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&nbsp;&nbsp;&nbsp; S&ouml;zl&uuml;kte, &ldquo;utanma, &ccedil;ekinme, &acirc;r, namus,
Allah korkusuyla g&uuml;nahtan ka&ccedil;ınma gibi anlamlara gelen[1] haya kelimesi, bir ahlak
terimi olarak, nefsin&nbsp; &ccedil;irkin davranışlardan rahatsız olup onları terk etmesi,[2]
&ldquo;k&ouml;t&uuml; bir işin yapılmasından veya iyi bir işin terk edilmesinden dolayı kişinin
y&uuml;z&uuml;n&uuml; kızartan sıkıntı hali[3]&nbsp; gibi farklı şekillerde tanımlanmaktadır.
T&uuml;rk&ccedil;e&rsquo;de hay&acirc;, insanı her t&uuml;rl&uuml; &ccedil;irkinlikten uzak
durmaya y&ouml;nelten duygu ve bunu yansıtan tutumu ifade etmektedir.
Arap&ccedil;a&rsquo;da, &ldquo;yerme&rdquo;, &ldquo;kınama&rdquo; ve &ldquo;onur kırıcı
tutum ve davranış&rdquo; anlamlarına gelen &ldquo;&acirc;r&rdquo; kelimesi de
T&uuml;rk&ccedil;e&rsquo;deki ağırlıklı olarak &ldquo;hay&acirc;&rdquo; ile eş anlamlı olarak
kullanılır.[4] Kınalız&acirc;de Ali Efendi haya hakkında&nbsp; şu tanım ve değerlendirmeyi
yapmaktadır: &ldquo;Hay&acirc;; utanma, hicap, ar anlamlarına gelir. Edebe aykırı olan olaylar
meydana gelince kalbin duyarlılık kazanması ve ıstırap duymasıdır. Bu halin belirtisi derhal
hay&acirc; sahibi kişinin &uuml;zerinde g&ouml;r&uuml;l&uuml;r. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;, bu
&ccedil;irkin olaydan dolayı, hay&acirc; faziletine b&uuml;r&uuml;nm&uuml;ş kişinin benliği
bundan etkilenir. Hay&acirc;, kişiye fazilet yollarını, maddeten ve m&acirc;nen ilerleme yollarını
g&ouml;sterir. Edep ve hay&acirc;dan mahrum olan insan, her t&uuml;rl&uuml; iğren&ccedil; işe
girişir. Yaptığı &ccedil;irkin işlerden &uuml;z&uuml;nt&uuml; duymayan insanı, ahl&acirc;k ve
fazilet yollarına sevk etmek zordur. Toplumun gelişmesi, utanma duygusunun canlı bir şekilde
aralarında yaygınlaşmasıyla yakından ilgilidir.&rdquo;[5] İsl&acirc;m ahl&acirc;k bilginleri,
kelimenin &ccedil;eşitli kullanımlarını da dikkate alarak hayayı &ccedil;eşitli kategorilere
ayırmışlardır. M&acirc;verd&icirc;, hay&acirc;yı, a) Allah&rsquo;a karşı hay&acirc;, b) insanlara
karşı hay&acirc; c) kişinin kendine karşı hay&acirc;sı olmak &uuml;zere &uuml;&ccedil; kısma
ayırmakta ve bunları ş&ouml;yle a&ccedil;ıklamaktadır: Allah&rsquo;a karşı hay&acirc;,
O&rsquo;nun emir ve yasaklarına uymakla,&nbsp; insanlara karşı hay&acirc;, onlara eziyet
etmemek ve yanlarında &ccedil;irkin işler yapmaktan ve &ccedil;irkin s&ouml;zler
s&ouml;ylemekten ka&ccedil;ınmakla olur. Kişinin kendine karşı hay&acirc;sı ise, edepli olması
demektir.[6] M&acirc;verd&icirc;&rsquo;nin haya konusundaki bu yaklaşımı genellikle
&ldquo;utanma duygusu&rdquo; olarak algılanan haya kavramından olduk&ccedil;a farklı ve
anlamlıdır. Ahmet Rifat ise hay&acirc;yı, fıtr&icirc; hay&acirc; ve din&icirc; hay&acirc; olmak
&uuml;zere iki kısımda ele almaktadır. Kişinin,&nbsp; edep yerlerini insanların &ouml;n&uuml;nde
a&ccedil;maktan ka&ccedil;ınması, fıtr&icirc; hay&acirc;nın, halkın ve Hakk&rsquo;ın huzurunda
edepli davranmak da d&icirc;n&icirc; hay&acirc;nın bir &uuml;r&uuml;n&uuml;d&uuml;r.[7]
Kur&rsquo;an&rsquo;da &uuml;&ccedil; ayette haya kelimesinin t&uuml;revleri
ge&ccedil;mektedir. Kasas s&ucirc;resinde, Hz. Şuayb&rsquo;ın kızlarından birinin Hz. Musa ile
utanarak konuştuğu,[8] Ahz&acirc;b s&ucirc;resinde de bazı M&uuml;sl&uuml;manların Hz.
