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M
üslümanlarında kaldığı

Yaşlılar Yurdunda -

Çeşitli Yönleriyle kül-

türel ve dini hassasiyetlere du-

yarlı yaşlı yardımı” konulu yarım

günlük sempozyum yapıldı.

Frankfurter Verband Yaşlı ve Sa-
katlara Yardım Kurumu ile Frank-
furt Yabancılar Meclisinin Ortakla-
şa düzenledikleri  “Çeşitli Yönle-
riyle kültürel ve dini hassasiyetlere
duyarlı yaşlı yardımı” konulu yarım
günlük sempozyum içerisinde ba-
kım ihiyacı olan yaşlı Müslümanlar
için özel bir bölüm ihtiva eden Vic-
tor Gollancz Haus Yaşlı Bakım
Merkezinde yapıldı.

Toplantı konuyla profesyonel
olarak ilgilenen çok sayıda uzman
ile Müslüman dini sivil toplum ör-
güt temsilcileri tarafından ilgiyle
izlendi. 

Açılış konuşmasını yapan
Frankfurter Verband kurumu yaşlı
bakım bölümü müdürü Bayan Ute
Bychowski, temsil ettiği Frankfur-
ter Verband Kurumunun bakım ihti-
yacı olan Müslümanlar ile ilgili ve-
rilen hizmetleri kısaca tanıtarak,
toplantının yapıldığı merkezde
Müslümanlar için özel bir bölüm
olduğunu ve burada Türk asıllı 13
yaşlı Müslümana  bakım hizmeti
verildiğini belirtti. 

Frankfurt Yabancılar Meclisi
Üyesi ve Frankfurter Verband göç-
men işleri danışmanı Dr. Hüseyin
Kurt, Almanya tarihinde ilk defa
kendi sınırları içerisinde yaşayıp
yaşlanan Müslümanların bakım ih-
tiyacı ile karşı karşıya kaldığını be-
lirterek bu alandaki çalışmaların ol-
dukça yeni ve başlangıç noktasında
olduğunu, bugünkü yapılan toplan-
tının bu alandaki çalışmalara yön
vermesini ivme kazandırmasını
ümit ettiğini söyledi. 

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ça-
lışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset
Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Ali Sey-
yar „İslam`da Yaşlılar için Manevi
Telkin“ konulu sumununda, İslam
Dininin yaşlılara, bilhassa anne ba-
baya karşı saygıya çok önem verdi-
ğini anne babaya ve diğer bakım ih-
tiyacı olan yaşlılara bakmanın onla-
ra saygı ve sevgi ile yaklaşmanın
manevi değeri çok yüksek olan sos-
yal bir ibadet olduğunu Söyledi. Bu
alanda bakım hizmeti veren profes-
yonel bakım merkezleri personeli-
nin de hizmet verdikleri yaşlı insan-
lara saygı ve sevgiyle yaklaşamları
durumunda onlarında büyük sevep
işleyerek manevi ibadet etmiş sayı-
lacaklarını belirtti. 

Marburg Üniversitesinde Müslü-
manlar için yaşlı bakım hizmetleri-
nin sosyolojik boyutları alanında
mastır tezi yazan Sosyolog Gürcan
Kökgiran´ın sunumu İslam Bilimci
Mustafa Cimşit tarafından okundu.
Kökgiran, Almanya`da yaşlanan
müslümanların yaşlı bakım ihtiya-
cının giderilmesinin bir problem
olarak değil bir şans olarak görül-
mesi kerektiğini savunarak, bu
alanda devlet, yaşlı bakım hizmet-

lerini sunan kurumlar ve müslü-
manları (dini ve kültürel hassasiyet-
lerini bilen) temsil eden kurumların
işbirliği yaparak hizmet kalitesini
topyekün yükseltebileceklerini ve
bunun en somut örneğinin Frank-
furter Verband kurumunun geliştir-
diği hizmetler olduğunu söyledi.  

Frankfurter Verband Kurumu ile
Frankfurt Cami Derneklerinin ortak
yürüttükleri camilerde yaşlı bakımı
bilgilendirme projesi görevlisi Ke-
mal İşler proje çalışmalarında edin-
diği tecrübeler konusunda bir su-
num yaptı. İşler Almanyadaki yaşlı
bakım alanındaki sosyal hakların
müslümanlar tarafından yeterince
bilinmediğini, bu nedenle bu hak-
lardan müslüman yaşlıların yeterin-
ce faydalanamadığını belirtti. Ba-
kım ihtiyacı olan yaşlı müslümanla-
rın yakınları dini sebebleri öne sü-
rerek, yaşlılarını profesyonel bakım
kurumlarına vermekte çekiniyorlar,
yaşlılarını kurumsal bakıma verme-
leri durumunda içeriğindeki müslü-
man toplumdan dışlanmaktan kor-
kuyorlar. Bakım ihtiyacı olan yaşlı-
larda içerisinde yaşlandıkları evle-
rini bırakıp kurumsal bakım hizmet
almayı kabul etmekte zorlanıyorlar.

Kemal İşler sonuç olarak cami der-
neklerin yapılan yaşlı bakım hiz-
metleri konusunda verilen danış-
manlık hizmetlerinin genişletilerek
devam edilmesi gerektiğini, Al-
manya`ya gelen birinci neslin pro-
fesyonel bakım hizmetlerini aksep-
tansının düşük olacağını, bu rağ-
men bu kurumlara ihtiyacı olanlara
ancak geniş çaplı bilgilendirme faa-
liyetleri sayesinde ulaşılabileceğini
söyledi. 

Sempozyumun son bölümünde
İtalyan asıllı Bayan Colagera von
Auw, Caritas tarafından destekle-
nen Frankfurt Höchst´de faaliyet
gösteren “Uluslararası Yaşlılar Bu-
luşma Merkezi - OASI - Alte
Höchst” kurumu hakkında bilgi
verdi. Merkezde hafta boyu çeşitli
ülkelerden gelen elli yaş üzeri yaşlı
insanların boş vakitlerini geçirebi-
lecekleri çeşitli eğlence ve eğitimi
faaliyetleri olduğunu, belirli aralık-
larla gezi programları düzenledikle-
rini belirterek, buna benzer merkez-
lerin Frankfurt´un diğer mahallele-
rinde de açılmasının yararlı olaca-
ğını söyledi.

Toplantının kapanış konuşması-
nı yapan Frankfurt Yabancılar Mec-
lisi Başkanı Enis Gülegen, toplantı-
nın yararlı geçtiğinin belirterek,
temsil ettiği Frankfurt Yabancılar
Mesclisinin bundan sonra da ya-
bancıları ilgilendiren konularda
benzeri programlara organize etme-
ye hazır olduğunu söyledi.

Frankfurt’ta “dini hassasiyetlere
duyarlı yaşlı yardımı” konulu
yarım günlük sempozyum yapıldı
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