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Gen&ccedil;lik Ve Dini Değerler Muhterem M&uuml;sl&uuml;manlar Gen&ccedil;lik milletlerin
enerjisi, g&uuml;c&uuml; ve geleceğidir. Şayet gen&ccedil;ler milli, manevi değer,
k&uuml;lt&uuml;r ve bilgilerden mahrum bırakılırsa; o zaman sapık fikirlere y&ouml;nelmeye; alkol
ve uyuşturucu kullanmaya m&uuml;sait hale gelirler. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Gen&ccedil;lerimiz b&ouml;yle k&ouml;t&uuml; olan olumsuz davranışlardan korunmak i&ccedil;in;
hayatı sevip geleceğe &uuml;mitle bakmalı, dini ve milli k&uuml;lt&uuml;r değerlerine inanmalı,
g&uuml;venmeli, yaşamalı ve k&ouml;t&uuml;l&uuml;kleri bırakıp iyiliklere y&ouml;nelmelidir.
B&ouml;ylece hazreti Peygamberin: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &mdash;İnsanlar
i&ccedil;inde y&uuml;ce Allah&rsquo;ın en &ccedil;ok sevdiği kimse, k&ouml;t&uuml;l&uuml;kleri
terk edip, iyiliklere y&ouml;nelen gen&ccedil;tir. () m&uuml;jdesine kavuşmalıdır.
G&uuml;n&uuml;m&uuml;z gen&ccedil;liğinin temel problemleri demek, bir bakıma
i&ccedil;tima&icirc; problemlerin tamamı demektir. Her t&uuml;rl&uuml; sosyal problemin
&ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nde ilk temel noktadan başlanır. O da, gen&ccedil;lerin
durumunu, problemlerini tespit etmek ve &ccedil;&ouml;z&uuml;m yolları g&ouml;stermekten
ge&ccedil;er. Toplumun varlığında sağlam bir gelişme ancak, gen&ccedil;liğin her t&uuml;rl&uuml;
problemleri &ccedil;&ouml;z&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; zaman ger&ccedil;ekleşir. Bu sebeple, bir
toplumun g&uuml;n&uuml;n&uuml; ve bilhassa geleceğini yok etmenin en kestirme ve tesirli yolu,
gen&ccedil;liği dejenere etmektir. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z gen&ccedil;liğinin problemlerinin
sebebi i&ccedil;inde yaşadığı toplumdur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) de, &ccedil;ocuklarımıza
karşı g&ouml;revlerimizi ş&ouml;yle vurgulamaktadır:
&#1571;&#1603;&#1618;&#1585;&#1616;&#1605;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1571;&#1608;&#1618;&#1614;&#1604;&#1575;
&#1583;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1581;&#1618;&#1587;&#1616;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1571;&#1583;&#1614;&#1576;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&nbsp;"&Ccedil;ocuklarınıza g&uuml;zel davranıp iyilikte ve ikramda bulununuz, onları en
g&uuml;zel şekilde terbiye ediniz." ([1]) Muhterem Kardeşlerim Gen&ccedil;lik nedir? Diye
sorabiliriz. Gen&ccedil;lik Milli Eğitim Bakanlığı gen&ccedil;liği ş&ouml;yle tarif etmektedir:
Gen&ccedil;lik, b&uuml;luğa erme neticesinde, biyolojik ve psikolojik bakımdan &ccedil;ocukluğun
sonu ile, toplum hayatında sorumluluk alma d&ouml;nemi olan 12-24 arasında kalan yaş
gurubudur ([2]) Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın tarifine g&ouml;re "Gen&ccedil;, 15 ile 25 yaşları
arasında, &ouml;ğrenim g&ouml;ren, hayatını kazanmak i&ccedil;in &ccedil;alışmayan ve ayrı bir
konutu bulunmayan kişidir." ([3]) Gen&ccedil;lik, bilhassa g&uuml;n&uuml;m&uuml;z
toplumlarında veya modern d&uuml;nyada kendine bakış a&ccedil;ısı itibariyle, &ccedil;ocukluk ile
erişkinliği bağlayan bir k&ouml;pr&uuml;d&uuml;r. Gen&ccedil; i&ccedil;in &ccedil;ocukluk
d&ouml;nemi geride kalmıştır, fakat gen&ccedil; hen&uuml;z yetişkin toplumda belli bir noktaya
ulaşmış değildir. Bu y&uuml;zden gen&ccedil;lik &ccedil;ağı bir belirsizlik ve arayışlar devresidir.
