ateþ, buhar,
duman ve yýldýz gibi þeylerin birer cisim
olduðunu, halbuki Arap dilinde bu gibi
þeylere cisim denmediðini, Arapça’da cis-
min “cüsse ve ceset” (beden ve gövde) an-
lamýnda kullanýldýðýný, cansýz maddelerin

venteenth Century, Glasgow 1937, s. 30; Mah-
mut Ragýp Kösemihal, Türkiye-Avrupa Musiki
Münasebetleri, Ýstanbul 1939, s. 10-11; Vural Sö-
zer, Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, Ýstan-
bul 1964, s. 293; Haydar Sanal, Mehter Musikisi,
Ýstanbul 1964, s. 69-70, 72-73; Bahaeddin Ögel,
Türk Kültür Tarihine Giriþ: Türklerde Devlet ve
Ordu Mehteri, Ankara 1987, VIII, 382-389; Öztu-
na, BTMA, II, 106.
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Ýnsanýn özü, kendisi, ilâhî latife,
kötü huylarýn ve süflî arzularýn
kaynaðý anlamýnda bir terim.˜ ™

Sözlükte “ruh, can, hayat, hayatýn ilke-
si, nefes, varlýk, zat, insan, kiþi, hevâ ve
heves, kan, beden, bedenden kaynaklanan
süflî arzular” gibi mânalara gelen nefs
kelimesi (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât,
“nfs” md.; Lisânü’l-£Arab, “nfs” md.; Tâ-
cü’l-£arûs, “nfs” md.). Kur’an’da “ruh” an-
lamýnda kullanýldýðý gibi (el-En‘âm 6/93)
“zat ve öz varlýk” mânasýnda da kullanýl-
mýþtýr (Âl-i Ýmrân 3/28, 30). Ýnsaný ilâhî hi-
taba muhatap kýlarak onun sorumlu tutul-
masýna sebep olan nefse kötülüðü emret-
me (Yûsuf 12/53), nefsi ve yaptýðý kötülük-
leri kýnama (el-Kýyâmet 75/2), daha ileri
bir aþamada huzura erme (el-Fecr 89/27)
gibi birbirinden farklý görevler yüklenmiþ-
tir. Ruh anlamýna gelmesi, Allah’ýn “emr”in-
den olan ruh hakkýnda çok az bilgiye sa-
hip olunmasý (el-Ýsrâ 17/85) ve birçok zýt
mâna içermesi nefsin tanýmlanmasýný zor-
laþtýrmýþ; hayýr-þer, sevap-günah, iyilik-
kötülük gibi zýtlýklarýn konusu ve öznesi
olarak görülmesi bazan olumlu yönünü,
bazan da olumsuz yönünü öne çýkaran
tanýmlarýn yapýlmasýna sebep olmuþtur.
Kur’an ve hadislerde nefsin çeþitli nitelik-
lerinden söz edilir. Bu hususlar, nefsin ne
olduðunu açýkça ifade etmese de birtakým
ipuçlarý vermesi bakýmýndan önemlidir.
Nitekim nefse dair yapýlan tanýmlarda bu
ipuçlarýndan faydalanýlmýþtýr. Sahâbîler ve
onlarý takip eden ilk iki nesil nefsin tarifini
yapmaya ihtiyaç duymamýþtýr (Ýbn Kay-
yim el-Cevziyye, s. 178). Kur’an’da Al-
lah’ýn (Âl-i Ýmrân 3/28, 30; el-Mâide 5/
116; el-En‘âm 6/12, 54; Tâhâ 20/41) insan-
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san yapan ve diðer hayvanlardan farklý ký-
lan ise “rabbânî latife” denilen nefistir. Bu
nefisle bedendeki hayvanî nefis arasýnda
devamlý bir mücadele vardýr. Hayvanî ne-
fis latif bir cisim olup atardamarlar vasý-
tasýyla vücudun her tarafýna yayýlýr. Bu ne-
fis insanî / aklî nefsin bineði ve taþýyýcýsý,
ayný zamanda kötü his ve davranýþlarýn
kaynaðýdýr. Ýnsan, hayvanî nefsi hâkimiye-
ti ve denetimi altýnda tuttuðu nisbette
hayra yakýn, onun hâkimiyeti altýna girdi-
ði nisbette þerre yakýn olur. Hayvanî nef-
se tâbi olmak nefsin kirlenmesine, insanî
nefse tâbi olmak arýnmasýna sebep olur.
Hayvanî nefis kötülüðü emrederken insa-
nî nefis yapýlan kötülüðü kýnar, daha ileri
aþamada da itminana erer. Riyâzet ve
mücâhede ile terbiye edilen hayvanî nefis-
ten kötülük gelmez, aksine kulluk görevle-
rini yerine getirme hususunda insanî nef-
se hizmet eder. Sûfîler nefis derken insan-
daki kötü sýfat ve huylarýn kaynaðý olan bu
nefsi kastetmiþler ve buna “nefs-i nâtýka”
adýný vermiþlerdir.