Peygamberi uygun olmayan zamanlarda rahatsız ettikleri, fakat Peygamberimizin,&nbsp;
hayasından dolayı bu rahatsızlığı a&ccedil;ığa vurmadığı, ancak Allah&rsquo;ın ger&ccedil;eği
bildirmekten haya etmeyeceği belirtilmektedir.[9] Başka bir ayette ise, m&uuml;şriklerin
Kur&rsquo;an&rsquo;da arı, karınca, sinek gibi k&uuml;&ccedil;&uuml;k varlıkların
&ouml;rneklendirilmesinin fes&acirc;hatla bağdaşmayacağı y&ouml;n&uuml;ndeki iddialarına

karşı, &nbsp;&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1614; &#1604;&#1575;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1581;&#1618;&#1610;&#1616;&#1610;
&#1571;&#1614;&#1606; &#1610;&#1614;&#1590;&#1618;&#1585;&#1616;&#1576;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1579;&#1614;&#1604;&#1575;&#1611; &#1605;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1615;&#1608;&#1590;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1601;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1601;&#1614;&#1608;&#1618;&#1602;&#1614;&#1607;&#1614;&#1575;&nbsp;
&ldquo;Ş&uuml;phesiz Allah&nbsp; bir sivrisineği, ondan daha da &ouml;tesi bir varlığı
&ouml;rnek olarak vermekten &ccedil;ekinmez&hellip;&rdquo;[10]&nbsp; ayetiyle cevap
verilmektedir. Bu ayetlere bakılırsa, Kur&rsquo;an&rsquo;da haya kavramının; iffet ve terbiye
gereği utanma ve sıkılma gibi anlamlarının yanı sıra &ccedil;ekinme anlamında da kullanıldığı
g&ouml;r&uuml;lmektedir. &nbsp;Hadis kaynaklarında da haya konusu detaylı bir şekilde ele
alınmış, hayanın imanla ilişkisi ve hayanın kişiye sağladığı hayır ve iyilikler yanında, Hz.
Peygamberin hayasından s&ouml;z edilmektedir. Hayanın daha iyi anlaşılabilmesi i&ccedil;in
farklı y&ouml;nleriyle konuyu incelemek daha faydalı olacaktır: Haya ve İman Hz. Peygamber
(a.s.), haya ile iman arasında &ouml;nemli bir ilişki bulunduğuna dikkat &ccedil;ekmekte ve hayayı
imanın bir şubesi olarak nitelendirmektedir.
