
‘Göçmen ve Alman çocuklar
okulda yan yana oturmalý’
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Unna Entegrasyon Konseyi’nin
organize ettiði bir programda

göçmen çocuklarýn okullarda yaþadý-
ðý sorunlar tartýþýldý. Programa
Alman ve göçmen veliler yoðun ilgi
gösterdi. Programda katýlan Unna
Entegrasyon Konseyi Baþkan Yar-
dýmcýsý Arthur Frischkopf, “Alman-
ya’da yaþayan göçmen çocuklarýn
zekalarýnda bir sorun yok. Potansiyel
oldukça iyi. Bizlerin de bunu iyi
deðerlendirmemiz gerekiyor”
dedi.Göçmen çocuklarýn okulda

Alman çocuklarýyla yan yan oturma-
larý gerektiðinin altýný çizen Frish-
kopf, okullarýn herkesi kapsayacak
bir düzenle daha iyi eðitim verebile-
ceðini dile getirdi. Göçmen anne-ba-
balarýn da çocuklarýna zaman ayýrma-
sý ve okulla iþ birliði kurarak yaþanan
sorunlarý çözmesi gerektiðine iþaret
eden baþkan yardýmcýsý, göçmen
aileler kendilerini ve çocuklarýný aktif
hale getirmeli ve dili iyi kullanma
konusunda biraz emek sarf etmeleri
gerektiðini söyledi. EYÜP GEÇÝT  UNNA   

KRV ’nin nüfusu azalýyor
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Almanyan’ýn Kuzey Ren Vesta-
falya (KRV) Eyaleti’nde nüfusun

azaldýðý bildirildi. Eyalet Ýstatislik Dai-
resi 2010 yýlýnýn ilk yarýsýnda yaklaþýk
22 bin azalma tespit etti. Daire tarafýn-
dan yapýlan açýklamada eyaletin þu
anki nüfusunun 17 milyon 850 bin
olduðu bildirildi. Bu düþüþe sebep
olan en büyük faktör ise artan ölüm
sayýsý olduðu araþtýrmacýlar tarafýndan
ortaya çýkarýldý. Yapýlan açýklamaya
göre 2010 senesinin ilk yarýsýnda ki
ölüm sayýsý 94 bin 800 iken, doðum
sayýsýnýn sadece 67 bin 300 olduðu
kaydedildi. Eyalete göç edenlerin sayý-

sý ise olumlu yönde. Eyalete yerleþen
vatandaþlarýn, terk eden vatandaþlar-
dan yaklaþýk 5 bin 400 daha fazla
olduðu belirlendi. Bu arada KRV’de
öðrenci sayýsýnýn 2016 yýlýna kadar
yüzde 15,6 azalacaðý, hatta bazý bölge-
lerde bu düþüþün yüzde 24 ü bulacaðý-
nýn hesaplanýyor. Ýstatistik Dairesi,
bunun eyaletteki þehir ve beldeler için
büyük bir problem olacaðýný belirtiyor.
Öðrenci oranýnýn düþecek olmasý özel-
likle nüfusun yoðun olmadýðýkýrsal
kesimdeki okullarýn kapatýlmasýveya
birleþtirilmesini gündeme getiriyor.
ELÝF ÖZAT DORTMUND

Ýþ kazasýndan sonra yýlmadý þoför oku
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Kiel’de doðup
35 yaþýndaki

Hamit Ekþi inþaat u
mesleðini öðrendi v
ken geçirdiði kaza
yapamaz hale geldi.
Ekþi, baþka bir me
þoför okulu öðretme
timi alarak yeniden
na geri döndü. Kiel’i
þoför okulu öðretm
ðunu belirten Ekþ
geçirdikten sonra
yapabilirim diye bir
yaptým ve Kiel’de T
okulu öðretmeni o
öðrendim. Daha son
sývayarak eðitimin
imtihanlara girdim v

Kültürlerin doðru anlatýlmasý için di
1

Attendorn’da dinler arasý diyalog
ve barýþ programý düzenlendi.