Bu &ccedil;ağ, hayat i&ccedil;in bir y&ouml;n ve hedefin arandığı, meslek ve ailevi rollerin
&uuml;stlenilmesi i&ccedil;in gerekli kişilik &ouml;zelliklerinin kazanıldığı, ferdin daha
m&uuml;stakil ve problemli bir kimse olarak hareket etmeye başladığı bir hazırlanma
d&ouml;nemidir. Muhterem M&uuml;sl&uuml;manlar Bilimsel &ccedil;alışmaların
sonu&ccedil;ları itibariyle gen&ccedil;lik d&ouml;nemin en başta gelen psikolojik
&ouml;zelliklerinden bazıları şunlardır: Kişilik bunalımı, isyank&acirc;rlık, hayatta gaye edinme,
sorumluluk duygusunun gelişmesi, hayattan tatmin arama, macera ve hareket isteği. ([4])
Gen&ccedil;lik &ccedil;ağı, bağımsızlık ve topluma karışma &ccedil;ağıdır. Gen&ccedil; evden

kopar, &ccedil;evreye y&ouml;nelir. Yaşıtlarıyla kaynaşma imk&acirc;nı bulacağı faaliyetlere
y&ouml;nelir. Hepsinin benzer &ccedil;abalar i&ccedil;inde olması, buna karşılık miza&ccedil; ve o
ana kadarki yetişme farklılıkları, gen&ccedil;lerde gruplaşmalara yol a&ccedil;ar. (Komisyon 1986,
9) Bazı gen&ccedil;lerde tedirginlik, kuruntulu olma, zor beğenme, &ccedil;abuk tepki
g&ouml;sterme, kararsızlık, bencillik, savurganlık ve dağınıklığın artması, s&uuml;se ve giyime
d&uuml;şk&uuml;nl&uuml;k, dilin değişmesi, m&uuml;zik zevkinin başkalaşması vb. olarak ortaya
&ccedil;ıkan davranış değiştirme g&ouml;r&uuml;lmektedir. ([5]) Gencin, kim olduğunu, neye
inanıp değer verdiğini, hayattan ne elde etmeyi beklediğini değerlendirmesi konusunda da bir
kimlik kazanma problemi vardır. Gen&ccedil;ler, m&uuml;cerret d&uuml;ş&uuml;nme &ouml;zellik
ve kabiliyetlerini kullanarak, ana-baba ve yakın &ccedil;evrenin davranışlarını ve beklentilerini
yeniden değerlendirmeye başlarlar. Gen&ccedil;lik d&ouml;neminde kişilik gelişiminin en belirgin
g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leri, fikr&icirc;, zihn&icirc;, hiss&icirc; sahalarda ve gencin fizyolojik ve
i&ccedil;tima&icirc; m&uuml;nasebetlerinde ortaya &ccedil;ıkmaktadır. Gen&ccedil; bu
ge&ccedil;iş d&ouml;neminde hayallerin, tutkuların, idealizmin ve akran gruplarının, değerler
sisteminin etkisi de s&ouml;z konusudur Gen&ccedil;, &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k ve
&ouml;zg&uuml;r davranma arayışı i&ccedil;indedir. Topluma kendini ispatlamak durumundadır.
Yeniliğe ve ileriye doğru yaptığı atılım ve girişimlerin engellenmemesini bekler ve bunun
i&ccedil;in m&uuml;cadele eder. ([6]) Gen&ccedil;ler i&ccedil;in bir diğer problem sahası, meslek
ve eş se&ccedil;imidir. Aşırı hayalcilik, refah hastalığı, &ouml;zenti, kimlik bunalımı ve kendini
tanımama, idealsizlik ve l&acirc;kaytlık, bencillik, ahl&acirc;ki ve manevi değerlerin azalması,
uyuşturucular, fanatizm ve k&ouml;t&uuml; alışkanlıkların kazanılması, zararlı yayınlar ve
ter&ouml;r odaklarının varlığı, ailenin bozulması ve g&uuml;vensizlik, işsizlik ve gelecek kaygısı,
başkaları ile ilişki kuramama... gibi durumlar, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z gen&ccedil;liğinin temel
problemleri olarak g&ouml;r&uuml;lmektedir. Sevgili Kardeşlerim Aile, arkadaş grubu, okul ve
eğitim, &ccedil;evre ve kitle iletişim ara&ccedil;ları, gen&ccedil;leri etkiyen fakt&ouml;rlerden
bazılarıdır. Aile, &ccedil;ocuğa ilk bilgilerin verildiği yerdir. Ailenin sağlam olması gerekir. Sağlam
aileden sağlam nesiller, sağlam nesillerden sağlam milletler, sağlam milletlerden sağlam devletler
meydana gelir. Avrupa'da gen&ccedil;liğin en b&uuml;y&uuml;k problemi ailenin zayıf oluşudur.
