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۪حيمِ  ِن الٰرَّ ْحمه ِ الٰرَّ  ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلٰله
ُنوا  مَّ ٌة اه ٰق ِ اِٰنَُّهْم ِفْتيَّ اَُّهْم ِباْلحَّ لَّْيكَّ نَّبَّ نَّْحُن نَُّقٰصُ عَّ

ِزْدنَّاُهْم ُهًدۗى ﴿ ٰبِِهْم وَّ ﴾  ١٣ِبرَّ  

ٰلَّمَّ  سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ ٰلَّى اّلٰلَّ ِ صَّ ُسوُل اّلٰلَّ  قَّالَّ رَّ
ٌة يُِظٰلُُهم اّلٰلَّ في ِظٰلِِه يَّْومَّ ال ِظٰلَّ إاِٰلَّ ِظٰلُُه : إِماٌم   سْبعَّ

جٰلَّ  ٰزَّ وَّ ِ عَّ ِة اّلٰلَّ أَّ في ِعبَّادَّ اٌب نَّشَّ شَّ  عاِدٌل ، وَّ
 

GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZDİR 
 

Muhterem Müslümanlar! 

İnsanoğlunun sahip olduğu en büyük sermaye 

ömürdür. Ömrün en değerli kısmı ise gençliktir.  

Ömrümüzü ve özellikle gençlik çağını dünya ve 

ahiretimiz için iyi değerlendirmenin birinci şartı 

Allah’a iman ve ahlaklı bir insan olarak yaşamaktır. 

Çünkü iman ve ahlak hem dünyamızı hem de 

ahiretimizi mamur edecek en temel ilkedir. Yüce 

Rabbimiz bizlere yol göstermek ve ömür 

sermayesini en güzel şekilde değerlendirmek için 

Kur’an’ı Kerim’de yaşanmış hayat hikayelerini 

anlatmaktadır. Bu kıssalardan biri de Ashabı kehftir. 

Bu kavram mağarada yaşayan bir gurup genci ifade 

etmektedir. Bu gençler içinde yaşadıkları toplumun 

Allah’a iman ve ahlaksız bir hayat yaşamaları ve bu 

hayat tarzını da bütün insanlara dayatmalarına karşı 

çıkmışlardır. Allah’a imanlarını korumak, 

karşılaştıkları baskı ve zulümden kurtulmak için bir 

mağaraya sığınmışlardır. Allah ta onları derin bir 

uykuya daldırarak koruma altına almıştır.  
 

Kıymetli Müminler! 

Yüce Rabbimiz tavır ve davranışlarını Allah’a iman 

ve ahlaktan yana koyan bu gençleri güzel bir örnek 

olarak şöyle anlatmıştır: “Ey Peygamber!] Şimdi 

sana o gençlerin başından geçenleri bir ibret 

vesilesi olarak anlatıyoruz. Onlar rablerine 

yürekten inanıp güvenen birkaç genç idi. Biz de 

onların Allah'a iman ve teslimiyet duygularını 

güçlendirmiş, kalplerine sabır, sebat ve cesaret 

vermiştik. Onlar [putlara tapmalarını emreden 

kavmine] karşı çıkarak şöyle demişlerdi: "Bizim 

rabbimiz, göklerin ve yerin rabbidir. Biz O'ndan 

başka bir ilaha asla tapmayız. Şayet böyle bir şey 

yaparsak, kesinlikle yanlış yapmış oluruz. Ama 

 
1 Kehf, 18/13-15. 

gel gör ki şu bizim halk Allah'tan başka birtakım 

[sözde] tanrılar edindi. Halbuki Allah'tan başka 

ibadete layık ilah olduğunu gösteren açık bir 

delile de sahip değiller. Allah'tan başka ilah 

olduğu yalanını savunan kimseden daha zalim 

kim olabilir?!”1 
 

Değerli Kardeşlerim! 

Mü’min genç, heva ve hevesine tabi olmayan, bu 

dünyanın âhiretin tarlası olduğunu bilip, ömrünü 

Rabbinin razı olacağı amellerle geçirendir. Mü’min 

genç, ilimde, irfanda, sanatta, yönetimde, yani 

hayatın her alanında iyiye talip olan ve kendini en 

güzel şekilde yetiştirendir. Milli ve manevi 

değerlerine bağlı, yüksek ahlak sahibi, vatan ve 

millet sevdalısıdır.  Mü’min genç, menfaatiyle imanı 

çatıştığında imanın sesini dinleyen şahsiyetli bir 

gençtir. Allah Resûlü (s.a.s), gençlik çağını Allah’a 

kulla geçiren gencin ideal bir genç olduğunu 

bildirmiş onlar hakkında şöyle buyurmuştur: 

“Gençliğini Allâh’a ibâdetle geçiren kişi, hiçbir 

gölgenin olmadığı bir günde Allah’ın arşının 

gölgesinde gölgelenecektir.”2  
 

Değerli Mü’minler!   

Dünya ahiretin tarlasıdır.  Her gelen göçer ve her kul 

ektiğini biçer. Kim dünyada zerre miktarı iyilik 

yaparsa, onun karşılığını görecektir. Kim de zerre 

miktarı kötülük yaparsa, ahirette bununla 

yüzleşecektir. İnsan için gençlik dönemi en güçlü, en 

verimli ve en bereketli dönemdir. Bu dönemde 

insanın arzu ve istekleri, hayalleri ve idealleri zirve 

noktaya ulaşır. İnsan geleceğini gençlik çağında inşa 

etmeye başlar. Şüphesiz bu dönemi en güzel şekilde 

değerlendirme yollarından biri de ilim öğrenmektir. 

Lise ve üniversite eğitimini en güzel şekilde 

tamamlamaktır. Hayatın her döneminde olduğu gibi 

ahlaki değerlerimize göre yaşamaktır. Geliniz anne-

babalar olarak geleceğimizin teminatı olan 

gençlerimizi yetiştirmek için her türlü fedakarlığı 

yapalım. Onları camilerimizin gölgesinden 

uzaklaştırmayalım. Doğru din bilgisiyle yetişmeleri 

ve şuurlu bir nesil olmalarına gayret edelim. Onları 

telafisi mümkün olmayan alkol, sigara ve uyuşturucu 

gibi her türlü kötü alışkanlıklardan koruyalım. Milli 

ve manevi değerlerimize bağlılıklarına zarar veren 

zararlı yayınlardan uzak tutalım. Emek verirsek 

başaracağımızı, emek vermezsek gençliğimizi ve 

geleceğimizi kaybedeceğimizi unutmayalım. 

 
Hollanda Diyanet Vakfı  

2 Buhari, Zekât,16; Müslim, Zekât,91 


