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Gerek kendiliğinden oluşan 
gerekse bu amaçla yapılmış 

mekanlarda toplanan, 
maddi temizliğin yanı sıra 

dini temizlikte de kullanılması yönüyle 
fıkha konu olan su birikintisi 

L 

L 

(bk. KUYUIAR; SU). 

HAVUZLU HAMAM 

İstanbul Cibali'de 
Mimar Sinan tarafından 

yapılan hamam. 

_j 

_j 

Ayakapı ve Valide Sultan. halk arasın
da ise Yenikapı (Cibali) Hamarnı olarak da 
anılır. Haliç kıyısında Fener i!e Ayakapı 
arasında son yıllarda genişletilen sahil yo
iunun kenarında bulunmaktadır. Kuru
cusu ll. Selim'in hanımlarından lll. Mu
rad'ın annesi Nurbanu Sultan'dır. istan
bul kadısına hitaben yazılan ve Ahmed 
Refik Altınay tarafından yayımlanan 29 
Safer 990 (25 Mart 1582) tarihli hüküm
den anlaşıldığına göre hamam, Nurbanu 
Sultan tarafından Üsküdar'da Toptaşı 
semtinde yaptırılan Atik Valide Sultan 
Külliyesi'ne gelir sağlamak üzere vakfe
dilmiştir. Ayvansar ayi. eserinde topladığı 
kitabeler arasında , "Yenikapı dahilinde 
olan hammarnın tarihidir" başlığı altında 
kapısı üstündeki, "Bi -hamdillah bucay- ı 

hurrem-abad 1 Hezaran sa'y ile buldu 
çü n itmam 1 Bu ali menzile denildi tarih 1 
Ki yüzü suyudur şehrin bu hammam, 
990" mısralarından ibaret kitabesini ver
mektedir. Kitabede baninin adı geçme
mekle beraber bu yapının Nurbanu Sul
tan'ın evkafından olduğu Sinan'ın eserle
r inin adlarını veren listelerden anlaşıl
maktadır. Tuhtetü'l-mi 'marin'de de Va
lide Sultan adı altında zikredilen vakıf ha-
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Havuzlu Hamam'ın planı 

mamları arasında "İstanbul'da Yenikapı'
da mezburenin hamam ı"' olarak anılmak
tadır. Evliya Çelebi tarafından bir cümle 
ile anılan hamam benzerlerinin pek çoğu 
gibi sonraları özel mülkiyete geçmiş, her
halde Ayakapı-Cibali semtlerinde çıkan 
büyük yangınlarda harap olmuş ve gü
nümüze yarısı yı kık ve merrnerieri sökül
müş bir durumda gelebilmiştir. Haliç kı
yısındaki sahil yolu açıldıktan sonra uzun 
yıllardan beri kereste deposu olarak kul
lanılan bu eser, bütün perişanlığı ile ana 
cadden in kenarında ortaya çıkmış halde-
dir. · 

Havuzlu Hamam, arası tuğla hatıllı kes
me taştan yapılmış bir bina olup tek ha
mam olarak inşa edilmiştir. Başka ha
mamlarda pek az rastlanan bir özelliği, 
soyunma yeri önünde yanlardakiler ay
nalı tonozlarla, ortadaki ise kubbeli to
nozla örtülü üç bölüm halinde bir holün 
bulunmasıdır. Böylece Haliç kıyısında ku
zey rüzgarına açık bir yerde bulunan ha
mamın camekan kısmının korunması dü
şünülmüş olmalıdır. Soyunma yeri büyük 
bir kubbe ile örtülü kare bir mekandır. 

Dış cephesinde m ermer söveli, demir par
maklıklı dikdörtgen iki pencerenin üstün
de ortadaki sivri kemerli uzun, yanlarda
kiler yuvarlak üç pencere bulunur. Böyle
ce cephenin masif görüntüsü hafifletil
miş ve ahenkli biçimde hareketli bir ifa
deye kavuşturulmuştur. llıklık kısmı, ku b
be ve tonozlarla örtülü dar bir mekandan 
ibarettir. Sıcaklık kısmı ise Türk mimari
sinde çok yaygın bir uygulama olan dört 
eyvan şemasına göre yapılmıştır. Eyvan
ların üstleri tonozlarla, köşelerdeki dört 
halvet hücresinin üstleri ise kubbelerle 
örtülüdür. Reşat Ekrem Koçu, 1947'de 
camekan kubbesinin sağ köşesinde ka
lem işi nakışlardan kalabilen son parçayı 
gördüğünü yazmıştır. 

