
HAYAT 

bir inancın bilimle uyum içinde olması. 
onun bilimsel olarak kanıtlandığı anla
mında değil mevcut bulgularla çatışma
dığı anlamındadır. 
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HAYAT 
(ö~Jf) 

İlahi tecellilere mazhar olan ruhun 
bu sayede kavuştuğu 

yeni yaşama tarzı için kullanılan 
bir tasavvuf terimi. 

-, 

_j 

Mutasawıflara göre ilahi tecell'i ve nur
lardan mahrum kalmış bir ruh veya kalp 
ölüdür. İnsan ancak bu tecell'i ve nuriara 
mazhar olunca asıl hayata kavuşur. Ta

sawuf düşüncesinde gerçek hayat bu an-
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lamdaki gönül hayatıdır. Salikin Hak ile 
birlikte olmasını gerektiren bu hayata an
cak nefsin ölümü ile ulaşılır. Süfıler ge
nellikle l')efisle kalbi birbirine zıt iki güç 

olarak görür, birinin var olabilmesi için 

öbürünün yok edilmesi gerektiğini ileri 
sürerler. Nitekim Cüneyd-i Bağdadl ta
savvufu , "Allah'ın sendeki seni öldürüp 
kendisiyle diri kılmasıdır" şeklinde tarif 
etmiştir. Süfılerce büyük önem verilen 

bu söz, salikin manevi ve gerçek hayata 
ulaşması için nefsini öldürmesi ve onun 
aşağı arzularını yok etmesi gerektiğini 
anlatır. Ebü Bekir et-Tamestanl de, "Kal
bin hayatı nefsin ölümündedir" (Herevl, 

Tabakat, s. 514) sözüyle bu hususu an
latmıştır. Ölmeden evvel ölmekle başla
yan bu hayata süfıler ikinci hayat derler. 
İkinci bir doğumla baştayan bu hayat sa
tikin Allah'ın hayat sıfatınamazhar olma

sıyla gerçekleşir. Süfılerin yorumuna gö
re. "Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki 
defa dirilttin" (ei-Mü 'min 40/ll) mealin
deki ayette geçen ikinci dirilme bu haya
ta delalet eder. Bu yolla ölümsüzlüğün 

sırrına errrıeye "aynü'l-hayat" (ab-ı hayat) 
denilmekte (Abdülkerlm el-Clll, 1, 40), 
"Aşıklar ölmez" sözü de bunu anlatmak
tadır. 

Herevi hayatın üç çeşidinden bahse
der: İlimle kazanılan hayat. cem' halinde

ki hayat, Hak'la hayatta olma hali. Bun
lardan ilki cehaletin, ikincisi tefrikanın. 
üçüncüsü de nefsin öldürülmesine bağ
lıdır (Menazil, s. 44) . Mutasawıflar her 
şeyi zıddında ararlar; bunu anlatmak 

için, "Murad muradsızlıktadır" derler ve 
şem'a ulaşması için pervanenin yanması 
gibi salikin yaşaması için ölmesi ve hayat 
içindeki hayata ermesi gerektiğini ifade 
ederler. Onlara göre hayatı nefsin varlığı

na bağlı olan kişi daha sağ iken ölü, ha
yatı Hak ile olan kişi ise öldükten sonra 
bile diridir. 

Muhyiddin İbnü'l-Arabl, bir şeyin ha
yatta ve diri olmasının şartı olarak duyu
yu değil bilgiyi görür ve bu noktadan ha

reket ederek maddenin de (cemadat) diri 
olduğunu savunur. Çünkü her şey Allah'ı 
tesbih etmektedir. Bir şeyin Allah'ı tes
bih etmesi için onu bilmesi. bilmesi için 

de diri olması gerekir. O halde her şey di
ridir. İbnü'I-Arabl. yağmurla toprağa ha

yat verildiğini ifade eden çok sayıdaki 

ayetlerden birini de (bk. Fat ır 35/9) zahiri 
manada anlar ve bunu maddenin diri ol

duğunu gösteren bir delil sayar: bu an
lamdaki hayata "her şeye sirayet eden 
hayat" adını verir ( el-Fütuf:ıat, lll, 2 58, 

346) . 
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Kuruluş yıllarında 
Cumhuriyet düşüncesinin sesi olarak 

L yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi. _j 

Cumhuriyet'in ilanından üç yıl sonra. 
baskısı İstanbul'da yapılmakla beraber 
hükümet merkezi Ankara'da neşir haya
tına girerek 2 Aralık 1926'dan 30 Aralık 
1929'a kadar çıkmıştır. Haftalık olan der
gi üç yılı dolduran yayın süresi içinde, her 
sayısı kapak dışında yirmi büyük sayfa 
hacminde altı cilt tutan 146 sayılık bir ko
leksiyon meydana getirir. İlk iki yıl eski 
harflerle yayımlanıp Latin alfabesinin ka
bulü üzerine 1928 Ağustosundan itiba
ren okuyucusunu yavaş yavaş bu harfle
re alıştırdıktan sonra 29 Kasımdan (nr. 
ı 05) itibaren de tamamen yeni harflerle 
basılmıştır. Maarif Vekaleti'nin maddi ve 
manevi desteğini gören dergi 3 Mayıs 
1928'e kadar Mehmet Emin'in (Erişirgil). 
ardından Nafi Atuf'un (Kansu) birkaç sayı 
süren mesul müdürlüğünden sonra ka
panıncaya kadar Faruk Nafiz'in (Çamlıbe ı ) 

idaresi altında çıkmıştır. Hayat, aynı ma
hiyette bir başka dergi bulunmadığından 

· kapanışı kültür hayatında bir boşluk mey
dana getiren Yeni Mecmua'nın ( 19 ı 7-
1923) yerini alabilen bir dergi olmuştur. 

Oradaki imzaların çoğu burada yer alır
ken genç nesilden yeni kalemlerle de ye
ni bir kadro meydana gelir. 

İlk sayıda Mehmet Emin'in, amaçları
nın gen~liğe ilim sevgisi aşılamak olduğu
nu, gençliğin inkılaba olan borcunu an

cak bu şekilde ödeyebileceğini belirten 
bir yazısı. her sayının ilk sayfasında Ha
yat başlığı altında da Nietzsche'nin. "Ha
yata. daima hayata .. . Dünyaya daha çok 
hayat katalım!" sözü derginin prensiple
rini ifade etmektedir. Geniş aydın züm

resine hitap eden bir kültür dergisi olan 
Hayat, yayımlandığı üç yıl boyunca bil-


