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Biz hayatı çok sevdik. Dostlarımızı, şu 
deveran eden zamanı, esen rüzgârı, akan 
ırmağı, öten kuşu ve yuvarlanıp giden taşı… 
Var olmanın o muhteşem hazzını tattık. Bir 
tür istiğrak hali şeklinde tecrübe ettiğimiz 
ve hiç bitmesin dediğimiz bu halin sonsuza 
kadar sürmesini diledik. Biz sonsuzluğu is-
tedik. Ne ki bizi aslında isteyen sonsuzluğun 
kendisiymiş, bunu sonradan öğrendik. O 
zaman heyecanımız daha da arttı. Coştuk. 
Bu dedik, ne muhteşem bir nimettir, bunu 
veren ne büyük lütufta bulunmuştur. Bizi bu 
kadar insan içinde artı bir olarak yaratmak ne 
yüce bir imtiyazdır. En önemlisi de sadece 
bize has bir muradı fark etmemizi sağlamak 
ne büyük bir ihsandır. 

Biz hakkımızdaki muradı merak ettik. 
Neden biriciğiz, bunun peşine düştük. Se-
rapa cevap olan şu âlemde en kıymetli soru 
buydu çünkü. Adımıza dertliler densin iste-
dik. İnsanlar dedik, ikidir: Bir dertliler, bir de 
dert olanlar. Duyun ey dedik, ey hitabına 
muhatap olanlar, duyun: “Dertlenmelisiniz, 

RÜYAMIZA UYANDIK, 
ŞİMDİ İŞ ZAMANIDIR

MEHMET LÜTFİ ARSLAN
Uluslararası Genç Derneği

Kurucu Başkanı



3

hakkınızdaki muradı anlamanıza yarayacak bir derdin peşine düşmelisiniz, 
aşkınlığı bulmalısınız, diğerkâmlığın tadına varmalısınız.” Bir dert çağrısı 
ile dünyanın üzerine yürüdük. Ruh akrabalarımızı aradık. Bulduğumuza 
gönlümüzle ulandık. Gönlümüzle ulandığımız zamanımızın en güzel 
nazmı olsun diye duaya durduk. Duamız kabul oldu, adımız bir rüyanın 
hizasına yazıldı. 

Biz bir rüya gördük. Bizi bir zamanlar rüyasında görenlerin sabahına 
sevdalı bir rüya… O rüyanın açtığı yolda gözümüze GENÇ gözüktü. Bir 
dergiden fazlasıydı; bunu okudukça, yazdıkça ve okuyup yazanla bu-
luştukça anladık. GENÇ aslında bir vesileydi. Şen ve şatır olmanın hüzne 
karışık kıvamındaki bu vesile ile çoğaldık, arttık ve aşina başka sulara 
açıldık. Projeler, buluşmalar, kamplar, gençlik faaliyetleri, radyo program-
ları, videolar, yayınevi, kitaplar… Ne tatlı heyecanlar yaşadık ve ne hoş 
manalar tattık. Biz aşkınlık dedikçe, biz başkası dedikçe, biz fedakârlık 
dedikçe, kendimize erdik, kendimizi bulduk. 

 Biz bir rüya gördük. O rüyanın bereketi çabuk tecelli etti; rüyamıza 
uyandık. Şimdi uyanık bir yolda ilerliyoruz. Bizi rüyasında görenlerin, bizi 
duasında ananların izindeyiz. Henüz yolun başındayız. Daha gidilecek 
çok yol, erişilecek çok menzil ve buluşulacak çok gönül var.
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Dünyaya “Tok”uz

Asıl hayat ahiret hayatıdır, burası imtihan dün-
yasıdır, fânidir, geçicidir. GENÇ’te hangi alanda 
faaliyet yürütürsek yürütelim, hangi açılımı, yeniliği 
yaparsak yapalım, bu temel misyonu hiçbir zaman 
unutmadan yol almayı en kutlu şiar biliyor, bu şuu-
run fârik vasfımız olmasını arzu ediyoruz. Dünyayı 
güzelleştirmek için yapacağımız her faaliyette en 
büyük hedef olarak Allah’ın rızasını aramaktayız. 
Kalbimizi ve zihnimizi işgal eden bütün dünyevi 
ihtiraslardan, menfi arzulardan sıyrılmaya çalışa-
rak, nefsimizin yersiz isteklerine ve kötülüklerine 
direnerek, fazilet yarışında mesafeler kat etmektir 
dileğimiz, bu manada “dünyaya tok” fakat Hakk’ın 
rızasına ve O’nun yardımına muhtaç ve aç bir şe-
kilde, aşkla, şevkle, gayretle çabalama derdinde 
olacağız, duamız, dileğimiz bu yöndedir.

Koltukta “Yok”uz

Musa Peygamberin kavmi, isyanlarında ve ita-
atsizliklerinde haddi aşıp “Ey Musa, sen ve Rabbin 
gidin savaşın, biz burada oturacağız” demişlerdi. 
Tebük seferinde de, münafıklar sefere çıkmak is-
temeyip, türlü bahanelerle geri kalmayı dilemiş, 
renk vermemeye çalışsalar da pis niyetleri ifşa 

DÜNYAYA “TOK”UZ, 
KOLTUKTA “YOK”UZ, 
BİRLİKTE “ÇOK”UZ
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edilmiş, “oturanlarla beraber oturun” şeklindeki ilahi azara muhatap olmuşlardı. Di-
ğer yandan, şeytan Hakk’a isyanının sonucunda cennetten kovulunca, şu hadsiz 
beyanda bulunmuştu: “Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları 
saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım.” 

Gerek isyankar kavmin, gerek münafıkların gerekse şeytanın ortak olduğu bu 
“oturma” hadisesinden çıkardığımız derslerden birkaçı şöyledir:

Bu dünyada koltuklara yapışıp kalmak, mevki ve makamlarımıza gevşek bir 
şekilde kurulmak, çabayı bırakıp rehavete kapılmak, gaflete dalıp hayır yarışından 
uzaklaşmak, kenara çekilip faydalı amellerden geri kalmak, iyiliğin yolunu tıkamak, 
hüsran ve kayıp sebebidir. Çünkü Allah bizden gaflet içinde ve hayırdan geri kalarak 
“oturmamamızı” bizzat talep etmektedir ve bu manada koşturanları, gayret edenleri, 
dertli olanları müjdelemektedir: 

“İnananlardan özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile, mallarıyla canlarıyla Allah 
yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, mallarıyla canlarıyla cihad edenleri, derece 
bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de güzellik va’detmiştir 
ama mücahidleri oturanlardan çok daha büyük ecirle üstün kılmıştır.” (Â’râf, 16) 

Birlikte “Çok”uz

Eğer Allah herhangi bir şeye bereket verirse, az görünen çok olur, taşar, coşar. 
Bir hamd vesilesi olarak ifade etmek isteriz ki, 13 senelik GENÇ mazisinde, sa-
yısız gönüllünün katılımı ile tahminimizden öte güzelliklere erdik, insanlığa ilham 
vermeye, genç dostlarımız için umut olmaya çabaladık, kardeşliğin, samimiyetin 
bereketinden bolca istifade ettik. İyilikte, hayırda, sevgide, güzellikte, merhamette, 
adalette, sabırda, ilimde vs. “toplu bir seferberlik ve ayrılmaz bir birliktelik hâli” her 
dem şarttır ve lüzumludur.

Bu anlamda, ferdiyet sırrımızı ve hakkımızdaki ilahi muradı koruyarak, gönlü yüce-
likler derdinde olan ve Hakk’ın rızasını her şeyden üstün tutan insanlarla, bölünmeden, 
parçalanmadan, dağılmadan, “hep birlikte” hayırda yarışmayı, iyilikte dayanışmayı 
diliyoruz. Çünkü biliyoruz ki gayesi yüce olan inanmış insanlar birbiri ile didişirse 
güçleri gider, rüzgarları yok olur, hüsrana uğrar. 2019 yılında da, yapacağımız tüm 
çalışmalar vesilesiyle hem salihlerden olmaya hem de “salihlerle birlikte olmaya” 
gayret ederek, lütfa ermeyi diliyoruz Rabbimizden, inşallah buna muvaffak oluruz. 



6

Genç, 2006 yılından bu yana aylık 
olarak çıkan bir alan dergisi. Genç olan 
herkese ulaşmak derdinde. 

