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"Her dinin bir ahlâkı vardır; İslâm'ın ahlâkı da hayâdır.." 
 

Sözlükte "utanma, çekinme, tövbe, vazgeçme" gibi anlamlara 

gelen hayâ, bir ahlâk kavramı olarak, kınanma endişesiyle 

kurallara aykırı davranmaktan kaçınma ve bunu sağlayan duygu 

demektir. Hayâ, insanın mahiyetini gösteren gerçek bir alamettir. 

O, insanın iman kıymetini ve edeb miktarını belirler. Bazı duygular 

vardır ki, günah ve ayıp sayılan şeyleri yapmamıza engel olur. 

Bunlardan birisi de sadece insanlara ait olan haya duygusudur. 

Haya, kişinin her hususta haddini bilip, onu aşmaması şeklinde de 

tanımlanabilir. Gerek Allah’a, gerekse insanlara karşı kendi konumunu muhafaza etmesi insanın 

faziletlerindendir. Dini anlamda haya, ar ve tekdiri mucip olan fenalıktan insanın son derece 

sıkılması demektir. Ragıbül İsfehani, hayayı şöyle tarif eder: Haya, fenalıklar karşısında nefsi 

tutmak ve kötülüğü terk etmektir.  

Haya, imanın en  mükemmel derecesidir. İnsanlığın zirvesi, hayatın süsü ve zinetidir. Bu 

sayede insanlık huzur ve ve rahata erer. Haya, insanın kuvvetli bir imana sahip olduğunu gösterir. 

Çünkü haya, ancak inanan insanın vasfıdır. İnanmamış bir insan, utanmanın semtine bile 

uğramamıştır. 

Sevgili Peygamberimiz, "Hayâ bütünüyle hayırdır", "Hayâ sadece iyilik getirir", "Dört haslet 

Peygamberlerin sünnetindendir. Hayâ, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek", 

"Hayâ imândandır", "Her dinin bir ahlâkı vardır; İslâm'ın ahlâkı da hayâdır" buyurmak suretiyle 

hayânın müslümanların en belirleyici ahlâkî nitelikleri ve değer ölçüleri arasında bulunması 

gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca "Utanmıyorsan dilediğini yap" hadisi de hayânın kötülüklerden 

alıkoymada nedenli güçlü bir duygu olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

HHaayyaa  SSııyyrrııllmmııġġ  İİnnmmiiġġ 

Haya sıyrılmıġ inmiġ, öyle yüzsüzlük ki heryerde  

Ne çirkin yüzleri örtermiġ, meğer o incecik perde  

Vefa yok, ahde hürmet hiç, lafe-i bi medlul  

Yalan raiç, hiyanet mültezem, heryerde hak meçhul  

Ne tüyler ürperir ya rab, ne korkunç inkılab olmuġ  

Ne din kalmıġ ne iman, din harab, iman türab olmuġ.. 

 

 

O hayânın en büyük tecellisi Peygamberler ve Velilerdir. 

Her türlü kavga ve gürültünün sebebi, menġei hayâsızlıktır. 

Hani kerem, hani ayıp örtücülük, nerde HAYÂ 

Yüz binlerce ayıpları örterdi enbiya... 
 

http://www.mumsema.com/sunnet/
http://www.mumsema.com/hadis-tarihi-hadis-usulu/
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HANGİ KAPIDIR?  
 

Bir zamanlar vâlilik yapan birisinin çok güzel bir bahçesi vardı. 

Rengârenk çiçeklerle donatılmış, tam bir zevk ve sefâ yeriydi. Bir 

gün vâli, bu bahçeye geldi. Vâli, bir bahane ile kadının kocası olan 

bahçıvanı, bir iş için dışarıya gönderdi. Kadına da dedi ki:   

-Bahçenin kapılarını kapat. Hiç bir kapı açık kalmasın! 

Kadın, akıllı ve hayâlı idi. Vâlinin kendisine kötü niyet taşıdığını 

anladı. Gidip bir ağacın arkasına saklandı ve biraz sonra gelip dedi 

ki: 

-Kapıları kapattım. Yanlız bir tanesi kaldı. Onu kapatmaya gücüm 

yetmiyor. Ne kadar uğraşsam da kapatamıyorum. 

