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Kıymetli Kardeşlerim!

Arif Şen
Genel Başkan

Avrupa Gençlik Derneği; insana, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının 
farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; Hak ve adaletin tesisinde kararlı; 
bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan müstesna bir 
kuruluştur. 

Biz inanıyoruz ki; “Millî Görüş” prensipleri doğrultusunda “Önce Ahlak ve 
Maneviyat” ilkesini önceleyen, şuurlu bir gençliğin inşasında stratejik öneme 
sahip olan derneğimizin kuruluşu, Avrupa tarihi için bir dönüm noktasıdır.

Yeryüzünde adaletin ve barışın hâkim olması inancını taşıyan ve nerede yaşarsa 
yaşasın insanlığın her ferdine karşı sorumluluk bilincine sahip bir gençlik hayalimiz 
var. Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını amaç edinen, iyiliği 
her zaman ve her yerde yaşatmak isteyen, her daim en önde olan ve 
“Ben de varım!” diyen bir gençlik tasavvurumuz var.

Farklı kültürler ve toplumlar arasında köprü ve her mazlumun yükselen sesi 
olan, sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunan, 
emanete en uygun şekilde sahip çıkan; din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan 
barış içerisinde yaşanması gerektiğine inanan bir gençlik hedefimiz var.

Avrupa Gençlik Derneği mensupları olarak; inandığımız değerleri, hikmetli ve en 
güzel şekilde tüm insanlığa ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. İdeallerimizi ikna 
metodu ile yakalayacağımıza inancımız tamdır. Biz biliyoruz ki baskı ve tahakküm 
ile hiçbir güzelliğe erişilemez.

Avrupa Gençlik Derneği, kadim medeniyet değerlerimizi gençlerimize 
kuşandırmayı kendisine bir misyon olarak kabul etmiştir. Hak ve adalet temelli 
bir medeniyet ancak inancı, aşkı ve heyecanı kuşanmış gençlerin ellerinde 
filizlenecektir. 

İşte bütün bu değerleri içerisinde barındıran, vazgeçilmez prensibimiz 
“Yeni Bir Dünya” idealimizdir.

Büyük zaferler, büyük fedakârlıklar gerektirir. Mutlaka Hak galip gelecektir. 
İnanıyoruz ki, Cenâb-ı Hak bizimledir.
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Avrupa Gençlik Derneği (AGD), yaklaşık 50 milyon kişilik Müslüman toplumu başta 
olmak üzere tüm Avrupa gençliğine hizmet etmek gayesiyle 2018 yılında kurulan bir 
gençlik organizasyonudur.

Genel Merkezi Viyana’da bulunan, Avrupa ve Balkanlar’ın farklı ülke ve bölgelerinde 
kısa sürede teşkilatlanan AGD; gençlerin ilgi ve alakasına mazhar olan en büyük gençlik 
organizasyonları arasında yer almaktadır.

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. 
İşte kurtuluşa erenler onlardır.’’ ilkesini düstur edinen AGD; ortaokul, lise, üniversite 
ve iş hayatına başlamış her yaştan ve her kesimden gence ulaşmayı gaye edinen bir 
teşkilatlanma modeline sahiptir. 

AGD; “İslam’sız saadet olmaz.’’ inancını sinesinde barındıran, Millî Görüş ilke ve 
prensiplerine bağlı, her daim Hakk’ı üstün tutan yarım asırlık tecrübe ile çalışmalarını 
şuurla sürdüren bir gençlik hareketidir. 

AGD; plan, program ve takip ciddiyetiyle bütün gençliğe ulaşma ve hizmet etme 
idealindedir. AGD; zihinleri ve gönülleri uyuşturularak “nesne” haline getirilmeye 
çalışılan gençliğin kendi sorumluluklarının ve kıymetinin şuurunda “özne” bireyler 
haline gelmeleri için gençler ile el ele vererek gönül seferberliğiyle çalışan bir gençlik 
hareketidir. 

AGD; ilmi, sosyal, kültürel ve sportif eksende yürütülen faaliyetleri çalışmalarının 
merkezine almaktadır.

AGD; haftalık buluşmalar, temel dini eğitimler, okul derslerine yardım ve rehberlik, kitap 
tahlil programları, seminerler, konferanslar, yaz-kış etkinlikleri; sosyal, kültürel, sportif 
ve teknolojik faaliyetler, gezi ve ziyaretler aracılığıyla maddi ve manevi donanıma sahip 
bir gençlik inşa etme gayesindedir.