Bizim gençten anladığımız biyolojik 
tasnifin biraz ötesinde. Biz genç dendiğin-
de, yüreğindeki gücün farkında olan, yü-

reği genç olanı anlıyoruz. Ümidini kaybet-
memiş, gözlerindeki ışıltıyı hep korumuş, 
biraz muzip, biraz öfkeli, biraz muhalif, biraz 
ele avuca sığmaz, ama hep heyecanlı, 
hep dertli, yüreği kocaman, göğsünün 
orta yerinde atom reaktöründen daha 
muazzam bir güç taşıdığının farkında ve 

EBEDÎ GENÇLİĞİN 
DERGİSİ: GENÇ 
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dahası bunun derdine düşmüş olan her-
kes genç ve bizden… Bizden ve bizim de 
kendisinden olduğumuz…

“Dert Kardeşliği” Oluşturmak İstiyoruz

Bizim, gönlümüzü sürekli genç tutmak, 
daha da önemlisi ebedi gençliğe ulaşmak 
gibi bir derdimiz var. Varsa farkımız bu. Bir 
de şu olabilir: Biz bu derdi seviyoruz. Derdi-
mize “dertdaşlar” arıyor, bir “dert kardeşliği” 
oluşturmak istiyoruz.

Kimler Var?

Osman Nuri Topbaş, Mehmet Lütfi 
Arslan, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Taha 
Kılınç, Ayşegül Genç, Ayşe Yazıcılar, Adem 
Ergül, Adem Özköse, Bülent Ata, Metin 
Karabaşoğlu ve Yusuf Temizcan gibi ya-
zarlarımız ve gencdergisi.com üzerinden 
okuyucularımızdan gelen yazılarla GENÇ, 
ebedî gençliğin takipçisi olmaya devam 
ediyor.
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Varoluşunu anlamlandırmak ve dünyanın 
gidişatına olumlu katkıda bulunmak isteyen 
gençler tarafından 2009 yılında bugüne de-
ğin faaliyetlerini sürdüren Genç Gönüllüler, 
sadece yaşı değil; yüreği gençlere yönelik 
eğitim, gelişim ve değişim şartlarını oluşturmayı 
amaçlayan ve bu çerçevede gelişim ve sosyal 
sorumluluk projeleri düzenleyen bir gönüllüler 
hareketidir.

Genç Gönüllüler, toplumun faydasına olan 
ve Allah’ın rızası ile örtüşen tüm alanlarda fa-
aliyet gösterir. Faaliyetlerinde, gönüllünün ve 
katılımcıların sosyal, maddi ve manevi fayda 
sağlaması öncelerken, faaliyetlerin hangi ih-
tiyaca binaen yapıldığı, hedefi ve amacı ile 
paydaşlarına sağlayacağı faydayı tartışır.  

Yani bir faaliyetin Genç Gönüllü faaliyeti 
olarak tanımlanabilmesi için şu 3 şartı sağla-
ması gerekmektedir. Bunlar:

- Sosyalleşme İhtiyacının Temini (Özgüven, 
kendini ifade, sosyal sermaye) 

- Maddi Eğitim Sağlama (Dil ihtiyacının te-
mini ve birikim)

HAREKETLİ VE DERTLİ: 
GENÇ GÖNÜLL ÜLER
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Genç Gönüllüler Kış Kampı
30 Genç Gönüllü ile Kırşehir Kaman’da 

gerçekleştirdiğimiz kış kampı, Genç 
Gönüllüler’in sosyal sermayelerini artıran 
ve sosyalleşme ihtiyaçlarını tatmin eden 
önemli bir faaliyet olarak ön plana çıkmıştır. 
Aynı zamanda yıl içerisinde yapılan faal-
iyetlerin kalitelerini artırmalarına yönelik 
eğitim programlarına da yer verilen kış 
kampında beklenen faydaya ulaşılmıştır.

- Manevi Eğitim (İbadetlere ve ortak 
ahlaki yargılara riayet ile itidalli duruş) 

Bu 3 şartın objektif olarak sağlanma-
dığı faaliyetler Genç Gönüllülerin faaliyet 
alanları içerinde yer almamalıdır. 

Kafkas İslam Ordusu’nun İzinde

Kafkas Türkleri ve Müslümanları üze-
rinde Rus ve Ermeniler tarafından kurulan 
baskıyı kaldırmak ve Bakü’nün Türk şehri 
olarak kalmasını temin etmek adına tarihi 
bir rol ifa eden Nuri Paşa komutasındaki 
Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’ye girişi-
nin 100. yılında Genç Gönüllüler, Kafkas 
İslam Ordusu’nun izini sürdü.

Uluslararası Genç Derneği’nin, 
Azerbaycan’da mukim partner kuru-
luşu Gencliye Yardım Fondu (Gençliğe 

Yardım Vakfı) ile birlikte organize ettiği 
proje kapsamında Üsküdar’dan kalkan 
otobüsümüz Karadeniz hattı üzerinden 
Batum ve Tiflis’e, oradan da Bakü’ye 
ulaştı. Kafilemiz, kahramanlarımızın iler-
lediği güzergâhtan geçerek, onların aziz 
hatırasını yâd ettiler…

Genç Gönüllüler Gelecek Vadediyor

Uluslararası Genç Derneği merke-
zinde gerçekleştirilen proje kapsamında 
gençlerin ilgisini celp eden 5 başlıkta 
atölye çalışmaları yürütüldü. Kodlama, 
grafik tasarım, video kurgu, haber-metin 
yazarlığı ve proje döngüsü yönetimi gibi 
başlıklar altında yürütülen atölye çalış-
malarında gençlerin çağımızın önemli 
alanlarında uzmanlaşmasına yardımcı 
olmak hedeflendi.
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Genç Gönüllü Kulüpler Kapasite Geliştirme Programı

Bu program dahilinde halihazırda 35 üniversitede faaliyet gösteren Genç Gönüllü 
kulüplerin kültürlerini oluşturmalarına yardımcı olmak, yaptıkları faaliyetlerin kalitesini 
artırmak adına hem bireysel bazda hem de kurumsal bazda eğitim faaliyetleri organize 
etmek ve böylece kulüp faaliyetlerinin kalitesinin ve kapasitesinin artırılmasına destek 
olmak amaçlanmaktadır.

Genç ve Beytülmakdis Projesi
Uluslararası Genç Derneği’nin Gençlik ve Spor Bakan-

lığı’nın desteği, Sultantepe Gençlik Merkezi’nin ortaklığı ile 
yürüttüğü projede Kudüs meselesinin duygusal boyuttan 
fikri boyuta taşınması ve bu yönde nitelikli insan kaynağı 
oluşturulması hedeflenmiş; bu kapsamda 100 Genç 7 hafta 
sürecek eğitim programına alınmıştır. Abdufettah Üveysi, Halit 
Üveysi, Ömer Faruk Harman, Nuh Aslantaş, Özgür Dikmen 
gibi alanında uzman hocaların katılımıyla gerçekleştirilen 35 
saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan 60 kişi Beytülmakdis 
seferini gerçekleştirdiler…
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Üniversiteler GENÇ’leşiyor!

Genç Gönüllüler hareketinin Anadolu’daki 
en güçlü yapısını üniversite çalışmaları oluş-
turmaktadır. Üniversitelerde öğrenim gören, 
inisiyatif alan gönüllü liderler öncülüğünde 
kurulan kulüp/topluluklar GENÇ’in gündemini, 
gençlerini problemini kendi gayret, istişare 
ve çabalarıyla kampüslere taşımaktadır. Bu 
kapsamda Türkiye genelinde Genç Gönül-
lüler’le dayanışma ve paslaşmada bulunan 
35 farklı üniversite kulübü bulunmakta. Bu 
kulüplerde söyleşiler, okumalar, stand ça-
lışmaları, seyahatler, istişareler, sosyal so-
rumluluk projeleri vs. gibi birçok hareketlilik 
gerçekleştirilmektedir.

Medeniyetimizin İzinde: Medeniyet Oku-
maları 

Her hafta Yusuf Kaplan Hocamızın mo-
deratörlüğünde Gazanfer Ağa Medresesi’nde 
gerçekleşen Medeniyet Okumaları özel bir 
ekibin takibiyle devam etti. Ortalama 30 kişi-
nin katılımıyla gerçekleşen okumaların takibini 
dönem boyunca Genç Gönüllüler yönetti.

