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KONU:
NASIL BİR GENÇLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ?
GENEL GİDİŞATI NASIL OKUMALIYIZ?

31 EKİM 2018 / İSTANBUL 

VEFA VE İSTİŞARE BULUŞMALARI 1 

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 hatırı-
na, hem bir “vefa” göstergesi olarak hem de “nitelikli istişareler” niyetiyle 
özel buluşmalar düzenliyoruz. 

Belirli aralıklarla düzenlenecek olan bu buluşmalarda, farklı isimlerle 
bir araya geliyoruz,  zengin ilhamlar ve bol etkileşim için, misafirlerimiz 
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. 

31 Ekim’de Vefa ve İstişare Buluşmaları’nın ilki gerçekleşti, gündemimiz 
“Nasıl bir gençlikle karşı karşıyayız?” sorusu üzerine şekillendi. Katılımcıla-
rın her biri fikirlerini beyan etti, karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. 

Bu buluşmalar vesilesiyle farklı disiplinlerden farklı isimleri buluşturarak 
verimli bir atmosfer meydana getirelim istiyoruz. Konuşacaklarımızın kime 
nasıl ilham vereceği bilinmez, sürprizlere gebe, samimiyet ile yapılan işlerin 
mutlaka bir yolunu bulup berekete erişeceğine inanıyoruz. Gençlikle ilgili 
meseleleri dertli, gayretli, bilgili insanların konuşup tartışması çok önemli. 

Buluşmada derlenen notlardan bir kısmını, tashih dışında hiçbir mü-
dahalede bulunmadan, dile getirildikleri şekilde kamuoyuyla paylaşmak 
isteriz, hayırlara vesile olması niyazıyla... 

Süleyman Ragıp Yazıcılar
Uluslararası Genç Derneği Başkanı
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2018’İN KELİMESİ SİZCE NEDİR?

Oxford sözlüğü tarafından 2017’de yılın sözcüğü olarak “youthquake” se-
çilmişti. Gençlik ve deprem kavramlarının birleşimi olan bir kelime. Tanımı şu 
şekilde: “Gençlerin eylemleri ya da etkilerinden doğan, kayda değer kültürel, 
politik ya da sosyal değişim.” 

GENÇLER SAYGINLIK İSTİYOR!

Gençlik hizmetleri Cumhuriyet döneminden sonra belli bir modelle devam 
etti uzun yıllar boyunca. Bu dönemde maddi ve manevi fakirlik söz konusuydu. 
Küçük hizmetler sergilenerek büyük tesirler peyda edilebiliyordu. Kur’an okumayı 
öğretmek, namaz kılmayı öğretmek büyük faaliyetler addediliyordu. Abraham 
Maslow’un kurduğu hiyerarşide en alt basamağa yeme içme ve barınma ihtiyaçları 
tekabül eder. Hizmetlerde de bu en alt basamağa yurt ve yemek vermek karşılık 
geliyordu. Kalacağı yurdu ve karnını doyuracak yemeği verdiğinizde tatmin 
sağlanıyordu. Genç insan talebe haline geliyordu ve yetiştirebiliyordun imkan 
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bulabilirsen. Seksenli yıllardan itibaren bu model biraz değişti. Bir serbestlik ve 
dışa açılma süreci baş gösterdi. Maddi anlamda da zenginleşme meydana geldi 
insanlarımızda. Bu biraz hiyerarşide bir üst basamağı temsil eden aidiyete geçişi 
sağladı. Yani realitede ise cemaatleşme hız kazandı. Bu hiyerarşinin bir üstünde 
de saygınlık ve itibar bulunur. Şu anda hiçbir genci temel ihtiyaçlarını karşılayarak 
tatmin edemezsiniz. Aidiyet ve mensubiyet kavramları Pensilvanya’nın yaptığı 
çalışmalar ve kötü akıbetleri ile yıkılıp gitti.