AGD; davasına bağlı olan, beden ve ruh temizliğine önem veren, araştıran, sorgulayan, 
faydasız ilimden uzak duran güzel ahlak sahibi bir gençliğin peşindedir.

AGD; tüm gençliğe hizmet aşkını “Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için; Hakk’in 
evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.” anlayışıyla ortaya koyan genç gönüllüler 
hareketidir. 

AGD; Millî ve manevi değerleri kuşanmış bir gençliğin kıymetini, “Bir yıl sonrasını 
düşünüyorsanız bir tohum ekiniz; on yıl sonrasını düşünüyorsanız bir fidan dikiniz; yüz 
yıl sonrasını düşünüyorsanız bir insan yetiştiriniz.” yaklaşımıyla bayraklaştıran müstesna 
bir kuruluştur.
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 • Yeni bir dünya ideali doğrultusunda, barış ve adaletin yeryüzüne egemen olması için hiçbir 
sorumluluktan geri durmayan, 

 • Şartlar ve durumlar değişse de savunucusu olduğu değişmez değer ölçütlerinden taviz 
vermeyen, 

 • Karşı karşıya kaldığı meselelerde çıkarlarını değil, ahlaki ve vicdani sorumluluklarını önceleyen,

 • Bugünün dinamiklerini, emanetçisi olduğu medeniyetin gerektirdiği ölçü ve duyarlılıkla 
şekillendiren,

 • Kendi hak ve sorumluluklarının bilincinde olduğu kadar ailesine, topluma ve insanlığa karşı 
görev ve yükümlülüklerini de bilen, 

 • Toplumu bir arada tutan bağları güçlendirme azmiyle; doğru, iyi, güzel, faydalı ve adil olanı 
hayata geçirmeye kararlı, 

 • Nerede olursa olsun mazlumun yanında, kim olursa olsun zalimin karşısında olan ve “İnsanların 

en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” anlayışıyla hareket eden  bir gençlik!
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 • Yaratılış gayesine uygun bir hayat sürmek, hem dünya hem ahiret saadetine 
ulaşmanın tek yoludur.

 • Yaratılış gayemiz ise; yeryüzünde iyinin, doğrunun, güzelin, faydalı ve adil olanın 
hâkim olması için çalışmaktır.

 • Avrupa’nın en büyük gençlik organizasyonları arasında müstesna bir yere sahip 
olan Avrupa Gençlik Derneği, geleceğimizin teminatı olan gençliğimize yönelik 
çalışmalarda bulunmayı bir tercihten öte zorunluluk olarak görmektedir.

 • Toplumsal dokumuzu muhafaza etmek ve geleceğimize güvenle bakabilmek; Millî 
ve manevi değerlere sahip, bedenen ve ruhen sağlıklı gençlerin yetiştirilmesiyle 
mümkün olacaktır. 

 • İşte bu nedenle, değişmeyen hakikatlerimizi asrın idrakine söyleten bir gençlik inşa 
etmek, çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

 • Biz inanıyoruz ki; bir milletin asıl gücü imanlı ve inançlı gençliğidir. İnancından aldığı 
güç ile hayatı anlamlandıran gençlerimiz, ilim ve hikmetin rehberliğinde üstün 
vasıfları kuşanacak ve yalnızca yaşadığı toplumun değil bütün insanlığın hizmetinde 
bulunacaktır.

 • Materyalist zihniyetlerin elinde köreltilen ve zifiri karanlığa mahkûm edilen dünyamız, 
aydınlık yarınlara, maddi ve manevi donanımı haiz gençliğimizle kavuşacak, yeni ve 
adil bir dünya, her biri hazine değerinde olan gençlerimiz ile vücut bulacaktır. 
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Ortaokullar Komisyonumuz; tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik sosyal, 
sportif, ilmi, teknolojik, kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize etmek, 
öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilecekleri ortamlar ve eğitsel imkanlar 
oluşturmak gayesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

ORTAOKULLU GENÇLER NE YAPIYOR?

16



KAŞİF GRUPLARI NEDİR?

KAŞİF KİMDİR?