Âlem-i İslam Sohbetleri 

Gazeteci yazar Adem Özköse’nin mode-
ratörlüğünde Gazanfer Ağa Medresesi’nde 
gerçekleşen Âlem-i İslam Sohbetleri ile her 
ay ümmet derdinde olan gençler Gazanfer 
Ağa Medresesi’nde bir araya geldi. Her ay çok 
kıymetli misafirlerin ağırlandığı sohbetlere 
onlarca genç katılıyor.



12

KAMPLAR

Yaz Kampı

“Tatil Değil Tadildeyiz” sloganı ile yola 
çıktığımız Mersin Silifke’de gerçekleşen 
kampımızda 95 genç ve 10 lider katılımcı, 
Tefsir, Akaid, İslam Hukuku, Makam, Ses 
Eğitimi ve Sanatsal Etkinlik dersleri aldılar.  
Gönüllülerimizin çeşitli alanlarda yapmış 
oldukları sunumları  dinlediler. Dersler ve 
sunumların yanısıra, Mersin Silifke gezisi, 
yüzme aktivitelerine ve kampın kapanış 
programı olarak fasıl programına katıldılar. 

İl Temsilcileri Kampı

“İncelikler Kampı” olarak belirlediğimiz İl Temsilcileri Motivasyon Kampımızda 16 
ilden 50 katılımcı gönüllülük yönetimi, organizasyon ve iş bölümü, afiş tasarımı ve etkili 
iletişim dersleri aldılar. Ayşe Yazıcılar, Süleyman Ragıp Yazıcılar ve Mehmet Lütfi Arslan 
ile hasbihal ettiler.  İstanbul’da 3 gün dolu dolu geçen kamp sonucu il temsilcileri ve 
ekipleri şehirlerine motive olmuş şekilde döndüler. 

GENÇ GÖNÜLL Ü KIZLAR
FARKIMIZ SAMİMİYETİMİZ:
GENÇ GÖNÜLL Ü KIZLAR
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Kara Kıta’ya Sonsuzluk Seferleri

“Dünya Bizi Bekliyor” projesi ile 40 
gönüllümüz farklı Afrika ülkelerine yola 
çıktılar. Bir ilk olarak 2017 yazında Genç 
Gönüllü Kızlar’dan 7 kişi de bu proje kapsa-
mında Gana’ya gittiler. Orada Genç Gönüllü 
Kızlar adına su kuyusu açtılar, Sağır ve 
Dilsizler Okulu’nu ziyaret ettiler, çocuk-
lara hediyeler dağıttılar.  Orada yapmış 
oldukları gönüllü faaliyetler ile “rüyalarına 
uyandılar.” 

PANELLER

Kudüs Paneli

“Kudüs Senindir!” mesajı ile düzenle-
diğimiz Kudüs panelimizde Gülsüm Kay-
makçı, Büşra Gür ve Hatice Sarı Tan Kudüs 
üzerine sunumlarını gerçekleştirdiler. İlk 
oturumda “Semavi Dinler Açısından Ku-
düs’ün Önemi”, ikinci oturumda “Osmanlı 
Özelinde İslam Hakimiyetindeki İslam” ve 
üçüncü oturumda da “1948’den Günü-
müze İsrail İşgali Altında Kudüs” başlıklı 
konular işlendi. 

Afrika Paneli

“Dünya Bizi Bekliyor” projesi ile 2017 
yazında Gana’ya giden gönüllülerimiz Tür-
kiye’ye geldiklerinde de orada yaşadıkla-
rını, gördüklerini anlatmayı şiar edindiler. 
Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nda 
gerçekleştirilen panelde Merve Özkan 
“Bildiğimizi  Sandığımız Coğrafya: Afrika”, 
Yasemin Özbey “Dünya Emperyalizmine 

Karşı Hulûs-ı Niyet”, Rümeysa Küçükos-
man “Gana Günlükleri”, Şeyma Albayrak 
“Geri Dönüşü Olmayan Yol” ve Özlem Ak 
“Başka Bir Afrika” başlıklı sunumlarını ger-
çekleştirdiler. 

Lise Faaliyetleri

“Samimimi Buluşmalar Geliştiren Ko-
nuşmalar” başlıklı faaliyetlerimizde Genç 
Gönüllüler her hafta liseliler ile buluştular. 
Kardeş okulumuz Şehit Muhammed Fazlı 
Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ger-
çekleştirilen buluşmalarda Genç Gönül-
lüler her hafta Genç Dergi’nin bir dosya 
konusu ele alıp liselilere sunumlar yaptı-
lar. Program sonrasında liselilere kariyer 
planlama konusunda da destek oldular.

İnsanlığı Adımla

İki dönem boyunca her hafta Uluslara-
rası Genç Derneği merkezimizde “İnsanlığı 
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Adımla” üst başlıklı programımızda Pey-
gamberler Tarihi ve Aşere-i Mübeşşere 
dersleri gerçekleştirerek hem samimiyeti-
mize samimiyet kattık hem de asıl ve asil 
değerlerimizi öncü manevi şahsiyetleri-
mizin hayatları ve şahsiyetleri üzerinden 
öğrendik. 

GENÇ OKUMALARI

Genç Dergisi

Genç Dergisi dosya okumaları üniver-
siteli gençler ile derneğimizde gerçekleş-
tirildi. Dosya konuları ile bağlantılı olarak 
gençliğin güncel meseleleri konuşuldu. 
Bu program vesilesi ile gençler kendini 
ifade etme, çeşitli konuları mülahaza etme, 
enine boyuna irdeleme imkanı buldular. 
Her bir gönüllümüzün üzerine özel ça-
lıştığı dosya konusu uzun vadede farklı 
ortamlarda yaptığı sunumlara dönüşerek 
kişisel gelişimine bir yatırım haline geldi. 

Makale Kritikleri

Çeşitli temalarda belirlenen makale-
ler katılımcılar ve moderatör tarafından 
buluşmadan önce okundu. Makalelerin 
argümanları tartışıldı ve konu ile alakalı 
notlar oluşturuldu. Makale değerlendir-
meleri katılımcıların analiz ve kritik etmede 
kendilerini geliştirmelerine olanak sağladı.

STK Ziyaretleri

Gençlik alanında çalışmalar yürüten 
STK’lar arası diyaloğu geliştirmek ve bir-
birimizi beslemek amacıyla başlattığımız 
STK ziyaretlerinde ilk ev sahibimiz Yedihilal 
Hanımlar Komisyonu idi. Genç Gönülllüle-
rimizden ziyaretleri gerçekleştiren ekibimiz 
daha sonra KADEM Gençlik Komisyonuna 
misafir oldu. STK ziyaretlerinde gönül-
lü ekibimiz tarafından GENÇ tanıtıldı, ev 
sahibi STK’nın faaliyetleri hakkında bilgi 
edinildi ve hasbihal edildi.
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Bölge Toplantıları

İl Temsilcileri Kampı’nda alınan karar-
lardan biri olan bölge toplantıları ile yakın 
il temsilcilerinin bir araya gelmesi Afyon 
ve Uşak ekibinin buluşması ile gerçekleşti. 
Ekipler birbirlerini yakından tanıma fırsatı 
buldular ve faaliyetler ile ilgili fikir alışverişi 
ve istişarede bulundular. 

Tematik Programlar

Geçtiğimiz dönemlerde “İstanbul’u Ya-
şama Sanatı”, “Psikoloji Okumaları”, “Medya 
Kritikleri”, “İslam Düşüncesi”, “Mezhepler Ta-
rihi” gibi çeşitli konularda tematik programlar 
düzenleyen Genç Gönüllüler, bu dönem 
de “Divan Edebiyatında Aşk” başlığı ile Yrd. 
Doç. Dr. Özlem Güneş’i ağırladılar. Gazanfer 
Ağa Medresesi’nde gerçekleşen programda 
Divan Edebiyatı’nda aşk temasının işlenişi 
hikayeler  ve şiirler üzerinden konuşuldu.