Şu anda gençlerin yoğun olarak peşinde koştukları şeyler saygınlık ve itibar 
kazanmaktır. Bunun yolu da para kazanmak ve makamlara oturmaktan geçiyor. 
En nihayetinde de “Nirvana” olarak tarif edilen kendini gerçekleştirme dürtüsü 
yatar. Kendini gerçekleştirme duygusunun bizim kültürümüzdeki karşılığı aldı-
ğını vermektir. Bu şekilde vasıflandırılan mertebedir.

Sonuç olarak biz bu hikayeyi zaten biliyoruz. Bu tatmin bir tek şeydedir. 
Bundan eminiz. Saygınlık, kendini gerçekleştirmek, tatmin olmak, bir gencin “eli 
kârda, gönlü yârda” olması ve bu şekilde yaşaması sayesinde elde edilir. Eline kârı 
verirken gönlüne de asıl ve gerçek yârı düşürmemiz lazımdır. Buna talibiz. Buna 
vesile olmak için çalışmamız icap ediyor. Pörsüme veya heyecansızlık varsa bu 
her şeyin maddi çıkarlara endekslenmesinden kaynaklanıyor. Olumsuzlukların 
önüne geçmenin tek yolu budur.



6

GELECEK ÜZERİNE CİDDİ CİDDİ DÜŞÜNMELİYİZ

Çok güçlü değişim rüzgarlarının estiği bir dönemdeyiz. Değişimin birincil 
derecede etkili kitlesi de gençler. Çünkü hayatın dinamizmini onlar katıyorlar. 
Sadece erkekler olarak niteleyemeyiz. Erkekler ve kadınlar birlikte bu işin için-
deler. Dünyada her yerde bu şekilde artık. Ayrıca her şey dokunmatik ekrana 
giriyor. Hafızlık yapmak, ilim öğrenmek gibi amellerin bile yakın gelecekte 
formatları değişecek gibi duruyor. Teknolojinin daha işin içine dahil olduğu bir 
surete bürünecek.

Biz bu güçlü değişim atmosferinde kendimizi nasıl konumlandıracağız? Bu 
soru önemini koruyor. Üstüne üstlük biz hazırlıksız yakalandık. Küçük düşünü-
yorken, ülke çapında kafa yoruyorken, elde ettiğimiz sonuçları kendi istek ve 
çabamız sonucu elde ettiğimizi sanıyorken baktık ki global etkiler var. Başkaları 
plan yapıyor, tasarılarını işletiyorlar. Biz onların planlarının dayatmalarını ön-
göremiyor ve önüne de geçemiyoruz. Kendi gündemimizi belirledik derken asıl 
başkası belirlemiş, planlamış ve hayata geçirmiş oluyor.

Bu global olayların gençlikle ilgisine gelirsek, bu güçlü değişimler kuşak 
çatışmasını kuvvetlendirdi. Çocuklarla babalar arasındaki uçurum artıyor, hele 
dede-torun ilişkisi neredeyse çatladı ve koptu genel olarak. İdeolojik olarak da 
bu dönüşüm gerçekleşiyor. Hayal edilemeyecek derecede değişti durumlar. Bu 
şartlarda salim kafayla düşünebilen, realiteyi yaşamış, sadece kitap okuyup 
akademik çalışmış değil bilfiil pratik sahada da çalışmış birilerinin kafa yorması 
lazım. Birçok gençlik kuruluşu var. Bunlar arasında gerçek manada ayakları yere 
basan, değişime direnmek yerine dönüşüme nasıl etki ederim sorusuna cevap 
arayanlara ihtiyaç var. Birçok şer niyetli oluşum, kötü emeller için sadece geleceği 
planlamak ve gün geçtikçe hayatı o planlara göre güncellemekle meşgul.

Salim kafa ile dünya nereye gidiyor diye sorgulamak ve bunun üzerinde çalış-
mak lazım. İmkan el verdikçe yapıp ortaya koymak lazım ne gerekiyorsa. Somut 
faydalar sağlanamazsa bile bir gün gelir ortaya konan fikirleri ehil insanlar ele 
alır ve gerçekleştirir. 
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ÖZGÜRLÜĞÜNE AŞIK BİR GENÇLİK!