Nefis üzerinde geniþçe durulmasýnýn se-
bebi görev ve sorumluluklar itibariyle nef-
sin özne olmasý, ayrýca kabir azabý, haþir
ve tenâsüh gibi konularla da ilgili olma-
sýndandýr. Fýkýh âlimleri fýkhý, “Kiþinin leh
ve aleyhindeki hususlarý (hak ve vazifeleri)
bilmesidir” þeklinde tarif ederken nefsi hu-
kukun öznesi olarak görmüþlerdir (Teftâ-
zânî, II, 11). Ýbn Haldûn Mušaddime’de
nefsi sosyal psikoloji ve din psikolojisi yö-
nünden incelemiþtir.

Tasavvuf. Tasavvufta nefis konusu ke-
lâm ve felsefeden farklý bir þekilde ele alýn-
mýþ ve yorumlanmýþtýr. Sûfîler genellikle
nefsin mahiyeti, birliði, cisim ve cevher,
kadîm ve hâdis oluþu, evvel veya sonra ya-
ratýlýþý gibi hususlardan çok onun zaafla-
rý, hileleri, kötülükleri, hastalýklarý, bunlarý
tedavi etmenin yollarýyla kötülüklerinden
korunmanýn çareleri ve nefis terbiyesi gi-
bi konular üzerinde durmuþlardýr.

Tasavvufta nefis denilince þer ve güna-
hýn kaynaðý olan, “kötü huy ve süflî arzu-
larýn tamamý” anlamýna gelen ve kötülü-
ðü emreden (Yûsuf 12/53) nefis anlaþýlýr;
bu baðlamda, “Sana gelen iyilik Allah’tan,
baþýna gelen kötülük ise nefsindendir”
gibi âyetlere (en-Nisâ 4/79) ve, “Allahým!
Nefislerimizin þerrinden sana sýðýnýyoruz”
(Dârimî, “Nikâh”, 20; Ýbn Mâce, “Nikâh”,
19; Nesâî, “Cum.a”, 24); “Allahým! Nefsi-
mizin þerrinden sana sýðýnýrým” (Ýbn Mâce,
“Týb”, 36; Tirmizî, “Da.avât”, 14) gibi ha-
dislere sýkça atýf yapýlýr. Kötülük sebebi ol-
masý bakýmýndan þeytanýn iþ birlikçisi sa-
yýlan nefis insanýn içindeki en büyük düþ-

man olduðundan (Muhâsibî, er-Ri£âye, s.
384-385), “Allahým! Bir an bile beni nefsim-
le baþ baþa býrakma!” diye dua edilir.

Ýlk âbid ve zâhidler zühd hayatý yaþama-
yý esas alýrken önlerinde en büyük engel
olarak þeytaný ve nefsi, yani nefsin süflî /
aþaðý arzularýný, hevâ ve hevesini görmüþ-
ler, bazan nefisten “içimizdeki þeytan /
düþman” diye söz etmiþler ve dikkatlerini
bunun üzerinde yoðunlaþtýrmýþlardýr. On-
lara göre günah ve kötülük iþlemeye he-
vesli olan nefis ibadetten ve hayýrlý iþler-
den ýsrarla kaçar. Bu sebeple zühd haya-
týnda sürekli olarak nefse muhalefet et-
mek ve hiçbir þekilde onunla barýþýk olma-
mak esas alýnmýþ, hayra ve kurtuluþa er-
mek için onu alt etmenin ve aþmanýn ge-
reðine inanýlmýþtýr. “En büyük düþmanýn
nefsindir” hadisine (Aclûnî, I, 143) daya-
nan zâhid ve sûfîler bu düþmana karþý sa-
vaþ açmýþlar, buna da “cihâd-ý ekber” adý-
ný vermiþlerdir. Onlara göre nefis þeytan-
dan daha tehlikelidir. Çünkü þeytan çok
defa nefsi alet ederek insana günah iþle-
tir. Kur’an’da nefsi sefih kiþilerden bah-
sedilmiþ (el-Bakara 2/13, 142) ve, “Nefis-
lerinizi temize çýkarmayýn” buyurulmuþtur
(en-Necm 53/32).