Aile &ccedil;ocuklarına sevgi g&ouml;stermelidir ki, sonra &ccedil;ocuklar da onlara saygı
g&ouml;stersin. Sevgisiz yetişen &ccedil;ocuklar problemli olmaktadır. Ailenin dini bilgisi
bakımından &ouml;nemi b&uuml;y&uuml;kt&uuml;r. &Ccedil;ocuk ilk dini bilgileri, dua ve ibadet
şekillerini aile ocağında &ouml;ğrenir. Gen&ccedil; aile ocağından birini kendine &ouml;rnek
se&ccedil;er ve onu taklit eder. Aile fertleri &ccedil;ocuğa doğru bilgi vermeli ve onu topluma
kazandırmak i&ccedil;in camiye alıştırmalıdır. &Ccedil;ocukların gen&ccedil;lik &ccedil;ağındaki
aşırılıkları, isyanları, kendi başına birey olmaya &ccedil;alışırken &ccedil;evrelerine verdikleri
zararları en aza indirmenin ve problemleri &ccedil;&ouml;zmenin yolu, ailede sevgi ve g&uuml;ven
ortamını temin etmekten ge&ccedil;er. B&ouml;yle bir ortam da k&uuml;&ccedil;&uuml;k yaştan
itibaren aile fertleri arasında kurulan iletişime ve &ccedil;ocuklarına verilen eğitime bağlı olarak
gelişir. &Ccedil;ocuklarını doğru ve sağlam bir inanca sahip olarak g&uuml;zel bir ahl&acirc;kla
yetiştirebilmek i&ccedil;in ailelerin en baştan itibaren &ccedil;ocuklarıyla doğru bir iletişim
kurmaları gerekmektedir Ailenin &ccedil;ocuklarına karşı sorumlulukları şunlardır: Doğduğunda
manası g&uuml;zel bir isim koymak, ekonomik g&uuml;&ccedil;leri oranında besleyip
b&uuml;y&uuml;tmek, onlara iyi bir terbiye vermek, kendilerine bu konuda &ouml;rnek olmak,
din&icirc; bilgileri &ouml;ğretmek, hayatlarını kazanacakları yolları g&ouml;stermek, telkinle ve
&ouml;rnek olmakla onları ibadete alıştırmak ve evlendirmektir. Arkadaş grubu, yaklaşık olarak
aynı yaştaki kişilerden oluşur. Gen&ccedil;ler, arkadaşlarıyla birlikte olmayı tercih ederler.
Arkadaşlar, tutum ve davranışları ile birbirlerini etkilerler. "&Uuml;z&uuml;m &uuml;z&uuml;me
baka baka kararır" atas&ouml;z&uuml;nde olduğu gibi, insan arkadaşlarından etkilenir. "Bana

arkadaşını s&ouml;yle, sana kim olduğunu s&ouml;yleyeyim" s&ouml;z&uuml; ile de, iyi arkadaş
se&ccedil;ilmesinin &ouml;nemi vurgulanmıştır. Okul ve eğitim: Gen&ccedil;ler okulda hem
kendilerini eğitmekle g&ouml;revli yaşlılarla etkileşir, hem de kendi yaşında veya daha
k&uuml;&ccedil;&uuml;k kişilerle etkileşim i&ccedil;inde olur. Okul ferde eğitim verir ve onu
topluma hazırlar. Gen&ccedil;ler model aldıkları kişileri okulda se&ccedil;erler. Meslekler de bu
d&ouml;nemde se&ccedil;ilmeye başlar. Eğitim, kişinin davranışlarında onun yaşantısı yoluyla ve
bir maksada bağlı olarak istenilen değişmeyi meydana getirme s&uuml;recidir. Eğitim, eğitmek ve
yetiştirmek anlamına gelir. İbn-i Sina, eğitimi, taş &uuml;zerine nakışlar yapmaya, Gazali ise,
yabani ısırgan otlarını ayıklayan bir bah&ccedil;ıvanın faaliyetine benzetmektedir.
G&uuml;n&uuml;m&uuml;z gen&ccedil;liğinin problemlerine dinimizin ortaya koyduğu
&ccedil;&ouml;z&uuml;m yolları i&ccedil;inde en &ouml;nemlilerinden biri de eğitimdir. Dinimiz
İsl&acirc;m, ilme, eğitim ve &ouml;ğretime b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem vermiştir. İlim
&ouml;ğrenmede kadın erkek ayrımı g&ouml;zetmemiştir. Eğitimde fırsat eşitliği &ouml;nemlidir.
Peygamberimiz (s.a.s.), insanlara hem maddi hem de manevi ilimlerin verilmesini tavsiye etmiştir.
Sadece dini ilimler taassuba, sadece pozitif ilimler ş&uuml;pheye g&ouml;t&uuml;r&uuml;r.
Eğitimde kafa ve kalp b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; sağlanmalıdır. Kafasında &ccedil;ağının
en son bilgileri olmalı, kalbinde de imanı bulunmalıdır. Gazali'ye g&ouml;re terbiye bir ilim işidir.
Terbiyenin niha&icirc; gayesi olan iyi insan yetiştirme işi, ilim sayesinde ger&ccedil;ekleşebilir.
Ancak teori alanındaki bir ilim, pratiğe uygulanmadığı s&uuml;rece bir değer ve mana ifade etmez.
