
 
Bizim   Sayfa 

 

(Edirne İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır) 

Hazırlayan: Halit DERİN ( Vaiz ) 

 

 

İslam Dininin Gençlere Verdiği Değer 

 

 

 

 

 
 

       Genç kelimesi farsçadan dilimize geçen ve “Hazine” anlamına gelen bir kelime. Dünya 

nüfusunun yarısına yakınını gençler oluşturuyor. Alemlere rahmet Hz Muhammet gençlikte yapılan 

ibadete vurgu yapar. 

    Rehberimiz, Yüce Kitabımız Kuran da Peygamberlerin gençlik dönemlerini bize örnek olarak 

sunar. 

 

 

 

 

 



           Kuran-ı Kerim’de örnek olarak sunulanlar bir demet : 

 

        Hz İbrahim 

         

        Hz Yusuf 

 

        Hz İsa 

 

        Ashab-ı Kehf 

 

    Peygamberimiz gençlere dua ederek onların yanında olduğunu göstermiştir :   

 

    İbn Abbas için “ Ya Rabbi onu dini konularda bilgili kıl” diye dua etmiştir. 

 

    Zeyd bin Sabit’in dil zekasını keşfedip onu yabancı dil öğrenmeye teşvik etmiştir. 

 

    Muaz bin Cebel’e sevgisini ifade etmiştir. 

 

 

      Peygamberimiz gençlere görevler vererek hayatta sorumluluk yüklenerek onlara güven 

duyduğunu göstermiştir : 

 

    Kuran-ı Kerim’in yazıya geçirilmesi işlemi olan “Vahiy Katipliği” görevinde hep gençleri seçerek 

adeta Kuran’ı gençlere emanet edeceğini fiili olarak göstermiştir. 

 

     Kıyamet gününde en değerli paye olan “Arşın Gölgesi” müjdesini yine  Alemlere rahmet Hz 

Muhammet Mustafa gençlere vermiştir. 

 

      Bu müjdeye nail olmak isteyen gençler de  Peygamberimiz Hira’da ilk vahyi alıp tebliğ etmeye 

başlayınca ona koşarak gelmişlerdir. Çünkü Hz  Peygamber tebliğini insanları severek, insanlara 

sevdirerek yapmıştır. 

 

       Bu kutlu davete ilk cevap verenler hep gençler olmuş çoğu 30 yaş altında olup yaş aralığı 10 ile 

38 arasında olmuştur. ( Hz Ali 10 yaşında, Hz Ebu Bekir 38 yaşında idi. ) 

 

                

 

         Peygamberimiz Hira’da ilk vahyi alır almaz Mekke’de Dar’ul Erkam, Medine’de Ashab-ı Suffe 

gibi ilim merkezleri ile merkeze gençleri almıştır. 

 

        Peygamberimiz gençleri dinlerken sabırlı, anlayışlı, ikna edici bir yaklaşım içinde olurdu ki bir 

genç ona gelerek rahatlıkla içini dökerdi.  Peygamberimiz  gençlere doğal davranır, onlara değer 

verdiğini hissettirirdi. Amr bin As  Peygamberimizle konuşurken kendisini ne kadar saygıdeğer 

hissettiğini ifade etmiştir. 

 

     Hz Ali’ye Bedir ve Uhud’da sancaktarlık görevi vermesi, 

 

     Hz Cafer’i Habeşistan hicreti lideri seçmesi, 

 

         Hz Bilal’e ilk ezanı okutması aslında hep Hz Peygamberin genç nesillere verdiği değer ve 

saygının ifadesi olarak ön plana çıkıyor. 

 



       Genç Enes bin Malik 10 yaşında onun yanına gelmiş 10 yıl beraber olmuş ve şöyle demiş; “ O, 

Asla bir iş için kızmaz en nazik şekilde uyarırdı.” 

 

Kuran-ı Kerim’den bir demet dua; 

 

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl.” 2/128 

 

“Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi ateşin azabından koru “ 2/201 

 

"Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik,  günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru" 3/16 

 

“Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin!” 23/118. 

 

Selam ve Dua ile... 