Eski tabirdeki anlamıyla bir gençlik yok artık. Yeni gençlikte bizim yaşadığı-
mız kaygıları bulamazsınız. Meslek edinme, evlenme vesaire kaygılar bize ait 
kaygılardı. Biz iş dünyasında her zaman verileri inceleyip, son trendleri takip 
ederek tahminlemeler yaparız. Buna benzer biçimde önümüzdeki dönemin ih-
tiyaçlarının ne olacağı, neyi gerektireceği hususunda gençlik çalışmalarıyla ilgili 
tahminlemeler yapılmalıdır.

Toplumsal dönüşümler ve toplumun yöneldiği trendler iyi okunmalıdır. Genç-
liğin en büyük sorunu ve talebi özgürlüktür. Özgürlüğüne ters düşecek her şeyi 
reddedecektir. Kendilerini o noktaya konumlandırmış durumdalar. Globalleşme, 
teknoloji ve bunların etkileri büyüyerek yaklaşırken gençlik çalışmaları yapanlar 
olan biteni doğru tanımlayamadı. Vakıflardaki, derneklerdeki vs. toplantılarda 
gençleri nasıl yetiştireceğiz diye konuşuldu. Ama tasavvufçuların dert edindiği 
gibi herkes öncelikli olarak kendini güzelce yetiştirmeli, önce bunun gayretine 
düşmeli.

Temsil etmeyen tesir edemez. İddiasını sürdürdüğünüz değer sadece söz ile 
yayılamaz. Bilgi her yerde bulunabilir. Değerler ve güzellikler ancak hâl ile yayı-
labilir. Esen rüzgara bakmak, karşısına geçmemek lazım. Trendin içinde doğru 
konumlanmak gerekli. Derneklerin, vakıfların garip gureba faaliyetleri yaptığından 
dem vuruldu, doğrudur, lakin son yıllarda manevi gurebalık daha ziyade arttı, 
bugün gençlik çalışmalarında manevi garipliği, fakirliği zenginleştirmemiz lazım. 
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AİLE HER ŞEYİN TEMELİ

Gençlik çalışmalarının temeli ailede başlar, bu anlamda en önem verilmesi 
gereken alan ailedir. Anne-baba en kapsamlı anlamıyla çocuğunu yetiştirirse 
yarınlarımız adına ümitli olabiliriz. 

ALLAH RIZASI ANA HEDEF OLMALI

Şimdiki gençlik çalışmalarında “Allah rızası” hedefi öncelikli bir hedef olmaktan 
çıkmış bulunuyor, asıl problem buradadır. Gençlerin çoğu sivil toplum faaliyetleri 
vesilesiyle nereye kapak atabilirim hesabını da yapıyor. Davanın bizim bildiğimiz 
anlamı kalmadı. Saf Allah rızası güdülmüyor. İş dünyasındaki gençlerin hedefleri 
ise para kazanma ve farklı ilişkiler kurma şeklinde zuhur ediyor. Ortam maalesef 
şu anda bu yönde eğilimler gösteriyor. İşimizde tekstil ürünlerinin tasarımını 
yaparken gençler nelerden hoşlanır diye araştırıyoruz. Gençler nasıl kazanılır 
sorusunu cevaplarken de sanki bir t-shirt tasarımı yapar gibi oturup ilgi çekici 
modelleri tasarlamak lazım.
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AMAÇSIZLIK YAYGINLAŞIYOR

Yeni mezun bir genç işe başlıyor, hiçbir eksiği yok, maaşı iyi, istediği seviyede. 
Ama bakıyoruz bir süre çalıştıktan sonra geliyor bırakmak istediğini söylüyor. 
Sebebini soruyoruz. Rahat olmak istediğini söylüyor. Kolaya kaçma derdine düş-
müş, iş zor geliyor. Üst pozisyonları bırakıp güvenlik görevlisi olmak istediğini 
söyleyenler çıkıyor. İş dünyasındaki gençlerin daha az para alacak olsa bile daha 
kolay işi tercih etme yönünde bir istekleri var. Amaçları olmuyor.

