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Değerli Mü’minler!

İslam’ın insanlığa öğrettiği ve özellikle 
müslümanlarda bulunmasını istediği çok güzel 

vasıflar vardır. Bunlardan biri iffet diğeri de 

hayâdır. 

İffet; haramdan uzak durmak, helal ve güzel 

olmayan söz ve davranışlardan sakınmaktır.  

Hayâ ise; nefsin çirkin davranışlardan rahatsız 

olup onlardan kaçınmasıdır. Bir diğer ifadeyle 

hayâ, kötü bir işin yapılmasından ya da iyi bir 

işin terk edilmesinden dolayı insanın yüzünü 

kızartan bir durum olarak da açıklanabilir.  

Yüce Allah (c.c) Kur’an-ı Kerim’de müminleri 

“Onlar ırz, namus ve iffetlerini korurlar.”1 

diye nitelerken bir başka ayet-i kerimede ise şu 

uyarıyı yapmaktadır: “Mümin erkeklere 

söyle; gözlerini haramdan sakınsınlar, 

iffetlerini korusunlar. Bu davranış onlar için 

daha nezihtir. Şüphesiz Allah onların 

yaptıklarından hakkıyla haberdardır. 

Mümin kadınlara da söyle; onlarda gözlerini 

haramdan sakınsınlar, iffetlerini 

korusunlar.”2  

Aziz Mü’minler! 

Kuran-ı Kerim Hz. Yusuf ile Hz.    Meryem’i 

iffet abidesi insanlar olarak örnek 

göstermektedir. Hz. Yusuf (a.s), kendisiyle 

beraber olmak isteyen bir kadına karşı, onurlu 

1 Mü’minun 23/5 
2 Nur, 24/30-31 
3 Yusuf, 12/33 

ve iffetli bir duruş sergilemiş ve "Ey Rabbim! 

Zindan bana, bunların beni dâvet ettiği 

şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını 

benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder 

ve cahillerden olurum."3 diyerek hapse girme 

pahasına iffetini korumayı tercih etmiştir.  

Hz. Meryem de insanlık için tam bir iffet 

örneğidir. Kur’an-ı Kerim’de onun için şöyle 

buyrulmaktadır; “İffetini korumuş olan 

(Meryem'i de) hatırla. Ona ruhumuzdan 

bağışlamış ve kendisi ile oğlunu âlemlere 

(kudretimizi gösteren) birer delil 

yapmıştık.”4 

Değerli Kardeşlerim! 

Hayâ; insanı insan yapan değerlerin başında 

gelir. Öyle ki, Efendimiz (s.a.s.) Allah’ın 

peygamberleri aracılığıyla ilk öğrettiği değer 

hükmünün “Utanmadığın zaman dilediğini 

yap” sözü olduğunu ifade ederek, utanmanın 

insanî ve İslamî değerlerin özü ve imanın 

önemli bir parçası olduğuna işaret etmişlerdir. 

Nitekim bir başka hadislerinde Peygamberimiz 

(s.a.s) “Her dinin bir ahlakı vardır. İslam’ın 

ahlakı da hayâdır.”5 buyurmuşlardır.  

Hutbemi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in bir 

duası ile bitirmek istiyorum;  “Allah’ım! 

Senden hidayet, takva, iffet ve gönül 

zenginliği dilerim.”6  

Cumanız mübarek olsun. 
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4 Enbiya, 21/91 
5 İbn-i Mace, Kitabü’z-Zühd, Hayâ, 38/17 
6 İbn-i Mace, Dua 72 




