
 

 

 

HAKKIMIZDA 

 

Uzmanlık birimi Bidaya – dinsel nedenlere dayanan 

radikalleşmeyi önleme kurumu - 2017 yılının sonunda 

Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Hükümetinin bakanlıklar 

arası bir çalışma grubu (IMAG) "Demokrasi ve Hoşgörü için 

Eylem Çerçevesi"nin kararı üzerine CJD Nord nezdinde 

kurulmuştur. 

 

Uzmanlık birimi Bidaya‘da, İslam bilimi, İslam ilahiyatı, kültür 

ve dil bilimi ile sosyal hizmet ve din eğitimi alanlarında 

uzmanlaşmış disiplinler arası bir ekip çalışmaktadır. 

 

Mecklenburg-Vorpommern‘da uzmanlık birimi Bidaya 

demokratik kültür kurumlarının yerel merkezleri, resmi 

kurumlar, eğitim kurumları, göçmen gençlere hizmet veren 

kurumlar, göçmen dernekleri ile Hıristiyan örgütleri ve İslami 

örgütlerle sıkı bir işbirliği yürütmektedir ve Mecklenburg-

Vorpommern’daki  Demokrasi ve Hoşgörü Danışma Ağının 

üyesidir. 

 

Kurum, Almanya genelinde ise Federal Göç ve Mülteciler 

Dairesinin (BAMF) „radikalleşme“ ile ilgili Danışma Ağı ile 

dinsel nedenlere dayanan radikalleşmeyi önleme ile ilgili 

Çalışma Grubuna (BAG RelEx) dahildir.  
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BIDAYA 

 

Bidaya kelimesi  Arapçaya (başlangıç, yeniden başlama) 

dayanmaktadır. Bu içerik çalışmalarımıza anlam katmaktadır. 

Uzmanlık birimi Bidaya, dinsel nedenlere dayalı 

radikalleşmenin tehdidi altında bulunan veya radikalleşme 

süreci içinde bulunan insanlara yeni bir başlangıç için gerekli 

desteği sunmaktadır. 

 

HEDEFLERİMİZ  

 

• Dinsel radikalleşmeyi teşhis etmek ve buna 
karşı etkili çalışmak 

• Genç insanları, aşırı tutumlardan uzak durmaları için 
desteklemek ve yaşamları için alternatif perspektifler 
geliştirmek 
- Çocuklara ve gençlere yönelik alanlarda ve okullarda 
faaliyet gösteren eğitmenler ile ilgili sosyal alanlarda 
toplumun gözü önünde olan önderlerin hareket alanları 
içerisindeki güvenliklerini artırmak  

• Bilgilendirme, din ve kültürel çeşitlilik yoluyla İslam ve 
Müslüman düşmanlığının önüne geçmek 

• Göçmen örgütlerini kendi mücadele araçlarıyla dinsel 
nedenlere dayalı radikalleşmeyle mücadele edebilecek 
yetkinliğe getirmek  

• Uyum tedbirlerinin geliştirilmesi üzerinde çalışanlara 
dinler ve kültürlerarası danışmanlık 

• Tartışmaları nesnel alanlara çekmek suretiyle toplumda 

kutuplaşmaya karşı koymak 

 

 

 

 

 

 

 

BİZ 

 

FARSÇA ·  TÜRKÇE·  FRANSIZCA 

BOŞNAKÇA ·  SIRP VE HIRVATÇA 

İNGİLİZCE ·  ALMANCA 

KONUŞUYORUZ 

HEDEF KİTLELER 

 

• Radikalleşmeden ayrılma ve uzak durmaya istekli kişiler 

• Referanskişiler ve aile fertleri  

• Resmi kurum ve kuruluşlarda çalışanlar  

• Çocuklara ve gençlere yönelik alanlarda ve okullarda 

faaliyet gösteren eğitmenler ile ilgili sosyal alanlarda 

toplumun gözü önünde olan önderler 

• Sivil toplum faaliyetlerinde etkili kişiler ile bu alanda 

faaliyet göstermek isteyen bireyler 

 

 

FAALİYETLER 

 

• Aşağıdaki konularda eğitim ve uzmanlaşma 

faaliyetleri, çalıştaylar ve multiplikatör eğitimleri 

vs.:  

- MV Eyaletinde İslam ve İslami yaşam hakkında  

   temel bilgi edinme 

- İslamcılık (ideoloji ve  uygulama biçimleri) 

- Radikalleşme sürecinin teşhisi 

• Konferanslar  

• Danışmanlık (konusal ve kişisel) 

• Radikalleşmeden ayrılma ve uzakdurma sürecinde eşlik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMALARIMIZ 

 

DOĞRUDAN HEDEF KİTLELERLEDİR ·  

ERİŞİLMESİ VEYA KATILIMI KOLAYDIR 

 GÜVENİRLİDİR · ÜCRETSİZDİR 