Protestan, Katolik ve Müslümanlarýn
katýlýmýyla düzenlenen program yakla-
þýk üç saat sürdü. Bütün katýlýmcýlarýn
þehir merkezinde toplanmasý ile burada
yapýlan barýþ konuþmasýnýn ardýndan
Yahudi soykýrýmý anýtýna geçildi. Bura-
dan akþam namazý için camiye geçilerek
Katolik ve Protestanlar namazýn eda
ediliþini izledi. Namazýn ardýndan
Attendorn Yeni Camii imamý Mustafa
Yaðcý tarafýndan Ýslamda barýþýn önemi-
ni bildiren konuþma yaptý. Konuþma-
sýnda diyalogdan bahseden Yaðcý, diya-
loðun karþýlýklý konuþma, deðiþik ýrk ve
kültürlerden, farklý inanç ve kanaatler-
den, farklý siyasi anlayýþtan insanlarýn
bir araya gelerek, medeni ölçüler içeri-
sinde birbirleriyle iletiþim kurmasý oldu-
ðunu vurguladý. Konuþmasýna devam
eden Yaðcý þunlarý söyledi; ‘‘Bilim ve
teknolojik geliþmeler sonucu büyük bir
köy haline gelen dünyamýzda, kültürle-
rin kendini en doðru bir þekilde anlat-

masý için diyalog kaçýnýlmaz hale gel-
miþtir. Yüce Dinimiz Ýslam açýsýndan
insanlarýn millet ve kabilelere ayrýlmasý
kavga ve kan dökme vesilesi deðil, bir-
birleri ile tanýþýp kaynaþmalarý içindir.’’
dedi. Yaðcý; son olarak katýlýmcýlara
Hucurat Suresinin 13. Ayetini ve meali-
ni okuyarak Kur’an-ý Kerim’de de
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Ýstanbul 
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Bochum Üniversitesi Sosyal Hare-
ketler Enstitüsü ve Ruhr Havzasý

Kütüphane Vakfý’nýn müdürlüðünü yapan
Dr. Jürgen Mittag, Avrupa Kültür Baþkenti
2010 yýlý münasebetiyle Ýstanbul’da dört
aylýk bir çalýþmanýn ardýndan Bochum Arþiv
Müzesinin organize ettiði programda
konuþtu. Dr. Mittag, “Ýstanbul bir metropol.
Farklý kültürler bir arada yaþýyor. Avrupa
kültür baþenti seçilmesi bir fýrsat olarak
deðerlendirilerek mutlaka gidilmeli.” dedi.
Ruhr Bölgesi ile Ýstabul Boðaz‘ý arasýnda
köprü oluþtuðunu söyleyen Dr. Mittag,
Avrupa Kültür Baþkenti 2010’un gerçekleþ-
mesinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan
ve Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün deste-
ðinin altýný çizdi. Dr. Mittag, Ýstanbul Bele-
diyesi’nin Avrupa Kültür Baþkenti seçilme-
sinden sonra 400 milyon Euro yatýrým yap-
týðýný, yatýrýmlarýn genelde kültür ve turiz-
me yönelik olduðunu dile getirdi.

Avrupa Kültür Baþkenti kavramý ilk kez

1980’li yýllarda ortaya çýktý. Yunanistan
Kültür Bakaný Melina Mercouri’nin 1983
yýlýndaki önerisi sonucunda ilk Avrupa
Kültür Baþkenti ünvanýna 1985 yýlýnda Ati-
na sahip oldu. Avrupa Birliði Bakanlar
Konseyi onayý ile Avrupa kültürüne katký
saðlamasý düþünülen organizasyon 1985 ile
2000 yýlý arasýnda sadece AB’ye üye olan
ülkelere verildi. Yeni bin yýl nedeniyle
karar alan AB Konseyi, AB’ye üye adaylarý-
na da Avrupa Kültür Baþkenti olma hakký-
ný saðladý. Türkiye de bir grup sivil toplum
grubun bir araya gelmesiyle 2000 yýlýnda
Giriþim Grubu oluþturarak Avrupa Kültür
Baþkenti projesini incelemeye baþladý. Giri-
þim Grubun çalýþmalarýnda merkezi yöne-
timin (AK Parti Hükümeti) 2005 yýlýnda
verdiði destekle adaylýkta önemli mesafe
alýndý. Nisan 2006 yýlýnda açýklanan karar-
da Ýstanbul, Pecs ve Essen þehirlerinin
2010 yýlýnda Avrupa Kültür Baþkenti oldu-
ðu heyet tarafýndan belirlenmiþti. Toplam
1990 proje arasýndan yenilenmesi veya

