02 EKİM 2020 TARİHLİ CUMA HUTBESİ

الر ۪ح ِيم
َّ الرحْ مٰ ِن
َّ ّٰللا
ِ ِبس ِْم ه
ًف فَقَالُوا َربَّ َٓنَا ٰاتِنَا ِم ْن لَدُ ْنكَ َرحْ َمة
ِ اِ ْذ اَ َوى ْال ِفتْيَةُ اِلَى ْال َك ْه
ً َوه َِي ْئ لَنَا ِم ْن اَ ْم ِرنَا َرشَدا

çalmak, heyecan ve enerjilerini istismar etmek

سلَّم
ُ قال ر
ِ َّ سول
َ ُصلى هللا
َ علَ ْي ِه و
َ ّٰللا

kurtarıcılar ve sanal âlemler onlara kapılarını

َّ ََل يَزَ ا ُل
سا يَ ْستَ ْع ِملُ ُه ْم فِي
ً ين غ َْر
ُ ّٰللاُ يَ ْغ ِر
ِ س فِي َهذَا ال ِد
َ
عتِ ِه
َ طا
ALLAH’IN SEVDİĞİ GENÇ

isteyenler

vardır.

kanallarımızı

Genç

yüreklerle

kapattığımızda,

iletişim

nice

sahte

açmaktadır. Cazip ve eğlenceli görünen, geçici
menfaatler öneren başıboş bir dünya, gençlerin
aile ve toplumdan kopmasına, mahremiyet
sınırlarının çiğnenmesine ve bağımlılık tuzağına

Muhterem Müslümanlar!

düşmesine sebep olacaktır.

Allah Teâlâ okuduğum ayet-i kerimede
şöyle buyuruyor: “Hani o gençler mağaraya

Aziz Müminler!

sığınmışlardı da ‘Ey Rabbimiz! Bize katından

Gençler bir milletin geleceği, en büyük

bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu

imkânı ve zenginliğidir. Gençliğine sahip çıkıp

durumda bize kurtuluşu ve doğruya ulaşmayı

onları eğitimli ve güzel ahlaklı bir şekilde

kolaylaştır’ demişlerdi.”1

yetiştiren toplumlar geleceklerini inşa etmiş
demektir. Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Allah

Kıymetli Müminler!

Teâlâ’nın İslam yolunda kendisine itaat eden

Allah Resûlü (s.a.s), neşeyi ve huzuru

nice fidanlar yetiştirmeye devam edeceğini”4

Rabbine kullukta bulan gencin ideal bir genç

müjdelemektedir.

olduğunu bildirmiş, iffetini koruyan ve gönlü
mescitlere bağlı olan gencin ise mahşer günü

Kıymetli Müslümanlar!

Allah’ın

Ümmet-i

arşının

gölgesinde

gölgeleneceğini2

Muhammed’in

bekası

için

hayallerin,

gençlerimizi anlamalı, onlara değer vermeliyiz.

heyecanın, merak ve arayışın en yoğun olduğu

Düşüncesini, hayat tarzını, giyim kuşamını

dönemdir. Ömrün en verimli ve değerli çağıdır.

yargılayarak dışlamak yerine, hepsine kucak

Dünya

kazanmanın,

açmalıyız. Kendilerini keşfetmelerini sağlayacak

çoğaltmanın

bir rol model de biz olmalıyız. Şuurlu nesiller

müjdelemiştir.

ve

Zira

ahiret

yorulmaksızın

gençlik;

mutluluğunu

çalışarak

iyiliği

zamanıdır. Bu sebeple mümin, gençliğini nerede

için

ve

çekileceği3

kültürümüzle donatmalıyız. Ne mutlu Kur’an’ı

bilinciyle hareket etmeli ve bu nimetin kıymetini

ve sünnet-i seniyyeyi hayatına rehber edinip,

bilmelidir.

sırat-ı müstakim üzere yaşayan ve Allah’ın

nasıl

harcadığından

sorguya

gençlerimizi

sahih

din

bilgisiyle

ve

sevgisine mazhar olup geleceğimize ışık tutan
Aziz Müslümanlar!

gençlerimize!

Her asırda olduğu gibi günümüzde de
gençlerimizi

kuşatan

bazı

sorunlar

bulunmaktadır. Onların ümit ve ideallerini
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