İftar

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
Genç Gönüllüler İftarı, bu yıl da Gazanfer 
Ağa Medresesi’nde 95 misafirin katılımı ile 
gerçekleşti. STK temsilcilerinin iştirak ettiği 
programa, akademi ve medya camiasından 
da kıymetli isimler misafir oldu. Genç Gönül-
lüler Türkiye Koordinatörü Ayşe Yazıcılar’ın 
konuşması ile başlayan program, iftar ye-
meği eşliğinde muhabetler ile devam etti. 
Gülnihal Aydınlı ve Zeynep Betül Akyıldız’ın 
icraları ile program sonunda fasıl yapıldı.  

Genç Fasıl
Genç Gönüllüler’in bir diğer gelenek-

sel faaliyetlerinden biri olan Genç Fasıl-
lar, bu dönem de Neyzen/Solist Tuğba 
Gülyeşil, Bendirzen Mine Ekici, kemanî 
Gülnihal Aydınlı ve Vokal Zeynep Betül 
Akyıldız’ın katılımları ile gerçekleşti. Genç 
müzisyenlerimizin icraları ve dinleyiciler-
in iştirakleri ile birlikle musikinin ve mu-
habbetin bol olduğu bir program yaşandı. 
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Okur Dergisi, en öz ifadesiyle Türkiye’deki 
kültür sanat hayatında kitap merkezli bir dergi-
nin ciddi ihtiyaç olarak görülmesinden mülhem 
yayın hayatına başladı. Kasım 2016’da tanıtım 
sayısı yayınlayarak bir anlamda görücüye çıktı. 
Beklentileri çok aşan bir ilgiyle karşılaştı ve 
gelen eleştirilere göre kendisini revize ederek 
1. sayısını Ocak-Şubat-Mart 2017 döneminde 
sundu.

Uluslararası Genç Derneği bünyesinde ya-
yın yapan Okur her sayısında kitap ve kültür 
içerikli zengin bir sunum yapmayı en önemli 
meselesi olarak görüyor. 

50’den fazla yazar her sayıda yaklaşık ola-
rak 250 kitaptan bahsediyor. Ana dosya ça-
lışmasının dışında bazı kitaplara dair mini dos-
yalar hazırlanıyor, yayıncılık haberleri veriliyor, 
dünyanın önde gelen gazete ve dergilerinden 
çeviriler yapılıyor ve söyleşiler sunuluyor. Kitap 
inceleme ve tahlil metinleri derginin önemli bir 
kısmını oluşturuyor. “Dünya Ne Okuyor?, Tür-
kiye Ne Okuyor?, Taze Çıktı, Editörün Dünyası, 

KİTAP SEVERLERİN 
DERGİSİ: OKUR DERGİ!
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Kitap İsimleri” gibi özel köşeler; tasarımcı söyleşileri, 
usta isimlerle söyleşiler; sadece Türkiye’den değil 
dünyanın her yerinden yeni yayıncılık gelişmeleri; 
psikoloji kitaplığı, sinema kitaplığı, çocuk kitaplığı, 
bilim-kurgu kitaplığı gibi özgün bölümler her sayıda 
okurlarla buluşuyor.

Usta kalemlerin yanı  sıra genç yazarların da 
kendilerini ifade edebilecekleri bir mecra olan Okur, 
sizlerin ilgisi ve desteği ile çok daha iyi içerikler 
sunmayı arzuluyor. Okur’a Üsküdar’daki dernek 
merkezimizden, kitapyurdu.com’dan, tüm Türkiye 
Diyanet Vakfı (TDV) kitabevlerinden ve seçkin ki-
tapçılardan ulaşmak mümkün.

 www.okurdergisi.com

 @okurdergi
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Haziran 2017’de 4 kitap ile yayıncılık haya-
tına başlayan Aşina Kitap, kültür sanat haya-
tımızda yeni bir soluk olmaya aday. Uluslara-
rası Genç Derneği himayelerinde faaliyetlerini 
sürdüren yayınevimizin geride kalan dönemde 
12 farklı kitap neşretti. Aşina’nın çok ciddi bir 
okuyucu ilgisi ile karşı karşıya kaldığını ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. Zira bazı kitaplarımız 
4-5 ay gibi kısa bir sürede 3. ve 4. baskılarını 
yaptılar. İnternet satış sitelerinde çok satanlar 
listelerine girdiler. 

Şu ana kadar yayımlanan kitaplarımız şu 
şekilde:

Uyanın Rüya Vaktidir - M. Lütfi  Arslan

Bırakma Kendini - Mehmet Dinç

Müslümanlık mı İslamcılık mı? - Mesut Kaya

Güzel Gölgelik - Süleyman Ragıp Yazıcılar

Kırmadan İncitmeden - Taha Kılınç

Kudüs Yazıları - Taha Kılınç

Küresel Dertliler Korosu - Hatice Sarı Tan

AŞİNA KİTAP’LA 
KİTABA AŞİNAYIZ
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Baht Meselesi - Süleyman Ragıp Yazıcılar

SeyrüSefer - Taha Kılınç

Hz. İnsan -Rabia Brodbeck

İnsan Mesafedir - Süleyman Ragıp Ya-
zıcılar

Ben Demeyene Yol Açılmaz - Mehmet 
Lütfi  Arslan

Bilgiye, fi kre, tabiata, insana ve kitaba 
Aşina sloganı ile önümüzdeki dönemde de es-
tetik tasarımlar, ciddi editöryal katkı ve özenli 
baskılarla çok daha iyi muhteva üretme yo-
lunda gayretlerimiz devam edecek. Aşina’nın 
tüm çalışmalarını aşağıdaki adreslerden takip 
edebilir ve Türkiye’nin her yerinden kitapyur-
du.com aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

 www.asinakitap.com

 @asinakitap
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Mutad sohbetlerimiz devam ediyor. 
Mehmet Lütfi  Arslan Pazartesi akşam-
ları Avrasya Yurdu’nda ve Perşembe 
akşamı dernek binamızda, 

Abdurrahman Çetinkaya Perşembe 
akşamları Hasanpaşa Yurdu’nda, 

GENÇ İŞİ
SOHBETLER!
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Abdullah Emre Çetiner Cuma akşamları Simav Vizyon 
Gençlik Merkezi’nde, 

 Süleyman Ragıp Yazıcılar Cuma günleri dernek binamızda 
ve Salih Yüzgenç Perşembe günleri Namazgah Yurdu’nda 
gençlerle buluşuyor.
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Beytülmakdis, “mukad-
des ev” anlamına geliyor. 
Müslümanlar için kutsal ol-
duğu kadar Hristiyanlık ve 
Yahudilik için de kutsal bir yer. 
Ama bizdeki karşılığı çok daha 
farklı, ilk kıblemiz, Peygambe-
rimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
miraca yükseldiği yer, Mes-
cid-i Aksa, burası...

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
(GSB) desteğiyle Sultantepe 
Gençlik Merkezi ve Ulusla-
rarası Genç Derneği (UGED) 
ortaklığıyla yapılan “Genç ve 
Beytülmakdis” projesi kap-

GENÇ VE 
BEYTÜLMAKDİS,
AKSA’YA GİDEN YOLDA 
BİR ADIM OLDU
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samında 60 katılımcı genç mübarek 
beldeyi ziyaret etti, unutulmaz anlar 
yaşamış oldu.

1000’in üzerinde başvurunun ol-
duğu projede mülakatlarla önce 100 
kişiye inildi, ardından 7 haftalık eği-
timler sonucu yapılan sınavla 60 kişi 
Beytülmakdis’e gitmeye hak kazandı.

Bu eşsiz yolculuktan geriye birçok 
özel hikâye kaldı ve gelecek için yeni 
projeler üretildi.
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20 gönüllü arkadaş ımız Sudan, Fildiş i Sa-
hili, Uganda ve Burkina Faso’da su kuyusu 
açılmasını öngören proje kapsamında hem 
maddi hem de sosyal olarak giriş imcilik rolü 
üstlendi; kuyuların paralarını kendi imkânlarıyla 
düzenledikleri yardım faaliyetlerinden elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığ ı’nın (GSB) deste-
ğ iyle gerçekleş en Kara Kıta’ya Ab-ı Hayat’tan 
geriye bir de kitapçık hazırlanmıştı. 

 Kayda değ er değ erlerin etrafından ayrıl-
mayarak, maddi ve manevi çıktı anlamında 
yüksek potansiyele sahip projeler peş indeyiz. 
“Kara Kıta’ya Ab-ı Hayat” ile elde ettiklerimiz 
arzumuzu tatmin edecek düzeyde gerçekleş ti. 