Gazali, İsl&acirc;m'ın ahl&acirc;k ve eğitim konusundaki beraberlik prensibini de
benimsemektedir. O, Ey Oğul isimli pedagojik bilgilere yer verdiği eserinde şunları s&ouml;yler:
"Ey oğul, oğluna ve kızına k&uuml;&ccedil;&uuml;kken ahl&acirc;k &ouml;ğret. Ancak
k&uuml;&ccedil;&uuml;k iken &ouml;ğretmelisin, b&uuml;y&uuml;d&uuml;ğ&uuml; zaman zor
olur. Ailenin ve &ccedil;ocuklarının su&ccedil;larını g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;n zaman bağışla." ([7]
) Gazal&icirc;, g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi, &ccedil;ocukken terbiyenin &ouml;nemine
ve hoşg&ouml;r&uuml;ye dikkatleri &ccedil;ekmektedir. Dinimize g&ouml;re eğitimin gayesi,
m&uuml;kemmel insan yetiştirme ve faziletli toplum oluşturmaktır. Hz. Ali (r.a.),
"&ccedil;ocuklarınızı kendi zamanınıza g&ouml;re değil, onların yaşayacakları zamana g&ouml;re
yetiştiriniz" s&ouml;zleri ile ileriye d&ouml;n&uuml;k eğitimin verilmesini tavsiye etmiştir.
Milletimizin din&icirc;, ahl&acirc;k&icirc;, insan&icirc; ve k&uuml;lt&uuml;rel değerlerini
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, toplumunu seven ve daima
y&uuml;kseltmeye &ccedil;alışan yurttaşlar yetiştirmek gerekir Kitle haberleşme ara&ccedil;ları
basın, radyo, televizyon, sinema, bilgisayar, internet gibi ara&ccedil;lardır.
G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde gen&ccedil;ler &uuml;zerinde bunların &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k
etkisi vardır. Kitap, dergi, gazete gibi ara&ccedil;lar, bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda
y&ouml;n verirler. Sevgili kardeşlerim&nbsp; Toplumda en &ccedil;ok g&ouml;r&uuml;len,
g&uuml;n&uuml;m&uuml;z gen&ccedil;liğinin temel problemleri ve dinimiz İsl&acirc;m'ın ortaya
koyduğu &ccedil;&ouml;z&uuml;m yollarından bazıları şunlardır: Alkol ve Uyuşturucu Kullanmak
İsl&acirc;m hukukunda ahk&acirc;mın &uuml;zerine oturduğu esaslar veya g&ouml;zettiği hedefler,
dini, aklı, nefsi, nesli ve malı korumaktır. Dinimizin &ccedil;ok değer verdiği ve korumaya
&ccedil;alıştığı akla zarar veren alışkanlıkların başında alkol ve uyuşturucu gelmektedir.
Alkoll&uuml; i&ccedil;kiler hem ferd&icirc; hem de i&ccedil;tima&icirc; bir problemdir. Bunları
kullanan fertlerin yanında ve &ccedil;evresinde bulunanlar olumsuz etkilenir. Kur'&acirc;n-ı
Kerim'de
&#1610;&#1614;&#1570;&#1575;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;

&#1575;&#1604;&#1618;&#1582;&#1614;&#1605;&#1618;&#1585;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1610;&#1618;&#1587;&#1616;&#15
85;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1618;&#1604;&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1589;&#1614;&#15
75;&#1576;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1618;&#1604;&#1575;&#1614;&#1586;&#1618;&#1604;&#1575;&#16
14;&#1605;&#1615; &#1585;&#1616;&#1580;&#1618;&#1587;&#1612;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1593;&#1614;&#1605;&#1614;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1588;&#1617;&#1614;&#1610;&#1618;&#1591;&#1614;&#1575;&#1606;&#16
16;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1580;&#1618;&#1578;&#1614;&#1606;&#1616;&#1576;&#1615;&#16
08;&#1607;&#1615;
&#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1615;&#1601;&#1618;&#1604;&#1616;&#1581;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614; "Ey
iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşalar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan
uzak durursanız kurtuluşa erersiniz. Şeytan, i&ccedil;ki ve kumar yoluyla ancak aranıza
d&uuml;şmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık
bunlardan vazge&ccedil;tiniz değil mi?" ([8]) buyururken, Peygamberimiz de (s.a.s.),
&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1615;
&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1603;&#1616;&#1585;&#1613;
&#1581;&#1614;&#1585;&#1614;&#1575;&#1605;&#1612;.