Nefis muhasebesinden söz eden ve nef-
si kýnayan ilk sûfî Ahmed b. Âsým el-An-
tâkî’dir. Tasavvuf anlayýþýný nefsi sorgula-
ma esasýna dayandýrdýðý için “Muhâsibî”
diye tanýnan ilk sûfîlerden Hâris b. Esed
er-Ri£âye, Âdâbü’n-nüfûs, Mu£âtebe-
tü’n-nefs ve el-Ve½âyâ gibi eserlerinde
nefsin hile, desise, kurnazlýk ve hainlikle-
rinden, insana kurduðu tuzaklardan, ona
karþý korunmanýn çarelerinden, nefsi eðit-
menin ve denetim altýna almanýn yollarýn-
dan bahsetmiþ, bu hususta psikolojik tah-
liller yapmýþtýr. Hakîm et-Tirmizî’nin Ki-
tâbü’r-Riyâ²e ve âdâbü’n-nefs, ªa-
bâßi£u’n-nüfûs, el-Mesâßilü’l-Meknû-
ne, Menâzilü’l-£ibâd, el-Menhiyyât gi-
bi eserleri nefisle ilgili geniþ açýklamalar ve
deðerlendirmeler içerir. Sehl b. Abdullah
et-Tüsterî tasavvuf anlayýþýnda riyâzeti,
mücâhedeyi ve nefis üzerinde hâkimiyet
kurmayý esas almýþtýr. Ona göre kurtulu-
þun yolu nefsi açlýk, sabýr ve riyâzet kýlýcýy-
la boðazlamaktýr (Sülemî, ªabašåt, s. 209;
Gazzâlî, Ý¼yâß, III, 81). Hâtim el-Esamm’a
göre tasavvuf yoluna giren bir kimsenin
nefsinde dört tür ölümü (beyaz, siyah, ký-
zýl ve yeþil) gerçekleþtirmesi gerekir. Bun-
lar açlýk, eziyete tahammül, nefse muha-
lefet ve yamalý elbise giymektir (Sülemî,
ªabašåt, s. 93). Zünnûn el-Mýsrî, Allah ile
kul arasýndaki en kalýn perdenin nefis oldu-
ðu kanaatindeydi (a.g.e., s. 18). Bâyezîd-i

ve bitkilerin cisim olarak nitelendirilmedi-
ðini söyler. “Nefis cisimdir” derken kelime-
nin sözlük anlamýnda deðil örf ve terim
anlamýnda kullanýldýðýný, bu ifadeyle þeri-
atýn, aklýn ve hissin gösterdiði gibi, “Ne-
fis hareket, intikal, inme, çýkma, nimetten
haz alma, azaptan acý çekme gibi birtakým
sýfatlarý, fiilleri ve hükümleri taþýyan bir ci-
simdir” denilmek istendiðine dikkat çeker
(a.g.e., s. 201). Nefsin cisim veya cismanî
bir þey olduðunu söyleyenler bunun her-
hangi bir cisim olmadýðýný ve kendine has
vasýflarý bulunan bir özne anlamýnda ci-
sim olduðunu belirtirler.

Nefsin mahlûk mu kadîm mi (ezelî) ol-
duðu meselesi tartýþma konusu edilmiþtir.
Nefsin mahlûk olduðu hususunda âlimle-
rin ittifaký vardýr. Ancak mülhid diye nite-
lenen bazý zümrelerin nefsin kadîm oldu-
ðuna inandýklarý bilinmektedir. Nefsin fâ-
ni veya bâki oluþu meselesi de tartýþma-
lýdýr. Âlimlerin çoðu “Her nefis ölümü ta-
dar” beyanýna (el-Enbiyâ 21/35; el-Anke-
bût 29/57) dayanarak nefsin fâni olduðu
görüþündedir. Fakat nefsin ölümlü oluþu
genellikle bedenden ayrýlmasý þeklinde yo-
rumlanmýþ ve bedenden ayrýlan nefsin ni-
met içinde bulunmasý veya azap çekme-
si mutlak þekilde yok olmayacaðýnýn deli-
li sayýlmýþtýr. Allah yolunda þehid olanla-
rýn ölü deðil diri olduðunu bildiren âyet-
ler de (el-Bakara 2/154; Âl-i Ýmrân 3/169)
nefsin ölümsüzlüðüne delil sayýlmýþtýr.

