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Gençlere Sesleniyorum! 
(22.07.2022) 

 

Değerli Mü’minler! 
Bugün genç kardeşlerime seslenmek istiyorum.  
Bugünkü hutbemizde, hayatlarının baharında olan ve 
gelecek ışığımız olarak gördüğümüz gençlerimize 33 
maddelik bir manifesto hazırladık. Rabbim tesirini 
cümlemiz üzerinde halk eylesin.  

 

Sevgili Gençler! 
Öncelikle Rabbinize güvenmenizi tavsiye ederim.  
• Her zaman Allah’a güvenin. Şuna inanın: O sizi yalnız 

ve çaresiz bırakmayacaktır.  
• Namazlarınızı ihmal etmeyin. Namazlarınızı 

zamanında ve Rabbinizin huzurunda olduğunuz 
bilinci içinde kılın. 

• Asla yalan söylemeyin. Asla yalan söylemeyin. Asla 
yalan söylemeyin. 

• Sabah namazlarından sonra uyumayın. Gününüzü 
planlayın ve günün en bereketli zamanından payınızı 
almaya bakın. 

• Büyük düşünün; tarihte büyük olarak anılan 
insanların da sizin gibi iki eli, iki gözü, iki kulağı 
olduğunu unutmayın.  

• Üşengeç olmayın. Çalışkan olun; tembel olmayın. 
• Her gün Kur’an’dan birkaç sayfa okuyun. Henüz 

öğrenmediyseniz, bir an önce öğrenmeye başlayın. 
• Kararsız olmayın. Önemli işlerden önce istişare edin, 

düşünün, araştırın. Bir karara vardıktan sonra da 
Allah’a tevekkül edin. 

• Kendinizi iyi tanıyın. Güçlü ve zayıf yanlarınızı tespit 
edin. Şeytanın sizi zayıf olduğunuz taraftan alt 
etmeye çalışacağını aklınızdan çıkarmayın.  

• İsraf etmeyin. İsraf haramdır ve israfın en kötüsü de 
zaman israfıdır. İnternette çok vakit geçirmeyin. 

• Hayâ imandandır. Başkalarını rahatsız edecek, 
inancınıza ve ahlakınıza aykırı düşecek söz ve 
davranışlar sergilemekten utanç duyun. Ancak 
hayâyı çekingenlik ve pasiflikle karıştırmayın. Cesur 
olun, korkak olmayın. 

• Ne haksızlık edin ne de başkalarının size haksızlık 
etmesine müsaade edin.  

• Mutlu olmanın başkalarını mutlu etmekten geçtiğini 
unutmayın. Sadece kendini düşünmenin modern bir 
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hurafe olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Dert alan 
olun; dert veren olmayın.  

• Kazancınıza dikkat edin. İşinize dört elle sarılın. 
Boğazınızdan haram lokma geçirmeyin.  

• Gözleriniz.. Evet, gözleriniz.. Gözlerinizi koruyun. 
Çünkü göz ruhun aynasıdır. 

• Her duyduğunuza inanmayın. Sosyal medyanın 
afetlerinden kendinizi koruyun.  

• Az konuşun. Söz namustur, onurdur, şereftir. Kolay 
söz vermeyin. Verdiğiniz sözü de mutlaka yerine 
getirin. 

• Konuşurken yemin etmeyin. Söylediklerinize önce 
siz inanın. Evet’iniz yeminsiz basit bir evet, Hayır’ınız 
yeminsiz basit bir hayır olsun.  

• Düzenli ve tertipli olun. Temizliğinize dikkat edin. 
• İşinizde uzmanlaşın, işinizin en iyisi olun ve 

çalışmalarınızda istikrarlı olun. Hiçbir işi yarım 
bırakmayın.  

• İradeniz daima güçlü olsun. İradesi güçlü olmayan 
insanların ömrü pişmanlıkla geçer; bunu unutmayın.  

• Sadece ödeyebileceğiniz kadar borçlanın. 
• Yanınızda daima okuyacağınız bir dergi ve kitap 

bulundurun. 
• İnandığınız Peygamber’in kişiliğine sahip olun. Emin 

ve güvenilir olun; hain olmayın. 
• Bağışlayıcı olun. Bağışlayıcı olmanın insanların 

gözünde sizi büyüteceğini unutmayın. 
• Annenizi ve babanızı sık sık arayın ve onlara 

hediyeler alın. 
• Sıla-i rahimi gözetin, yani akrabalarınızla ve 

yakınlarınızla ilişkilerinizi asla kesmeyin. 
• Arkadaşlarınıza karşı cömert olun. Cimrilik ve imanın 

bir arada olamayacağını bilin.  
• Yapacaklarınızı ertelemeyin. “Yapacağım, 

edeceğim” diyerek planlarını sürekli erteleyenlerin 
helak olacağını unutmayın.  

• Yaşama sevincinizi koruyun. Başkalarının, ruh 
halinizi etkilemesine izin vermeyin. 

• Hiçbir konuda önyargılı olmayın. 
• Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahların 

kalbinizde yer tutmasına ve gönlünüzü kirletmesine 
müsaade etmeyin. Tövbe edin. Edin ki, kalbiniz 
temizlensin; maneviyatınız yenilensin.  

• Şeytan ümitsizlik telkin eder. Her hal ve şart altında 
ümidinizi koruyun ve her zaman Allah’a güvenin.  
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