KARA KITA’YA
AB-I HAYAT OLDULAR
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İ ş te projeden geriye kalanlar: 

20 genç bambaş ka bir coğ rafya, kültür 
ve medeniyetle tanış tı. 

Gençlerimizi Afrika’nın 4 farklı ülkesinde 
binlerce kardeş iyle bir araya geldi, kucak-
laş tı. 

7 gün boyunca birçok ş ehir, köy, kurum 
ve insanı ziyaret ederek dinimizin, milleti-
mizin ve kültürümüzün elçiliğ ini yaptılar. 

Ülkelere sefere çıkmadan önce 3 ay 
boyunca bağ ış  topladılar. Gönüllü Giriş im-
ciler’in yürüttükleri kampanya sonucu bin-
lerce lira yardım parası Afrika’da yardıma 
muhtaç bölgelere ulaştı.

Burkina Faso’da 3, Fildiş i Sahili’nde 3, 
Sudan’da 1, Uganda’da 1, Mali’de 1 ve Af-
ganistan’da 1 kuyu açıldı. 
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Uluslararası Genç Derneği (UGED) olarak 4. 
uluslararası projemizi Azerbaycan’a düzenledik. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkan-
lığı’nın (YTB) destekleri ile gerçekleştirdiğimiz 
kültürel etkileşim projemizde 16 gönüllü öğ-
rencimiz Azerbaycan’a 10 günlüğüne giderken, 
16 Azerbaycan Türkü gönüllü kardeşimiz de 10 
günlüğüne misafi rimiz oldular. Proje temamız 
“Geçmişin İzinde Geleceğe Yürüyen Gençlik” 
ismiyle Kafkas İslam Ordusu ve Çanakkale’de 
şehit düşen Azerbaycanlıların tarihi izlerine 
şahitlik etmekti. 

Proje kapsamında gönüllülerimiz Azerbay-
can ve Gürcistan’da Kafkas İslam Ordusunun 

GEÇMİŞİN İZİNDE 
AZERBAYCAN’A YOLCULUK
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rotasını tersten izleyerek 9 farklı şehir gez-
diler ve karayoluyla yaklaşık 1000 km yol 
yaptılar.  Türkiye’nin oralarda ki temsilcilerini, 
Bakanlıkları, üniversite öğrencilerini ve Ak-
sakallı olarak adlandırılan kanaat önderlerini 
ziyaret ettiler. Bir üniversite yurdunun kü-
tüphane iyileştirmesi için kendi gayretleri 
ile 500 kitap topladılar. 5 engelli Azeri kar-
deşimize tekerlekli sandalye hediye ettiler.
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Öncü YÜZ Projesi 4 farklı şehirde 4 farklı öncüyü gündeme taşıma ve anlama 
projesidir. 

Buluşmaya alanında uzman konuşmacılar davet edilerek katılımcıların en iyi şekilde 
verim alması planlanmıştır. Kayseri’deki ilk buluşmamıza, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 
100 gönüllümüz katılım göstermiştir. Projenin ikinci ayağı ise Nurettin Topçu teması 
ile Karabük’te gerçekleşti. 

“ÖNCÜ YÜZ” PROJESİYLE 
ÖNCÜLERİMİZİ ANIYORUZ 
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Karabük programına yine Türkiye’nin farklı 
21 şehrinden 90 kadar arkadaşımız katılım 
göstermiştir. Her iki programlarda öncüler 
hakkında ve Genç Gönüllüler hareketinin mev-
cut çalışmaları ve gündemi ile alakalı özel 
söyleşiler ve konuşmaları yapılmıştır.  

Projenin üçüncü programı İstanbul’da Fuat 
Sezgin teması ile, dördüncü program ise An-
kara’da Cemil Meriç teması ile gerçekleştirildi.
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Afrika’da milyonlarca çocuk yaşam koşullarının yetersiz olması 
nedeniyle eğitim alamıyor. Her yıl sayıları milyonları bulan çocuk, 
okul eğitimini bırakıp çalışmak zorunda kalıyor. 

40 gönüllünün katılımıyla gerçekleşen proje kapsamında gidilen 
bölgelerde köy ziyaretleri, köy okullarının onarımı, kırtasiye yardımı, 

GÖNÜLL Ü YAŞAMAYA,
KITALAR AŞMAYA DEVAM!
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kısa eğitimler, çeşitli tadilatlar, su kuyusu 
açma faaliyetleri ve erzak dağıtımı yapıldı.

“Dünya bizi bekliyor” diye ayağa kalk-
mıştık. Ebedi gençliğe sevdalı gönüllülerdik. 
Uluslararası Genç Derneği olarak, ”Sonsuz-
luk Seferleri” adını verdiğimiz Gençlik ve 
Spor Bakanlığı (GSB) destekli proje kap-
samında yola koyulduk. Ebedi gençliğin 
izindeki gönüllülük seferleri GENÇ olarak 
bismillah dediğimiz günden bu yana hep 
rüyamızdı. Rüyamıza uyandık... 
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O’nun eserini tanımanın eş-
siz bir yoludur seyahatler. Yola 
çıkmak, yolda olmak ne büyük 
bahtiyarlıktır… Bilmediğimiz coğ-
rafyaları tanımak, en önemlisi 
hiç tanımadığımız insanlara do-
kunmak üzere bizler bu yaz da 
yollara düştük. Dağları aştık, ok-
yanusları geçtik. İnsanların derdi 
ile dertlendik, en önemlisi ömür 
boyu unutamayacağımız izleri 
gönüllerimize kazıdık. 50 Genç 
Gönüllü olarak TİKA’nın desteği, 
Uluslararası Genç Derneği ve 
farklı öncü STK’ların birleşme-
si sonucu Tecrübe Paylaşımı 
programı vesilesiyle dünyanın 
dört bir yanına dağıldık. Kimi-
miz okulların tadilatında çalıştı, 

TECRÜBE PAYLAŞIMI 
PROGRAMI İLE
DÜNYA GENÇ’LEŞTİDÜNYA GENÇ’LEŞTİ
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kimimiz bir düşkünün elinden tuttu, kimimiz 
çocuklar için balonlar şişirdi. Ama hepi-
miz bizleri bekleyenlere ulaştık; yüzlerinde 
tebessüm, gözlerinde umut, gönülleri ile 
hemhal olduk. Geriye dönerken unutulmaz 
tecrübeleri heybemize kattık.
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SEÇİLMİŞ 20 GENÇLE 
GÖNÜLL ÜLÜK 
AKADEMİSİ’Nİ KURDUK

Gönüllülük Akademisi: Gönüllülük 
ve sosyal sorumluluk kavramlarının an-
lamlandırılması, uygulanması ve sonuç 
odaklı çalışmalar yapmak için Eylül ayın-
da başlattığımız akademi programıdır.  

Yüzlerce başvuru arasından seçi-
len 20 arkadaşımızla  haftalık bir araya 
geldik.  

Akademi kapsamında özel oturum-
lar, uygulamalı gönüllülük çalışmaları, 
ziyaretler ve okuma programları gerçek-
leştirildi. Yaz dönemine kadar akademi 
programlarına devam eden katılımcılara 
uygulamalı gönüllülük görevlendirilmesi 
ile Afrika’ya gönderilmeleri kararlaştırıldı. 

Yapılan programlarda akademi öğ-
rencileri öncü akademisyen, fi kir adamı, 
yazarlar ve uzmanlardan konu ile alakalı 
eğitimler aldı.  

Gönüllüğü anlama ve anlamlandır-
mada yeni bir vizyon sahibi olmamızı 
sağlayan bu programın bundan sonraki 
süreçte de devam edeceğinin müjdesini 
vermek isteriz.
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Üsküdar’daki dernek binamızda birçok özel ismi veya kurumu ağırlayarak özel 
bağlamda dinleme; has bir ekibin katılımıyla sorular sorma imkanı bulduğumuz GENÇ 
Kahvaltılı Buluşmaları,  çok güzel geri dönüşlere, istifadelere vesile oldu.

Bu buluşmalara önceden duyuruya çıkarak 30 kişilik bir kontenjan belirliyoruz. 
Daha sonra bu isimler ve misafi rimizle önce kahvaltı yapıyor, ardından 3 saati aşkın 
süreyle hasbihal ediyoruz.