&#1575;&#1604;&#1573;&#1610;&#1605;&#1575;&#1606; &#1576;&#1590;&#1593;
&#1608;&#1587;&#1576;&#1593;&#1608;&#1606; &#1571;&#1608; &#1576;&#1590;&#1593;
&#1608;&#1587;&#1578;&#1608;&#1606; &#1588;&#1593;&#1576;&#1577;
&#1601;&#1571;&#1601;&#1590;&#1604;&#1607;&#1575; &#1602;&#1608;&#1604;
&#1604;&#1575; &#1573;&#1604;&#1607; &#1573;&#1604;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1608;&#1571;&#1583;&#1606;&#1575;&#1607;&#1575;
&#1573;&#1605;&#1575;&#1591;&#1577; &#1575;&#1604;&#1571;&#1584;&#1609;
&#1593;&#1606; &#1575;&#1604;&#1591;&#1585;&#1610;&#1602;
&#1608;&#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1575;&#1569; &#1588;&#1593;&#1576;&#1577;
&#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1573;&#1610;&#1605;&#1575;&#1606; &ldquo;İman
yetmiş/altmış k&uuml;sur şubedir. En &uuml;st derecesi "l&acirc; il&acirc;he illallah" demek, en alt
derecesi de ge&ccedil;enlere zarar verecek şeyleri yoldan gidermektir. Hay&acirc; da imandan bir
şubedir&rdquo;[11] hadisi bu ilişkinin anlamlı bir ifadesidir.&nbsp; Kişinin M&uuml;sl&uuml;man
olabilmesi i&ccedil;in, dinen inanılması zorunlu olan hususlara y&uuml;rekten inanması
(tasd&icirc;k); yaşadığı toplumda m&uuml;sl&uuml;man olduğunun bilinmesi i&ccedil;in imanını
diliyle de&nbsp; ifade etmesi (ikr&acirc;r) gerekir. Amel, imanın bir par&ccedil;ası değildir.Buna
g&ouml;re, hayası olmayan kişinin m&uuml;sl&uuml;man olmadığını iddia etmek doğur değildir.
Bununla birlikte, bu kişinin "olgun bir m&uuml;min" olduğunu s&ouml;ylemek de zordur. Bu
konuya a&ccedil;ıklık getiren İbn&uuml;&rsquo;l-Es&icirc;r ş&ouml;yle s&ouml;yler:
&ldquo;Yaratılıştan gelen bir duygu olduğu halde hay&acirc; bu hadiste, sonradan kazanılan
imandan bir par&ccedil;a olarak belirtilmiştir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; hay&acirc;lı kişi, bu sayede
g&uuml;nahlardan uzaklaşır. İşte bu a&ccedil;ıdan hay&acirc;, kişi ile g&uuml;nahları arasına
giren ve onu g&uuml;nah işlemekten alıkoyan imanın fonksiyonunu yerine getirmiş olmaktadır.
Hadiste, hay&acirc;nın imandan bir par&ccedil;a olduğu ifade edilmiştir; &ccedil;&uuml;nk&uuml;
iman, sonu&ccedil;ta Allah&rsquo;ın emirlerine uymak ve yasaklarından ka&ccedil;ınmak şeklinde
dışa yansır. İşte, g&uuml;nahlardan ka&ccedil;ınmak haya sayesinde ger&ccedil;ekleşince,
hay&acirc; imanın bir c&uuml;z&rsquo;&uuml; gibi olmuş olur.&rdquo;[12] Fazla hayalı
davranmaması konusunda kardeşine &ouml;ğ&uuml;t veren Ensar&rsquo;dan bir adama Hz.
Peygamber (s.a.s.) ş&ouml;yle buyurmuştur: &#1583;&#1593;&#1607;&nbsp;
&#1601;&#1573;&#1606; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1575;&#1569; &#1605;&#1606;

&#1575;&#1604;&#1573;&#1610;&#1605;&#1575;&#1606; &ldquo;Bırak onu.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; haya imandandır.&rdquo;[13]&nbsp; Hayanın imanla&nbsp; olan
ilişkisine dikkat &ccedil;eken bu hadislerin yanı sıra, haya İslam dininde en &ouml;nde gelen
ahl&acirc;k&icirc; vasıflardan biri olarak telakki edilmiş ve Hz. Peygamber, &nbsp;
&#1604;&#1603;&#1604; &#1583;&#1610;&#1606; &#1582;&#1604;&#1602;
&#1608;&#1582;&#1604;&#1602; &#1575;&#1604;&#1573;&#1587;&#1604;&#1575;&#1605;
&#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1575;&#1569; &ldquo;Her dinin bir ahl&acirc;kı vardır.