Bir bedende bir veya birden fazla nefis
bulunup bulunmadýðý konusunda da farklý
görüþler mevcuttur. Genellikle bir beden-
de bir nefsin bulunduðu görüþü kabul edil-
miþtir. Bu kanaatte olanlara göre kötülü-
ðü emretme, yapýlan kötülüðü kýnama ve
itminana / huzura erme gibi farklý ve zýt
sýfatlar bir nefsin deðiþik sýfatlarýdýr. Ba-
zýlarýna göre bir bedende emmâre (Yûsuf
12/53), levvâme (el-Kýyâme 75/2), mutma-
inne (el-Fecr 89/27-28) olmak üzere üç ne-
fis mevcuttur. Bu üç nefis arasýnda devam-
lý bir mücadele vardýr. Hangisi baskýn gelir-
se beden onun hükmü altýna girer (a.g.e.,
s. 220). Bir bedende cemâdî (maddî), ne-
bâtî, hayvanî ve insanî olmak üzere dört
nefsin bulunduðunu kabul edenler de var-
dýr; bazý mutasavvýflar bu görüþtedir. Mad-
denin nefsi onu bir arada tutup daðýlma-
sýný engelleyen kuvvettir. Büyüme ve üre-
me bitkilerin, his ve serbest hareket et-
me hayvanlarýn nefsidir, insan nefsi bun-
lardan ayrý bir þeydir (Gazzâlî, Ý¼yâß, IV,
350; Miþkâtü’l-envâr, s. 78, 81; Me£âricü’l-
šuds, s. 16, 154). Bazýlarýna göre insanda
söz konusu niteliklerin hepsi bulunduðun-
dan onda dört nefis mevcuttur. Ýnsaný in-
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eðitilmiþ ve disiplin altýna alýnmýþ nefis de
öyledir (Hücvîrî, s. 315). Tasavvufta nefis
terbiyesi þiddetli mücâhede ve meþakkat-
li riyâzet hayatýyla gerçekleþtirilir. Bunun
için nefsin arzularýna uymamak, ondan
gelebilecek tehlikelere karþý dikkatli ve uya-
nýk olmak gerektiði sýk sýk vurgulanýr. Nef-
sin gazap ve þehvet niteliðinden kaynak-
lanan olumsuzluklarý kökten kazýmanýn ne
mümkün ne de doðru olduðunu söyleyen
Gazzâlî onun aklýn ve vahyin denetim ve
gözetimi altýnda tutulmasý gerektiðini be-
lirtir.

Tasavvufta insanýn kendini tanýmasý çok
önemlidir. Nefsini bilmek Allah’ý tanýma-
nýn en saðlýklý yoludur. “Nefsini bilen rab-
bini bilir” ifadesi bu baðlamda çok sýk kul-
lanýlýr, bazan da hadis olarak rivayet edilir
(Aclûnî, II, 262). Ebû Saîd el-Harrâz nefsi-
ni bilmeyenin rabbini bilemeyeceði görü-
þündeydi (Sülemî, ªabašåt, s. 231; Gazzâ-
lî, Mîzânü’l-£amel, s. 251). Ýbn Teymiyye,
nefsindeki eksik ve olumsuz sýfatlara ba-
kan insanýn bunlarýn tam ve kâmil olanla-
rýnýn Hak Teâlâ’da mevcut olduðuna hük-
mederek rabbini bileceðini söyler (Risâle
fi’l-£ašl ve’r-rû¼, II, 48).