İstanbul'da genellikle çifte hamam ya
pılırken burada kadınlar kısmının bulun-

mamasının sebebi, herhalde hamamın 
Haliç tarafı surları dibinde oluşu ve o dö
nemde sur dışında dar kıyı şeridindeki 
tezgahlarda gemi bakımı işinde çalışan
larla gemiciler tarafından kullanılmasın 

da aranmalıdır. 
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~ SEMAVİ EYicE 

HAWA 
(çf~) 

İlk kadın, 
Hz. Adem'in zev~esi 

ve insan nesiinin annesi. 
_j 

İbranice revrat'ta adı Hawah'tır. rev
rat'ın Yunanca tercümesine Eva, Latin
ce'ye Heva, buradan da Batı dillerine Eve 
şeklinde geçmiştir. Tevrat'a göre insan 
nesiinin annesine Hawa ismi. bütün ya
şayanların annesi olduğu için "canlı , ya
şayan" anlamında Hz. Adem tarafından 
verilmiştir (Tekvln. 3/20). Böylece Kitab- ı 

Mukaddes yazarı, havva kelimesini "ya
şamak" veya "yaşatmak" anlamındaki ha
yah köküyle (La Sainte Bible: La Bible de 
Jerusalem, s. 1 2; Ligier, s. 222) yahut "ha
yat" anlamındaki hayya ile açıklamakta
dır (Ancien Testament, s. 49) . Bununla 
beraber hawa kelimesinin etimolojisi tar
tışmalıdır. TekYin'deki (3/20) etimoloji ke
limeyi yaşamak (hayah) köküyle bağlantılı 
kılmaktadır. Buna karşı, İbranice'de ya
şamak fiilinin havvah değil hayah olduğu 
i tirazı yapılmakla birlikte (/DB, II, I 8 I) 
havvah kelimesinin "canlı, yaşayan" an
lamındaki hayyahın eski şekli olduğu be
lirtilmektedir (Dhorme, s. ı ı). Lexicon 
in Veteris Testamenti'de (Leiden 1 953) 

havva kelimesinin dokuz muhtemel kö
kü verilmekte olup başlıcaları şunlardır: 
a) Ararnice "yılan" anlamındaki hewyah 
veya hiweya. Rabbani yarumcular hav
vah kelimesini Ararnice'deki bu kökle ir
tibatlandırmaktadır. Buna göre yılan Hav
va'nın mahvolma sebebi, Hawa da bu an
lamda kocasının yılanı idi (EJd., VI . 979). 

Yakın zamanlarda hawa kelimesinin Fe
nike yılan ilahı hwt ile alakasının kurul-



ması sebebiyle bu etimoloji yeniden can
landırılmıştır (a.g.e., VI . 979; ERE, V. 607); 
b) Kartaca dilinde bir özel isim .(tanrıça 

adı) olan Hawwath. c) Sumerce'de "an
ne" anlamındaki ama. Bu kelime Akkad
ca'ya awa, oradan da İbranice'ye havvah 
olarak geçmiştir. d) İbranice'de "çadır
lar" anlamına gelen hawwoth. Bu etimo
lojiye göre kadın çadıra benzetHip istiare 
yoluyla ona bu isim verilmiştir. e) Hiw
wah (ilk anne). f) Hayyah (Kitab-ı Mukad
des ve Talmud İbranlcesi'nde "canlı, ya
şayan" demektir; Ligier. s. 222) . 

Öte yandan W. Robertson Smith haw
wah kelimesini "klan" anlamındaki hay 
ile bağlantılı kılmakta ve hawwahın, müş
terek anneden gelenlerin oluşturduğu 
akrabalık kavramının kişileşmesi olduğu

nu ileri sürmektedir (ERE, V. 607) Well
hausen ve diğer bazı modern araştırma
cılar hawwahın "yılan" anlamına geldiği

ne kanidirler. Bu yorum, Babilanya koz
molojisinin bazı formlarında bulunan ve 
bütün varlıkların ilkel ejderha olan Tia
mat'tan neşet ettiğini kabul eden inan
ca paralel olarak Tekvin kitabında da yer
yüzünde hayatın yılanla başladığı inancı
nın mevcut olduğu düşüncesine dayan
maktadır. J. Skinner de (International 
Critica/ Commentary, s. 85) hawwah 
adıyla Sami dillerde yılan karşılığı kulla
nılan kelimenin bağlantısına işaret et
mektedir (ERE, V. 607) . Diğer taraftan 
Hurri tanrısı Hebat ile Havva arasındaki 
ilişki faraziyesi gerçeği yansıtmamakta
dır (Laroche. Xlll/2411979-801. s. 119). 

