03 EYLÜL 2021 TARİHLİ CUMA HUTBESİ
FAZİLETLİ GENÇLER

﷽
ف فَقَالُوا َر َّب ََٓنا ٰا ِتنَا ِم ْن
ِ اِ ْذ ا َ َوى ْال ِف ْت َيةُ اِلَى ْال َك ْه
شدًا
َ لَدُ ْنكَ َرحْ َمةً َوه َِي ْئ لَنَا ِم ْن ا َ ْم ِرنَا َر
َّ قال رسول
سلَّم
َ ُصلى هللا
َ علَ ْي ِه و
َ َّللا
ََّّللاُ فِى ِظ ِل ِه َي ْو َم الَ ِظ َّل إِال
َّ س ْبعَةٌ ي ُِظلُّ ُه ُم
َ
َ  َوشَابٌّ َن،ُاإل َما ُم ْالعَا ِدل
ِشأ َ فِى ِع َبادَة
ِ :ُِظلُّه
َر ِبه

Kıymetli Müminler!
Gençlik; hayallerin, heyecanın,
merak ve arayışın en yoğun olduğu
dönemdir. Ömrün en verimli ve değerli
çağıdır. Dünya ve ahiret mutluluğunu
kazanmanın, yorulmaksızın çalışarak iyiliği
çoğaltmanın vaktidir.
Bu sebeple Allah Resûlü (s.a.s),
neşeyi ve huzuru Rabbine kullukta bulan
gencin ideal bir genç olduğunu bildirmiş,
iffetini koruyan ve gönlü mescitlere bağlı
olan gencin ise mahşer günü Allah’ın
arşının
gölgesinde
gölgeleneceğini
5
müjdelemiştir.

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayette Yüce Allah şöyle
buyurmaktadır: “Hani o gençler mağaraya
sığınmışlardı da, ‘Ey Rabbimiz! Bize
katından bir rahmet ver ve içinde
bulunduğumuz şu durumda bize
kurtuluşu
ve
doğruya
ulaşmayı
1
kolaylaştır’ demişlerdi.”

Bu ayet Ashab-ı Kehf adıyla anılan
ve Allah’a iman edip hakkı söylemekten
çekinmeyen bir avuç gençten bahseder.
Tıpkı genç yaşında tevhidi kuşanan, güzel
örnekliği ve ibretli sözleriyle halkını uyaran
Hz. İbrahim gibi.2 Kardeşleri tarafından
kuyuya atılması ve ağır imtihanlara tabi
tutulmasına rağmen Rabbine itaatten
vazgeçmeyen, “Ben Allah’a sığınırım”3
diyerek nefsiyle mücadele eden iffet abidesi
Hz. Yusuf gibi. Tıpkı annesi tarafından
mabede adanan, hakaret ve iftiralara
rağmen imanı ve sadakatiyle tarihe geçen
Hz. Meryem gibi.4

Aziz Müminler!
Bizler, gençliğimizi nerede ve nasıl
harcadığımızdan sorguya çekileceğimize
inanır6 ve sadece bir kez geldiğimiz dünya
hayatını bu şuurla yaşarız.
O halde, geliniz! Geleceğimizin
teminatı ve en büyük manevi mirasımız
olan gençliğimizi, peygamberimizin ve
sahabe-i kirâm’ın ahlakıyla yaşayalım.
Cenab-ı Hakk’ın huzuruna kalb-i selim ve
ameli salihle varalım.
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