Mutasavvýflarýn çoðuna göre de bir be-
dende sadece bir tek nefis bulunur; kötü-
lüðü emretme (emmâre), kötülüðü kýnama
(levvâme), itminana erme (mutmainne), razý
olma (râzýye), razý olunma (marziyye) gibi
hususlar bu tek olan nefsin sýfatlarýdýr.
Nefsin birçok nitelik, özellik, fiil, hal, teza-
hür ve tavýrlarý mevcuttur. Bir nefis pek
çok renge girebilir, farklý görüntüler vere-
bilir. Ýnsanlarýn nefislerindeki farklýlýk be-
denlerindeki farklýlýktan, nefisteki yete-
nekler de bedensel ve zihinsel yetenekler-
den çok daha fazladýr.

Esma tariki denilen tarikatlarda nefsin
yedi mertebesi ve sýfatý (emmâre, levvâ-
me, mülhime, mutmainne, râzýye, marziy-
ye, zekiyye / kâmile) olduðu kabul edilir ve
bu mertebelere (akabe) “atvâr-ý seb‘a” adý
verilir. Bu tarikatlarda nefis terbiyesi (sey-
rü sülûk) bu yedi mertebenin her birinde
Allah’ýn yedi isminden (lâ ilâhe illallah,
Allah, hû, hak, hay, kayyûm, kahhâr) biri-
nin zikredilerek aþýlmasý suretiyle gerçek-
leþtirilir. Meselâ nefs-i emmâre mertebe-
sindeki sâlik kelime-i tevhidi mürþidin be-
lirlediði sayýda zikreder; levvâme mertebe-
sine ulaþtýðýnda isim deðiþtirilir, ism-i ce-
lâli (Allah) zikretmeye baþlar. Mülhimede
hû, mutmainnede hak isimleri zikredilir.
Sâlik yedinci ismin (kahhâr) zikrine ulaþ-
týðýnda nefs-i kâmile mertebesine gelmiþ
olur. Ayný þekilde yedili tasnif baðlamýnda
her mertebenin bir seyri (ilallah, alellah,

billâh, anillâh, fillâh, maallah, lillâh), âle-
mi (þehâdet, misal, ervâh, ceberût, lâhut,
nâsut, hakikat), hali (zevk, þevk, aþk, vasýl,
hayret, fenâ fi’l-fenâ, beka bi’l-beka), ma-
halli (sadr, kalp, ruh, sýr, sýrrü’s-sýr, hafî,
ahfâ), vâridi (þeriat, tarikat, hakikat, mâ-
rifet, velâyet, sýddýkýyyet, kurbet), þâhidi
(tevhîd-i ef‘âl, tevhîd-i sýfât, tevhîd-i zât,
cem‘, hazretü’l-cem‘, cem‘u’l-cem‘, aha-
diyyetü’l-cem‘) ve nuru (mavi, sarý, kýrmý-
zý, siyah, yeþil, beyaz, renksizlik) vardýr.
Meselâ emmâre mertebesinde kelime-i
tevhidi zikreden sâlikin seyri “ilallah”, âle-
mi “þehâdet”, hali “zevk”, mahalli “sadr”,
vâridi “þeriat”, þâhidi “tevhîd-i ef‘âl”, nuru
“mavi”dir. Mürþidin denetiminde emmâre
mertebesini aþan sâlik levvâme mertebe-
sinde ism-i celâli zikretmeye baþladýðýnda
seyri “alellah”, âlemi “misal”, hali “þevk”,
mahalli “kalp”, vâridi “tarikat”, þâhidi “tev-
hîd-i sýfât”, nuru “sarý” olur. Sâlik bu þe-
kilde sülûkünü sürdürerek nefs-i kâmile
mertebesine ulaþýr ve onun sülûkün ne-
fisle alâkalý kýsmýný tamamladýðý kabul
edilir.

Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’ye göre insan üç
unsurdan oluþur: Cismanî vücut (beden),
nefis ve ruh. Cismanî vücudu mekânda ye-
ri, zamanda süresi olan, bozulan ve deði-
þen maddî bir sûret olarak tanýmlayan Ýb-
nü’l-Arabî nefsin üç niteliðinden bahseder.
Bunlar nebâtî, hayvanî ve aklî nefislerdir.
Aklî nefis akýl deðildir, akýl onun tâlî bir
özelliðidir. Nebâtî nefsin baþ görevi yiye-
cek aramak ve onu uzviyete dönüþtürmek-
tir. Hayvanî nefsin yeri kalptir, maddîdir,
bütün insan ve hayvanlar hayvanî nefis sa-
hibidir. Aklî nefis ise mutlak zatýyla kavra-
yýcýdýr, bütün günahlardan arýnmýþ ve hür
olarak doðmuþtur; yok edilemez, ezelî ve
ebedîdir. Bedenle birlikte olduðu sürece
onunla iþler, ancak bedenden tamamen
baðýmsýzdýr. Ýnsan ölünce aklî nefis küllî
nefse döner. Ruh ise bu üç nefsin reisidir.