Tevrat'ta insanın yaratılışıyla ilgili iki 
anlatımdan Ruhban metnine ait olan il
kinde (Tekvln. 1/27; 5/2) insanın erkek ve 
dişi olarak yaratıldığı, Yahvist metne ait 
ikincisinde ise (Tekvln. 2/18-2 3) önce er
keğin. daha sonra kadının yaratıldığı be
lirtilmektedir. Bu ikinci rivayete göre er
kek yaratıldıktan sonra Rab ona uygun 
bir yardımcı yapmak niyetiyle kır hayvan
larını. göğün kuşlarını topraktan yaratır. 

Adam bütün bu varlıklara ad koyar, fa
kat kendisine uygun bir yardımcı bula
maz. Bunun üzerine Rab Allah Adam'ı de
rin bir uykuya daldırır, onun kaburga ke
miklerinden birini alarak bundan bir ka
dın yapar ve Adam'a getirir. Adam da, 
"Şimdi bu benim kemiklerimden kemik 
ve etirnden ettir; buna kadın (nisa. İbra
nice'de i şşah) denilecek, çünkü o insan
dan (erkek. İbranice'de iş) alındı" der 
(Tekvln . 2/18-23) . 

Tevrat'ta Havva adına yapılan atıflar 
(Tekvln. 3/20; 4/1). muhtemelen yaratıiış 
hikayesinin en eski şekli değil Yahvist 

metnin muahhar bir katmanıdır. En eski 
yaratılış hikayesinde ise (Tekvtn. 2/23) 
Adem ilk kadına "işşah" adını vermekte
dir (/DB, ll, 181-182; ERE, V. 607). 

Tevrat tefsirlerine göre Havva, Adem'in 
sağ böğründeki on üçüncü kaburga ke
miğinden yaratılmıştır. Thnrı onu böbür
lenmemesi için Adem'in başından, baş
kasına bakmaması için onun gözlerinden, 
başkalarını dinlememesi için kulakların
dan. dedikodu yapmaması için ağzından, 
kıskanç olmaması için kalbinden, hırsız
lık yapmaması için ellerinden. başı boş 
dolaşmaması için de ayaklarından yarat
mamış; fakat mütevazi olması için bede
nin gizli olan kısmından (kaburga kemi
ğinden) yaratmıştır (EJd., VI. 980; Ge
nesis Rabba, XVIII/2; Cohen. s. 160). 

Sumerh,;r'in Enki ve Ninhursag efsane
si, Havva'nın Adem'in kaburga kemiğin
den yaratılması olayına ışık tutmaktadır. 
Bu efsaneye göre Dilmun (Sumer cenne
tinin adı) saf, temiz ve parlak bir mem
leket, hastalık ve ölüm bilmeyen "yaşa
yanların memleketi"dir. Büyük ana tan
rıça Ninhursag, bu cennette diğerlerinin 
yanında sekiz bitkiyi filizlendirir, fakat su 
tanrısı Enki bu bitkileri birer birer yer. 
Bunun üzerine Ninhursag çok kızar ve 
Enki'yi ölümle lanetler. Enki'nin sağlığı 
tozulmaya başlar ve sekiz organı hasta
lanır. Daha sonra Ninhursag, Enki'nin ağ
rıyan sekiz organı için sekiz tanrı yaratır 
ve onu iyi edip sağlığına kavuşturur. En
ki'nin hasta organları arasında kaburga 
da vardır. Kaburganın iyileşmesi için Nin
hursag tanrıça Ninti'yi doğurur. "TI" Su
merce'de hem kaburga hem de hayat 
demektir. Enki'nin kaburgasını iyi etmek 
için yaratılan tanrıçanın ismi hem "kabur
ganın hanımı" hem de "yaşatan hanım" 
anlamına gelmektedir. Böylece Sumer 
edebiyatında "kaburganın hanımı" de
mek olan isim, bir kelime oyunu ile Tev
rat'ın cennet kıssasında Havva olarak "ya
şatan hanım" anlamına dönüşmüştür 

(Kramer. s. 123-127; ER, V. 199). 

İbranice Tevrat'ta, "Adam'dan aldığı 
kaburga kemiğinden bir kadın bina etti" 
denilmektedir. Kaburga karşılığındaki İb
ranice kelime aynı zamanda "yan, bö
ğür" anlamına da gelmektedir (Ancien 
Testament, s. 47) . 