İlk ve ortaokul öğrencilerinin hem manevi eğitim 
alabilmeleri hem de okul derslerinde başarılı ola-
bilmeleri için, belirli düzeye ulaşmış bir eğitimciyle 
bir araya getirilerek, bir müfredat çerçevesinde 
haftalık eğitim ve etkinliklerin yapıldığı gruplara 
“Kaşif Grupları” denir.

Kaşif Grubu öğrencilerine yüklediğimiz manadır. 
“Kaşif,” “keşfeden” demektir. Kaşif, inancını, kültü-
rünü, tarihini ve dünyayı keşfedendir. Kaşif, hayır-
lı bir gelecek için kalbine dokunup ufuk kattığımız 
gencimizdir.

NASIL ÇALIŞIYORUZ ?

Her bir Kaşif Grubu, sınırlı sayıda öğrenciden ve bu 
öğrenciler ile ilgilenen bir Kaşif Lideri`nden oluşur. 
Kaşif Liderinin önderliğinde, çeşitli etkinlikler ve 
eğitim programları düzenlemek amacıyla bir araya 
geliyoruz. 
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GENÇ KAŞİFLER NE YAPIYOR?

Okuma alışkanlığını kazanan, kendini ifade edebilen, 
bulunduğu ortama renk verebilen ve kalabalıkları 
peşinden hayra sürükleyen bireyler yetiştirmek 
gayesiyle, belirli bir plan ve program doğrultusunda 
küçük gruplar halinde sosyal, kültürel, sportif, 
ilmi ve teknolojik faaliyetleri içeren buluşmalar 
düzenliyoruz.

İlk ve ortaokul öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu 
derslere yönelik, alanında uzman ve donanımlı 
eğitimciler eşliğinde yürütülen destekleme ve 
yetiştirme programıdır.

HAFTALIK BULUŞMALAR

OKUL DERSLERİNE 
YARDIM VE REHBERLİK

İyiliği emreden, kötülüklerden alıkoyan ve insanları 
hayra çağıran bir topluluğun mensupları olabilmek.
Bize emanet edilen canı, emanet edenin rızasını ka-
zanmış olarak teslim edebilmek.

NİHAİ HEDEFİMİZ / ÜMİDİMİZ
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Gençlerin inancımızı en doğru şekilde öğrenmeleri 
ve yaşamaları amacıyla, sosyal faaliyetler eşliğinde 
takip edilen temel dini bilgiler ve adâb-ı muaşeret 
içerikli programlardır.

Yaz ve ara tatiline kavuşan ilk ve ortaokul 
öğrencilerimize yönelik, öğrenme ve eğlenmenin 
iç içe olduğu, öğrencilerimizin tatil mevsimini 
en güzel şekilde değerlendirmeleri için sunulan 
geleneksel etkinliklerdir. 

Gençlerimizin yaşlarına uygun olarak sportif akti-
viteler, tarihi/kültürel geziler ve eğlenmeye yöne-
lik faaliyetler yapılarak ruhi ve bedeni gelişimlerine 
katkı sağlamak amacıyla uygulanan aksiyonlardır.  

ÖZEL EĞİTİMLER

YAZ / KIŞ ETKİNLİKLERİ

SOSYAL KÜLTÜREL 
SPORTİF FAALİYETLER 
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LİSELİ GENÇLER NE YAPIYOR?

Liseler Komisyonumuz; “‘Kim var?’ denildiğinde, sağına soluna bakmadan 
‘Ben varım!’ diyebilen bir gençlik” idealiyle, gençlerimizin akli, bedeni ve 
ruhi gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik faaliyetler yürütmektedir. 
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HAFTALIK BULUŞMALARIMIZ

ŞUURLANIYORUZ!

Sınırlı sayıda gencimizle oluşturulan lise hal-
kalarımızda haftalık buluşmalar düzenliyoruz. 
Sevgi ve muhabbet ortamında geçen buluşma-
larımızda, kardeşlik hukukumuzun kurulduğu ve 
yaşatıldığı programlar uygulanmaktadır.  

Şuur derslerimiz ile yaşadığımız toplumu 
kasıp kavuran manevi problemler karşısında 
Müslümanca düşünmeye ve yaşamaya dair bir 
umut olmaktayız.
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Gençlerimizin ilgi alanlarına uygun olarak 
sportif aktiviteler, tarihi/kültürel geziler 
ve eğlenmeye yönelik faaliyetler yaparak 
gelişimlerine katkı sağlıyoruz. 

GELİŞİYORUZ!