Konuklarımızı çocukluklarından itibaren hayat tarzları, eğitim hayatları, evlilikleri 
ve gelecek hedefl eri bağlamında tamamen özel sorularla açıyoruz. Böyle olunca da 

ÖZEL EKİP
ÖZEL KONUK
ÖZEL BULUŞMA:
GENÇ KAHVALTILARI!
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hem çok samimi hem de eşsiz bir birliktelik 
sağlanıyor.

Buluşmalarda şimdiye dek ağırladığımız 
medyadan, eğitim veya iş dünyasından, sivil 
toplumdan ve daha birçok alandan isimler/
kurumlar şu şekilde:

1- Adem Ergül, 2- Adem Özköse, 3-
Ahmet Taşgetiren, 4- Ali Can, 5- Asım 
Gültekin, 6- Bestami Yazgan, 7- Bülent 
Parlak, 8- Doğan Gökmen, 9- Gülfettin Çe-
lik, 10- Halil İbrahim İzgi, 11- Halit Bekiroğlu, 
12- Hüseyin Goncagül, 13- Lider Eğitim, 
14- Metin Karabaşoğlu, 15- Muharrem 
Pişkin, 16- Mustafa Enesoğlu, 17- Nazif 
Yılmaz, 18- Nuhun Gemisi Reklam Ajansı, 
19- Osman Şentürk, 20- Ramazan Arıtürk, 
21- Selahaddin Kocaaslan, 22- Selman 
Tan, 23- Tarık Çelenk, 24- Turgay Bakırtaş.
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 Üniversite

20 Öğrenci 5 lider katılımcı olarak 
kampımızda öğrenciler; Kur’an, Siyer, 
Akaid, Adab-ı Muaşeret derslerini alırken, 
bunların yanında Adem Özköse, Mahmut 
Bıyıklı, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Mehmet 
Lütfi  Arslan, İhsan Süreyya Sırma gibi 
önemli misafi rlerle hasbihaller, okur-yazar 
buluşmaları, İstanbul gezileri, halı saha, 
yüzme aktivitelerine katıldılar. 

Lise

45 öğrenci 10 lider toplamda 55 gö-
nül eri ile Kocaeli’ndeki Aytepe Kamp 
Alanı’nda kampımıza başlamış olduk. 
Okçuluk, bisiklet, futbol, doğa yürüyü-
şü, tefekkür okuması gibi aktivitelerle 
öğrencilerimiz oryantasyon almış oldular. 
Daha sonra kampımızın İstanbul ayağı 
başladı. Gaziosmanpaşa’da devam eden 

KAMPLARLA GÖNÜLL ÜLÜĞÜN 
TEMELL ERİNİ ATIYORUZ!
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kampımızda İlmihal, Kur’an, Siyer, Adab-ı 
Muhaşeret derslerinin yanında alanında 
uzman kıymetli konuklar ile hasbihallerimiz, 
okur-yazar buluşmalarımız, İstanbul gezile-
rimiz, yüzme, halı saha aktivitelerimiz vardı. 
Verimli ve muhabbetli daha nice kamplarda 
buluşmak dileklerimizle...
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Uluslararası Genç Derneği’nin dünya-
yı güzelleştirme hedefl eri doğrultusunda 
güzel ve özgün içerikler üreten GençTV, 
2012 yılında yayına başlamış olup 2018 
Ekim ayına kadar daha çok Genç Dergi-
si’nin tanıtım videolarını, sokak röportajlarını 
vs. içeriklerini yayınlamıştır. Şimdilerde ise 
müthiş bir rüzgarla birbirinden özel videoları 
sizlerle buluşturuyor.

GençTV Oynatma Listesi:

- Hatırası Aziz İnsanlar (Kemalettin 
Altıntaş, Mürşide Haydaroğlu gibi güzel 
insanların hayat tecrübeleri, tavsiyeleri 
paylaşılıyor)

- Cevaplı Sorular (Mehmet Lütfi  Ars-
lan, Salih Yüzgenç’in gençlik gündemiyle 
alakalı sorularını cevaplıyor)

- Benim Hikâyem (Yabancı gençlerin 
Türkiye ile buluşma serüvenleri)

- Genç Mikrofon (Sokak röportajları)

- Ustaların Serüveni (Hayatın her ala-
nından ustalarımızla söyleşiler)

- Genç İşi Meraklar (“Tasavvuf genç işi 
midir?” gibi sorularla gençlerin sorularını 
ehil kimselere yöneltmek)

- Dikkate Değer (Farklı alanlardan, 
çeşitli çalışmalarla özel içerikler. Mesela 

EKRANLAR 
GENÇ’LEŞECEK!
EKRANLAR 
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Adem Özköse, Taha Kılınç, Abdullah Kibritçi 
gibi isimlerle söyleşiler)

- Ezgi ve Şiir Klipleri (Çok özel ezgi ve şiir 
çalışmalarının klipleştirilmesi)

- Ulusal ve Uluslararası Projeler (Ulusla-
rarası Genç Derneği’nin ulusal ve uluslararası 
projelerinin tanıtım ve sonuç videoları)

- Diğer Projeler (İnsanlığa ilham vere-
cek projelerin örnek teşkil etmesi açısından 
paylaşılması)

- Tecrübe Söyleşileri (Uluslararası Genç 
Derneği’nin Üsküdar Belediyesi iş birliği ile 
gerçekleştirdiği Tecrübe Söyleşileri program-
larının tam hallerinin yayınlanması)

- Sahadayız (İsraf, mobil oyun ba-
ğımlılığı vb. güncel konularda duyarlılık 
oluşturmak)
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BU SESLER
SİZE İYİ GELİR!

Uluslararası Genç Derne-
ği’nin konuşan ve yazan gençlik 
mottosu meyvelerini veriyor. Bu 
anlamda Erkam Radyo’daki bir-
çok programda GENÇ’ten isimler 
görmek mümkün.

Mehmet Lütfi  Arslan Hayrola, 
Salih Yüzgenç Genç Zamanı, Ömer 
Faruk Özbil 4 çarpı 4, Yusuf Temiz-
can Okudukça ve Yusuf Gonca-
gül-Tuğrulhan Şen Hasbihal prog-
ramıyla Erkam Radyo’da haftalık 
programlarına devam ediyorlar.

Erkam Radyo 
frekanslarını öğrenmek 
ve dinlemek için QR 
kodu kullanabilirsiniz: 
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ÜNİVERSİTEYE 
KURULAN KÖPRÜ: 
TERCİH REHBERLİĞİ

Lise ile üniversite arasındaki arafta neyi ter-
cih edeceği hususunda kafasında birçok soru olan 
üniversite adayı gençler ile halihazırda farklı üni-
versitelerin, muhtelif bölümlerinde öğrenimlerine 
devam eden rehber gençler arasında köprü kurmak 

ve sağlıklı bir bilgi akışını oluş-
turmak adına yeni bir projeye 
imza attık: “Tercih Rehberliği”

Öncülüğünü derneğimizin 
üstlendiği, Anadolu Öğrenci 
Birliği, Genç ÖNDER, Hizmet-
kar Kariyer Merkezi, Mostar 
Gençlik Federasyonu, Yedi-
Hilal Derneği ve Yeni Dünya 
Vakfı’nın proje paydaşı oldu-
ğu Tercih Rehberliği Projesi’ni 
tercihrehberligi.com adresi 
üzerinden yürüttük. 

Aynı zamanda 7 ayrı sivil 
toplum kurumunun da tama-
men sivil inisiyatifl e bir ortak 
proje ortaya koymaları bakı-
mından da son derece önemli. 
Rehber kadromuzun güçlen-
dirilmesi ve bu hizmetin daha 
çok adaya ulaşabilmesi için 
bize yardımcı olabilirsiniz.
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STAJYER DEĞİL
YOL ARKADAŞI!

Uluslararası Genç Derneği kurulduğu günden bu yana gençlerin 
tekamülüne önem vermiş bu bağlamda stajyerler kabul etmiş ve 
onları yetiştirmiştir. Aşina Kitap, Okur Dergisi, Genç Dergisi, Genç 
Gönüllüler, GençTV gibi kuruluşlarda stajyerlerimiz daha çok şu 
alanlarda gelişimlerini binâ ederler: Konuşma, Yazma, Gözlem Yapma, 
Sahada Aktif Çalışma, Fotoğraf-Video Çekebilme.
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Uluslararası Genç Derneği olarak kültürel inkişafımızı birçok alana 
taşıdık. Bu anlamda ustaların, hayat tecrübeleri ile gençlere kılavuz 
olabilecek insanların hikâyelerini dinlemek istedik.