Bazen soruyoruz, 5 yıl sonra kendilerini nerede gördüklerini, ne yapmak 
istediklerini merak ediyoruz. Hiç ciddiye almıyorlar, “bakarız bir şekilde, bir 
şeyler olur” deyip geçiştiriyorlar. Büyük idealler beslemiyorlar. Bir iki yıl çalış-
tıktan sonra işi bırakanlar oluyor, bir süre işsizlik maaşı ile geçinmek istedikle-
rini belirtiyorlar. İşsizlik maaşı süresi dolunca ne olacak diyoruz, yine “bakarız 
belli değil” diyorlar. Bunların oranı da az değil. Böyle bir yağın genç olduğunu 
görüyoruz, şahit oluyoruz.

Amaçsız kolaycı, konformist bir gençlik var. Fetö’den sonra da tüm vakıflara, 
derneklere karşı sorgulama yaklaşımı başladı. Burs konularında bile neredeyse bu 
hale geldi. Gençler burs alacak bir kurumdan ama korkuyorlar. Hizmetlerinden 
yararlanabilir belki ama şüpheli bakıyor.
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BİR SABAH GELDİ, KARDAN AYDINLIK, UYAN!

Gençler bir eylemde “Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık” marşını okuyorlardı. 
Marşta öne çıkarılan unsur aydınlık sabah idi. Halbuki Allah Müzzemmil Sûresi 
5-7. ayetlerde gece kalkılıp ağır ağır Kur’an okunmasını, çünkü gündüz meşguli-
yetler olacağını buyuruyor bizlere. Esasen şimdi güneş doğdu, o marştaki aydınlık 
sabah geldi ama ümmet olarak hâlâ uyuyoruz. 90’lı yılların marşlarına ek bir 
katkı sunamadık, hala aynı marşları söylüyoruz. Uyumaya da devam ediyoruz. 
Geleceği görebilmek için zamanın geçmesini beklemeye gerek yok, gelecek dünya 
üzerinde coğrafya değiştirerek görebileceğimiz bir şey.

Gelişmiş ülkeler bizim için “gelecek zaman”ı ifade ediyor bir nebze. Bu bağlam-
da ABD’de uyuşturucu serbestliği, eşcinsellik tartışmaları yaşanıyor. Dünya’da 
zarar azaltma trendi hakim. Uyuşturucu kullanımında ortak enjektör kullanımı 
enfeksiyonları artırıyor diye devletin enjektör dağıtması buna bir örnek. Halbuki 
zarar azaltacağız derken zararın meşrulaştırılması gerçekleştiriliyor. Bu akımlara 
karşı bizim kültürümüz, medeniyet geleneklerimiz gençlerimizi bu tartışmala-
rın nesneleri olmaktan, zihinlerinin karışmasından şimdilik koruyor. Ama şu 
bir gerçek ki çok zor günler bizi ve gençlerimizi bekliyor. “Böyle örnekler Batı 
dünyasında görülür, bizden uzak konular bunlar” diye düşünülüyor ülkemizde. 
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Bu akımlardan kolay kolay etkilenmeyiz zannediliyor. Ama durum hiç de öyle 
değil. Örneğin LGBT-i başlığı altında çalışma yapan birçok grup var ülkemizde 
ve bunlar giderek daha fazla taraftar topluyor. 

Bu bağlamda bu ihtimallere sebep sayabileceğimiz bazı tespitlerim var. Genç-
liğin şu halde olduğunu düşünüyorum: 

 Din yorgunu, inanç yoksunu

 Siyaset yorgunu, aksiyon yoksunu

 Öğretim yorgunu, eğitim yoksunu

 Bilgi yorgunu, hikmet yoksunu

Gençlik çalışması yapacak kişilerin/kurumların ya birlikte ya da tek bir alanda 
özelleşerek şu misyonlarla çalışma yapmalarını öneriyorum:

 Düşünce kuruluşu (Think-tank) misyonu.

