


Nedir Gençlik?

Çocukluktan çıkmanın verdiği heyecanla 
filizlenen umutların baharı…
Her gün gelişen ve güçlenen bir beden, coşan 
duygular, keşfedilen bir manevi soluk... Gün 
gelip durulacak, olgunlaşarak insanlık ailesine 
katılacak bir kişiliğin inşa yılları…



Gençlik, Kur’an’da bize insanın mutluluk yurdu cennet, tüm 
nimetlerin en güzelleri ve hayatın en güzel çağı olarak tasvir 
edilir. (Vâkıa, 56/17)



Gençlik enerjisi, Yüce Allah’ın emirleri doğrultusunda 
yönlendirildiğinde ortaya muazzam güzellikler çıkacaktır, 
örneklerini tarih boyunca gördüğümüz gibi...



Gencecik yaşta, puta tapan kavmiyle tek başına mücadele 
eden Hz. İbrahim (Enbiyâ, 21/51-70),
Dürüstlük ve iffetiyle nefsine dur diyerek, Mısır’a vezir olan 
Hz. Yusuf (Yusuf, 12/23-56),
İnandıkları gibi yaşayabilme uğruna diyarlarını terk eden 
Ashab-ı Kehf gençleri… (Kehf, 18/10-13).



Artık çocuk olmadığını kabul etmek, varlığına saygı duymak ve 
güvenmek gencin can suyudur aslında.
Peygamberimizin İslam’ı gizli olarak anlattığı ilk yıllarda, Allah’ın 
ayetlerini duyurmak için on yedi yaşındaki Erkam’ın evini 
seçmesi ne kadar onur vericidir!



Allah Resûlü gençlere güvenmiş, onlara önemli görevler 
vererek kendini geliştirme ve topluma hizmet etme fırsatı 
tanımıştır.
Yemen’e kadı olarak görevlendirdiğinde genç ve tecrübesiz 
oluşunu gerekçe göstererek çekingen davranan Hz. Ali’yi 
cesaretlendirmesi buna örnektir. (İbn Mâce, Ahkâm, 1)



Kulluk bilinci ile büyüyen ve gençlik coşkusuna rağmen 
harama düşmeyen genç, “Allah’ın gölgesinden başka hiçbir 
gölgenin bulunmadığı o dehşetli kıyamet günü arşın gölgesi 
altında gölgelenecek yedi sınıf insandan biri” değil midir? 
(Buhârî, Ezân, 36)



Ben Gencim!

Değişkendir duygularım. Bazen istikrarsız bazen 
kararsız görünmem bundandır hep.
Genç, ergenlik ile oldukça hızlı bir değişime ayak 
uydurmak zorunda kalır.
Çok sık sinirlilik hâli, hırçınlık ya da alınganlık 
gösterir.
İniş çıkışlar yaşar.



Çevresi tarafından beğenilmeyi, insanların kendisini sevmesini 
ve yeni arkadaşlar edinmeyi ister.
Beğenilmek, özellikle karşı cins tarafından değerli görülmek 
bazen her şeyden önemli görünebilir.



“Ben buradayım” demek ve yeni bir kimlik oluşturmak 
istiyorum.
Genç, büyüklerinden öğrendiği her şeyi birer yapı malzemesi 
olarak kullanır ve kendini inşa eder.
İtiraz eder, eleştirir, en doğru fikrin ona ait olduğuna inanır.
Biraz sabırlı olursak, denemelerini hoş görüyle karşılarsak 
rotasını bulması kolaylaşacaktır.



Arkadaşlarım olsun, bir gruba ait olayım istiyorum.
Kimliğini oluştururken bir gruba ait olmak, o grup içinde 
kendini var etmek ister. Kendisiyle benzer özellikler gösteren, 
aynı sorun ve deneyimleri yaşayan arkadaşlarıyla her şeyini 
paylaşabildiğini düşünür.
Onu anlayanların arasında mutludur, özgürdür.



Bağımsız olmak istiyorum.
Genç için özgürlük, büyüdüğünün kabul edilmesidir.
Karşı çıkması, tartışmaya her an hazır olması bu özgürlük 
çabasındandır.
“Hayır” diyebilmek, onun için bağımsızlığının işaretidir.
Kendi dünyasında önemli gördüğü bir konu için ciddi 
fedakârlıklarda bulunabilir. Çünkü bu onun seçimidir!



Pek çok şeyi yeni öğreniyorum: Tartışmayı, fikir 
öne sürmeyi, toplumsal kuralları…
Genç toplumsal kuralları öğrenmeye ve 
anlamaya, bir taraftan da sorgulamaya ve 
değiştirmeye çalışır.
Belki de bu yüzden denilir ki, “İnsan gençliğinde 
öğrenir, yaşlılığında anlar.”



Sosyal kabule de ihtiyacı vardır.
Sorumluluklar üstlenerek kendini ispatlamak istese de çoğu 
zaman yetişkinler bunun için erken olduğunu düşünür.
O da herkes gibi anlaşılmayı, kabul görmeyi ve kendini önemli 
hissetmeyi ister.



Bir genç bizden ne ister?

