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۪حيِم   ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ّٰ  بِْسِم 
ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِّ۪ه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهٰوۙى ﴿ ﴾  ٤٠َواَمَّ

﴾٤١﴿فَِانَّ اْلَجنَّةَ ِهَي اْلَمأْٰوۜى   

 قاَل َرُسوُل هللا َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم 

َوسْبعُوَن َشْعبَةً أْفضلَُها قْوُل الَ إلَهَ إالَّ اِإليَماُن بِْضٌع  

ُ ، َوأْدنَاَها إَماَطةُ األذَى عِن الطَِّريِق ، َوالحيَاُء  َّ

 شُعْبةٌ ِمَن اِإليمانِ 

 
HAYA VE İFFET 
 
Muhterem Kardeşlerim! 
Yüce dinimiz İslam’ın gönderiliş gayesi biz 
insanların ahlaklı bir birey ve toplum oluşturmalarını 
sağlamaktır. Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin 
hadis-i şeriflerindeki bütün düzenlemeler ahlaki bir 
prensip ve davranışı tesis etmek için gönderilmiştir. 
Dolayısı ile din adına yaptığımız herhangi bir fiil bizi 
ahlaki bir erdem ve fazilete götürmüyorsa yaptığımız 
şeylerin bir değeri yoktur. Dinimizin emir ve 
yasaklarının doğal sonucu ahlaktır. Ahlak dinin 
ruhudur. Ruh olmadan beden ne ise ahlak olmadan 
dindarlıkta odur.  
 
Dinimizin önemle üzerinde durduğu ve Allah’ın 
rızasını kazanmamıza vesile olan ahlak ilkelerinden 
biri de haya ve iffettir. Sözlükte “utanma, çekinme, 
tövbe, vazgeçme” gibi anlamlara gelen hayâ 
kelimesi, ahlâk terimi olarak ise “kişinin çirkin 
davranışlardan rahatsız olup onları terketmesi, kötü 
bir işin yapılmasından veya iyi bir işin 
terkedilmesinden dolayı insanın yüzününkızarmasına 
sebep olan sıkıntı” anlamlarına gelmektedir. İffet ise 
daha çok haramlardan güzel olmayan söz ve 
davranışlardan uzak durmayı ifade etmektedir. 
 
Değerli Müminler  
 
Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle 
buyurmaktadır:’’Rabbinin huzurunda (hesap 
vermekten) korkan ve kendini kötülük 
yapmaktan koruyana gelince, onun varacağı yer 
cennettir.’’1 Okuduğum hadisi şerifte ise 
Rasulullah(s.a.v) Efendimiz şöyle 
buyurmaktadır:’’“İman yetmiş küsur şubedir. En 
üstünü Allah’tan başka ilah bulunmadığına iman 

 
1 Kur’an-ı Kerim, Naziat, 79/40-41. 

etmek, en alt derecesi de rahatsız edici şeyleri 
yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imandan bir 
şubedir”2 
 
Aziz Mü’minler! 
 
Hayâ ve iffet üstün ahlaki meziyetlerin başında 
gelmektedir. Ancak ahlâkî değerlerin giderek 
yozlaştığını günümüz toplumunda hayâ duygusunun 
eski değerini maalesef kaybetmeye başladığını 
görmekteyiz. Öyle ki, önceleri hayâ sahibi olan 
kişiler övülürken, şimdilerde ise edebe aykırı söz 
söylemek, ahlâksız davranışları alenî olarak işlemek 
bazı çevrelerde, cesaretin, özgüvenin ve özgürlüğün 
bir göstergesi kabul edilmektedir. Bu durum 
edepsizliğin ahlaksızlığın günümüz dünyasında hangi 
boyutlara geldiğini gözler önüne sermektedir. En 
şerefli varlık olarak yaratılan insanın haya ve iffet 
duygusunu kaybetmesi şerefini onur ve havsiyetini 
kaybetmesi demektir. Haya ve iffet duygusundan 
mahrum kalan insan nefsininheva ve hevesinin kötü 
isteklerinden, en büyük düşmanı olan şeytanın 
oyuncağı olmaktan kurtulamaz. Aynı zamanda 
toplumun da ahlaki açıdan bozulmasına sebep olur. 
Haya ve iffet duygusunu kaybeden insan her türlü 
kötülüğü yapmaya hazır hale gelmiş demektir. 
Bundan dolayı Efendimiz (s.a.s.); “Utanmadıktan 
sonra dilediğini yap!”3 buyurarak ahlaklı bir insan 
olabilmek için haya duygusunun ne kadar önemli 
olduğunu ifade etmiştir. 
 
Kardeşlerim! 
Müslümanlığımızın ve insan olmamızın bir gereği 
olarak tavır ve davranışlarımızda dini ve ictimai 
hayatımızda hayalı ve iffetli olmaya özen gösterelim. 
Ailemizin ve çocuklarımızın bu yüksek ahlaki 
erdemle yaşamaları için gerekli önlemleri alalım. 
Allah’ın rızasını kazanmak ve iki cihan saadetini elde 
etmek için hayalı ve iffetli bir yaşam sürdürmemiz 
gerektiğini asla unutmayalım. 
 
HOLLANDA DIYANET VAKFI 
 

 
2İbnMâce, Kitabü’z-Zühd/Haya, 38/17. 
3 Buhari, Edeb, 78. 


