
ve'n-nüşur'unda(s. 88-1 10), Kurtubi'nin 
et-Te~kire tf a~vali'l-mevta'sında (s. 
347-355). İbn Kesir'in en-Nihdye'sinde 
(s. 188-209) havz ve kevser özel başlıklar 
altında kaydedilmiştir. 

Baki b. Mahled'in havz ve kevser konu
sunda on üç sahabiden rivayet edilen ha

disleri bir araya getirdiği Kitab tfhi ma 
ruviye ii'l-~avz ve'l-kev~er'i (Abdülka

dir b. Muhammed Ata SQfl, Merviyyatü'ş
şal)abe fi 'L-I)avz ve 'L-kevşer adlı eserin 
içinde, s. 75-108). ibn Beşküval'in on beş 
sahabiden gelen rivayetlerle yaptığı e~
Zeyl 'i:ıla Cüz'i Ba]fi b. MaJJ.led fi'l
~avz ve'l-kev~er adlı zeyli ile (Merviy· 

yatü'ş-şaf:ıabe içinde , s. 109-126) Abdül
kadir b. Muhammed Ata SQfi'nin el

Müstedrek ii e~adişi'l-~avz ve'l-kev
şer (Merviyyatü 'ş-şahabe içinde, s. ı 27-
1 70) ve Ziyaeddin el-Makdisi'nin Cüz' ii
hi turu]fu ~adi~i'l-~av:li'n-nebevi (İbn 
Hacer, XI, 398; ROda ni, s. 2 ı ı) adlı küçük 

hacimli risaleleri ve cüzleri de havz ve 
kevser konusunda yapılan çalışmalardan
dır. Mustafa Ertürk'ün hazırladığı Metin 
Tenkidi Prensipleri Açısından Sahih-i 
Ruhari'deki Bazı Fiten Hadislerinin 
Değerlendirilmesi adlı doktora tezin
de (bk. bibl.) fitenle bağlantısı açısından 
havz hadisi üzerinde ayrıntılı olarak du
rulmuştur (s. 223-29 I). 
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Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) b iri. 

HAY 

_j 

Sözlükte "yaşamak, diri ve canlı olmak" 
anlamına gelen hayat (hayevan) kökün
den sıfat olup "diri olan, yaşayan" demek
tir. Ragıb el-isfahanl, Kur'an-ı Kerim'de 
yer alan hayat kavramını altı grup içinde 
mütalaa etmekte, bunların beşinin haki
kat veya mecaz manalarıyla bitkiler, hay
vanlar ve insanlar yani faniler için kulla
nıldığını söylemekte, Allah'a mahsus olan 
hayatın ise "ölümsüzlük" (beka) anlamına 
geldiğini belirtmektedir. Buna göre hay, 
"hakkında ölüm geçerli olmayan varlık" 
demektir (el-Müfredat, "l:ıyy" md). Ebü'l
Beka el-Kefevl de Allah'a izafe edilen ha
yat kavramına mecazi mana vermenin 
gerekliliğini vurgular ve bunun ölümsüz
lükten ibaret olduğunu söyler (el-Külliy

yat, s. 406-407) . 

Kur'an'da "yaşatmak, diriltmek" anla
mındaki ihya masdanndan fiil sigalarıyla 
türeyen kelimeler kırk yedi ayette, yine 
aynı kökten türeyen muhyl (can veren) 
ismi de iki ayette Allah 'a nisbet edilmek
tedir (bk. M. F. Abdülbaki, ei-Mu'cem, 
"l:ıyy" md ) Bu ayetlerde daha çok Al
lah ' ın yağmur yağdırmak suretiyle ölü 
toprağı diriltip yeşertmesi ve bu sayede 
canlıları beslernesi dile getirilmekte. ayrı
ca O'nun iyi davranışlarda bulunan inanç
lı insanlara dünyada ve ahirette mutlu bir 
hayat yaşatacağı vurgulanmakta ve ahi
rette ölüleri dirilteceği ısrarla tekrarlan
maktadır. Çeşitli ayetlerde yaşatanın da 
öldürenin de mutlak şekilde Allah oldu
ğu , her şeye O'nun varis bulunduğu ve 
herkesin eninde sonunda O'na varacağı 
belirtilmektedir (mesel a bk. Yunus l O/ 
56; el -Hicr 15/23; Kaf 50/43) . Her t ürlü 

