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GENÇLERİN EFENDİSİ: HZ. YAHYA 

 

Muhterem Müminler! 

Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim bizleri her türlü 

kötülükten korumak, her türlü güzellik ve iyiliğe 

ulaştırmak için öğüt ve nasihat kitabı olarak 

gönderilmiştir. Bizlere hayatın her alanında ahlak 

ve adaletten yana olmamızı tavsiye etmektedir. Bu 

uğurda mücadele eden peygamberlerin hayat 

hikayelerini ve mücadelelerini anlatarak yol 

göstermektedir. Bu peygamberlerden biri de Hz. 

Yahya (as)dır. Hz. Yahya, babası Zekeriya (as)ın 

duası neticesinde hanımının ihtiyarlık döneminde 

dünyaya gelmiştir. Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem 

annemizin teyzesinin oğludur. Hz. İsa’nın babasız 

olarak dünyaya gelmesi gibi o da annesinin 

doğurganlık özelliğini kaybettiği bir dönemde 

dünyaya gelmiştir. Bu sebeple doğumu bir mucize 

olmuş adı bizzat Allah tarafından konulmuştur. 

Yüce Rabbimiz bu hadiseyi bizlere şöyle 

bildirmektedir; “Ey Zekeriya! Biz sana Yahyâ 

adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu ismi daha önce 

kimseye vermedik.”1 
 

Değerli Kardeşlerim! 

Hz. Yahya özellikle hayatımızın baharı olan 

gençlik dönemini nasıl değerlendirmemiz gerektiği 

konusunda bizlere en güzel örnektir.  O küçük 

yaşlardan itibaren ilim öğrenmeye gayret etmiş, 

ahlaklı bir insan olarak yaşamış ve etrafındaki 

insanları da hak yoluna davet etmiştir. Yüce 

Rabbimiz onun bu özelliklerini bizlere şöyle haber 

vermektedir; “[Yahya doğup büyüyünce biz ona 

şöyle emrettik): "Ey Yahya! Ciddiyet ve 

samimiyetle Tevrat'a uy; peygamberlik mirasına 

sahip çık." [Yahya bu mirasa layık biriydi). Çünkü 

biz ona daha küçük bir çocukken sağlam bir akıl, 

idrak ve anlayış kabiliyeti vermiştik. Ayrıca ona 

katımızdan şefkatli bir yürek tertemiz bir karakter 

vermiştik. O emir ve yasaklarımız konusunda 

duyarlı bir kul ve aynı zamanda ana-babasına 

saygıda kusur etmeyen hayırlı bir evlat idi. Baş 

kaldırıp zorbalık eden bir kimse değildi. Bunun 

 
1 Meryem Suresi, 19/7. 

içindir ki Yahya doğduğu gün de öldüğü gün de 

ilahi inayet ve selamete mazhar oldu. Diriltileceği 

gün de aynı lütuf ve rahmete nail olacaktır.”2 
 

Aziz Müminler! 

Hz. Yahya çocukluk ve gençlik yıllarını ilim 

öğrenerek geçirmiş, öğrendiği bu hikmeti 

yaşayarak ahlaklı bir insan olma mücadelesi 

vermiştir. Anne babasına şefkat ve merhametle 

davranmış, çevresindeki insanlara karşı alçak 

gönüllü olmuştur. Sahip olduğu maddi ve manevi 

güç ve imkanı asla insanlara baskı ve zulmetmek 

için kullanmamıştır. Hayatın ana gayesi olan iman 

ve ahlak davasında asla gevşek davranmamış daha 

genç yaşında bu uğurda şehit olmuştur. Bu 

özelliklerinden dolayı Yüce Rabbimiz bizlere onu 

örnek ve model insan olarak anlatmaktadır.  

 

Kıymetli Kardeşlerim! 

Geliniz bizler de Hz. Yahya gibi ömür sermayesini 

Allah’a iman, adalet, iyilik ve ahlak gibi hem dünya 

hem de ahiret mutluluğu kazanmamıza sebep 

olacak erdem ve değerler için tüketelim. 

Unutmayalım ki bu dünyada imtihan için 

bulunmaktayız. Ebedi hayat yurdu olan ahiretteki 

yerimizi belirleyecek olan da bu dünyadaki 

yaptıklarımız olacaktır. Ne mutlu Allah’a ve 

ahirete inanıp salih amel işleyenlere! İyiliğin hakim 

olması için çalışanlara! Daima hak, adalet ve 

ahlaktan yana olanlara! Hutbemi bütün hak 

peygamberlerin yaptığı gibi Hz. Yahya (as)’ın 

yolumuzu aydınlatan beş tavsiyesi ile bitiriyorum. 

Allah'a kulluk ediniz ve hiçbir şeyi O'na ortak 

koşmayınız. Namaz kılınız. Oruç tutunuz. Allah’ı 

çokça zikrediniz. Ve sadaka veriniz. 
 

Hollanda Diyanet Vakfı 

2 Meryem Suresi, 19/12-15. 


