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Kınanma endişesiyle

L

kurallara aykırı
davranmaktan kaçınma
ve bunu sağlayan duygu için
kullanılan ahlak terimi.

_j

Sözlükte "utanma, çekinme; tövbe,
vb. anlamlara gelen haya kelimesi, ahlak terimi olarak "nefsin çirkin
davranışlardan rahatsız olup onları terketmesi" (Ragıb el-isfahanl. el-Müfredat,
"l:ıyy" md.; et-Ta'rifat, "el-l:ıaya,, md.);
"kötü bir işin yapılmasından veya iyi bir
işin terkedilmesinden dolayı insanın yüzünü kızartan sıkıntı" (Kadi İyaz, I, 152)
gibi değişik şekillerde açıklanmıştır. Arapça'da "kınama, yergi; onur kırıcı tutum
ve davranış" manalarına gelen ar kelimesi de (Usanü'l-'Arab, •«ayr" md.; Kamus
Tercümesi, "'ayr" md.) Türkçe'de genellikle hayanın eş anlamiısı olarak kullanıl

vazgeçiş"

da rahatsız ettikleri, fakat onun hayasın
dan dolayı Hz. Osman'a özel bir değer
dan dolayı bu rahatsızlığını ifade edemevermiş; kendisini ziyarete gelen Ebu Bediği, ancakAllah'ın gerçeği bildirmekten
kir ve Ömer'i rahat bir vaziyette karşıla
haya etmeyeceği (33/53) belirtilmekte;
dığı halde Osman geldiğinde hemen derbaşka bir ayette ise müşriklerin Kur'an'lenip toparlanmış; bunun sebebi sorulda arı, karınca, sinek gibi küçük yaratık
duğunda ise, "Meleklerin bile haya ettiği
ların örnek olarak gösterilmesinin fesainsandan benim haya etmemem doğru
hatle bağdaşmadığı yolundaki iddiaları
olmaz" demiştir (Müsned, I, 71; VI, 62,
155, 288; Müslim, "Fe;;':a,ilü'ş-şal:ıabe",
na karşı. "Şüphesiz Allah -gerçeği açıkla
mak için- sivri sineği ve onun da ötesinde
26). Hemen bütün ilgili kaynaklarda yer
bir varlığı misal getirmekten haya duy- · alan, "Haya imandandır" anlamındaki hamaz" şeklinde cevap verilmektedir (eldis (Buhar!, "İman", 16; "Edeb", 77; MüsBakara 2/26). İslam alimleri. bu ayeti ve
lim, "İman", 57-59) İslam toplumlarında
aynı yöndeki hadisleri (bk. Wensinck, elbir özdeyiş haline gelmiştir. Bilhassa, "Her
dinin bir ahlakı vardır; İslam'ın ahlakı da
Mu'cem, "I:ıyy" md.) delil göstererek haya kavramının Allah hakkında kullanıla
hayadır" mealindeki hadis (İbn Mace,
bileceğini, ancak bu durumda kelimenin
"Zühd", 17; el-Muvaıta', "I:Iüsnü'l-J;ı.ull}",
beşeri duyguları ifade eden "utanma, sı
9). hayanın müslümanların en belirleyici
kılma" gibi anlamlarda değil "kötü ve çirahlaki nitelikleri ve değer ölçüleri arasın
da yer almasına vesile olmuştur. "Eğer
kin bir işi yapmayı zatına layık görmeme,
daima iyi olanı yapma" şeklinde anlaşıl
utanmıyorsan istediğini yapabilirsin" haması gerektiğini belirtmişlerdir (mesela
disi de (Buhar!, "Enbiya,', 54, "Edeb",
bk. Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "I:ıyy"
78; Ebu Davüd , "Edeb", 6) tarih boyunca
md.; Zemahşerl, 1, 263; Fahreddin er-Raİslam toplumlarının ahlak zihniyeti ve
zi, ll, 132). A'raf süresinin 26. ayetinde
terbiyesinin karakterini belirleyen bir etgeçen "libasü't-takva" sözü de hemen büki doğurmuştur. Kaynaklarda bu hadis
tün müfessirlerce insanın yaratılıştan saiki şekilde yorumlanmış olup İbnü'I-Eslr
hip olduğu, onun ruhunu bezeyip ahlakını
bunları şöyle açıklar : a) Ayıplanmaktan
koruyan haya şeklinde yorumlanmıştır.
kaygı duymuyor. utanmıyorsan artık seni kötülükten alıkoyacak bir güç kalmaHadislerde haya kelimesiyle birlikte çemış demektir; içinden ne geçiyorsa yaşitli türevleri de geçmektedir. Buna göre,
pabilirsin. Buna göre hadis bir tenkit ve
"Haya bütünüyle hayırdır" (Müsned, V,
tehdit anlamı taşımakta. hayanın kötü426, 427; Müslim, "İman", 61 ); "Haya salükten alıkoyan ahlaki işlevinin önemine
dece iyilik getirir" (Buhar!, "Edeb", 77;
Müslim, "İman", 60); "Dört hasJet peyişaret etmektedir. b) Haya duygusunu
gamberlerin sünnetindendir: Haya, gükaybetmediğinden, yapacağın işin doğ
ruluğundan ve utanılacak bir şey olmadı
zel ko ku sürünmek, misvak kullanmak ve
evlenmek" (Müsned, V, 421; Tirmizi, "Niğından emin isen bu ölçüler içinde dilediğini yapabilirsin. Bu yoruma göre hakab", ı). Kendisinin de yüksek bir h aya
diste utanç duyulmayan işlerin iyi ve yaduygusu taşıdığı (Buhar!, "Tefslr", 33/8).
pılabilir olduğuna dair bir işaret ve izin
evinde edebiyle oturan bir genç kızdan
daha hayalı olduğu (Buhar!, "Edeb", 73,
vardır ( en-Nihtiye, "I:ıyy" md.). Maverdi
77; Müslim, "Feza'il'', 67) bildirilen Rebu ikinci yorumu, "kelamın manalarını ansul-i Ekrem, aynı fazilete sahip olmasınlamaktan aciz olanların vehmi" sayarak