Nefsi tasvir ve tahlil eden mutasavvýf-
larýn eserleri ahlâk, psikoloji, özellikle din
psikolojisi bakýmýndan çok önemlidir. Hâ-
ris el-Muhâsibî, Hakîm et-Tirmizî, Ebû Tâ-
lib el-Mekkî, Hücvîrî gibi mutasavvýflarýn
eserleri bu bakýmdan deðerli bilgiler içerir.
Gazzâlî’nin Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’i, Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî’nin el-Fütû¼âtü’l-mek-
kiyye’si, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin
Me¦nevî’si, Necmeddîn-i Kübrâ’nýn Fe-
vâßi¼u’l-cemâl’i bu sahanýn temel eser-
leridir. Ýbnü’l-Fârýz, Senâî, Ferîdüddin At-
târ, Yûnus Emre, Eþrefoðlu Rûmî ve Niyâ-
zî-i Mýsrî gibi mutasavvýf þairler nefsi ve
nefsin niteliklerini anlatan güzel metinler
ortaya koymuþlardýr.

Bistâmî, Hak Teâlâ’nýn kendisine, “Nefsini
býrak da öyle gel” diye hitap ettiðini ve bu-
nun üzerine yýlanýn gömleðinden soyundu-
ðu gibi nefsinden sýyrýldýðýný anlatýr (Ku-
þeyrî, s. 719).

Mutasavvýflara göre nefis insanýn putu-
dur; “Hevâsýný (nefsânî arzularýný) tanrý edi-
nen kimseyi görmedin mi?” âyetinde (el-
Câsiye 45/23) bu husus ifade edilmiþtir.
Hakk’a ermek için nefis putunu kýrmak
gerekir. Nefsi hevâsýndan, aþaðý arzularýn-
dan menedenlerin cennete gideceðini ha-
ber veren âyette (en-Nâziât 79/40) buna
iþaret edilmiþtir. Nefis kendini beðenir,
kendine tapar, kendine hayrandýr, bencil-
dir, þýmarýktýr, kibirlidir. Topraktan yaratýl-
mýþ olduðundan zayýf, çamurdan olmasý
sebebiyle cimri, balçýktan olduðu için þeh-
vetli, piþmiþ topraktan olduðu için de ca-
hildir. Zaaf, cimrilik, þehvet ve cehalet onun
esas özellikleridir (Ebû Tâlib el-Mekkî, I,
176). Nefsin tabiatýnda yýrtýcýlýk / vahþilik,
hayvanlýk, þeytanlýk ve tanrýlýk vardýr. Ne-
fisteki düþmanlýðýn, saldýrganlýðýn kaynaðý
yýrtýcýlýk, oburluðun ve hýrsýn kaynaðý hay-
vanlýk, hilekârlýðýn ve kurnazlýðýn kaynaðý
þeytanlýk, büyüklenme ve her þeye tek ba-
þýna hükmetme arzusunun kaynaðý tanrý-
lýktýr. Bu dört nitelik sýrasýyla köpeðe, do-
muza, þeytana ve bilge kiþiye tekabül eder.
Nefis, içinde bunlarýn tamamýný barýndýrýr
(a.g.e., I, 177; Gazzâlî, Ý¼yâß, III, 10).