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1587;&#1618;&#1603;&#1614;&#1585;&#1614;
&#1603;&#1614;&#1579;&#1616;&#1610;&#1585;&#1615;&#1607;&#1615;&#1548;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1604;&#1616;&#1610;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1581;&#1614;&#1585;&#1614;&#1575;&#1605;&#1612; "Her sarhoş edici haramdır,
&ccedil;oğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır." Buyururken Başka bir hadiste de i&ccedil;kinin
her k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n anahtarı olduğunu beyan buyurmuştur. ([9]) Alkol ve
uyuşturucu madde bağımlısı olan kişiler aklını sağlıklı kullanamaz, karar verme ve muhakeme
yeteneğini kaybeder. İnsanın psikolojini bozar, onu kavgacı yapar ve kendine, canına ve malana
zarar verir hale getirir. Bilhassa alkolikler, aileleri i&ccedil;in muzır hale gelirler. İ&ccedil;ki,
ailelerin par&ccedil;alanmasına da yol a&ccedil;ar. İnsanı ge&ccedil;imsiz, kavgacı, saldırgan,
su&ccedil;a, kaza yapmaya ve cinayet işlemeye uygun hale getirir. Dolayısıyla gen&ccedil;ler,
alkol ve uyuşturucudan katiyen uzak durmalı, Allah'ın emir ve yasaklarını g&ouml;zetmelidir. Her
hususta olduğu gibi bu hususta da hel&acirc;l dairesi geniştir, harama girmeye gerek yoktur.
G&uuml;n&uuml;m&uuml;z gen&ccedil;liğin problemlerinden biri de ahl&acirc;k&icirc; erozyondur.
Nesli ve aile yapısını bozan en &ouml;nemli fakt&ouml;rlerden biri fuhuştur. Fuhuş, ahl&acirc;kı
&ccedil;&ouml;kertmekte, psikolojik bozukluklara sebep olmakta ve &ccedil;eşitli hastalıkları
oluşturmaktadır. Gen&ccedil;liği dejenere etmek isteyenlerin, en fazla başvurdukları ve bu
maksatla tesir edebildikleri veya ellerinde tuttukları kitle iletişim ara&ccedil;larını kullandıkları
vasıta da fuhuştur. İsl&acirc;m fıkhının maksatlarından biri de nesli korumak ve sağlıklı bir toplum
yapısı oluşturmaktır. Peygamberimiz (s.a.s.), bir taraftan g&uuml;zel ahl&acirc;kı ile insanlara
&ouml;rnek olurken, diğer taraftan, ortaya &ccedil;ıkan ve &ccedil;ıkabilecek problemleri
&ouml;nlemek i&ccedil;im gayret sarf etmiştir. Bunun i&ccedil;in gen&ccedil;lere sahip
&ccedil;ıkmış ve belirli bir yaşta gen&ccedil;leri evlendirmiştir. Gen&ccedil;lere nefislerini korumak
i&ccedil;in ya evlenmelerini yoksa oru&ccedil; tutmalarını tavsiye buyurmuştur. Dolayısıyla
gen&ccedil;leri zina ve fuhuş bataklığından korumanın yolu evlenmelerini sağlamak, bu
m&uuml;mk&uuml;n oluncaya kadar da onları oruca teşvik etmek, ayrıca zina ve fuhşa

g&ouml;t&uuml;r&uuml;c&uuml; yerlerden, yayınlardan uzak tutmaktır. Haksız Kazan&ccedil; ve
Hırsızlık İnsanlık tarihi boyunca hemen her toplumda kamu d&uuml;zenini bozan ve y&uuml;z
kızartıcı b&uuml;y&uuml;k bir su&ccedil; olarak kabul edilen hırsızlık, dinimizin &ouml;nlemeye
&ccedil;alıştığı sosyal problemlerden biridir. Ahl&acirc;k ve hukuk kurallarına aykırı yollardan
haksız kazan&ccedil; sağlanmasına sebep olan hırsızlık, İsl&acirc;m'ın değer verdiği, korumayı
hedeflediği ve kutsal kabul ettiği mal g&uuml;venliğini ve meşru yollardan gelir elde etmenin esas
olduğu d&uuml;sturunun da ihl&acirc;lidir. Kur'&acirc;n-ı Kerim'de
&#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1571;&#1618;&#1603;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1570;
&#1575;&#1614;&#1605;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1591;&#1616;&#1604;&#16
16; &#1608;&#1614;&#1578;&#1615;&#1583;&#1618;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1614;&#1570; &#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1615;&#1603;&#1617;&#1614;&#1575;&#1605;&#1616;
&#1604;&#1616;&#1578;&#1614;&#1575;&#1618;&#1603;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1601;&#1614;&#1585;&#1616;&#1610;&#1602;&#1611;&#1575;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1605;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1616;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1618;&#1604;&#1575;&#1616;&#1579;&#1618;&#1605;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&nbsp;" Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların
mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz i&ccedil;in o malları h&acirc;kimlere (idarecilere
veya mahkeme h&acirc;kimlerine) vermeyin.([10]) buyurulur. Kul hakkını Allah bile affetmez.