onarýlmasý için seçilen Ýstanbul’da, ilk sýrayý
Ayasofya, Topkapý Saray Mutfaðý, Arkeolo-
ji Müzesi, Atatürk Kültür Merkezi, Nusreti-
ye Saati, Orhan Pamuk’un Masumiyet
Müzesi ve Boðaz’ýn 56 metre altýndan
geçen Mamaray Projesi yer aldýðý söylendi.
Essen ve Pecs’in markalaþan Ýstanbul’un
gölgesinde kalmasý ise kritiðe sebep
nedenler arasý yer aldýðý söylendi.

Dr. Mittag, her üç kentin birbirinden
çok farklý kültür yapýsýna sahip olduðunu
söyledi. En ilham verici þehrin Ýstanbul
olduðuna vurgu yapan Dr. Mittag, Doðu ile
Batý arasýna köprü kuran Ýstanbul’un ayný
zamanda Avrupanýn terazisi olduðuna dik-
kat çekti. Ýstanbul’un diðer bir özelliðinin
ise kilise ve minareleriyle dinlerarasý diya-
log ortamýna sahip olmasý olduðunu anla-
tan Dr. Mittag, þehrin her mevsime hitap
eden çok zengin bir kültüre sahip olduðunu
belirtti. Dr. Mittag, ziyaretlerin 2010 yýlý içe-
risinde gerçekleþtiði takdirde daha etkili
olacaðýný sözlerine ekledi.

log ortamý sun-
duðunu söyledi. 

Sosyal Hareketler Enstitüsü Müdürü Dr. Jürgen Mittag 2010 yýlýnda Avrupa Kültür Baþkenti seçilen Ýstan-
bul’un farklý kültürleri bir arada barýndýran çok zengin bir kültüre sahip olduðunu söyledi. 
Doðu ile Batýyý birleþtiren Ýstanbul’un bu yönüyle köprü olmanýn yaný sýra terazi olma özelliði 
taþýdýðýný dile getiren Dr. Mittag, organizasyon kapsamýnda yapýlacaklarý tanýttý.
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bir þekilde tamamladým. Ýlk
olmak bana ayrý bir gurur
veriyor.” dedi. Üç yýldýr
Fahrschule Lemke’de çalýþan
ve çok sayýda insana ehliyet
verdiklerini ifade eden Ekþi
eðitimin her zaman en önemli
konularýn baþýnda geldiðini
hatýrlatarak, “Meslek eðitimi
çok önemli. Her hangi bir
meslekte devam edemezseniz
veya baþarýlý olamazsanýz yeni
mesleðe baþlayanlardan çok
daha kolay baþka mesleðe
geçebilirsiniz.’’dedi. Ekþi,
þoför okulu öðretmenliði
mesleðine ilgi duyanlara yar-
dýma hazýr olduðunu belirtti.
ADNAN DURUKAN KÝEL  

yalog kaçýnýlmaz 

insanlarýn tanýþýp kaymaþlarý için millet-
lere ve kabilelere ayýrýldýðýný söyledi.
Ayný program Protestan kilisesine geçi-
lerek ilgililerce orada da icra edildi. Pro-
gram, Attendorn Yeni Camii Kadýn Kol-
larý Baþkaný Fatma Çolak’ýn gözetimin-
de hazýrlanan Türk yemekleri ikramý ile
sona erdi. ÝSMAÝL ÖZDEMÝR ATTENDORN

hem köprü
hem terazi

amazýný izlediler.