Kendimizden başlayarak, hayatı, çevremizdeki 
olayları ve topyekûn tüm dünyayı sağlıklı bir 
şekilde okuyabilmek ve kendi alanlarımızda 
daha da yetkin olabilmek amacıyla, tüm lise 
halkalarımızda okuma grupları oluşturuyoruz. 
Gruplarımızda belli aralıklarla bir araya 
gelerek, daha önce belirlenen kitabın kritiğini 
yapıyoruz.

OKUYORUZ!
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SOSYAL KÜLTÜREL
SPORTİF FAALİYETLER

AKSİYON VE HEYECAN KAMPLARI

Liseli gençlerimizin, bilgi ve birikimlerini artırırken 
hoşça vaki  geçirdikleri sosyal ve sportif faaliyet 
ağırlıklı kamplardır. Heyecanımızı yeniden 
tazelediğimiz kamplarımızda, Londra’dan 
Johannesburg’a, Viyana’dan Üsküp’e, Berlin’den 
Rotterdam’a Avrupa`nın dört bir yanında aynı 
ideal etrafında buluşan liseli gençlerimiz, eğitim 
programlarımızda ve çadır kamplarımızda 
ümmet bilinciyle bir araya gelmektedir.

Gençlerimizle belirli zaman aralıklarında Açık 
Hava Sineması, Doğa Yürüyüşü, Film Okumaları, 
Bisiklet Turu, Uçurtma Şenliği, Sokak Basketbolu, 
Sokak Futbolu, Çevre Temizliği, Masa Tenisi, Veli 
Ziyaretleri, Kısa Film Yarışmaları, Kültür/Sanat 
Grupları, GO-Kart ve benzeri etkinlikler vesilesiyle 
buluşuyoruz. 
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Üniversite Komisyonumuz, “Sınıflardan kampüslere yeni bir dünya” ideali-
ni gerçekleştirmek için; “Benim olmadığım yerde kimse yoktur!” anlayışıyla 
gerçekleştirdiği ilmi, teknolojik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle çalışmalarını 
sürdürmektedir.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER NE YAPIYOR?
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HAFTALIK
BULUŞMALARIMIZ

İLİM YOLUNDAYIZ!

Üniversiteli gençlerimizi toplumda örnek gös-
terilen, sorumluluk sahibi ve inançlarına bağlı 
fertler olarak yetiştirmek gayesiyle haftalık bu-
luşmalar düzenliyoruz. 

Üniversiteye hazırlanan ve üniversite okuyan  
gençlerimizin, inanç ve değerlerinin rehberli-
ğinde yol alabilmeleri gayesiyle ilmi içerikli şuur 
dersleri düzenliyoruz.
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HAREKETTEYİZ!

TAKİPTEYİZ!

Gençlerimizin yoğun sınav temposundan 
sıyrılarak sportif, sosyal, kültürel ve teknolo-
jik aktivitelerle kendilerini geliştirebilmeler-
ine katkı sağlıyoruz.   

“İlim mü`minin yitik malıdır.” bilinciyle, 
bugünü, inancımızdan ve dünün tecrübelerin-
den yola çıkarak anlamlandırmamıza katkı su-
nan ve yarına umut aşılayan fikirleri, oluştur-
duğumuz okuma grupları aracılığıyla takip 
ediyoruz. 
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HAREKETTEYİZ!

SOSYAL KÜLTÜREL
SPORTİF FAALİYETLER

HAYALİMİZ VAR! 

Gençlerimizle belirli zaman aralıklarında Açık 
Hava Sineması, Doğa Yürüyüşü, Film Okumaları, 
Bisiklet Turu, Sokak Basketbolu, Sokak Futbolu, 
Çevre Temizliği, Masa Tenisi, Kısa Film Yarışma-
ları, Kültür/Sanat Grupları, Go-Kart, Öğrenci Ev 
Ziyaretleri, Sabah Namazı Buluşmaları, Bire Bir 
Genç Çalışması, Staj Programları, Şehir Gezileri 
ve benzeri etkinlikler vesilesiyle buluşuyoruz. 