Başkasının hakkını yemek ve &ccedil;alışmadan hel&acirc;l olmayan yollardan kazan&ccedil;
sağlamak dinimizce haram kılınmıştır. Alın teri ile hel&acirc;l yollardan rızk kazanmak ve bunu da
Allah'ın razı olacağı şekilde kullanmak en g&uuml;zel bir davranıştır. Ge&ccedil;lerimiz bu
y&ouml;nde de eğitilmeli, kendilerine kolay kazanma yolları g&ouml;sterilmemeli ve her
t&uuml;rl&uuml; kumardan alıkonmalıdır. &Ccedil;alışmanın &ouml;nemi anlatılmalı ve
&ccedil;alışmaya, alın teriyle kazanmaya, zorluklara alışmaya, hatt&acirc; zorluklara talip olmaya
&ouml;zendirilmelidirler. Allah Ve Resul&uuml;n&uuml;n Sevili Dostları Gen&ccedil;liğimizin belli
&ouml;l&ccedil;&uuml;lerde bir kimlik bunalımı yaşadığı s&ouml;ylenebilir. Baskı idareleri,
gen&ccedil;liği nefsan&icirc; istekleri doğrultusunda yaşayan bir kitle olarak g&ouml;r&uuml;p
g&ouml;sterme, bu istekleri her ne şekilde olursa olsun tatmini &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k olarak
takdim etme, onları y&uuml;ksek ideallerden uzaklaştırma, bu bunalımın en &ouml;nde gelen
sebepleri arasındadır. Ayrıca, bizzat &uuml;lkemizin bir k&uuml;lt&uuml;r ve medeniyet bunalımı
i&ccedil;inde olması, kendi değerleriyle &ccedil;atışması ve kendisine, bizzat yapısına, tarihine ve
karakterine uygun bir kimlik se&ccedil;ememesi, bu bunalımı derinleştirmektedir. Gen&ccedil;,
ayrıca hususi yaklaşım ister: ne baskı ne başıboş bırakma, ne s&uuml;rekli eleştirme ne
s&uuml;rekli &ouml;vme olmadan, daima dengeyi g&ouml;zeten bir yaklaşım. Yapılan bilimsel
araştırmalar, ferdin ahl&acirc;k&icirc; ve sevgi, şefkat gibi değerlerle m&uuml;cehhez, mutlu,
başkaları ile ilişki kurabilme kabiliyetine ve belirli bir &ouml;zerklik duygusuna sahip bir benlik inşa
etmesinin, &ouml;ncelikle din ve din&icirc; değerlerle m&uuml;mk&uuml;n olabildiğini
g&ouml;stermektedir. Bu araştırmalarda her t&uuml;rl&uuml; din&icirc; ibadet ve yaşantının,
insanın ferd&icirc; ve i&ccedil;tima&icirc; hayatı &uuml;zerinde anlamlı etkisinin olduğu
g&ouml;r&uuml;lmektedir. İnan&ccedil; ve ibadetlerle kişinin kendisini iyi, stresten uzak ve sağlıklı

hissetmesi arasında pozitif ilişkiler tesit edilmiştir ([11]). Gen&ccedil;lerin sağlam bir imana sahip
olmaları gerekir. İman, insanı insan eder, d&uuml;nyada sultan eder. D&uuml;nya ve ahiret
saadeti yalnız İsl&acirc;miyet'te ve imandadır. Gen&ccedil;ler! Hayatın lezzetini ve zevkini
isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız, farzları yaparak s&uuml;sleyiniz ve
g&uuml;nahlardan &ccedil;ekinerek korununuz. Peygamberimiz bir hadislerinde ş&ouml;yle
buyurmaktadır. &#1576;&#1575;&#1583;&#1585;&#1608;&#1575;
&#1576;&#1575;&#1604;&#1571;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1575;&#1604;
&#1587;&#1576;&#1593;&#1575;&#1611;&#1548; &#1607;&#1604;
&#1578;&#1614;&#1606;&#1578;&#1614;&#1592;&#1585;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1573;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1601;&#1602;&#1585;&#1575;&#1611;
&#1605;&#1615;&#1606;&#1587;&#1610;&#1575;&#1611;&#1548;
&#1571;&#1614;&#1608;&#1618; &#1594;&#1606;&#1610;&#1612;
&#1605;&#1615;&#1591;&#1618;&#1594;&#1610;&#1575;&#1611;&#1548;
&#1571;&#1614;&#1608;&#1618; &#1605;&#1585;&#1590;&#1575;&#1611;
&#1605;&#1615;&#1601;&#1587;&#1583;&#1575;&#1611;&#1548; &#1571;&#1614;&#1608;
&#1607;&#1585;&#1605;&#1575;&#1611;
&#1605;&#1615;&#1601;&#1618;&#1606;&#1583;&#1575;&#1611; &#1571;&#1614;&#1608;
&#1605;&#1608;&#1578;&#1575;&#1611;
&#1605;&#1615;&#1580;&#1607;&#1586;&#1575;&#1611; &#1571;&#1614;&#1608;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1583;&#1617;&#1614;&#1580;&#1617;&#1614;&#1575;&#1604;
&#1601;&#1588;&#1585;&#1617;&#1615; &#1594;&#1614;&#1575;&#1574;&#1576;
&#1610;&#1615;&#1606;&#1578;&#1614;&#1592;&#1585;&#1548;
&#1571;&#1614;&#1608;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1575;&#1593;&#1577;