Tevrat'taki anlatıma göre Adem'in ka
burga kemiğinden yaratılan ve Adem 
tarafından lşşah adı verilen ilk kadın 
Adem'in karısı olur ve ikisi çıplak şekilde 
hiçbir utanç duymadan cennette yaşar
ken yılan kadını kandırır ve ona Allah'ın 

yasak kıldığı meyveden yedirir. Kadın bu 
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meyveyi kocasına da verir ve o da yer; bu
nun üzerine ikisinin de gözleri açılır ve 
çıplaklıklarının farkına varırlar. Adem ka
rısını. karısı ise yılanı suçlar. Yasağı çiğne
mesi sebebiyle kadın, kendisine, "Zah
metini ve gebeliğini ziyadesiyle çoğalta
cağım; ağrı ile evlat doğuracaksın ve ar
zun kocana olacak, o da sana hakim ola
caktır" denilerek cezalandırılır (Tekvln . 
3/1-16) . Kadın böylece beşersoyunun an
nesi olur. Bu rolüne işaret etmek üzere 
Adem ona yeni bir isim olarak Havva adı

. nı verir; çünkü bütün yaşayanların anne-
si olmuştur (Tekvin . 3/20) . 

Rabbani literatüre göre Havva Adem'in 
sağ böğründen, on üçüncü kaburgasın
dan ve kalbinin etinden yaratıldı. Havva 
ile birlikte şeytan da yaratıldı. Tanrı Hav
va'yı bir gelin gibi süsledi; onun için kıy
metli taşlarla, incilerle ve altınla bezen
miş bir gelin odası yaptı. Bu gelin odasını 
melekler koruyordu. Adem Havva'yı gö
rür görmez kucaklayıp öptü. 

Kıskançlıktan çıldıran samael (şeytan) 

yılanın Havva'yı kandırmasını sağladı. Di
ğer bir rivayete göre ise yılan bizzat Hav
va'ya sahip olmak için onu günaha teşvik 
etti ve onu şehvete sürükledi. İki koru
yucu meleğin yokluğundan faydalanarak 
şeytan ya da yılan Havva'yı kandırdı. Ya
sak meyveyi tutan Havva, ölüm melegi
nin kendisine doğru gelmekte olduğunu 
görünce Adem'i de kendi kaderine ortak 
etti. Yılan onu günaha çağırdığında şa
rap içen Havva bunu Adem'in içeceği
ne de karıştırdı. Sadakatsizliği sebebiyle 
Havva'ya dokuz bela verildi (EJd., VI. 
983; JE, V, 275-276) . 

Daha sonra Ad em ve Havva cennetten 
çıkarılır (Tekvin. 3/22-24). Havva önce Ka
in'i (Kabil). daha sonra Habil'i dünyaya ge
tirir (Tekvin. 4/1-2) Habil'in öldürülme
sinden sonra Havva Şit'i doğurur (Tek
vln. 4/25) . Tevrat'ta Havva ile ilgili başka 
bilgi yoktur. Tevrat tefsirlerinde ise Kabil 
ve Habil'den sonra Adem ile Havva'nın 
130 yıl ayrı yaşadıkları, ardından tekrar 
birleştikleri ve Şit'in doğduğu belirtilir. 
Havva vefat ettiğinde Hebron'daki Mak
pela mağarasına Ade m 'in yanına defne
dildi (EJd. , VI, 983) 

Bazı apokrif kitaplarda Havva'nın cen
netten çıkarıldıktan sonraki hayatıyla il
gili olarak ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. 

Bunlardan ~·Adem ile Havva'nın Hayatı" 
adlı eserde nakledildiğine göre Adem ile 
Havva Eden'den kovulduktan sonra aç ka
lırlar ve her yerde yiyecek ararlar. Cen
nette yediklerine benzer yiyecek bulama
yınca tövbe etmekten . başka çare bula-
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mazlar. Hawa boynuna kadar Dicle sula
rına dalar ve otuz yedi gün bu vaziyette 
kalır. Adem de Erden ırınağına dalarak 
kırk gün orada kalır. Onlar böylece Al
lah'ın lutfuna nail olmayı umarlar. 