“Yeni Bir Dünya” nın hayali ile yaşayan genç-
lerimizle; dayanışma, paylaşma ve birlikte hare-
ket edebilme duygularını geliştirmek amacıyla 
kamplar düzenliyoruz. 
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Çalışan Gençlik Komisyonumuz; sahip olduğumuz değerlerimizi ve 
düşüncelerimizi, aktif öğrenim hayatını geride bırakarak mesleki yaşama 
adım atan gençliğimize tanıtmak, sevdirmek ve bu değerlerin davranışa 
dönüştürülmesine katkıda bulunmak üzere faaliyetlerini yürütmektedir. 

ÇALIŞAN GENÇLİK NE YAPIYOR?
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HAFTALIK BULUŞMALARIMIZ

BİLİNÇLENİYORUZ!

Sınırlı sayıda gencimizle oluşturulan halkalarımızda 
haftalık buluşmalar düzenliyoruz. Sevgi ve 
muhabbet dolu buluşmalarımızda, kardeşlik 
hukukumuzun kurulduğu ve yaşatıldığı programları 
takip ediyoruz.

Çalışan gençliğimizin kardeşlik, paylaşma, 
dertleşme, iyilik yapma ve kötülükten alıkoyma 
bilincini güçlendirmek, yaşadıkları çevrede 
insanlığa faydalı bireyler olmalarına katkı sağlamak 
üzere küçük gruplar halinde şuur dersleri 
düzenliyoruz.
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DURMUYORUZ!

Yoğun iş temposunun yanında eğlenme, 
öğrenme ve dinlenme ihtiyaçlarını da karşıla-
mak isteyen gençlerimiz ile spor aktiviteleri, 
kültürel geziler, eğitim programları ve çadır 
kamplarında buluşuyoruz.

Mesleki yaşamlarında hayatı okuyan gençler-
imizi, oluşturduğumuz okuma halkalarıyla 
kitap sayfalarında buluşturuyoruz.  

ÖĞRENİYORUZ!
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ÇELİKLEŞME KAMPLARI

SOSYAL KÜLTÜREL
SPORTİF FAALİYETLER

Gençliğimizin dayanışma ve kaynaşma duygu-
larını harekete geçirmek, moral ve motivasyon-
larını artırmak amacıyla yıl içerisinde, belirli pe-
riyotlarda çelikleşme kampları düzenliyoruz. 

Gençlerimizle belirli zaman aralıklarında 
Açık Hava Sineması, Doğa Yürüyüşü, Film 
Okumaları, Bisiklet Turu, Sokak Basketbolu, 
Sokak Futbolu, Çevre Temizliği, Masa Tenisi, 
Kısa Film Yarışmaları, Kültür/Sanat Grupları, 
GO-Kart, Mesleki Fuar Gezileri, İş Yeri Ziyaretleri 
ve benzeri etkinlikler vesilesiyle buluşuyoruz. 
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Kadın Kolları Komisyonumuz; “Kadın sendelerse toplum düşer.” düsturuyla ahlak ve 
maneviyatı önceleyen, insana, çevreye ve dünyaya merhamet penceresinden bakabilen 
nesiller yetiştirmek için, aşk ve heyecanla çalışmalarına devam ediyor. Bizler biliyoruz ki; 
inanmış ve adanmış bir kadın, bir eliyle beşiği diğer eliyle dünyayı sallar. Bu idealler 
doğrultusunda Avrupa`nın her köşesinde canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

KADIN KOLLARI NE YAPIYOR?
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HAFTALIK BULUŞMALARIMIZ

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerim-
ize aynı zamanda çalışan gençlerimize yönelik 
haftalık buluşmalar düzenliyoruz. Birlikte kitap 
tahlillerinin yapıldığı, şuur derslerinin işlendiği ve 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin uygulandığı 
programlar ile gençlerimizin gelişimlerine katkı 
sağlıyoruz.

“Geleceğimizin teminatı gençliğimizdir.” inancıyla 
bizi biz yapan değerlerimizi ve kimliğimizi muhafaza 
etmek ve yarına umut aşılayacak gençleri yetiştirmek 
gayesiyle seminerler düzenliyoruz. 

BİR GENÇ BİN UMUT SEMİNERLERİ 
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Aile Okulu Seminerleri
Konu Başlıklarımız:

• Aile Fıkhı
• Örnek Aile
• Eşler Arası İletişim
• Annelik ve Evlilik Okulu
• Güçlü Aile-Güçlü Toplum
• Peygamber Terbiyesinde Çocuk
• Çocuklarda Bağımlılıkla Mücadele Yolları

Küresel ve materyalist saldırıların hedefinde 
olan, “son sığınağımız” konumundaki aile 
yapımızı muhafaza etmek ve güçlendirmek 
amacıyla, belirli periyotlarda uzman eğitimcilerle 
seminerler düzenliyoruz. 

