
MEDENİYET TASAVVURU  
GENÇLİĞİ

Medeniyet Tasavvuru Gençliği; geçmişe vakıf ve geleceğe hakim 
gençler yetiştirmek gayesiyle çalışan ve sayıları gibi bu uğurdaki 

tutkuları da her geçen gün artan bir gençlik hareketidir. 

Bu yolda bizlerle beraber yürümek isteyen kardeşlerimize 
kendimizi takdimdir.



Kurulduğumuz tarihten, 2013’ten, bu yana düzenlediğimiz 
organizasyonlar ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden kareler

Konferanslar

Konya ve Şanlıurfa gezileri

Eğitim kampları



Medeniyet Tasavvuru Gençliği gençlere ve eğitime yapılacak yatırımın uzun yıllara 
nüfuz edecek bir katkı olacağı inancıyla 2013 yılında Erdemli Yöneticiler Akademisi 
(EYAD) bünyesinde kurulmuştur. İslam Medeniyeti’nin ilkeleri ve değerlerini idrak eden 
nitelikli gençlerin yetişmesi için gençleri buluşturan bir platform olan Medeniyet 
Tasavvuru Gençliği, eğitim merkezli olmak üzere sosyal, kültürel birçok alanda 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Ankara merkez olmak üzere Gaziantep, İstanbul ve 
Konya’da il temsilcilikleri ve çeşitli üniversitelerde öğrenci temsilcileri bulunmaktadır.  

Şiir ve müzik dinletileri

İl temsilcilikleri

Cumartesi dersleri

Proje Piknikleri



BİZİM DERDİMİZ 

"Her insan çağının çocuğudur." 
                                      Hegel 

Fakat her çocuk aynı değildir... 

Peki bir çocuğu farklı kılan unsurlar nelerdir dersiniz, onu iyi ve güzel insan 
yapan? Ailesi, büyüdüğü sokaklar, bitirdiği okullar, hayal ettikleri, inandıkları... 
Tüm bunlar bir çocuğu doğru insan yapmaya yeter mi? Yoksa öncelikle tüm bu 
sayılanların mı iyi ve doğru olması gerekir? Mesela merhamet sahibi olmak için 
evladını kötekle değil şefkatle eğiten bir anne, merhametle büyüten bir baba 
gerekmez mi? İnandıklarımızın arkasında durabilmek, insanlığa faydalı olacak 
değerli, büyük hayaller kurabilmek için bunları bize öğretecek, aşılayabilecek 
kadar vizyon sahibi ve özverili öğretmenlere ihtiyacımız yok mudur? Ya da iş 
ahlakına sahip çalışanlar sayesinde, kalkınmak için gereken üretimi 
hesaplarken, aslında ilk gereksinim adil ve çalışanlarının hakkını kendi 
kazancından önde tutan işverenler değil midir? "Uzun ve şanlı" tarihimize 
bakınca övünmemizi sağlayan şey de aslında bu saydıklarımızın gerçeğe 
dönüşebilmesiyle oluşan bilim, sanat, eğitim, inanç, ahlak, estetik, hoşgörü, 
vicdan ve adalet dolu ortam değil midir? Yahut dürüst olmak gerekirse, bir 
zaman önce elimizden alınan ve hâla pek çoğunu tam anlamıyla geri 
alamadıklarımız desek? Peki tüm bunlara daha tanıdık bir dille ve en kısaca, 
hayata bakış açısı ve yaşam biçimi diye özetleyebileceğimiz "medeniyet" denemez 
mi, "yitirdiğimiz medeniyetimiz"; arasta çarşılarında aynı ürünü satan esnafların 
müşterisini siftah etmeyen komşusuna yönelttiği, hayvanlara verdiği değeri 
camilerinin, saraylarının duvarına inşa ettiği kuş evleri, kuş saraylarıyla 
estetiğine, mimarisine zarifçe yansıtan medeniyetimiz... 

Elbette burada bahsedilen, sırf dışlanmamak için, çağın doğru-yanlış her yöntem 
ve unsurunu kabul eden, sonuçta ise acımasız dünya çarkının dişlerinden biri 
haline gelen çağdaş toplum değil; gerektiğinde o çarkı durdurabilen tek bir 
çiviye dönüşecek imkan ve bağımsızlıkta, "medeniyet" olabilmektir. 

İşte bizim, yani Medeniyet Tasavvuru Gençliği'nin kurulma gayesi de budur. 
Bizler belki bir zamanlar sahip olduğumuz, hayal değil, ecdadımızın içinde 
yaşadığı ve yeniden ihya olacağına gönülden inandığımız kendi öz 
medeniyetimizin peşindeki gençleriz. Onun yeniden ayağa kalkışını bizzat  görüp 
o günlerin huzuruna belki varamayacağız. Ancak hiç değilse bir, belki birkaç 
kuşak sonraki neslimizin o huzur içerisinde doğması ve şu zamanda 
uğraştığımız gereksiz, bir müslümana yakışmayan tüm sorunlardan azade 
olarak kendilerinden asıl beklenen vazifeleri üstlenebilecekler. Tabii, eğer biz 
bügünden başlayarak çalışırsak! 

Bizler neyse ki büyüklerimizin görüp yaşadığından çok daha azıyla sınandık. 
İmkânlarımız ise elbette onlar sayesinde, onlarınkinden daha fazlaydı. O 
yüzdendir ki sorumluluğumuz da elbette daha ağır olacaktır. Onlar yeri geldi 
yalnızca sonraki birkaç yılı kurtarmak için uğraştılar. Bizim uğraşımız ise sahip 
olduğumuz medeniyeti zamanın ve mekanın şartlarını zorlayarak ihya etmek, en 
azından bu bahsettiğimiz yeniden canlanışın yolunu açmak, bunun şayet biz ister 
ve yeterince çalışırsak mümkün olduğunu önce kendimize, sonra tüm topluma ve 
Müslüman alemine ispatlamak olacaktır. 

Çok daha az insanla çıktığımız bu yolda hamdolsun ki gün geçtikçe sayımız da 
vasfımız da artmaktadır. Ancak elbette biz  biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar. O 
yüzden bu "tasavvur yolunda" birlikte yürümek isteyen gönül ve akıl yoldaşlarına 
kapımızın her daim açık olduğunu naçizane hatırlatmak isteriz. 