Üsküdar Belediyesi’nin iş birliğiyle devam eden programlarda 
şimdiye kadar Mehmet Genç, Ümit Meriç, Rabia Brodbeck, Muhyiddin 

BU SÖYLEŞİLER 
TELEVİZYONLARDA 
CANLI YAYINLANMALI!

Tecrübe 
Söyleşileri arşivine 
QR kodu okutarak 
erişebilirsiniz: 
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Şekur, Ahmet Murat Özel, Gökhan 
Özcan, Cahit Zarifoğlu’nun Ailesi ve 
Nabi Avcı Hocamızı ağırladık.

Programlarda  Yusuf Temizcan’ın 
moderatörlüğünde Sedat Anar ve 
Yusuf Goncagül mini konserler ver-
di. Niyetimiz ayda en az bir usta 
ismi ve tecrübelerini genç arka-
daşlarımızla buluşturup ilham ve 
ufuk genişliğine vesile olmak. Bu 
söyleşileri güzel bir kitap hâline de 
getirme niyetindeyiz.
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Ebedî gençliğin notalarına talip olup, 
2010  yılında çıktığımız bu yolda binlerce 
gençle tanıştık, genç olmayı; gülmeyi, 
eğlenmeyi ama her zaman dünyanın 
farkında olmayı gönüllere ulaştırdık, ni-
yetimizle yüzlerde tebessüm, kalplerde 
güzel frekanslar bıraktık. 

Şölenlerimizde derdimizi, rüyamızı an-
latırken kimi zaman güldük, kimi zaman 
bir şiirle tefekkür ederken, kimi zaman 
hep bir ağızdan ezgiler, türküler okuduk. 

HEM MÜZİK HEM DE 
MUHABB ET VAR:
7 BÖLGE 7 ŞÖLEN
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Bu vesileyle şölenlerimizi Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın Gençlik Destekleme 
Programı (GENÇDES) desteğiyle bu kapsa-
ma taşıdık. “7 Bölgede 7 Şölen” formatıyla 
Sakarya, Kahramanmaraş, Denizli, Karabük, 
Van, Urfa ve Ankara’daki programlarımıza 
toplamda 2 bin 500’e yakın isim katıldı. 
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GENÇ’in 13 senelik yolculuğunda sayısız güzel insanla ilişki ve iletişim içinde olduk, 
hayırlarda yarışma adına esaslı dayanışmalarda bulunduk, çeşitli vesilelerle bir araya 
geldik. Geride kalan bunca güzel senenin hatırına, bir “vefa” göstergesi olarak özel 
buluşmalar düzenliyor ve sevdiklerimize gönülden teşekkür etmeyi diliyoruz. 

Belirli aralıklarla, her buluşmada farklı isimlerle bir araya geliyoruz. Zengin ilhamlar ve 
bol etkileşim için, misafi rlerimiz mümkün mertebe muhtelif alanlarda gayret gösteren, 
ayrı disiplinlerde çalışan insanlar oluyor. Her buluşmada gençlikle ilgili önemli meseleleri 
çok sesli ve rahatça istişare etmeyi murad ediyoruz.

Bugüne kadar yaptığımız buluşmalardan geriye kalan notları internet sitemiz üze-
rinden okuyabilirsiniz.

TEMSİL ETMEYEN
TESİR EDEMEZ 

VEFA VE İSTİŞARE BULUŞMALARI

Derlenen notları 
paylaştık, QR kodu 
okutarak notlara 
erişebilirsiniz: 
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GENÇ’in 13 senelik yolculuğunda binlerce genç arkadaşımızla ilişki ve iletişim içinde 
olduk, hayırlarda yarışma adına esaslı dayanışmalarda bulunduk, yurt dışı seferleri, 
projeler, konferanslar, eğitimler, kamplar, şölenler, paneller vs. gibi çeşitli vesilelerle bir 
araya geldik.

Yeni bir açılım olarak, “İlham Veren Buluşmalar” başlığıyla Genç Gönüllüler ile bir 
araya gelmeyi, gençlikle ilgili önemli ve gerekli gördüğümüz hususlarda beyin fırtınaları 
yapmayı diliyoruz. Farklı üniversitelerde okuyan, lisans, yüksek lisans ve doktora dü-
zeyindeki Genç Gönüllüler’le, her buluşmada gençlikle ilgili meseleleri esaslı bir şekilde 
masaya yatırma niyetimiz var. Zenginlik ve renkliliğimizi korumak adına, her buluşmada 
katılımcılar farklılaşacak ve farklı bir gündem ele alınacak.

Bugüne kadar yaptığımız buluşmalardan geriye kalan notları internet sitemiz üze-
rinden okuyabilirsiniz.

QR kodu okutarak 
notlara erişebilirsiniz:

TÜRKİYE’DE ASIL 
PROBLEM YÜKSEK DİN 
DİLİ OLMAMASIDIR! 

İLHAM VEREN BULUŞMALAR
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Genç Akademi, liseli ve üniversiteli öğrenmeye ve okumaya 
meraklı gençlerin akranlarıyla buluştuğu, Türkiye’nin önde gelen fi kir 
adamları ve yazarlarıyla fi kir teatisinde bulunduğu bir mektep olma 
gayesinde. Bu anlamda her sene güz ve bahar dönemlerinde haftalık 
derslerine devam ediyor. Bu derslere her yaş grubundan öğrenme 

GENÇ AKADEMİ’DE 
TEMATİK BULUŞMALAR 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ!
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ortak paydasında buluşmuş me-
raklı öğrenciler katılıyor.

Genç Akademi’de bu zamana 
kadar temalı programlar uygu-
landı. Geride bıraktığımız yıl her 
ay için bir tema belirlenip o ay 
boyunca o tema etrafında haf-
tada bir kere olmak üzere dersler 
yapıldı. Temalarımız sırasıyla şöy-
leydi: Ekim’de Psikoloji, Kasım’da 
Tasavvuf, Aralık’ta Medya, Mart’ta 
Tarih, Nisan’da Edebiyat. Bu te-
malarla toplam 5 ay boyunca 
20 oturum gerçekleştirdik. Her 
bir oturumumuza ortalama 15 
öğrenci katıldı.
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2018 Mart ayında yepyeni bir projeye başladık: Türkiye Gençleşiyor. Buna göre 
-şimdilik- belirlediğimiz 23 konuşmacı Türkiye genelinde kendi alanlarıyla alakalı kon-
feranslara gittiler, gittikleri yeri GENÇ’leştirdiler. 

TÜRKİYE
GENÇ’LEŞİYOR!
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Konuşan ve yazan gençlik bizim mottolarımızdan biri. Bu anlamda hem konuşma-
ya hem de yazmaya devam edeceğiz. Kısa sürede 50’den fazla program yapmamız; 
takriben 2 bin 800 kişiye hitap etmemiz bunu gösteriyor.

 Türkiye Gençleşiyor hakkında detaylı bilgi için:

www.turkiyegenclesiyor.com

TÜRKİYE

GENÇLEŞ
İYOR
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Kurulduğu günden bu yana birçok yurtiçi ve yurtdışı projesine imza atan Ulusla-
rarası Genç Derneği, bu yılı da özel projelerle geçirdi.  Azerbaycan’dan Gençliğe Yardım 
Vakfı (Fondu) ile ortaklaşa hazırlanan “Yüz Yıllık Emanet” projesiyle de bundan 100 
yıl evvel Azerbaycan’ın kurtuluşuna vesile olan Kafkas İslam Ordusu’nun izi sürüldü. 
Türkiye’nin 20 farklı üniversitesinde okuyan 40 genç, İstanbul’dan hareketle otobüs 
yolculuğuyla Azerbaycan’a gitti. Yolculuk saatler sürse de gençlerin azığı muhabbet, 
hedefl eri atalarının mirasına sahip çıkmak oldu. 