maktadır.
Kur'an-ı Kerim'de üç ayette haya kelimesinin türevleri geçmektedir. Kasas süresinde. Hz. Şuayb'ın kızlarından birinin
Hz. Musa ile utanarak konuştuğu (28/
25); Ahzab süresinde, bazı müslümanların ResGl-i Ekrem'i uygunsuz zamanlar-
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birinci görüşü tercih eder ( Edebü 'd-dünya ve'd-dfn, s. 241) .
Edebi-ahlaki mahiyetteki eserlerin gözde konularından birini de haya erdemi
oluşturmuş, bu eserlerde ayetler ve hadisler yanında ünlü şairler, edipler ve hakimlerden ilgi çekici örnekler verilerek hayanın önemi anlatılmıştır (mesela bk. ibn
Kuteybe, I, 279-280; ibn Abdürabbih, II.
413-415; ibn Abdü lber. ı . 589-593) . Maverdi. geleneksel İslam ahlakının en önemIi kaynaklarından olan Edebü'd-dünyd
ve'd-din adlı eserinde, Arap islam kültüründe büyük yeri olan mürüwetin "açık
tan yapıldığında haya duyulan bir işi gizli
olarak da yapmamak" şeklindeki bir tanımını aktardıktan sonra kötü olabileceğinden şüphe edilen şeylerden ancak haya sayesinde uzak kalınabileceğini belirtir (s . 3 ı 5) . insanlardaki iyilik ve kötülüğün bazı alametleri bulunduğunu kaydeden Maverdi iyilik alametlerini ar ve haya, kötülük alametlerini de arsızlık ve hayasızlık şeklinde gösterir. Hayanın ahlaki
koruma işlevini de şöyle ifade eder: "Hayadan mahrum olmuş insanı artık kötülükten alıkoyacak, haramdan uzaklaştı
racak bir engel kalmaz; bu kişi dilediğini
yapar, istediği gibi yaşar" ( a.g.e., s. 24 ı).
Bazı felsefi eser ler, hayanın iffet erdeminden doğan tali bir fazilet olduğunu
belirtmekle yetinirken (mesela bk. ibn
Miskeveyh, s. 41) tasawuf literatüründe
bu fazilete büyük önem verilmiştir. EbQ
Süleyman ed-Daranl. insanların genellikle dört sebepten dolayı iyi işler yaptıkla
rını belirterek bunları havf, reca, tazim
ve haya şeklinde sıraladıktan sonra en üstün arnelin hayanın tesiriyle yapılan am el
olduğunu ifade eder. Çünkü bu şekilde
davranan kişi her durumda Allah'ın kendisini gördüğünü bilir (Sühreverdl, V.
244) . İlk mutasawıflardan Haris el-Muhasibl, "kalbin sereserpe hareket etmekten sakınıp çekinmesi", "Allah'ın hoşlan
madığı her türlü kötü huydan arınmak"
(el-Veşaya, s. 3 16). "temiz tabiatın iyilere
de kötülere de faydası olan bir işlevi" (er-