 Hayır-hasenat/İnsani yardım kuruluşu misyonu.

 Dergicilik/Yayıncılık kuruluşu misyonu.

 Eğitim müessesesi misyonu.

Sağlıkta koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici hizmetler vardır. Bu yapı 
gençlik hizmetlerine göre uyarlanabilir. Diğer bir husus, STK’larımız muha-
fazakâr reflekslerle hareket ediyor ve minimalist yaklaşım sergiliyor. Halbuki 
muhafazakar koruyucu refleksten dinamik / atak reflekse geçmek gerekiyor. Biz 
önde gidelim, seküler dünya kendini bizden muhafaza etmek ihtiyacı duysun. Bu 
ilke ile çalışmanın İslam’ın temel mayasına daha yakın olduğu kanaatindeyim. 
Peygamber Efendimiz ve çevresindeki gençlerin metotları da bu minvalde idi. 

Diğer bir husus: gençlerin hayata atılması sürecine kadar, onları hayatta tu-
tacak ve güçlü kılacak bilgi, beceri ve davranış modelleri ile donanmaları gerek. 
Bu bağlamda genç gönüllerin inşaası için tasavvufi eğitim metotları revize / ihya 
edilerek kullanılabilir. Elbette birçok konuda olduğu gibi tasavvuf meselesinde de 
çok zıvanadan çıkanlar var. Orta ölçüyü kaçıranlar çok. Ama GENÇ bu noktada 
çok iyi bir çizgiye sahip olduğu için nasipli bir kurum. Başka bir husus: Gençlik 
kuruluşlarının faaliyetlerine bir genci dahil veya davet ederken kazan-kazan 
ilişkileri kurulabilir. Bir genç mevcut çalışmalara gönüllü olarak dahil olduğunda  
ne kazanacak, heybesine ne koyacak, bunları planlamalarda göz önünde bulun-
durmak gerek. Elden geleni yaptıktan sonra da zaferden değil, seferden sorumlu 
olduğumuzu hatırlayarak tevekkül edebiliriz. Gerisi ümmetin nasibi. 
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KALBE DOKUNAN İŞİ ÇÖZER

Akıllı telefonlar ile beraber her şey artık gençlerin elinde. Her şeyi konuşan 
ama nerede, nasıl konuşacağını çok az bilen bir gençlik vücut buldu. Uzman ol-
madığı konularda bile çekinmeden konuşabiliyorlar. Fetö’den sonra birçok kurum 
ve kuruluş açıldı. Bu kurumları açmak kolay ama başına koyacak yetkin insan 
bulmak zor. Yürütüp devam ettirilemiyor. Abdülmetin Balkanlıoğlu hocanın 
cenazesi çok kalabalıktı. Çünkü o gönüllere dokunuyordu, hayatta iken yaptığı 
konuşmalarla, işlerle. Umre’de de şahit olmuştum. Yanından geçen, görüştüğü 
herkese hediyeler veriyordu. Onların kalbine dokundu.

Gençlere samimi adımlarla yön verilmesi lazım. Sıcaklığı, samimiyeti aksettirip, 
“yürü aslanım” diyerek adeta yol açmak lazım. Şimdi belediyeler, kurumlar yarış 
içindeler etkinlik organize etmede. Ama gençler aidiyet hissetmiyor. Bu etkinlik-
lere, verilen ödenekleri doldurmak için rağbet gösteriyor kurumlar, gençlere de 
tesir edilemiyor böylelikle. Kalbe dokunmalı asıl olarak. Hz. Enes’in rivayetine 
göre Peygamber Efendimiz ona bir kere bile şöyle yap, böyle yap buyurmamıştır. 
Hep kendisi bizzat yaparak örnek göstermiştir.
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DEĞER MADENCİLİĞİ YAPMALIYIZ

