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GENÇLİĞİN KIYMETİNİ BİLMEK 

Muhterem Mü’minler! 

Bir ülkenin manevî ve maddî planda 

gelişip güçlenmesinde, varlığını korumasında, 

dinî ve kültürel değerlerini yaşatıp 

zenginleştirmesinde en önemli unsur gençliktir.  

Gençlik, insan ömrünün en bereketli 

dönemidir. Hayat boyu insana gerekli olacak 

faydalı bilgiler, güzel alışkanlıklar, şahsiyetin 

ve karakterin gelişmesi gençlik çağında olur. 

Büyüklerin tecrübeleri gençlerin imkân ve 

fırsatlarıyla bir araya geldiğinde, dinimiz ve 

dünyamız için nice hayırlar, iyilik ve güzellikler 

oluşur.  

Kıymetli Kardeşlerim! 

Kur’ân-ı Kerîm, Hz. İbrahim, Hz. Mûsâ, 

Hz. Yûsuf ve Ashâb-ı Kehf gibi gençlerden söz 

eder. Onların bütün insanlık için iman, ahlâk, 

cesaret ve iffet açısından birer örnek ve rehber 

olduklarını bildirir. Kehf Suresinde Cenâb-ı 

Hak onların halinden şöyle bahseder: 

“O (yiğit) gençler mağaraya sığınmışlar 

ve: Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve 

bize, (şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu 

hazırla! demişlerdi.”
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 Kehf, 18/10. 

Kur’ân-ı Kerîm’in gençlere sunduğu en 

önemli örneklerden birisi Yûsuf (a.s)’dır. Yûsuf 

(a.s), kardeşlerinin kendisini kıskanmasıyla 

başlayan, kuyuya atılması ile derinleşen, köle 

olarak satılması ile ağırlaşan ve iftiraya 

uğraması ile doruğa ulaşan büyük bir imtihana 

tabi tutulmuştu.
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 Allah’ın yardımına nail olarak, 

genç yaşta inancı, ahlâkı ve güçlü iradesi 

sayesinde bütün kötülük ve haksızlıklar 

karşısında başarılı bir sınav verdi. Böylece kendi 

dönemindeki gençlere ve daha sonra gelecek 

bütün nesillere iman, karakter ve iffet örneği 

oldu.  

Hicret esnasında putperestler, 

Peygamberimizi yatağında baskın yaparak 

öldürmeye karar vermişti. Böyle bir durumda, 

Rasûlullah (s.a.v)’in evinde kalarak, hiç tereddüt 

etmeden kendisini feda etmeyi göze alan kişi, 

genç yaştaki Hz. Ali’ydi. Sahabenin büyükleri 

dururken, orduya komutan olarak tayin edilen ve 

Peygamberimizin iltifatına mazhar olan kişi, 

genç yaştaki Üsâme b. Zeyd’di. 

Aziz Kardeşlerim! 

En aktif faaliyetler, genç yaşta 

yapılmaktadır. Çünkü gençlik, bir enerji 

dönemidir. Bu dönemde gençlere iyi rehberlik 

yapabilen, onları iyi eğitebilen milletler daima 

kazançlı çıkmışlardır. Onları eğitemeyen ve 

kendi hallerine terk eden milletler ise çok büyük 

zararlara uğramışlardır.  

Bir ülkenin geleceği, gençlerin alacağı 

eğitime, kültüre, kazanacağı edep ve terbiyeye 

bağlıdır. Bir milletin büyüklüğü ve gücü, 

nüfusunun çokluğu ile değil, kendine güvenen 

akıllı, imanlı, bilgili ve azimli gençlerin sayısı 

ile orantılıdır. Bu nedenden ötürü her türlü dinî, 

ahlâkî ve kültürel yozlaşmalara karşı günümüz 

gençliğine, Hz. Yûsuf’u ve genç sahabileri 

öğretmemiz gerekiyor. Onları eğitirken de, Hz. 

Peygamberin yaptığı gibi onlara sevgi, sefkat ve 

merhametle yaklaşmamız gerektiğini 

unutmamamız gerekiyor.
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