"Adem ile Hawa'ıiın Mücadelesi" adlı 
kitaptaki bilgilere göre ise cennetten çı
kan Adem ile Hawa birçok güçlükle kar
şılaşırlar. Allah onlara ikamet etmeleri 
için bir mağara tahsis eder. Orada çeşitli 
sıkıntılara maruz kalırlar. Her defasında 
Tanrı imdatlarına yetişir ve nihayet beş 
buçuk gün yani 5500 yıl sonra onlara kur
tulacaklarını ve bütün iyilerin tekrar cen
nete gireceğini bildirir. işledikleri günah 
sebebiyle tövbe edip cennete tekrar gi
rebilmek için Ad em ile Hawa suya dalar
lar, fakat şeytan Hawa'yı kandırır ve kırk 
gün dolmadan sudan çıkarır. Bu sebeple 
açlık, susuzluk, yorgunluk vb. sıkıntılara 
maruz kalırlar. Allah· onlara ihtiyaçlarını 
nasıl karşılayacaklarını öğretir. Şeytan ise 
ümitsizliğe itmek amacıyla içinde kaldık
ları mağarayı ateşe verir, çeşitli şeylerle 
kendilerini korkutur. fakat Allah onları 
himaye eder. Şeytan Adem ve Hawa'ya 
son bir tuzak daha kurar ve Allah müsa
ade etmeden onları birleşmeye sevkeder. 
Fakat Allah'ın meleği kendilerine görü
nüp birleşmeden önce kırk günü oruç ve 
dua ile geçirmelerini söyler. Nihayet cen
netten çıkarılışın ZZ3. günündeAdem ile 
Hawa evlenirler. Hawa ağrılı bir doğum
la Kain'i ve kız kardeşi Luva'yı (İ s lam! 
kaynaklarda Aklima), ardından Habil ve 
Aklejan'ı (İslam! kaynaklarda Lebuda) 
dünyaya getirir (bk HABiL ve KABiL). 

"Hazineler Mağarası" adlı kitapta. 
Adem'in altıncı gün olan cuma gününün 
birinci saatinde, Hawa'nın ise üçüncü sa
atinde yaratıldığı, üçüncü saatte cenne
te girdikleri, yasak meyveyi yemeleri se
bebiyle dokuzuncu saatte cennetten çı
karıldıkları. bu sırada ikisinin de bekar ol
duğu anlatılır. Cennetten çıktıktan sonra 
bir dağın tepesindeki mağaraya gizlenir
Ier. önce Kain ve kız kardeşi. sonra da Ha
bil ve kız kardeşi dünyaya gelir. Kain Ha
bil'i öldürür. Adem ile Hawa Habil için 
1 00 yıl yas tutarlar. Daha sonra Şit doğar 
(DBS, 1, 106-1 13). 

Adem ve Hawa'ya dair Ermenice ya
zılmış apokrif kitaplarda ise Adem'in cu
ma sabahı, Hawa'nın da onun kaburga 
kemiğinden günün üçüncü saatinde ya
ratıldığı, Adem'in günün ikinci saatinde. 
Hawa'nın ise gecenin üçüncü saatinde 
öldüğü belirtilir. Cesetleri Hz. Nuh tara
fından gemiye nakledilmiş. tufan sonra
sında Adem'in cesedi Golgotha'ya, Hav
va'nın cesedi de Beytlehem'e Mesih'in 

544 

doğduğu mağaraya defnedilmiştir (a.g.e., 
I, 129). 

Hıristiyanlık, Hawa'nın yaratılışı ve ha
yatıyla ilgili olarak Tevrat'ta yer alan bil
gileri kabul etmekte ve onu Meryem'le 
karşılaştırmaktadır. Kilise babaları arasın
da Meryem'le Hawa'yı karşılaştıran ilk 
kişi olan Justin'e göre Meryem hayat ve 
sadakati n, Hawa ise sadakatsizlik ve ölü
mün sembolüdür. iskenderiyeli Clement, 
lrenaeus. Methodius. Tertullian ve Augus
tin de Hawa'ya dair geniş yorumlar yap
mışlar. fakat bu yorumlarda genellikle 
Meryem'in olumlu, Hawa'nın olumsuzyö
nünü işlemişlerdir. Kilise babalarının yo
rumunda bir bakire (Havva) sebebiyle 
ölüme mahkum olan insanlıkyine bir ba
ki re (Meryem) vasıtasıyla kurtulmakta
dır. Hıristiyan telakkisine göre kadın ha
ram meyveyi Adem'e yedirerek cennet
ten kovulmasına ve böylece insan nesii
nin günahkar olmasına sebep olmuştur. 
Augustin, Hawa'nın Adem'in kaburga ke
miğinden yaratılmasında sembolik bir 
değer görür. Buna göre Hawa. erkeğin 
gücünden faydalanması istendiği için 
onun kaburga kemiğinden yaratılmıştır. 
Erkekte ise alınan kaburga kemiğinin ye
rine ona kadın yumuşaklığını veren et 
konmuştur. Aquinas, kadının erkeğin böğ
ründen yaratılmasında kadın ve erkeğin 
sosyal iş birliğinin işaretini görür (New 
Catholic Encyclopedia, V, 655-656). 

Yeni Ahid Hawa'nın aldatmasını hıris
tiyanlar için bir uyarı olarak zikreder (Ko
rintoslular'a İkinci Mektup, 11/3) ve ka
dının aldanarak suça düşmesi yüzünden 
ancak çocuk dağurmakla kurtulabilece
ğini belirtir (Timoteos·a Birinci Mektup, 
2/15). Erkek kadına hakim olmalıdır. zira 
önce Adem, sonra Hawa yaratılmıştır. 
Bir yoruma göre Adem aldanmamış. fa
kat kadın aldanarak suça düşmüştür (Ti
moteos·a Birinci Mektup, 2/12-14). 

islam öncesi dönemde hıristiyan şair 
Adi b. Zeyd'in bir şiirinde de rastlanan 
Hawa adı (Horovitz, s. 108) Kur'an-ı Ke
rlm'de geçmemekte, Hz. Adem'Ie ilgili 
ayetlerde ondan Adem'in zevcesi olarak 
bahsedilmektedir ( el-Bakara 2/35: el
A'raf 7/ 19: Ta ha 20/ 117). Bazı hadislerle 
konuya dair islami literatürün tamamın
da ise Hz. Adem'in hanımının ismi olarak 
zikredilmektedir. Ayrıca Hawa kelimesi 
için "siyah" anlamındaki ahvanın müen
nesi, bir yer adı ve hatta Alkame b. Şi
hab'ın atının adı şeklinde açıklamalar ya
pılmaktadır (Lisanü 'l-'Arab, XIV, 207-
208: Horovitz. s. I09) . 

Kur'an-ı Kerim'de Hawa'nınyaratılışın
dan bahsedilmemekte, kocası Adem ile 

birlikte cennete yerleştirilmeleri ve son
ra oradan çıkarılışları anlatılmaktadır (el
Bakara 2/35-38: el-A'raf 7/19-25: Taha 
20/I I 7- I 23). Yine Kur'an'da Hz. Adem'in 
topraktan yaratıldığı belirtilmekte (Al-i 
İ m ran 3/59). öte yandan, "Ey insanlar! Si
zi bir tek nefisten yaratan ve ondan da 
eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek 
ve kadın üretip yayan rabbinizden sakı
nın" (en-N isa 4/ I: el-A'raf 7/189: ez-Zü
mer 39/6) denilmektedir. Genellikle mü
fessirler, ayetteki nefis kelimesiyle Hz. 
Adem'in kastedildiğini söylemekte ve bu
na delil olarak da şu hadisi göstermekte
dirler: "Kadınlar hakkında hayır tavsiye 
ediniz (onlara iyi davranınız ) : çünkü ka
dın eğri kaburga kemiğinden yaratılmış
tır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı baş 
tarafıdır. Onu doğrultınaya çalışırsan kı
rarsın. hali üzere bırakırsan öyle eğri ka
lır. Kadınlar hakkında hayır tavsiye edi
niz" (Buhar!, "NikaJ::ı", 80: İbn Mace, "Ta
haret", 77) . Bu hadis, umumiyetle lafz'i 
manada yorumlanarak Hawa'nın Adem'in 
kaburga kemiğinden yaratıldığı görüşü
nün benimsenmesine rağmen Tevrat'a 
da uygun olan bu görüş bazı alimlerce 
kabul edilmemektedir (Sabun!, 1-II, 352-
353: Münav!, I , 503). Hadisi, kadınların 
hassas ruhi durumunu belirten mecazi 
bir ifade olarak yorumlayan bir kısım 
alimler Hz. Peygamber'in bu açıklamasıy
la. yaratılışın menşeinden ziyade kadın
lara karşı dikkatli ve nazik davranılması 
gerektiğine dikkat çektiğini kabul etmek
tedirler. 

Bazı yeni müfessirler. insanların bir tek 
nefisten yaratıldığını belirten ayetteki ne
fis kelimesinin Hz. Adem'i değil insanın 
aslı olan ilk caniıyı ifade ettiğini. bu ilk 
canlının eşeysiz üreme ile tekamül edip 
eşeyli üreme merhalesine geldiğini, son
ra da ilk defa kendisinden üremiş olan 
dişisiyle birleşerek insanlığı meydana ge
tirdiğini ileri sürmüşlerdir (Ateş , Il, 188-
193) Bu görüşe göre ayetten de anlaşı
lacağı gibi ilk merhalede insanın eşi müs
takil yaratılmamış. insanın kendisinden 
yaratılmıştır. Şu halde insanın ilk çoğal
ması cinsel olmayan çoğalmadır. Eğer ha
disteki kadın kelimesiyle kastedilen Hav
va ise Hawa'nın Adem'den yaratılması 
insanın kökenindeki bu eşeysiz çoğalma
ya işaret olabilir. Diğer taraftan doğacak 
çocuğun cinsiyetinin babaya bağlı olması 
da hem erkek hem de kadın cinsinin bir 
tek nefisten yani erkekten geldiğini gös
termektedir (a.g.e., Il, 192- I 93). 

Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgilere gö
re Adem ile zevcesi Allah tarafından cen
nete yerleştirilir. Orada bir ağacın mey-



vesi dışında her şeyden diledikleri gibi yi
yecekleri, fakat o ağaca yaklaştıkları tak
dirde zalimlerden olacakları bildirilir. An
cak şeytan her ikisini de kandırır ve yasak 
meyveden yerler. Bunun üzerine ayıp yer
leri kendilerine görünür ve cennet yap
raklarından üzerierini örtmeye ça lışı rlar. 

Daha sonra Allah'tan kendilerini bağışla
masını dilerler. Allah da yeryüzüne inip 
orada yaşayacaklarını. orada ölüp yine 
orada dirileceklerini bildirir (el-Baka ra 2/ 
35-38; ei-A'raf 7/ 19-25; T§ha 20/ 11 5- 123) 

revrat'taki bilgilerin aksine Kur'an-ı Ke
rim'de Hz. Adem 'in ilk günahı kadının 
teşvikiyle işlediğine dair hiçbir ifade yok
tur. Nitekim revrat'ta yılanın Havva 'yı , 

onun da Adem'i kandırdığı belirtilirken 
(Tekvin, 3 ı Kur'an'da şeytanı n ikisinin içi
ne vesvese soktuğu ( ei-A'raf 7 /20). ikisi
ne de hata işlettiği (ei-Bakara 2/36) bil
dirilmektedir. Ta ha süresinde ( 20/ 120-
ı 21 ). "Şeytan onun aklını karıştırdı ve 'Ey 
Adem! Sana ebedllik ağacını ve sonu gel
mez bir saltanatı göstereyim mi?' dedi. 
Bunun üzerine ondan (ağacın meyvesi n
den) yediler" denilmektedir. Muhteme
len bu ayette, vahye m uhatap olması se
bebiyle asıl sorumluluk Adem'e ait oldu
ğu için şeytanın doğrudan ona hitap et
tiği bildirilmiş. Havv~i'ya hitabından söz 
edilmemiştir. 

Yahudi- hıristiyan geleneğinde Havva 
ayartıcı ve baştan çıkarıcı olarak takdim 
edilirken Kur'an'a göre insanlığın ilk çifti
nin her birinin cennetten kovulmasıyla 
sonuçlanan olaylardan erkek ve kadın eşit 
bir şekilde sorumlu tutulmuştur. Nitekim 
Kur'an'da Adem'in zevcesi Adem'in ken
disi gibi genellikle şeytani düzenierin kur
banı olarak resmedilir ve yine Adem gibi 
şeytanın ayartmasına uymasından do
ğan sonuçlardan payını tamamıyla alır. 
Buna karşılık Kur'an sonrası islami gele
nekte Havva imajı , çok defa kocasının 
cennetten atılışından tek başına sorum
lu tutulacak kadar değişmiştir (Sm ith
Haddad, VI/ i 11 9921, s. 64) 

Kur'an'da yer almamasına karşılık ha
dislerde Havva' nın gerek yaratılışı gerek
se cennetten ç ıkarılıştaki rolüyle ilgili bil
giler mevcuttur. Birkaç hadiste Havva'
nın adı anılmış (Müsned, V, ll ; Buharl, 
"Enbiya'", ı ; Tirmizi, "Tefs!r", 4, 7; ibn 
Ma ce. "Taharet", 77 ı. bazı hadislerde de 
Havva'nın adı zikredilmeden kendisinden 
dolayi ı olarak söz edilmiştir. Havva adının 
geçmediği bir hadiste kadının eğe kemi
ğinden yaratıldığı belirtilirken Havva adı
nın yer aldığı bir başka hadiste. "Eğer 
Havva olmasaydı kadın cinsi eşine hıya
net etmezdi" denilmiştir (Buharl, "Enbi-

ya' " , ı. 25; Müslim, "Ra<W", 62, 63) Ha
dis yorumcuları. bu ifadeyle Havva' nın ilk 
günahtaki rolüne işaret edildiğini ileri 
sürerler. Mesela ibn Hacer ei-Askalanı. 
"Havva şeytanın kendisine şirin göster
diği şeyi kabul etmiş ve kendisi de bunu 
Adem'e şirin göstermiştir; işte hadisteki 
hıyanetin anlamı budur" der ( Fetf:ıu 'l-ba

rf, v ı . 424) Ancak aynı hadis. Havva'dan 
itibaren bütün kadınların cinsi cazibeleri 
dolayısıyla kocaları üzerinde dini ve ahla
ki bakımdan olumsuz sonuçlar doğurabi
lecek bir etki gücüne sahip oldukları şek
linde de yorumlanmıştır (Muhammed 
Gaza ll. s. 280-281. 286) 

Tarih. tefsir ve kısas-ı enbiya kitapların
da Havva ile ilgili çoğu i srailiyat türünden 
çeşitli rivayetler yer almıştır. Buna göre 
Allah Adem'i cennete yerleştirdiğinde 
Adem orada yalnızdı. Onu ağır bir uyku
ya daldıran Allah sol böğründeki kabur
ga kemiklerinden birini almış ve ondan 
Havva'yı yaratmıştır. Bu ameliye sırasın
da Adem hiç acı çekmemiştir; çünkü 
eğer acı hissetseydi kadına karşı meyli 
olmazdı. Daha sonra Havva'ya cennet el
bise! eri giydirilir. süslenir ve Adem'in 
baş ucuna oturtulur. Adem uykudan uya
nınca onu görür ve Havva adını verir. Me
leklerin bir sorusu üzerine de onun kadın 
olduğunu. canlıdan yaratıldığı için ona 
Havva adını verdiğini bildirir; niçin yara
tıldığı sorusuna da. "Her iki cinsin birbi
riyle huzur bulması için" karşılığın ı verir 
(k rş. er- ROm 30/2 1; ei-A' raf 7/189; Sa' le
bi, s. 22). Adem topraktan yaratıldığı için 
erkekler yaşlandıkça güzelleşmekte. ka
dınlar ise etten yaratıldıkları ve et zaman
la bozulduğu için yaşlandıkça çirkinleş
mektedirler (Sa'lebl. s. 22) Aynı kaynak
larda cennette yasak meyveyi yemeleri 
için iblls'in her ikisini de iğvaya çalıştığı 
ve yasak meyveyi önce Havva'nın . ardın

dan Adem'in yediği belirtilir. Said b. Mü
seyyeb'den nakledilen bir rivayette ise 
Adem'in aklı başında iken yasak meyveyi 
yemediği. bunun üzerine Havva'nın ona 
içki içirip sarhoş ettiği. sonra da ağacın 
yanına götürerek Adem'in yasak meyve
den yemesini sağladığı ifade edilir. 

Yine Kur'an dışındaki islami kaynakla
ra göre yasak meyveyi yemek suretiyle 
ilahi emre karşı gelmeleri üzerine Adem 
ile Havva cennetten çıkarılarak cezalan
dırılmış . erkek ve kadına verilen müşte
rek cezalara ilaveten Havva'ya ve daha 
sonraki bütün hemcinslerine adet kana
ması. hamilelik. ağrılı çocuk doğurma gi
bi birçok ceza verilmiştir. Cennetten çı
karıldıktan sonra Havva Cidde'ye inmiş 

HAVVA 

ve Arafat'ta Hz. Adem'le buluşmuş. yirmi 
batında kırk çocuk doğurmuş, Adem'in 
ölümünden bir yıl sonra vefat etmiş ve 
onun yanına defnedilmiştir. Adem'in kab
ri konusunda çeşitli görüşler mevcut ol
duğu gibi Havva'nın kabrinin yeri de bi
linmemektedir. Cidde'de ona nisbet edi
len, Evliya Çelebi'nin ziyaret ettiği bir 
kabir Suudi yönetimi tarafından yıktırıl
mıştır (DİA, VII , 524) . 

Peygamberliğin sadece erkeklere has 
olmadığını. kadınlardan da peygamber 
geldiğini ileri süren Ebü'I-Hasan ei-Eş'a

rl'ye göre Havva da nebidir. Matüridi 
alimleri ise bunu kabul etmezler (DİA, 
lll , 487; Xl, 446) 
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