&#1601;&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1575;&#1593;&#1577;&#1615;
&#1571;&#1614;&#1583;&#1618;&#1607;&#1609;
&#1608;&#1571;&#1614;&#1605;&#1585;&#1548; &ldquo;Yedi (engelleyici) şey(gelme)den
&ouml;nce iyi işler yapmakta acele ediniz. Yoksa ger&ccedil;ekten siz, unutturan fakirlik, azdıran
zenginlik, (her şeyi) bozup perişan eden hastalık, sa&ccedil;ma-sapan konuşturan ihtiyarlık,
ansızın geliveren &ouml;l&uuml;m, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Decc&acirc;l, bel&acirc;sı
en m&uuml;thiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz?&rdquo;
[12] Gen&ccedil;lik muhakkak gidecek. Eğer o, Allah'ın buyurduğu istikamette ge&ccedil;irilirse,
hem d&uuml;nya hem ahiret adına b&uuml;y&uuml;k bir fidelik olma fonksiyonu g&ouml;recektir. O
bakımdan, gen&ccedil;lik, dinimize uygun, iffet ve namuslu olarak ge&ccedil;meli ve b&ouml;ylece
ebedi bir gen&ccedil;lik kazandırmalıdır. Beş on senelik bir gen&ccedil;liği gayr-i meşru bir
şekilde ge&ccedil;irenler, bu d&uuml;nyada &ccedil;ok sıkıntılar ve &uuml;z&uuml;nt&uuml;ler
&ccedil;ekecek, kabirde ve ahirette de elbette cezalarını &ccedil;ekeceklerdir. Gen&ccedil;lik
damarı, akıldan &ccedil;ok hisleri dinler. His ve istekler ise k&ouml;rd&uuml;r. Geleceği
g&ouml;rmez. Hazır birazcık lezzeti, ilerideki bir &ccedil;ok lezzete tercih eder. B&ouml;ylece
toplumuna, ailesine, vatanına zararlı bir kişi olur. Gen&ccedil;ler ailesinin ve
b&uuml;y&uuml;klerinin tecr&uuml;belerinden yararlanmalı, onların s&ouml;zlerini dinlemelidir.
Hakiki mutluluk ve huzur yalnız imandadır ve iman hakikatleri i&ccedil;erisinde bulunur.
Gen&ccedil;liğini Allah'ın emirleri doğrultusunda ge&ccedil;irenler, hem ailelerine hem de
i&ccedil;inde yaşadıkları topluma faydalı birer kişi olurlar. Muhterem m&uuml;minler
&nbsp;Gen&ccedil;lik d&ouml;neminde dini yaşantı ve ibadetler, kişiye kendini anlamayı, olumlu
ve olumsuz y&ouml;nlerini tanıyıp kabullenmeyi &ouml;ğretir. Pek &ccedil;ok psikolojik problemin
&ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; ibadetle m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Mesel&acirc;, namazda
ruhun, kalbin ve aklın rahatı vardır. Namaz kılmak v&uuml;cuda ağır bir y&uuml;k getirmez.

G&uuml;nl&uuml;k namazlarını kılan insanın yaptığı b&uuml;t&uuml;n diğer g&uuml;zel işler,
bilhassa Allah hatırlanarak yapılırsa ibadet sayılır. B&ouml;ylece insan, b&uuml;t&uuml;n hayatını
ibadetle ge&ccedil;irmiş olur. İbadet, Allah'a karşı kulluk ve ş&uuml;k&uuml;r borcudur. Allah'a kul
olan insan, diğer b&uuml;t&uuml;n kulluklardan kurtulur ve ger&ccedil;ek
&ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; bulur. Peygamberimiz (s.a.s.),
&#1571;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614; &#1608;&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1580;&#1587;&#1614;&#1583;&#1616;
&#1605;&#1615;&#1590;&#1594;&#1614;&#1577;&#1611; &#1573;&#1584;&#1575;
&#1589;&#1604;&#1614;&#1581;&#1614;&#1578;
&#1589;&#1614;&#1604;&#1614;&#1581;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1580;&#1587;&#1614;&#1583;&#1615;
&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1615;&#1607;&#1615; &#1548;
&#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1584;&#1575;
&#1601;&#1614;&#1587;&#1614;&#1583;&#1614;&#1578;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1587;&#1583;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1580;&#1614;&#1587;&#1614;&#1583;&#1615;
&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1615;&#1607;&#1615; &nbsp;"İnsan v&uuml;cudunda bir et
par&ccedil;ası vardır, o sağlıklı olursa insan da sağlıklı olur&rdquo;. Buyurmuştur. "O et
par&ccedil;ası nedir ya Ras&ucirc;lellah?" diye sorulunca, "o kalbdir" buyurmuşlardır. ([13])
Kalpler de, ancak Allah'ı anmakla sağlıklı olur, oturaklaşır ve huzura erer. Muhterem
m&uuml;minler Kur'&acirc;n-ı Kerim'de Hz. İbrahim şu şekilde dua ederek &ccedil;ocuk istemiştir.