AİLE OKULU 

48



49

SÖZÜMÜZ VAR

SOSYAL KÜLTÜREL
SPORTİF FAALİYETLER

Gençliğimizin dayanışma, kaynaşma ve kardeşlik 
duygularını harekete geçirmek, moral ve 
motivasyonlarını artırmak amacıyla, yıl içerisinde 
belirli periyotlarda kamplar düzenliyoruz. 

Gidilecek yolumuz, söylenecek sözümüz var! 

Gençlerimizle belirli zaman aralıklarında Tanışma 
Çayları, Motivasyon Seminerleri, Uçurtma 
Şenliği, Açık Hava Sineması, Doğa Yürüyüşü, 
Film Okumaları, Bisiklet Turu, Çevre Temizliği, 
Masa Tenisi, Kısa Film Yarışmaları, Kültür/Sanat 
Grupları, Öğrenci Evi Ziyaretleri, Bire Bir Genç 
Çalışması, Staj Programları, Şehir Gezileri ve 
benzeri etkinlikler vesilesiyle buluşuyoruz. 
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MGV Book & Coffee, Avrupa geneline hizmet etmek üzere 
ilki Viyana’da kurulan bir dost meclisidir. 

Konsept itibariyle Avrupa`nın ilk ve tek kuruluşu olan 
MGV Book & Coffee; bünyesinde MGV Publications´a ait 
farklı dil ve kategorilerde binlerce kitap bulundurmaktadır. 
Cemil Meriç’in “Kitap Zekayı Kibarlaştırır.” sözünü düstur 
edinerek kitapseverler için nezih bir ortam oluşturan 
MGV Book & Coffee, çay, kitap, kahve ve muhabbet eksenli 
bir gönül evidir.
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OKUR/YAZAR BULUŞMALARI

DERS ÇALIŞMA ALANLARI

ONLİNE SİPARİŞ 

“İnsan, İnsan Gölgesinde Yetişir.” bilinciyle, aylık 
olarak düzenlediğimiz Okur/Yazar Buluşmalarında, 
fikirleriyle kitapseverleri besleyen güçlü kalemleri, 
kitap tahlil programları vesilesiyle okurlarımızla bir 
araya getiriyoruz.

Gençlerimizin ders çalışabileceği, araştırma 
yapabileceği ve aynı zamanda kitap okuyabileceği 
nezih bir ortama sahibiz.

“Hızlı kargo, online satış, güvenilir alışveriş, uygun 
fiyat.” sloganıyla okurlarımızın talebi doğrultusunda 
her çeşit kitaba ulaşma imkânı sunmaktayız.
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Genç İstikbal; “Her Genç Bir Yarın Demektir” sloganıyla Avrupa`daki tüm gençleri 
kucaklayan bir anlayışla aylık periyotta yayınlanmaktadır.  

Dergimiz; edebiyattan tarihe, kültür-sanattan müziğe, sinemadan kişisel gelişime ve 
güncel konulara kadar birçok alanda gençlerin ufkunu geliştirmekte, yeni bakış açıları 
kazandırmakta ve bunun için kendi alanlarında uzmanlaşmış kişilerle yapılan çalışmalara 
yer vermektedir.

Genç İstikbal; bir okuldur.

Genç İstikbal; yarına olan ümittir.
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Avrupa Gençlik; Cemil Meriç’in “Dergi; hür tefekkürün kalesidir” sözünü düstur 
edinerek, gelenekten geleceğe ilim ve hikmetle açılmak, değerlerinin farkında bir 
medeniyet yolculuğuna çıkmak gayesiyle yayın hayatını devam ettirmektedir. 

Yayına başladığı ilk günden itibaren sayfalarında pek çok kıymetli kalemi ağırlayan 
dergimiz, Türkçe makalelerin yanı sıra çeşitli dillerde kaleme alınan yazıları da bünyesinde 
barındırmakta ve Avrupa toplumunun sorunlarını ve çözüm yollarını ele almaktadır. 

Avrupa`nın her köşesine büyük bir özveriyle ulaştırdığımız dergimiz, abonelik ve üyelik 
sistemiyle aylık periyotta okurlarıyla buluşmaktadır. 
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