İsl&acirc;m&rsquo;ın ahl&acirc;kı da hay&acirc;dır&rdquo;[14] buyurmuşlardır. Haya ve Eylem
İnsan; sağ duyusu, inancı ve hay&acirc; duygusu ile nefis ve şeytanın k&ouml;t&uuml; telkinleri
arasında m&uuml;cadele halindedir. Allah inancı sağlam ve hay&acirc; duygusunu yitirmeyen
insan, iyilik ve g&uuml;zelliklere y&ouml;nelir, k&ouml;t&uuml;l&uuml;k ve haramlardan uzak
durur. Allah inancı zayıf, hay&acirc; duygusu zedelenmiş, nefsine ve şeytana yenik
d&uuml;şm&uuml;ş insan ise k&ouml;t&uuml;l&uuml;k ve haramları kolayca işleyebilir. Bu
t&uuml;r insanlardan bazısı Allah&rsquo;tan da insanlardan da &ccedil;ekinmez ve
k&ouml;t&uuml;l&uuml;kleri ve g&uuml;nah fiilleri a&ccedil;ık&ccedil;a işleyebilir. &nbsp;Hz.
Peygamberin, &nbsp;&#1573;&#1606; &#1605;&#1605;&#1575; &#1571;&#1583;&#1585;&#1603;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1575;&#1587; &#1605;&#1606; &#1603;&#1604;&#1575;&#1605;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1576;&#1608;&#1577;
&#1575;&#1604;&#1571;&#1608;&#1604;&#1609; &#1573;&#1584;&#1575; &#1604;&#1605;
&#1578;&#1587;&#1578;&#1581; &#1601;&#1575;&#1589;&#1606;&#1593; &#1605;&#1575;
&#1588;&#1574;&#1578; &ldquo;utanmadıktan sonra dilediğini yap s&ouml;z&uuml;, insanların
ilk peygamberden itibaren işittiği s&ouml;zlerdendir&rdquo;[15] buyruğu, haya duygusunu yitirmiş
kişilerin k&ouml;t&uuml;l&uuml;kleri kolayca&nbsp; yapabileceğine işaret etmenin yanı sıra, edep
ve hayanın il&acirc;h&icirc; dinlerin ortak kabullerinden biri olduğunu g&ouml;stermektedir. Haya
bu y&ouml;n&uuml;yle, kişi ve toplum &uuml;zerinde bir s&uuml;zge&ccedil; ve kontrol
mekanizması mahiyetindedir. Bu bağlamda hayanın, &ldquo;Toplumun Manev&icirc; Savunma
Sistemi&rdquo; olarak değerlendirilmesi anlamlıdır. Hz. Peygamberin, &nbsp;
&#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1575;&#1569; &#1604;&#1575;
&#1610;&#1571;&#1578;&#1610; &#1573;&#1604;&#1575; &#1576;&#1582;&#1610;&#1585;
&ldquo;Haya ancak hayır getirir&rdquo;[16], &nbsp;
&#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1575;&#1569; &#1582;&#1610;&#1585;
&#1603;&#1604;&#1607;&nbsp; &ldquo;Hayanın hepsi hayırdır&rdquo;[17] buyurması ise
hayanın iyilik ve hayra sevk etmenin yanı sıra, başlı başına bir hayır olduğunu
g&ouml;stermektedir. Allah&rsquo;tan Hay&acirc; Etmek Haya ile iman, haya ile eylem arasında
var olan ilişkiler, temelde insanın Allah&rsquo;tan hay&acirc; etmesi gerektiği noktasında
birleşmektedir. Hay&acirc; duygusunun esası, kısaca Allah&rsquo;tan hay&acirc; etmektir
denebilir. Allah&rsquo;tan hay&acirc; etmek, O&rsquo;nun emirlerine karşı gelmekten,
yasaklarına uymamaktan ka&ccedil;ınmak şeklinde dışa yansır. Bu yansımanın temelinde, kulun;
Allah&rsquo;ın istemediği bir iş ve hal &uuml;zere bulunmaktan uzak durması vardır. Bu da kişinin
kendini kontrol etmesi, davranışlarını değerlendirmeye tabi tutması ve &nbsp;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1593;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1571;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614; &#1605;&#1614;&#1575;
&#1603;&#1615;&#1606;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1576;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1604;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1576;&#1614;&#1589;&#1616;&#1610;&#1585;&#1612; &nbsp; &ldquo;..Nerede olsanız, o

sizinle beraberdir. Allah, b&uuml;t&uuml;n yaptıklarınızı hakkıyla g&ouml;rendir&rdquo; (