-O, hangi kapıdır? 

-Bu kapı, Allahu Teâlânın (Basar) sıfatıyla bizi gördüğü kapıdır. Vâli, bu sözü duyunca, pişman 

olup tövbe etti. Bir daha aklına böyle kötülükler getirmemek için, Allahu Teâlânın sevgili 

kullarından birinin bulunduğu yere gidip, onun sohbetine yetişti ve Allahu Teâlânın sevgili 

kullarından biri oldu.  

 

BU MERTEBEYE NASIL ULAĠTIN? 
 

Allah Resulü (sav) Miraç Gecesi dünya göğüne çıktığı zaman, 

Hz. Osman( r.a.)'ın suretini gördü, ona sordu: 

- Ey Osman! Bu mertebeye ne ile eriştin? 

Hz. Osman : 

- Gece namazı kılmakla, dedi. 

Efendimiz (sav) ikinci göğe vardı. Yine Hz. Osman( r.a.)'ın suretini 

gördü, sordu: 

- Bu mertebeye ne ile eriştin? 

Hz. Osman r.a .: 

- Kur'an-ı Kerim okumakla, dedi. 

Ve Efendimiz (sav) yükseldiği diğer göklerde de hep onun suretini gördü ve farklı güzel amellerle 

o derecelere eriştiğini öğrendi. Nihayet Efendimiz (sav) altıncı gök katına ulaştığında yine onu 

gördü ve sordu: 

- Bu mertebeye nasıl, neyle ulaştın? 

Hz. Osman r.a. şu cevabı verdi: 

- Allahu Tealâ'dan hayâ etmekle. 
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RABBİMİZ DE KULLARINDAN HAYÂ EDİYOR 

 

Efendimiz (sav) buyurdu ki: 

“Allah rahimdir, kerimdir. Hayâyı çok sever. Kulu tarafından 

kendisine kaldırılan elleri, içine bir şey koymadan geri 

çevirmekten hayâ eder.” 

Biz, “Dua ediyorum, olmuyor, vermiyor...” demekten hayâ 

etmez miyiz? 

Bilmiyoruz, görmüyoruz belki, ellerimize neler neler koyuyor, 

neler veriyor. 

Rızasızlıktan hayâ etmez miyiz? 

Ashabtan biri, Peygamber Efendimize sordu: 

-  Ya Resulallah! Örtünmeye mecbur olduğumuz ve olmadığımız yerlerimiz var ya, bunu açıklar 

mısın? 

Efendimiz cevap verdi: 

- Zevcenden ve malik olduğun cariyelerden başkasına daima örtülü bulun. 

-  Ya Resulallah! Hep erkek olsak ne olacak? 

-   Hiçbir kimsenin görmemesini temin edebilirsen bunu yapmaya çalış. 

-  Ya Resulallah! Tek başımıza kimselerin bulunmadığı zamanlarda ne dersin? O zaman açık 

oturabilir miyiz? 

-    Allahu Teala görüyor ya.. O utanmaya en layık olandır. 

 

MELEKLERİN BİLE HAYÂ ETTİĞİ HALİFE! 
 

Bir gün Peygamberimiz (sav) Hz. Aişe r.a. ile oturuyordu. 

Hz. Ebu Bekir r.a. izin isteyerek yanlarına geldi. Daha sonra 

müsaade isteyerek Saad bin Malik r.a. içeriye girdi. Her 

ikisi de geldiğinde Rasulullah (sav)'ın mübarek dizleri 

açıktı, onlarla o şekilde konuşuyordu. Sohbetleri devam 

ederken Hz. Osman r.a. geldi ve girmek için izin istedi. 

Allah Rasulü (sav) elbisesini dizlerinin üzerine çekti, Hz. Aişe 

Validemiz'e “Sen geri çekil” buyurdu. Bir süre sohbet ettiler 

ve izin isteyerek kalktılar. 

Hz. Aişe r.a. Efendimiz'in tavrına bir mana verememişti, sordu: 

- Ey Allah'ın Rasulü, babam ve arkadaşı içeri girdiğinde elbiseni dizlerine çekmedin, beni de 

yanından uzaklaştırmadın. Osman içeriye girdiğinde ise farklı bir tavrın oldu. Rasul -i Ekrem (sav) 

buyurdu ki: 

- Ey Aişe, meleklerin utandığı bir adamdan ben utanmayayım mı? Varlığımı kudret elinde 

bulunduran Allah'a yemin ederim ki, melekler Allah ve Rasulü'nden utandıkları gibi Osman'dan 

da utanıyorlar. Sen benim yanımda iken Osman içeri girseydi, yanımızda kaldığı müddetçe ne 

konuşur, ne de başını kaldırırdı. 
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Şüphesiz ki iman, insanla Rabbi arasında yüce bir bağdır. Bu bağın ilk belirtileri, nefis 

tezkiyesi, ahlâk düzeltmesi ve hareket terbiyesidir. Kişide, kendisini kötülükten alıkoyan devamlı 

hatalardan koruyan sağlam bir şuur meydana gelmeden bu hasletler hasıl olmaz. Utanmadan 

kişiyi hakir duruma düşüren hasletleri işlemek, üzülmeden de küçük günahları işlemek, ilkin 

hayanın sonra da imanın yokluğunu gösterir. Rasulullah (sav) şöyle buyurur:  

"Haya ile iman birbirini tamamlar, biri gidince diğeri de gider". 

 

HAYÂ PERDESİ 
 

İmam-ı Azam birgün hamama gider. Yıkanmakta iken çırılçıplak bir 

adam gelir. İmam-ı Azam onu görünce gözlerini yumar. Adam 

hayasızın biridir. Üstelik alay eder: 

-  Ya İmam! Gözlerinin nurunu ne zaman aldılar? 

İmam-ı Azam bu münasebetsize soruya şu cevabı verir: 

-   Senin haya perden kaldırılırken. 

 

 

SEMANIN KAPILARI 
 

Hz. Osman r.a. hanımı Hz. Rukiye r.a. ile oturuyordu. Hanım 

yardımcılarından biri yemek getirdi. Hz. Osman r.a. yemek getiren 

hanıma baktı. Hanımı bu bakışı fark etti, üzüldü. Hz. Osman r.a. 

hanımının üzüldüğünü anladı. Durumu izah etti: 

- Ey Rukiye! Onun yüzüne bir maksatla bakmadım. Hiçbir kastım 

olmadığını Allah Tealâ biliyor, dedi ve yemin de etti. 

Hz. Rukiye r.a.' ın içi rahatladı, teselli buldu. O bakış muhakkak ki gayri 

iradî, manasız bir bakıştı. Hz. Osman r.a. durumu anlatmış, eşinin gönlünü 

de almıştı. Fakat buna rağmen Allah Rasulü'nün kızı mahzun olmuştur 

diye kefaret vermek istedi ve yüz köle azat etti. 

Allah Rasulü (sav)'i çok severdi ve O'nun kızı sevgili eşini bir an için istemeyerek de olsa 

incitmekten haya ederek bu kefareti ödemişti. 

Elbet, bu kadar incelmiş bir gönle açılırdı semanın kapıları. 

 

Hz. Osman r.a. güzelliği ile Yusuf a.s.'a benzerdi. Anlatıldığına göre Allah Rasulü (sav) onun 

yüzünün tamamını pek çok kez görmek istemiş, fakat görmesi mümkün olmamıştı. Bu halini bir 

gün Cebrail a.s.'a anlattı. Cebrail a.s. şöyle dedi: 

- Ben de onun yüzünü iyice göremedim. Osman'ın hürmeti, büyüklüğü, haşmeti biz meleklerin 

kalbinde o kadar yer etmiştir ki, cemalini seyretmekten bizi alıkoymuştur. Her gece yarısı evinden 

mescide gelirken onun haşmet ve hayâsı yerdeki ve göklerdeki melekleri utandırır, mahcup 

eyler. 
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Karakterli, Hayırlı Nesiller İçin… 

Maneviegitim.com 
 