Dostoyevski’nin Ölü Evinden Anılar romanı vardır. Sibirya’daki kendi sürgün 
hayatı esnasında edindiği tecrübeleri yansıtmıştır. Orada ölene kadar küreğe 
mahkum edilmiş veya bunun gibi ağır cezalar verilen insanlar vardır. Dosto-
yevski’ye göre mahkumlar vazifelendirilirken bir işin kendileri için bir anlam 
ifade edip etmediğine baktıklarını söyler. Anlamsız olarak değerlendiriyorlarsa 
sıkılıyorlar, tembelliğe kaçıyorlar. Fakat işlerine yaramayacak bir iş olsa bile bir 
anlam ve değer atfediyorlarsa eğer, o zaman o işi daha neşeli ve istekli yapıyorlar. 
Bu ilginç bir noktadır.

Allah insana kendi ruhundan üflediğini bildiriyor. Hepimiz Allah’tan bir ruh 
taşıyoruz. Bilgi işlem dahilinde yapılan veri madenciliği gibi gençler üzerinde de 
mevcut bulunan bu potansiyeli keşfedip ortaya çıkarmak için değer madenciliği 
yapılmalıdır, gençlerdeki güzellikler açığa çıkarılmalıdır. 
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GENÇLERE GÜVENMEZSENİZ OLMAZ!

Bizim insanımızda genç bireylere karşı bir güvensizlik söz konusu. Yapamaz-
lar, edemezler, üstesinden gelemezler düşüncesi hakim. Buna karşı çıkmalıyız. 
Gençlere cesurca görevler vermeli, alanlarını açmalıyız. Gençlerimiz kötü değiller 
kesinlikle. Çok çok iyiler aslında her alanda. Biraz bizim yaklaşım ve davranış-
larımızdan kaçıyorlar, biz büyükler kaçırıyoruz onları. Biraz daha beklemeli, 
biraz daha sonra diyerek tutuyoruz ve oyalıyoruz. Korkmayalım. Her alanda 
sorumluluk verelim. Fırsat tanıyalım. 
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GÖNÜLLÜLÜK TEMEL VURGUDUR

Gençlik çalışmalarının her aşamasında gönüllülük meselesi temel vurgudur. 
Bir dernek, vakıf ya da STK’da ücretliler ile gönüllüler dengesinin nasıl kurula-
cağı önemli bir sorudur. Bildiğimiz bir şey varsa o da şudur: İnsanlar fedakârlığa 
meftundurlar. İş ne zaman paraya tahvil edildi bu dengeler değişti.

Gençlik çalışması yapan hiç kimse ecrini Allah’tan başka kimseden bekleme-
melidir. Fedakarlık, hasbîlik en önemli konulardır. Davası fedakârlık olan insanlar 
dünya yıkılsa işini yapmaya devam edecek niteliktedir. Şimdi Anadolu şehirle-
rinde bile park yeri sıkıntıları baş göstermeye başladı. İnsanlar merkezi bırakıp 
çevreye kaçmak zorunda kalıyorlar sıkışıklıktan. Böylelikle mesafeler açılıyor, 
artıyor. Evle iş arasında ömür tükenir hale geliyor. Bundan sebep insanlar üçüncü 
yerler denilen kafe, lokal, kütüphane gibi mekânlara rağbet göstermeye başlıyor. 

ABD’li sosyolog Oldenburg bu üçüncü yerlerin çoğaltılmasına dikkat çekerek 
bu başarılamazsa Amerikalıların büyük zarar göreceğini ifade ediyor. Türkiye’de 
de bu kafe kültürü yaygınlaştı. Hayatları burada geçiyor gençlerin. Evlenince de 
bu durum değişmiyor. Eşleri de çünkü benzer ortamlardan geliyorlar ve birbirle-
rini bu şekilde buluyorlar. Bu üçüncü yerleri, ev ve iş dışındaki mekânların nasıl 
verimli hale gelebileceğini iyi planlamak gerekiyor. Allah içinizde hayrı emreden 
bir topluluk bulunsun buyuruyor. Dava diyen öncü bir neslin, dertli kişilerin 
bulunması gerekiyor her zaman. 
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