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يمُ  ٱلرهِنَٰمۡحُٱلرهح   ُ  ِمۡسِبُٱَّلله

اُ اُو م  ُم ۡنه  ر  ه  اُظ  ُم  َٰح ش  و  ُٱلۡف  ِّب   ُر  رهم  اُح  ق ۡلُإ نهم 
 ُ وا ۡۡش ك 

ُت  ن
 
أ ُو  ُٱۡۡل ِق  ۡۡي  ُب غ  ُو ٱۡۡل ۡۡغ  ۡثم  ُو ٱۡۡل  ن  ب ط 

ُ ُب ٱَّلله  ول وا ُلَع   نُت ق 
 
أ ُو  َٰٗنا لۡط  ُس  ُب هۦ  ِ ۡل ُي ن  ۡم

ُل  ا م 
ُُ ون  ُت ۡعل م  اَُل  م   ُ ُُ***٣٣ٱَّلله ق ال  ةُ  ي ر  ر  ُه  ِب 

 
ُأ ن  ع 

لهم ُُ: و س  ل ي هُ  ُاَّللُع  َّله ص  ُاَّللُ  ول  ُر س  اۡل  ي اء ُُ:ق ال 
ُ ُم ن  اء  اۡل  ذ  ُُو  ُال  نهة  ُِف  ان  يم  اۡل  ُُو  ان  يم  ُاۡل  م ن 

 ُ ُانلهار ُال  اء ُِف   ف 
ال  ُو  اءُ  ُُ.ف 

 

HAYÂ İMANDANDIR 

 

Kıymetli Müslümanlar! 

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyurmaktadır: “De ki: Benim rabbim ancak gizli ve 

açık şekilde işlenen çirkin işleri, her türlü günahı, 

hiçbir haklı gerekçesi bulunmadığı halde 

başkasının canına, malına, şeref ve haysiyetine 

saldırmayı, tanrı oldukları hususunda Allah'ın 

hiçbir delil indirmediği putları O'na ortak 

koşmanızı ve bir de kendi kendinize haramlar icat 

ederek bunları bilir bilmez şekilde Allah'a isnat 

etmenizi haram kılmıştır"1 Peygamber Efendimiz de 

şöyle buyurmaktadır: “Hayâ imandandır, iman da 

cennete götürür. Çirkin söz ve davranış ise 

kabalıktan ve kötü ahlâktan doğar. Kötü ahlâk da 

cehenneme götürür.”2 

Değerli kardeşlerim! 

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli 

özelliklerden birisi utanma duygusudur. İslam 

ahlakının en temel ilkelerinden biri olan hayâ; utanma, 

çekinme, Allah korkusuyla günah işlemekten sakınmak 

demektir. Peygamber efendimiz (s.a.v) bir gün 

ashâbına, “Allah’tan hakkıyla hayâ edin!” 

buyurunca onlar, “Ey Allah’ın Rasûlü! 

Elhamdülillâh biz Allah’tan hayâ ediyoruz.” 
demişlerdi. Bunun üzerine Peygamberimiz hayâ 

kavramını şöyle açıklamıştı: “Bu, sizin anladığınız 

gibi değildir! Allah’tan hakkıyla hayâ etmek, baş ve 

başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine 

                                                           
1 A'râf Sûresi 7/33. 
2 Tirmizî, Birr, 65. 

aldığı organları (her türlü günah ve haramdan) 

korumak, ölümü ve (toprak altında) çürümeyi 

daima hatırlamaktır. Âhireti arzu eden, dünyanın 

süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa 

Allah’tan gereği gibi hayâ etmiş olur.”3 

 

Değerli kardeşlerim! 

İslam dini insanın doğasında var olan hayâ duygusunu, 

Allah’ın belirlediği ilkelere göre şekillendirerek 

şahsıyla bütünleşen bir karakter özelliği haline 

getirmesini ister. Hayâ imanın en güçlü tezahürüdür. 

Mümin ve Müslüman olmanın en önemli 

özelliklerinden biridir. Hayâ insanın iyi ile kötüyü 

birbirinden ayırmasını sağlayan bir erdemdir. İnsan 

hayâ duygusu ile doğru ile yanlışı birbirinden ayırt 

ederek Allah’ın çirkin gördüğü şeylerden sakınır, 

rızasına uygun davranışlara yönelir. Müslümanın söz 

ve fiilde ölçülü olmasını sağlar. Ahlakı güzelleştirir. 

Peygamber efendimiz “Arsızlık nerede ve kimde 

olursa olsun çirkinleştirir, hayâ ise nerede ve kimde 

olursa olsun güzelleştirir”4 buyurmuştur.   

 

Aziz Müminler!  
İnsanlık ailesi olarak uzun bir zamandır koronavirüs 

salgını ile mücadele etmekteyiz. Salgının zararlarını en 

aza indirmek için zaman zaman farklı tedbir ve 

uygulamalar yapılmaktadır. Ancak dünyanın birçok 

yerinde olduğu gibi Hollanda’da toplum sağlığını 

korumak için alınan bu önlemlere karşı eylemler 

yapıldığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Öncelikle 

herkesi şiddet içeren, insanların can ve mal güvenliğini 

tehlikeye atan bu tür gösteri ve eylemlerden uzak 

durmaya davet ediyoruz. Çünkü Yüce dinimiz İslam’ın 

bütün emir ve yasaklarının beş temel gayesi vardır. 

Bunlar insanın can, akıl, mal, nesil ve din emniyetini 

sağlamaktır. İnsanların can ve mal güvenliğine zarar 

veren hiçbir eylem dinimize göre meşru kabul 

edilemez. Bu sebeple bizlerin ve toplumun sağlığını 

korumak için resmi makamların aldıkları kararlara 

uyalım. Aile fertlerimiz başta olmak üzere çevremizi 

şiddet içeren gösteri ve eylemlere katılmamaları 

konusunda uyaralım. İnşallah bu salgından el ele 

vererek ve tedbirlere uyarak kurtulacağımızı 

unutmayalım.  

 

Hollanda Diyanet Vakfı  

ُُُ

3 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 24. 
4 Tirmizî, Birr, 47. 