Onu dinleyin.
Söyledikleri önemsiz bile görünse 
de onu dikkatle dinlemeli, sözünü 
kesmeden, eleştirmeden ona zaman 
ayırmalıdır.
Kendisine kulak veren, fikirlerini 
önemseyen birinin olması, gencin 
kendisine güven duymasını ve onu 
dinleyen ile sıkı bağlar geliştirmesini 
sağlar.



Peygamberimiz, zina etmek için kendisinden izin isteyen genci 
dinlemiş onu ikna ederek vazgeçirmiş ve ona dua etmiştir.
“Allah’ım, bu gencin günahını bağışla, kalbini temizle, ırzını 
koru!” (İbn Hanbel, V, 257)



Gencin bizimle konuşmaya karar vermesi, sıkıntı yahut talebini 
dile getirmesi onunla bağ kurabilmek adına çok önemli bir 
fırsattır.
Unutmamalıyız ki problemlerini dinlemediğimiz gençler, bizim 
bulduğumuz çözümleri dinlemeyecektir.



Eleştirmeyin, takdir edin; kıyaslamayın, kabul edin.
Her insan farklıdır, başka bir âlemdir, biriciktir.
Gencin de herkesten farklı olduğunu bilerek davranmalı, onu 
kendi hâliyle kabul etmelidir.
Kırıp dökerek, alay ederek, inciterek değil; yapıcı ve saygılı bir 
üslupla, henüz oluşturmaya çalıştığı şahsiyetini örselemeden 
konuşmalıyız.



Sakin ve sabırlı davranın.
Gence, çatışma anında sakin davranmalı ve büyüklüğün bizde 
kalması gerektiğini unutmamalıdır.
Onu tehdit etmemeli ve onunla inatlaşmamalıdır.
Düşe kalka öğrenmesine fırsat vermeli ve sabrederek dua 
etmelidir.



Hata değil, çare bulun.
Anne babalar olarak bizim, evlat olarak da 
gencin öğrenmesi gereken temel düstur, hayatta 
yanlış ve hatanın olabileceğidir.
Esas olan, hata veya yanlışı fark edip ondan 
dönebilmek, doğruya yönelebilmektir.
Zira hatalar fark edildiğinde, içlerinde önemli 
dersleri de barındırır.



Güvenin ve sorumluluk verin.
Gencin düşünceleri yetişkinlerle uyuşmasa da önemsenmeli, 
teklifi yanlış olsa bile zihnî gayreti takdir edilmelidir.
Sorumluluk da verilmelidir gence.
Gencin hayatında bağımsızlık ile sorumluluk denge içinde 
olduğunda, başarılı olmanın hazzını hissedecektir.



Sınırlarınızı, kurallarınızı ve beklentilerinizi ona anlatın.
Anne baba, ihtiyaç duyduğu toplumsal ve ahlaki sınırları gence 
göstermeli ve beklentilerinde tutarlı olmalıdır.
Aile, değerlerin yaşandığı, sınır ve kuralların sağlam bir mihenk 
ile belirlendiği ortam olmalıdır.
Zira değişkenlik, kararsızlık, tutarsızlık ebeveyn için değil 
ancak gençler için normal olabilir.



Davranışlarınızla örnek olun. Önemli olan sözler değil, 
davranışlardır!
İnsan, kendi yapmadığını bir başkasına emretmemesi 
konusunda Yüce Allah tarafından uyarılmıştır: “Ey iman 
edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? 
Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir 
nefretle karşılanır.” (Saff, 61/2-3)



Olumlu bir arkadaş çevresi oluşturması için yardım edin. 
Arkadaşlarını tanıyın.
Anne baba “Oğlumun/kızımın arkadaşları kimler?” sorusuna 
cevap verebilmelidir.
Peygamber Efendimiz:
“İyi arkadaşla kötü arkadaşın örneği, misk taşıyan kimse ile 
körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram 
eder, ya sen ondan misk satın alırsın ya da ondan güzel bir 
koku alırsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da 
ondan kötü bir koku alırsın!” (Müslim, Birr ve Sıla, 146) buyurmuştur.



Enerjisini kullanabileceği alanlar oluşturun.
Gençler idealisttirler ve hedefleri doğrultusunda 
çok sıkı çalışabilirler.
Dinamik ve heyecanlı yapısıyla ümit vadeden bir 
genci suiistimalden koruyabilmenin yolu, ona 
anlamlı hedefler kazandırmak, onu doğruya ve 
faydalıya yönlendirmektir.



Umutsuzluğa kapılmayın. Gençten vazgeçmeyin!
Anne baba evladından asla vazgeçmemelidir.
Gencin hayrı, mutluluğu için gayret göstermeli ve “Bundan 
adam olmaz” diyerek bir gençten ümit kesmemelidir.



“Yakub şöyle dedi: Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah’a arz 
ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim. 
Ey oğullarım! Gidin Yusuf ‘u ve kardeşini araştırın. Allah’ın 
rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan 
başkası Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.” (Yusuf, 86-87)



Allah Teâlâ buyuruyor ki, “Bilin ki mallarınız ve evlâtlarınız 
birer imtihan vesilesidir. Katında büyük mükâfat olan ise 
ancak Allah’tır.” (Enfâl, 8/28)