40 GÖNÜLL Ü KAFKAS İSLAM 
ORDUSU’NUN İZİNİ SÜRDÜ
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Azerbaycan’dan da 40 Genç Türkiye’deydi

Projenin bir parçası olarak 40 genci de Türkiye’de ağırladık. Azerbaycanlı gençler 
Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere birçok şehri gezdi, programlara katıldı, bilgi aldı. 
Heybelerindeki güzelliklerle aynı Türk gençler gibi memleketlerine döndüler.
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5-) Yılların İzi, Mahir İz - 14 Ekim 
2015

6-) Medine Müdafaası, Hicaz 
Bizden Nasıl Ayrıldı?, Nâci Kâşif 
Kıcıman - 28 Ekim 2015

7-) Omuzumda Hemençe, Ali 
Kemal Saran - 30 Kasım 2015

8-) Zağra Müftüsünün Hatı-
raları, Hüseyin Râci Efendi - 14 
Aralık 2015

9-) İstanbul`da Bir Hoş Sada, 
Anna Grosser Rilke - 06 Ocak 
2016

10-) Robert Kolej Uğrunda Bir 
Ömür, Cyrus Hamlin - 17 Şubat 
2016

11-) Siyasi Tarihimizde Kırk Yıl-
lık Hariciye Hatıraları, Esat Cemal 
Paker - 10 Mart 2016

12-) Türkler Arasında, Cyrus 
Hamlin - 28 Mart 2016

13-) Hatıralar 1, Ali Ulvi Kurucu 
- 20 Nisan 2016

İstanbul Fatih’teki Gazanfer Ağa Medrese-
si’nde Rıza Tevfi k`in “Biraz da Ben Konuşayım” 
eseriyle başlayan Hatırat Okumaları, gün geçtikçe 
heyecanından ve hızından hiç bir şey kaybetmedi 
ve şimdiden on altı eser okunarak tahlil edildi. 

 Okunan kitaplar şu şekildedir:

1-) Biraz da Ben Konuşayım, Rıza Tevfi k Bö-
lükbaşı - 11 Ağustos 2015

2-) Hatıralar, Enver Paşa - 24 Ağustos 2015

3-) Ali Emiri`nin İzinde, M. Serhan Tayşi - 9 
Eylül 2015

4-) Ölüm Daha Güzeldi, Ahmed Davudoğlu - 
30 Eylül 2015

HATIRAT OKUMALARI: 
TECRÜBE VE BİLGİ HAZİNESİ
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14-) Hatıralar 2, Ali Ulvi Kurucu - 11 Mayıs 
2016

15-) Hatıralar 3, Ali Ulvi Kurucu - 1 Ha-
ziran 2016

16-) Hatıralar 4, Ali Ulvi Kurucu - 1 Tem-
muz 2016

17-) Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, 
Arminius Vambery - 28 Eylül 2016

18-) Türk Mektupları - Kanuni Döneminde 
Avrupalı Bir Elçinin Gözlemleri, Ogier Ghiselin 
de Busbecq - 14 Ekim 2016

19-) Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında 
Hilal Altında İki Yıl, H. C. Seppings-Wright - 11 
Kasım 2016

20-) Kutuz Hoca’nın Hatıraları: Cumhuri-
yet Devrinde Bir Köy Hocası, İsmail Kara - 2 
Aralık 2016

21-) Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve 
Edebi Hatıralarım, Yahya Kemal - 23 Aralık 
2016

22-) Hatıralar, Ord. Prof Dr. Ali Fuad 
Başgil - 10 Şubat 2017

23-) Biz Osmanlı’ya Neden İsyan 
Ettik, Kral Abdullah - 3 Mart 2017

24-) Bir Osmanlı-Arap Gazeteci-
nin Anıları, Muhammed Kürd Ali - 31 
Mart 2017

25-) Mehmet Ubeydullah Efen-
di’nin Malta Afganistan ve İran hatı-
raları, Ubeydullah Efendi - 26 Mayıs 
2017
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LİSELİ GENÇLER 
GENÇ’TE 
BULUŞUYOR!

Uluslararası Genç Derneği olarak 
gençlere ve gençlerin fi kirlerine inanıyo-
ruz. Özellikle lise çağı dediğimiz ilk gençlik 
evrelerinden itibaren gençlerin yanında 
olmayı ve onlarla yürümeyi önemsiyoruz.

Bu anlamda liseli öğrenci gruplarıyla 
dönem içerisinde buluşmalar, programlar 
gerçekleştirdik. Programlar çoğunlukla 
dernek merkezimizde ve buna bağlı ola-
rak il temsilciliklerimizde gerçekleşti. Bu 
programlarda:

- Kitap okuma kritikleri, 

- Mentörlük,

- Okul etütleri,

- Saha çalışmaları (stand görevleri, 
afi ş asma, dergi dağıtma, ziyaretler vs.),

- Geziler, 

- Hasbihaller, 

- Yazı atölyeleri, 

- Grafi k-tasarım dersleri gibi çalışmalar 
yaptık.
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GENÇ GÖNÜLL ÜLER 
15 TEMM UZ ŞEHİTLER 
KÖPRÜSÜ’NDE KIYAMDAYDI

15 Temmuz 2016 günü; ülkemiz 
hain bir kumpasla adeta ihanete uğra-
dı. Devlet içindeki hain bir yapılanmanın 
örgütlenmesi ile devlet ve milletimize, 
geleceğimize darbe yapılmak istendi. 
Bizler Genç Gönüllüler olarak, girişimin  
ilk gününde de sonraki dönemde de hain 
teşebbüse tepki göstermek ve gençlerin 
inancını ortaya koymak adına Türkiye’nin 
dört bir yanında marşlarla, pankartlarla 
meydanlardaydık. Zulümlere, darbelere, 
kötülüklere ve ihanetlere terk etmeye-
ceğiz bu vatanı, Genç Gönüllüler olarak 
daima kıyamda olacağız!
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GAZANFER AĞA’DA 
GENÇ İFTARLARI

Uluslararası Genç Der-
neği, Genç Dergisi ve Genç 
Gönüllüler olarak, İstanbul’un 
en güzide mekanlarından biri 
olan Fatih’teki Gaza nfer Ağa 
Medresesi’nde unutulmaz iftar 
buluşmaları düzenledik.

GENÇ’in yürüşüne destek 
olan büyüklerimiz, gönüllüle-
rimiz ve yazarlarımız; sofrala-
rımızı bereketlendirdi, iftarların 
ardından gerçekleşen hasbihal-
lerle unutulmaz anılar canlandı.
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NİCE 12 YILL ARA GENÇ!

31 Mart 2018 Cumartesi günü Genç 
Dergisi’nin 12. yılına özel bir buluşmayla, 
derginin yazarları, gönül verenleri ve çalışma 
ekibi Üsküdar’da bir araya geldi.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, se-
lamlama, günün anlam ve önemine değinen 
konuşmalar, katılımcılardan çok sesli görüş 
paylaşımları, Genç Dergisi video gösterimi, 
yemek ikramı, Yusuf Goncagül ve Tuğrulhan 
Şen’in müzik ziyafeti ve hediye çekilişi yapıldı.

GENÇ’in 12 yıllık serüvenini izleyebilme, 
derginin gönüllü bir hareketle beraber olması 
ve dernek vesilesiyle sayısız projenin olma-
sını görebilmek açısından güzel bir birliktelik 
oldu. Gönlünü GENÇ’e veren güzel insanlarla 
birlikte olmak ve beraber daha nice buluş-
malar yapabilmek duasıyla ...



64

FUARLARDA
GENÇ RÜZGARI!

Ülkemizde ve dünyada birçok fuar düzenleniyor. 

Genç Dergisi ile Türkiye Dergiler Birliği’nin (TÜR-
DEB) fuarlarına katılarak hem dergimizi hem de 
muhabbetimizi paylaşıyoruz.

Uluslararası Genç Derneği olarak da sivil toplum 
üzerine olan fuarlara, programlara iştirak ettik. Bu 
vesileyle gönüllülerimizle buluşma imkanımız oldu.

Aşina Kitap ve Okur Dergisi ise hem TÜYAP-CNR 
gibi amiral gemisi kitap fuarlarında hem de daha 
yereldeki bazı fuarlar da bizi temsil etmiş oldu.  Yeni 
dönemde de bu fuarlara katılım sağlamaya devam 
edeceğiz.

Ülkemizde ve dünyada birçok fuar düzenleniyor. 

DEB) fuarlarına katılarak hem dergimizi hem de 

Uluslararası Genç Derneği olarak da sivil toplum 
üzerine olan fuarlara, programlara iştirak ettik. Bu 




