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B
ir gün Peygamber Efendimizin -sallallahu aleyhi vesellem- 

huzuruna bir genç gelir. Sıkıntılı bir hali vardır. Efendimize 
“Ey Allah’ın Resulü, zina etmem için bana izin ver. Artık 
tahammülüm kalmadı” der.

Orada bulunanlar, gencin bu isteğinden ötürü onu azar-
lar, hatta ağzını kapatmak için üzerine hücum ederler. Fakat 

Efendimiz onları durdurur ve genci dizlerinin dibine oturtup konuşma-
ya başlar:
“Böyle bir şeyin senin annenle yapılmasını ister miydin?”
Genç: “Anam babam sana feda olsun yâ Resulallah! Elbette istemez-
dim.”
Efendimiz; “Hiçbir insan, annesine böyle bir şey yapılmasını istemez” 
buyurdu ve “Peki senin bir kızın olsaydı, ona böyle bir şey yapılmasını 
ister miydin?” diye sordu.
Genç bu soruya da: “Canım sana feda ey Allah’ın Resulü, istemezdim.” 
diye cevap verdi.
Efendimiz; “Hiçbir insan, kızına böyle bir şeyin yapılmasını istemez” 
buyurdu. Ardından da; “Halanla veyahut teyzenle böyle bir şey yapıl-
masını ister miydin?” dedi.
“Hayır yâ Resulallah!” dedi genç.
“Bir başkasının kız kardeşinle zina etmesini ister miydin?” dedi Efen-
dimiz.
“Hayır! Hayır, istemezdim!” diye cevap verdi genç.
Ve Peygamber Efendimiz sözlerini şöyle bitirdi:
“Hiç kimse, halasıyla, teyzesiyle, kız kardeşiyle zina edilmesini iste-
mez.” Sonra da, o gence dua buyurdu:
“Allah’ım bunun günahını bağışla, kalbini temizle ve namusunu koru.” 

Kalbin Üzülmesi



Hayâ nedir?
Hayâ utanmak, çekinmek demektir. Ahlâk-
sız durumlar, edebe aykırı olaylar sebebiyle 
kalbin üzülmesi, ızdırap duyması ve yüzün 
de kızarması kişinin hayâsından yani utanma 
duygusundandır. Hayâ sayesinde insan çirkin 
işlerden uzaklaşır. Büyük Osmanlı âlimi ve ka-
dısı Kınalızâde Ali Çelebi hayâyı şöyle tanımlar: 
“Nefsin çirkin bir iş yaptığını fark ettiği zaman 
yerilmeyi hak edecek duruma düşmemek 
için büzülüp içine kapanmasıdır.” Âlimlerimiz 
hayâyı daha genel bir kavram olarak şöyle 
açıklamışlardır: “Allah’ın emir ve yasaklarına 
aykırı davranmaktan sakınmaktır.”
Hayânın çeşitleri
Geleneğimizde hayâyı üçe ayırırlar:
1. Allah’tan hayâ etmek: Her an Allah’ın huzu-
runda olduğunu ve kendisini gördüğünü bilen 
kişi kötü davranışlardan kendisini alıkoyar. 
Böylece Allah’ın emir ve yasaklarına riayet et-
tiği gibi günah işlemekten de çekinir. Allah’tan 
hayâ eden insan, bedenini ve aklını her türlü 
günah ve ahlâksızlıktan uzak tutar. Eline, beli-
ne ve diline hâkim olur.
2. İnsanlardan hayâ etmek: İnsan hemcinsle-
rinden de utanır. Onlara karşı adil davranır, gö-
revlerini aksatmaz. İnsanları küçük görmediği 
gibi onlara kötü söz de söylemez.
3. Kendinden hayâ etmek: İnsan kendi yap-
tıklarından da utanır. Bu hayâ sayesinde tek 
başınayken bile kendini kontrol eder ve edep-
sizliklerden uzak durur. O halde kişinin kendine 

karşı hayâsı edep sahibi olması manasına 
gelir.

İşte bu üç utanmayı gerçek-
leştiren insan bütün kötülük-

leri kendinden uzaklaştırdı-
ğı gibi Allah’a da yakın bir 
kul olur.
Utanmazsan
İstediğini Yap!
Hayâsız insan her 
şeyi yapabilecek bir 
kimsedir. Bu sebeple 
Peygamber Efendi-

miz: “Eğer utanmıyorsan istediğini yapabilir-
sin” buyurmaktadır. Çünkü utanmayan insanı 
kötülük yapmaktan alıkoyacak hiçbir güç kal-
mamış demektir. Ne Allah’tan ne de kuldan 
çekinmeyen insan her günahı rahatlıkla işle-
yebilir. Çünkü utanma duygusunu günah işle-
ye işleye kaybetmiştir. Şahsi menfaatleri ve 
arzuları ne istiyorsa çekinmeden yapan insan 
her geçen gün Allah’tan uzaklaşmakta ve gü-
nah çukurunda yüzüp durmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ: “O (şeytan) size 
ancak kötülüğü, hayâsızlığı ve Allah hakkında 
bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.” 
(Bakara, 169) buyurarak şeytanın vesveseleri-
ne uymamayı ve hayâsızlıktan uzak durmamızı 
söyler. Hayâsızlık aklın kötü gördüğü ve dini-
mizin de çirkin bulup yasakladığı her şeydir. 
Mesela edep yerlerini açmak, harama bak-
mak gibi… Hayâ sahibi insan hem aklını hem 
de azalarını ahlâksızlıktan muhafaza buyurur. 
Giyimine dikkat eder, Allah’ın bedenlerde ör-
tülmesini emrettiği yerleri güzelce örter. Dilini 
kaba ve çirkin sözlerden korur.
Hayâ ve iffet
Hayâ ile iffet arasında yakın bir ilişki vardır. İf-
fetli olmak; ahlâk sahibi olmak ve namusunu 
korumak demektir. İffet; şehevi hisleri mu-
hafaza etmek ve kötü fiillerden uzak durarak 
Allah’ın emir ve yasaklarına uymaktır. İffetli 
kimse aynı zamanda hayâ sahibidir, haram-
lardan uzak durur. Kendisini Allah ve insanlar 
nezdinde küçük düşürecek, utandıracak işler-
den elini çeker. İffet ve hayâ sayesinde insan 
kendini başka insanlara zulmetmekten koru-
duğu gibi kendi bedenine zulmetmekten de 
korur.
Hayâ özgürlüktür!
İffet ve hayâ sahibi insan aslında gerçek öz-
gürlüğe ulaşmıştır. Çünkü asıl özgürlük kişinin 
kendi şehvet ve arzularına karşı olan özgür-
lüğüdür. Nefsinin her istediğini yerine getiren 
biri nefsinin kölesi olmuştur. Ama tutkularını 
disipline etmiş ve nefsini terbiye etmiş insan 
özgürdür. Aklını, şehvetinin baskısından kur-
tarmıştır. Bu yüzden ahlâk kitaplarımızda “En 
alçaltıcı kölelik şehvet köleliğidir” denmekte-
dir.