Ri'aye li-f:ıu~u~ıllah, s. 280, 281) şeklin
de tarif ettiği hayanın riya ile karışma
tehlikesi üzerinde önemle durmuş, bu
titizlik daha sonraki mutasawıflarca da
sürdürülmüştür (mesela bk. Gazzall. III,
320-321).

Kaynaklarda, hayanın Allah'tan utanma
ve insanlardan utanma şeklinde iki çeşi
dinden söz edilir; bazı eserlerde buna bir
de insanın kendi kişiliğinden haya etmesi eklenir (et-Ta'rf{at, "el-l:ıaya"' md.; ibn
Hibban. s. 56; Maverdl, s. 242). Cürcanl
bunlardan ilkini psikolojik (nefsanT), ikincisini de imani haya diye anar. "Allah'tan
hakkıyla haya ediniz" buyruğu ile başla
yan bir hadiste bunun için insanın duyu
organlarını, aklını ve bedenini günahlardan koruması. ahireti isteyerek dünyanın geçici zinetlerini terketmesi gerektiği ifade edilir (JI1üsned, ı. 387; Tirmizi,
"}5ıyamet", 24). Daha çok tasawufta Allah'tan haya konusu özel bir ehemmiyet
taşır. Hace Abdullah ei-Herev7, seçkinler
zümresi dediği tasawuf ehlince takip edilen yolun ilk mertebelerinden saydığı bu
anlamdaki hayanın üç derecesinden bahseder: Kulun Allah tarafından görülmekte olduğu bilincinden kaynaklanan haya,
Allah'a yakınlık halindeki tefekkürden doğan haya. hazret makamını müşahede
den doğan haya. ilk merhalede kul mücahedenin meşakkatine katlanmayı , belalardan şikayet etmemeyi öğrenir; ikinci
merhalede sevgide sebat gösterir, Hak
ile ünsiyet kurup halktan ilişkiyi keser;
üçüncü merhalede ise haya ile heybet
birleşir. Allah ile kul arasında ayrılık ortadan kalkar (Beaurecueil. s. 242-243) .
Felsefe kültüründen de yararlanarak
haya konusunda psikolojik ve ahlaki tahliller yapan Gazzall'ye göre çocukta temyiz melekesinin ilk alametlerinden biri
haya duygusunun belirmesidir. Çocuğun
mahcubiyet duyup bazı fiilieri terketmesi onda akıl ışığının parlamaya başladı
ğının göstergesidir. Böylece çocuk, kendi
muhakemesiyle bazı şeyleri çirkin görmeye ve onları yapmaktan çekinıneye baş-

lar. Gazzall, bu noktadan itibaren çocuğun eğitimiyle ilgilenmenin önemini belirterek bu eğitime yemek ve sofra adabıyla başlanmasını tavsiye eder (İf:ıya',
lll, 72). Maverdi çocukta gözlenen hayayı, onun tabiatındaki samirniyetten kaynaklanması sebebiyle büyüklerin riya ihtimali taşıyan hayasından daha değerli
sayar (Edebü'd-dünya ve'd-dfn, s. 342).
Haya ile akıl arasında ilişki kurma ve böylece hayayı sadece bir duygu değil aynı
zamanda bir düşünme ve muhakeme
ürünü olarak değerlendirme temayülü
Gazzall'den başka alimlerde de görülür
(mesela bk. ibnHibban, s. 56. 58) . Bu durum, İslami düşüncede aklın hem bir zihnl aydınlanma hem de ahlaki aydınlan
ma aracı olarak düşünülmesinden kaynaklanır.
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