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1580;&#1618;&#1593;&#1614;&#1604;&#1618;&#1606;&#1614;&#15
75;
&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#16
16; &#1604;&#1614;&#1603;&#1614; &#1608;&#1614;&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1584;&#1615;&#1585;&#1617;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;&#1578;&#1616;&#1606;&#16
14;&#1570; &#1575;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1604;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1585;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;&#1587;&#1616;&#1603;&#1614;&#1606;&#1614;&#15
75; &#1608;&#1614;&#1578;&#1615;&#1576;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1578;&#1617;&#1614;&#1608;&#1617;&#1614;&#1575;&#1576;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1605;&#1615; "Ey
Rabbimiz! Bizi Sana ibadet edenlerden kıl! &Ccedil;ocuklarımızdan sana itaat eden bir
&uuml;mmet &ccedil;ıkar..." ([14]) Temiz bir nesil i&ccedil;in Allah'a dua etmek gerekir. Aileler
&ccedil;ocuklarına g&uuml;zel &ouml;rnek olmalı ve &ccedil;ocuklarına tavsiye edecekleri şeyleri
kendileri yaşamalıdır. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde gen&ccedil;lerimizin birtakım problemlere
d&uuml;şmemeleri i&ccedil;in şunlara dikkat etmeliyiz; - Gen&ccedil;lere sağlam bir aile terbiyesi
verilmeli ve kendilerine anlayışla yaklaşılmalı. - Ailede ve okulda doğru bilgiler verilmeli ve bilgiler
&ccedil;atışmamalı. - Maddi ve manevi y&ouml;nden dengeli bireyler olarak yetiştirilmeli. Gen&ccedil;lere sorumluluk şuuru verilmeli ve onlara &ouml;rnek olunmalı. - Gen&ccedil;ler
sosyalleşerek, insanlarla iyi m&uuml;nasebet i&ccedil;inde bulunabilmeli. - Gen&ccedil;ler
k&ouml;t&uuml; arkadaş grubundan uzak durmalı ve iyi arkadaş edinmeli. - Boş zamanlarını kitap

okuyarak ve faydalı işler yaparak ge&ccedil;irmeli. - K&ouml;t&uuml; alışkanlıklardan ve onların
edinileceği yerlerden uzak durmalı. - Alkol ve uyuşturucu kullananlardan ve satanlardan uzak
durmalı. - Gidecekleri yerler konusunda ailesine ve b&uuml;y&uuml;klerine danışmalı. Gen&ccedil;lerin, h&uuml;r ama ilm&icirc;, sistematik ve belli değerler &ccedil;er&ccedil;evesinde
d&uuml;ş&uuml;nme g&uuml;c&uuml;ne, d&uuml;nya g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ne sahip, insan
haklarına saygılı ve &ccedil;evre şuuru yerleşmiş fertler olmaları sağlanmalıdır. &nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp; Bu vaaz,Yrd. Do&ccedil;. Durmuş Tatlılıoğlu&rsquo;nun Yeni &Uuml;mit
dergisindeki G&uuml;n&uuml;m&uuml;z Gen&ccedil;liğinin Temel Problemleri ve Dinimizin Ortaya
Koyduğu &Ccedil;&ouml;z&uuml;m Yolları başlıklı makalesinden hazırlanmıştır. &nbsp;
&nbsp;
[1] İbn Mace, "Edeb", 2/368
[2] DPT Raporu, 1983, 13
[3] Y&ouml;r&uuml;koğlu
1986, 3
[4] Doğan 1985, 170
[5] &Ccedil;etin, 170
[6] Şener 1977, 35
[7] Gazal&icirc;
1986, 16
[8] Maide/5, 90-91
[9] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Terc&uuml;me ve Şerhi,
Ak&ccedil;ağ Yayınları: 17/433
[10] Bakara, 2/188
[11]Hayta
1993, 45
[12]
Tirmiz&icirc;, Z&uuml;hd 3
[13] Buh&acirc;r&icirc;, &Icirc;m&acirc;n 39,
B&uuml;y&ucirc;&rsquo; 2; M&uuml;slim, M&uuml;s&acirc;kat 107, 108. Ayrıca bk. Eb&ucirc;
D&acirc;v&ucirc;d,
B&uuml;y&ucirc;&rsquo; 3
[14] Bakara, 2/128
islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler

