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KUR’AN-I KERİM’DE GENÇLER
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 İslam’a göre dinin emirlerinden sorumlu olmak için iki temel şart vardır:
1- Akıllı olmak 2- Ergenliğe (Büluğ) girmiş olmak.

 Ergenlik, Müslüman için sorumluluğun başladığı dönemdir.

 Kur'an’da gençler ve gençlik "fetâ" kavramıyla anlatılır. Genç anlamına gelen fetâ, büluğ yaşı ile 
olgun erkeklik arasındaki ilk gençlik yıllarına denir. Fetâ kökünden gelen fütüvvet, gençlik, 
kahramanlık, kerem, cömertlik anlamlarında kullanılır. 

Kur'an’da Gençlik Hallerinden Bahsedilen Bazı Kimseler

Hz. İbrahim (a.s)

Hz. Yusuf, kendisine yapılan teklif 
karşısında iffetini koruyarak 
Rabb’ine sığınmış bir gençtir. 
Kuyuya atılmış, zindanda 
kalmış, sabretmiş ve 
dürüstlüğüyle 
topluma önderlik etmiştir. 

Toplum putlara taparken bunların, 
güneş ve ayın tapılacak varlıklar 
olmadığını gözlemlemiş ve «Tek 
Allah» inancına ulaşmıştır. Onu 
yakmak istemişler se de 
o asla inancından 
dönmemiştir.

Hz. Meryem (r.a.)

Hz. İsmâil (a.s.)

Ashab-ı Kehf (r.a)

Teslimiyet ve sabır örneğidir. 
Kabe’nin yapılmasında babası Hz. 
İbrahim’e yardım etmiş bir gençtir.

«Ashabı Kehf» (Mağara Arkadaşları) 
olarak Kur’an’da yer alan bu kişiler, 
tevhit inancını seçmiş, putperest kral 
tarafından öldürülmekten kurtulmak 
için bir mağaraya saklanmışlar ve 
burada uzun süre uyuyakalmışlardır.

İffet, haya ve takvası ile öne 
çıkmış bir peygamber annesidir.
Hz. İsa’yı dünyaya getirince 
iftiralar karşısında, Allah’a    
teslim olmuş ve kendini     
ibadete vermiştir.

Hz. Musa (a.s)

Hz. Yusuf (a.s)

Hz. Şuayb’ın kızları ile karşılaşınca 
iffet ve hayası ile dikkat çekmiştir.
Firavun ile mücadele etmiş genç 
bir peygamberdir.
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Hz. MUHAMMED’İN GENÇLİK DÖNEMİ

8 yaşında 
dedesi Abdulmuttalib

vefat etti.

Dedesi onu, amcası Ebu 
Talib’e emanet etti
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 Hz. Muhammed (s.a.v), babasız büyürken, süt annede 
geçen yıllar sebebiyle yeterince yanında kalamadığı 
annesini ve ondan 2 yıl sonra da emanet edildiği dedesini 
kaybederek bir çocuk için en acı olayları peş peşe yaşadı.

 Çocukluk ve gençlik yıllarında kötü alışkanlıklardan ve 
cahiliye kültürünü yansıtan panayırlardan uzak durmuştur.

 Dedesi Abdulmuttalip onu, amcası Ebu Talib’e
emanet etmişti.
 Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü (8-
25 yaşları) amcası Ebu Talib’in yanında geçirdi.
 Amcası ve hanımı Hz. Fatıma Binti Esed, onu 
çocuklarından ayrı tutmadı, O da onlara saygıda kusur 
etmedi ve hep vefalı oldu. (Peygamberimizin bir 
kızının ismi de Fatıma’dır.)
 Hz. Muhammed, 25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi.

Kabe’nin Tamiri 
Hacerü’l-Esved İçin 

Hakemlik

 Peygamber Efendimiz, ticari hayatına ilk adımı 
amcası Ebu Talib ile attı ve onunla Şam’a gitti. 
 Bu sayede, farklı insanlarla ve kültürlerle küçük 
yaşta tanıştı, iletişim ve sosyal yönünü geliştirdi.
 Hz. Muhammed (s.a.v.) bir süre çobanlık da yaptı.
 O, alın teri ile kazanmış, kimseye yük olmamıştır.
 20 yaşlarında Mekke’de haksızlıkları önlemek 
amacıyla kurulan Hilfu’l-Fudûl’a (Erdemliler Topluluğu) 
katıldı. 

 Çevresinde doğruluğu, dürüstlüğü sebebiyle 
«Muhammedü’l-Emîn» «Güvenilir Muhammed» 
lakabıyla tanınıyordu.

 35 yaşlarında Kâbe’nin tamirinde bulundu, 
Hacer’ül-Esved’in yerine konması sırasında ortaya 
çıkan anlaşmazlığın giderilmesinde hakemlik yaptı.

Doğmadan babası 
Abdullah vefat etti.

Haksızlıkla Mücadele: 
Hilfu’l-Fudûl

6 yaşında annesi 
Amine vefat etti.

Muhammedü’l-EmînEbu Talib İle 
Ticarete İlk Adım
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Hz. Muhammed (s.a.v) 
ve 

Gençler

Hz. Muhammed (s.a.v), gençleri;
 Hür düşünmeye, 
 Yararlı şeylerden çekinmeden istifade etmeye, 
 Doğru bildiğini cesaretle ifade etmeye 

teşvik etmiş ve bu sayede onların kişilik sahibi 
olmalarını sağlamıştır.

 İslam’ı yayma konusunda Hz. Peygamber’e asıl 
destek gençlerden gelmiştir. Mekke’de 
Müslüman olanlardan birkaç kişi elli yaşın 
üzerindedir geri kalanlar ise otuz yaşın 
altındadır. 

Bazı genç sahabeler:
*Hz. Zeyd b. Hârise *Hz. Erkam b. Ebi’l-Erkam
*Hz. Ömer ve kardeşi Hz. Fâtıma binti el-Hattâb
*Hz. Mus’ab b. Umeyr *Cafer b. Ebi Talib

*Hz. Ebû Bekir’in kızları Hz.Esmâ ve Hz. Aişe

 Mus’ab b. Umeyr’i 25 yaşında 
Medine’ye öğretmen olarak göndermiş, 

 Muaz b. Cebel’i 21 yaşında hem yönetici 
hem de öğretmen olarak Yemen’e tayin etmiştir. 

 Üsame b. Zeyd’i 18 yaşında Rumlarla savaşması 
için hazırladığı ordunun başına getirmiştir.

 Zeyd bin Sabit’e (r.a.) Tebük seferinde sancağı 
teslim etmiştir.

 Üsâme bin Zeyd’i (r.a.) Suriye’ye gönderilecek 
orduya komutan olarak tayin etmiştir. 

 Attab bin Esîd’i (r.a.) yirmi yaşlarında iken Mekke 
valisi olarak tayin edip ona maaş 
bağlamıştır.

“7 sınıf insan vardır ki, Allah onları hiç bir gölgenin 
bulunmadığı günde (kıyamette) himayesi altına alır. 

* Hz. Peygamber kıyamet 
gününde arşın gölgesi (Allah’ın himayesi) 
altında   mutlu olacaklar arasında, gönlü 
Allah’a bağlı ve O’na severek ibadet eden 
gençleri de zikretmiştir.

«…gençliğinde ibadet eden kimse … 

(Hz. Muhammed)

dinkulturuahlakbilgisi.com

http://www.dinkulturuahlakbilgisi.com/
http://www.dinkulturuahlakbilgisi.com/


H
z.

 A
li

Genç Bir Davetçi

H
z.

 E
rk

am
b

. E
b

i’
l-

Er
ka

m

Bilge-Kahraman Bir Genç

H
z.

 Ü
sa

m
e

b
. Z

ey
d

Genç Bir Yönetici Genç Bir Âlim

Örnek Bir Anne Fedakar Bir Genç Habeş Kralının 
Huzurunda Bir Genç

Genç Bir Öğretmen

H
z.

 C
af

e
r

b
. E

b
iT

al
ib

H
z.

 F
at

ım
a

Genç Bir Komutan

M
u

az
b

. C
e

b
e

l

*İlk Müslümanlardandır. 
*Vahiy Katipliği yaptı.
*Savaşta hep en öndeydi.
*Lakapları: «Haydarı
Kerrar» (Döne döne 
savaşan) Esedullah
(Allah’ın Aslanı)

Bazı Genç Sahabiler
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*Evi ilk Müslümanların 
buluşma merkezi oldu 
(Dârü’l-Erkam).
* Bu ev İslam’ı öğrenmek  

kullanılmıştır. 

*Bolluk içindeydi, dininden 
dönmediği için ailesi onu 
servetinden mahrum etti. 
*Habeşistan’a hicret etti.
*Medine’ye gönderilen ilk  

öğretmendir.
*Uhud’da şehit düştü.

*Hz. Muhammed’in 
evlatlığı Zeyd’in oğludur.
*Genç yaşta, Hz. Ebu Bekir 
ve Hz. Ömer’in de içinde 
olduğu Suriye’ye gidecek 
ordunun komutanı oldu. 

*Zekat memuru ve Kadılık 
görevlerinde bulundu.
*Âlim bir sahebedir.
*Bir konuda Kur’an ve 
Sünnette bilgi yoksa kendi 
görüşümle hüküm veririm» 
sözü Hz. Muhammed’i 
memnun etmiştir.

*Hz. Muhammed’in eşidir.
*Hz. Ebu Bekirin kızıdır.
*Hafızası çok güçlüydü. En 
çok hadis nakleden sahabe 
arasındadır.
*Dini konularda sorulara 
cevap veren Âlim bir kişiydi. 

*Hz. Muhammed’in kızıdır. 
*Hz. Ali’nin eşi, Hz. Hasan 
ve Hz. Hüseyin’in annesidir. 
*Örnek bir anne olmuştur.
*Hz. Muhammed’in soyu bu 
yolla devam etmiştir. 
*Cömert bir kişidir.

*Hz. Ebu Bekirin kızıdır.
*Hicrette babasına ve            
Hz. Muhammed’e 
korkusuzca yardım etti.

*Hz. Muhammed’in amcası 
Ebu Talib’in oğludur.
*Habeşistan’a hicret etti ve 
kral Necaşi’nin karşısında 
Müslümanları etkili bir    
üslup ve cesurca savundu.
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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