caniıyı yaşatıp öldüren. tekrar dirilten ve 
hayat-ölüm çerçevesinde kurduğu bir ni
zamla tabiatı idare eden bir varlığın ken
disinin ebedl hayatla hay olması. akıl ve 
realite açısından benimsenmesi zaruri bir 

gerçektir. Hay ismi Kur'an-ı Kerim'in beş 
ayetinde Allah'a izafe edilmektedir. Bun
ların üçünde Allah lafzının veya bu lafzın 
yerini tutan zamirin sıfatı durumunda 

iken (el-Bakara 2/255; Al-i imran 3/2; Ga
fir 40/65) ikisinde doğrudan doğruya laf

za-i celalin yerini tutmaktadır (Taha 201 

ı ı ı ; ei-Furkan 25/58) . Esrna-i hüsna şa
rihleriyle kelam alimleri, hay sıfatının zat-ı 
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ilahiyyeyi aşan bir alanının (taalluk) bulun
madığını söylemekteyse de hay isminin 
kullanıldığı üç ayette kayyum ile birlikte 
yer aldığı görülmektedir (ei-Bakara 2/ 
255; Al-i imran 3/2: raha 2011 ı ı) Öyle 
anlaşılıyor ki kayyQm, "her şeyin varlığı 
kendisine bağlı olup kainatı idare eden" 
şeklindeki mana ve muhtevasıyla hay is
mi ve sıfatını fonksiyoner hale getirmek
tedir. 

İhya masdanndan türeyen çeşitli fiilie
rin birçok hadiste Allah'a izafe edildiği 
görülür. Bunların daha çok Hz. Peygam
ber'in hamdü sena, şükür ve dua cümle
lerinde yer alması dikkat çekicidir (bk. 
Wensinck, el-Mu'cem, "]).yy" md.). Hay is
mi, doksan dokuz esrna-i hüsna hadisle
rinin ikisinde de mevcut olduğu gibi (İbn 
Ma ce, "Du'a"'. ı O: Tirmizi, "Da'avat", 82) 

başka hadis rivayetlerinde de geçmekte
dir. Hz. Peygamber'in dualarından biri 
nin şöyle olduğu rivayet edilir: "AIIahım! 
Beni hak yoldan saptırmandan senin iz
zet ve yüceliğine sığınırım. Senden baş
ka tanrı yoktur. Sen ölmeyen bir dirisin. 
Cinler ve insanlar ise ölümlüdür" (Müs
lim, "Zikir", 67). 

İbn Cerlr et-Taberl. ilgili ayetlerin tef
sirini yaparken hay ismin e "başlangıcı ve 
sonu olmayan (ezeiT ve ebedT)" manası ver
dikten sonra bu isme kainatı yönetme 
esasından hareketle anlam verenlerin de 
bulunduğunu kaydetmektedir ( Cami'u 'i

beyan, lll, 4-5). Yine TaberT. hay isminin 
üç ayette tevhid cümlesi içinde yer aldı

ğına bakarak Tanrı kabul edilmeye ve ta
pınılmaya layık olacak varlığın ebediyen 
hay olmasının gerektiği hususunu vurgu
lamıştır (a.e., III, 109). EbQ MansOr ei
Matürldl ise "ebediyen ölümlü olmayan" 
manasından başka "hiçbir şeyden gafil 
bulunmayan, asla yanılmayan ve unutma
yan" şeklinde de anlamlar vermiştir (Te'

vilat, vr. 6Jb, 71'. 659'). 

Alimler ve özellikle kelamcılar sözü edi
len manaları hay ismin e nisbet etmekte 
birleşmişlerdir. Bunun yanında onlar bu 
ismin veya masdarını oluşturan hayatın 
sıfat sistemi içindeki yerini de tesbit et
meye çalışmışlardır. Kelam alimleri ara
sındaki bazı farklı anlatımlar bir yana ha
yat sıfatının statüsünü şöylece belirle
mek mümkündür: Tabiatın fevkalade bir 
düzene sahip bulunuşu yaratıcısının alim 
ve kadir olduğunu gösterir. Alim ve kadir 
sıfatlarının hay olmayan bir varlıkta bu
lunması aklen muhaldir. Bu açıdan bakıl
dığında bazı kelamcıların da belirttiği gi-
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bi hay sıfatının mevcudiyeti zaruri olarak 
bilinir. Aynı düşünce çizgisinden ayrılma
mak şartıyla alim ve kadir sıfatları yerine 
Allah'ın fiil sahibi (faal) oluşunu esas al
mak da mümkündür. Buna göre, "Büyük 
bir sanat eseri olduğu apaçık bulunan ta
biatın yaratıcısının iradi bir fail (fai l-i muh
tar) olmaması düşünülemez. bu özellik 
de ancak hay olan varlık için bahis konu
sudur" şeklinde bir ispat yapılabilir. Kı
sacası hay ismi veya hayat sıfatı. bunun
la diğer ilahi sıfatiarın mevcudiyet ve sıh
hat kazandığı temel bir kavram konu
mundadır. Ebü'I-Beka'nın da işaret etti
ği gibi ( el-Külliyyat, s. 407) sübOtl sıfat

lar içinde zat-ı ilahiyyeyi aşıp bazı şeyler
le alaka kurması gerekli olmayan. başka 
bir deyişle nisbet ve izafet özelliği taşı
mayan yegane sıfat hayat s ıfatıdır. Me
sela, "Allah bilen ve gücü yetendir" denil
diğinde. "Neyi bilen ve neye gücü yeten?" 
gibi bir soru akla geldiği halde. "Allah 
haydir'' denilince akıl benzer bir soru sor
maya ihtiyaç duymaz. 

Bütün İslam alimleri. Allah'ın hay olu
şunun. canlılarda görüldüğü gibi türe ait 
organizmanın dengesini ve itidalini koru
ması gibi bir şarta ve ayrıca ruhun mev
cudiyetine bağlı olmadığı noktasında it
tifak etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de zat- ı ila
hiyyeye izafe edilen ruh (mesela bk. el
Hicr 15/29; el-Enbiya 21/91; es-Secde 32/ 
9), Allah'ın onunla hayat kazandığı ına

nasma gelmeyip ruhun da Allah'ın yara
tıklarından biri olduğunu gösterir (Bağ
dadl, Uşülü'd-din, s. 105). Esasen acz ve 
ihtiyaç ifade eden bu tür şartlar yaratık
lara has olup erginliğin doruk noktasında 
bulunan Allah için söz konusu edilemez. 

Sünni kelamcılarla Mu'tezile alimleri 
arasında tartışma konusu olan mana sı

fatlarının mevcudiyeti tabii olarak hayat 
için de bahis konusudur. Buna göre, Al
Iah'ın hay olduğu noktasında alimler ara
sında ittifak bulunmakla birlikte bu is
min kökünü oluşturan hayat şeklindeki 
bir kavramın (müstakil mana) zat-ı ilahiy
yeye nisbet edilmesi, Ehl-i sünnet' e göre 
ilmi- mantık! bir zaruretken Mu'tezile'ye 
göre naslarda da yer almayan bu istidlal 
sakinealı sonuçlar doğurur (bk. AHVAL; 

SIFAT). İbn Sina ise hay isminin Allah'ın 
alim ve fail oluşuyla açıklanabileceğini ka
bul etmekle beraber. tevhid ilkesine ve 
ilim sıfatına ağırlık veren sıfat anlayışının 
gereği, bu ismi "dıştan bir etkileyici ol
maksızın zatını kendi mahiyetiyle bilen" 
şeklinde açıklamıştır ( er-Risaletü 'l-'arşiy
ye, S. 27). Buna göre hay "var olan zatın 
kendisinden gizli kalmaması, bir anlam-

da varlığının şuuruna sahip bulunması" 
manasma gelir. 

Allah'ın isimlerine mistikyaklaşımlar 
yapabilen Kuşeyrl gibi gönül adamları, 
O'nun hay oluşundan dünyayı ve ölümü 
küçümseme sonucunu çıkarmışlar ve bu 
duygular içinde Allah'a kavuşma özlemi 
hissetmişlerdir (et-TaJ:ıbTr, s. 76).· 

Hay Allah'ın zatl isimleri ve sübOtl sı
fatları içinde yer alır ve tenzlhl sıfatlar gi
bi zat-ı ilahiyyenin dışında hiçbir şeye ta
alluk etmez. Hay ismiyle "varlığının baş
langıcı olmayan" manasındaki evvel, "var
lığının sonu olmayan" manasındaki ahir, 
baki ve varis, "fiilen var olan, mevcudiye
ti ve ulOhiyyeti gerçek olan" manasında
ki hak isimleri arasında anlam yakınlığı 
vardır. 
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