Mutasavvýflar nefsi çeþitli istiarelerle an-
latmýþlar, meselâ bazan saldýrgan köpeðe,
kurnaz tilkiye, pisboðaz domuza, iðrenç
fareye, korkunç yýlana ve ejderhaya, ba-
zan Firavun’a ve Nemrud’a, bazan puta,
bazan zindana, bazan cehenneme, bazan
hak hukuk bilmeyen hýrsýza, bazan cadý-
ya, bazan da insaný baþtan çýkaran kadýna
benzetmiþlerdir (Kuþeyrî, s. 269; Hücvîrî,
s. 244-245; Mevlânâ, I, 135, 368; II, 20, 60,
81; III, 207, 261, 331). Mevlânâ nefsin in-
sana sað elinde mushaf tutarak geldiðini,
fakat sol elinde gizlediði kýlýçla onu katlet-
tiðini, su bulma vaadiyle kuyuya götürüp
sonra onu kuyunun içine attýðýný anlatýr
(Mesnevî, III, 27, 260). Temel tasavvufî an-
layýþlardan biri olan melâmet hareketi her
hususta nefsi kýnamayý, onun ayýplarýndan
bahsetmeyi, baþkalarýný haklý veya mâzur,
nefsi kusurlu görmeyi, Allah için nefse ha-
sým olmayý esas alýr (Sülemî, U½ûlü’l-Melâ-
metiyye, s. 151, 165, 167).

Öte yandan ne kadar kötü olursa olsun
nefsi ýslah ve terbiye edip disiplin altýna al-
mak ve eðitilmiþ nefisten âhiret amelleri
için yararlanmak mümkündür. Aslýnda te-
miz olmayan köpeðin eðitimli olduðu tak-
dirde tuttuðu av temiz ve helâl olmasý gibi
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ki canlýlýk yanýnda insanýn psikolojik özel-
liklerini de ifade eden bedenden baðým-
sýz mânevî bir cevherdir. Nefisle ruh terim-
leri arasýnda fark bulunduðunu söyleyen-
ler varsa da Ýslâm filozoflarý bu iki terim
arasýnda temelde bir fark olduðunu kabul
etmez. Kelâmcýlar ise filozoflarýn nefis de-
dikleri þeyi çoðunlukla ruh terimiyle ifade
ederek teorilerini bu terim etrafýnda ge-
liþtirmiþlerdir (bk. RUH). Filozoflar, nefsin
varlýðýný insandaki cismanî yapýnýn deðiþ-
mesine raðmen deðiþmeyen “ben” idra-
kine, iradî hareket ve idrakin kaynaðýnýn
maddî olamayacaðý ve tek keyfiyet olan
cismanî mizacýn çok deðiþik fiillere kaynak-
lýk edemeyeceði düþüncesine dayandýrmýþ-
lardýr (meselâ bk. Ýbn Sînâ, Kitâbü’n-Nefs,
s. 13, 225-227; Durusoy, s. 23-31; Alper, s.
40-45; DÝA, XII, 151-152). Feleklerin nefsi
ise Ýbn Sînâ tarafýndan feleklerin hareket-
lerinin nefis sahibi olmasýný zorunlu kýldýðý
gerekçesi üzerine temellendirilmiþtir (eþ-
Þifâß el-Ýlâhiyyât, s. 386 vd.).

Ýslâm felsefesinde nefis teorisi, Grek
felsefesinin Ýslâm dünyasýna aktarýlmasý ve
onun tesiriyle ortaya çýkmýþtýr. Nefsin ruha-
nî bir cevher olduðunu savunan Eflâtun’un
talebesi Aristo, nefsi “potansiyel canlý olan
organik cismin ilk yetkinliði” þeklinde ta-
rif etmiþtir. Ayrýca ona göre nefis canlý var-
lýk türlerinin sahip olduðu þekil ve sûret-
ten ibarettir. Fârâbî, Ýbn Sînâ, Gazzâlî, Ýbn
Rüþd ve müteahhirîn ise Aristo’nun taný-
mýný kullanmakla birlikte nefsin ruhanî bir
cevher olduðu görüþündedir (bk. ÝLMÜ’n-
NEFS). Nefsin sûret olmasý durumunda
ölümle birlikte sûret daðýlýp yok olacaðýn-
dan ruhun da ölmesi gerekir. Bu sakýnca-
dan kurtulmak için Fârâbî bu iki görüþü
uzlaþtýrarak nefsin mahiyeti bakýmýndan
mânevî cevher iken cisimle olan sýký iliþkisi
itibariyle sûret olduðunu söyler. Ýbn Sînâ
da Fârâbî gibi nefis için güç, sûret ve ke-
mal ifadelerini kullanýr. Bunun anlamý, ne-
fis insan fiillerinin kaynaðý olup duyu algý-
larýný ve aklî kavramlarý kabul etmesi ba-
kýmýndan güç, bedenle birlikte bulunarak
bitki ve hayvan türlerini belirlemesi baký-
mýndan sûret, kendisi sayesinde meydana
gelip tür olarak belirginlik kazanan cinse
nisbetle yetkinlik, türlerden çýkan fiillerin
ilkesi olmasý bakýmýndan da ikinci yetkin-
lik sýfatýyla nitelenmektedir (Kitâbü’n-Nefs,
s. 6-10). Bu bakýmdan Aristo’nun tarifin-
de geçen “ilk yetkinlik” ifadesiyle tür ola-
rak var olduktan sonra ortaya çýkan bilgi
ve kudret gibi ikinci yetkinlikler, “cisim” ke-
limesiyle soyut yetkinlikler, “tabii” kelime-
siyle divan ve masa gibi yapay cisimler,
“organik” (âlî) kelimesiyle de fiillerini alet-