Had&icirc;d, 57/4) ayetini iyi &ouml;z&uuml;msemesi ile m&uuml;mk&uuml;n olabilir. Erişilen bu
şuur ve bilin&ccedil; halini Hz. Peygamber (s.a.s.) &ldquo;ihsan&rdquo; diye nitelemektedir.[18]
İbn Mesud&rsquo;un rivayetine g&ouml;re, Hz. Peygamber, &nbsp;
&#1575;&#1587;&#1578;&#1581;&#1610;&#1608;&#1575; &#1605;&#1606;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1581;&#1602;
&#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1575;&#1569; &ldquo;Allah Te&acirc;la&rsquo;dan gerektiği
gibi hay&acirc; ediniz&rdquo; buyurmuş, kendisine, &ldquo;Ya Ras&ucirc;lallah! Allah&rsquo;tan
gereği gibi ne şekilde hay&acirc; edebiliriz?&rdquo; sorusu y&ouml;neltilmişti. Bunun &uuml;zerine
Allah&rsquo;ın Res&ucirc;l&uuml;; başını ve başında yer alan organları, karnını ve karna bağlı
organı koruyan, d&uuml;nya hayatının s&uuml;s&uuml;ne kendini kaptırmayan,
&ouml;l&uuml;m&uuml; ve &ccedil;&uuml;r&uuml;y&uuml;p yok olmayı unutmayan kimsenin Allah
Te&acirc;la&rsquo;dan gereği gibi haya etmiş olacağını haber vermiştir.[19] Başın korunması,
d&uuml;ş&uuml;nce g&uuml;c&uuml;n&uuml;n iyiye kullanılmasıdır. Baştaki organların korunması
ise, dinen yasaklanan şeylere bakmamak, k&ouml;t&uuml; s&ouml;zlere kulak vermemek, haram
yememek ve yalan s&ouml;ylememekle ger&ccedil;ekleşir. Karnın korunması ise haramla
beslenmekten sakınmakla olur. Hay&acirc; duygusunun esasını oluşturması sebebi ile
Allah&rsquo;tan hay&acirc; etmek konusu İsl&acirc;m ahl&acirc;kı eserlerinde de geniş yer
tutmaktadır. Şeyh S&acirc;d&icirc;&rsquo;nin &ldquo;Yusuf ile Zeliha&rdquo; adlı hikayesinde;
Yusuf&rsquo;u kandırmak i&ccedil;in ona dil d&ouml;ken, bu arada, tapındığı put, niyetlendiği
&ccedil;irkin işi g&ouml;rmesin diye onun &uuml;zerini &ouml;rten Zeliha&rsquo;ya, Yusuf
ş&ouml;yle seslenir: &ldquo;Vazge&ccedil;, benden k&ouml;t&uuml;l&uuml;k bekleme. Sen bir
taştan bile utanırken, ben nasıl olur da Allah&rsquo;tan utanmam?&rdquo;[20] Ediplerden biri
ş&ouml;yle s&ouml;ylemiştir: &ldquo;a&ccedil;ıkta işlemekten &ccedil;ekindiği işi yalnızken yapan
adam, kendi şahsını değersiz saymış demektir.&rdquo;[21] Hz. Peygamber ve Haya
Allah&rsquo;ın insanlara g&ouml;nderdiği vahyi tebliğ etme ve bu &ccedil;er&ccedil;evede
Allah&rsquo;a kulluk g&ouml;revlerini yaparak &ouml;ğretme g&ouml;revi olan Hz. Peygamber,
&nbsp;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614; &#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1601;&#1616;&#1610; &#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1571;&#1615;&#1587;&#1618;&#1608;&#1614;&#1577;
&#1581;&#1614;&#1587;&#1614;&#1606;&#1614;&#1577;&#1612; &#1612;
&ldquo;Ş&uuml;phesiz Peygamber&rsquo;de size g&uuml;zel bir &ouml;rnek vardır..&rdquo;
(Ahz&acirc;b, 33/21) &acirc;yeti &ccedil;er&ccedil;evesinde, insanlar arası ilişkilerde de uyulması
gereken bir &ouml;rnektir. Hz. Peygamber, g&ouml;revleri arasında insan ilişkilerinin temiz ve
ahl&acirc;k&icirc; bir temele oturtulmasının da bulunduğunu&nbsp; şu hadisi ile ifade etmektedir:
&nbsp;&#1576;&#1593;&#1579;&#1578; &#1604;&#1571;&#1578;&#1605;&#1605;
&#1581;&#1587;&#1606; &#1575;&#1604;&#1571;&#1582;&#1604;&#1575;&#1602; &ldquo;B
en&nbsp; g&uuml;zel ahl&acirc;kı tamamlamak &uuml;zere g&ouml;nderildim.&rdquo;[22]
&Uuml;st&uuml;n bir haya duygusu taşıdığı,[23] evinde edebiyle oturan gen&ccedil; bir kızdan
daha hay&acirc;lı olduğu bildirilen[24] Peygamberimiz, aynı fazilete sahip olmasından dolayı Hz.
Osman&rsquo;a &ouml;zel bir değer vermiş; kendisini ziyarete gelen&nbsp; Hz. Ebu Bekir
ve&nbsp; Hz. &Ouml;mer&rsquo;i rahat bir vaziyette karşıladığı halde Hz. Osman geldiğinde
hemen toparlanmış; bunun sebebi sorulduğunda ise&nbsp; &#1571;&#1604;&#1575; &#1575;
&#1587;&#1578;&#1581;&#1610; &#1605;&#1605;&#1606;
&#1610;&#1587;&#1578;&#1581;&#1610; &#1605;&#1606;&#1607;
&#1575;&#1604;&#1605;&#1604;&#1575;&#1574;&#1603;&#1577; &ldquo;Meleklerin bile haya

ettiği kişiden haya etmeyeyim mi?&rdquo;[25] diyerek cevap vermiştir. Hayayı Doğru anlamak
Hayanın kavram ve kapsam olarak iyi anlaşılması&nbsp; gerekir. Aksi takdirde
b&uuml;t&uuml;n&uuml;yle hayır kabul edilen bir meziyetin bazı hakların zayi olmasına, toplum
bilincinin zayıflamasına, sosyal hayattan kopmaya hatta psikolojik a&ccedil;ıdan sıkıntıya
d&uuml;şmeye sebep olabilir. Haya duygusu, ger&ccedil;eği s&ouml;ylemekten, bir alacağını
istemekten, d&icirc;n&icirc; ve ahl&acirc;k&icirc; konularda insanları bilgilendirmekten (emr-i
bi&rsquo;l-ma&rsquo;r&ucirc;f nehy-i ani&rsquo;l-m&uuml;nker), ilim &ouml;ğrenmekten,
meşr&ucirc; olduğu s&uuml;rece beğenilmeyen bir iş de olsa &ccedil;alışmaktan kişiyi
alıkoymamalıdır. Dinimizin teşvik ettiği haya duygusu ile, belirtilen hallerin bir bağlantısı yoktur.
Bunlar, hayanın değil; pısırıklık, &ccedil;ekingenlik, tembellik ve ihmalin bir g&ouml;stergesidir.
Hayanın bunlara d&icirc;n&icirc; gerek&ccedil;e yapılması ise daha da
&uuml;z&uuml;c&uuml;d&uuml;r. Hz. Peygamberin m&uuml;sl&uuml;man hanımların sorduğu
&ouml;zel sorulara usul&uuml;ne uygun şekilde cevap verdiği,[26] &ccedil;oğu zaman da bu
bilgileri Hz. Aişe aracılığı ile aktardığı bilinen bir husustur. Hz. &Acirc;işe&rsquo;nin, din&icirc;
bilgileri &ouml;ğrenme hususunda utanga&ccedil;lık g&ouml;stermeyen Ensar kadınları hakkında
s&ouml;ylediği &ouml;vg&uuml; dolu s&ouml;zler de bu ger&ccedil;eğin başka bir ifadesidir.[27]
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