
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HAYÂ SAHİBİ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki “El hayâ minel iman.” “Hayâ 
imandandır.” Hayâ demek edep demektir. Edepli insanlar imanlı insanlardır. Edebi 
olmayan, utanmayan insanların imanları noksandır. Hayâ kimden olacak? İlk başta Allah’tan. 
Allah bizi yarattı. Edebimiz ilk başta O’na karşı olacak. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e karşı 
edep olacak, insanlara karşı da edep olacak ki tarikatın esası edeptir, İslam’ın esası da edeptir.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Sahibul haya vel iman.” yani hayâ sahibi, iman sahibi 
diye Hz. Osman (r.a.)’ı methederdi. Şimdiki insanlar utanmaz. “Utanmayın, bağırın çağırın, 
her şeyi yapın, hiç utanılacak bir şey yok.” derler. Yeni öğrettikleri şey budur. Edebin tam 
tersidir, şeytanın usulüdür. Hayâsızlık, edepsizlik, kötülük şeytanın usulüdür. Müslüman 
olanın onları dinlememesi lazım. Biraz hayâsı olan insana utanır diye gülerler. Hatta bazen 
gelirler, “Bizim kızımız çok utanıyor.” diye şikâyet edenler bile oluyor. Yahu bu hayâ kötü 
bir şey değil, güzel bir şeydir.  

Bu ahir zaman insanları iyiyi kötü zannediyor, kötüyü iyi zannediyor. İlk başta 
Müslümanların, hayâsız iman olmaz diye bunu bilmesi lazım. Cenab-ı Allah sevgili 
kullarından eylesin inşallah. Onların istediği gibi olalım, edebimiz olsun inşallah. Edep, hayâ 
insanı kötülükten men eder. Kötülük yapacaksa utanır; “Ben şimdi bunu yaparsam ne 
olacak?” diye düşünür. Ama hayâsız, utanmaz insanın umurunda değildir, her haltı yer, 
ondan sonra; “Utanmak gerekmez, cüretimiz olması lazım, kimseden utanmaya gerek yok.” 
der. “Allah’ın bildiğini kuldan niye saklayayım?” der.  

Allah muhafaza etsin, işleri karıştırmayalım, kendi kafamıza göre işler yapıp da 
kendimize mazeret bulmayalım. Allah sakınsın, Allah bizi nefsimizin şerrinden korusun.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
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