siz yapan unsur ve madenlerin sûretleri
tarifin dýþýnda býrakýlmýþtýr. Bu tarife üre-
me, beslenme ve büyümesi bakýmýndan
bitkisel nefis, varlýðýn tikel formlarýný idrak
etmesi ve iradeyle hareket etmesi açýsýn-
dan hayvanî nefis, tümelleri ve soyut ti-
kelleri idrak etmesi, fikrî ve sezgisel fiilleri
yapmasý bakýmýndan insanî nefis adý ve-
rilir. Bir de felekî nefis söz konusudur. Ýlk-
çað ve Ortaçað astronomisinde maddenin
çekim kanunu bilinmediðinden gök küre-
lerinin muntazam dairesel dönüþünü sað-
layanýn nefis gücü olduðu kabul edilmek-
teydi, dolayýsýyla onlarýn canlý ve insan-
dan daha akýllý varlýklar olduðu sanýlýyordu.
Buna göre felekî nefis, “Tabii cismin ilk
yetkinliði olup bilfiil meydana gelen tümel
aklediþi izleyen sürekli idrak ve hareket
sahibidir” þeklinde tarif edilmektedir (Te-
hânevî, II, 1713-1715).

Madenin özelliði (mizaç), nefsin kendi-
sine nüfuz edeceði en aþaðý olgunluk dü-
zeyinde normalden uzak olduðundan ma-
denin unsurlarý birbirinden ayrýlma eðili-
mindedir ve bunu ancak madene nüfuz
eden onun sûreti önler. Bitkilerin bileþimi
normale madenlerden daha yakýn oldu-
ðundan onlara nüfuz eden nefis büyüme,
beslenme ve üremenin ilkesidir. Hayvan-
larýn mizacý normale bitkilerden daha ya-
kýn bulunduðundan onlarýn nefisleri de du-
yumsama (ihsas) ve iradî hareketin ilkesi-
dir. Nihayet insanýn yapýsý tam normale
canlý mizaçlarý arasýnda en yakýn olandýr.
Bu bakýmdan sadece insanî nefis baðým-
sýz bir cevher olma özelliðine sahiptir. Be-
lirtilen dört varlýk türünün her biri kendi
kategorilerinin özellikleri yanýnda bir alt-
taki kategorilerin özelliklerini de taþýmak-
tadýr. Ay altý âlemindeki bütün nefislerde
ortak nokta bunlarýn maden, bitki ve in-
sana faal akýldan taþmasý, nüfuz etmesi-
dir. Sudûr veya yaratma sürecinde her bir
varlýk türünün ortaya çýkmasý, türün cis-
manî unsurlarýnýn dengeli birleþimi saye-
sinde oluþan bir tür birlik seviyesinde ger-
çekleþmektedir.

Nefsin iþlevini aletler vasýtasýyla yapma-
sý onun ay altý âlemindeki varlýk durumu-
na, bilgi edinme sürecine ve gayesiyle iliþ-
kisine delâlet etmektedir. Buna göre un-
surlar ve madenlerin sûretleri iþlevlerini
doðrudan icra etmektedir. Halbuki nefis-
teki yetilerin güç halinden fiil alanýna geç-
mesi ancak aletler vasýtasýyla olmaktadýr.
Ýnsan nefsinde de durum böyledir. Nefsin
kendini yetkinleþtirmesinin aracýlarý duyu-
sal kavramlardýr. Aklî olanla maddî olan
arasýndaki vasýta duyusal kavramlardan
cüz’î mânalar çýkaran vehim gücüdür. Da-
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