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Ögretmenler günü'nde anadil konuşuldu. Ana 

dilin konuşulmasını kimse yasaklayamaz. Bir 
dilin yasaklanması demokrasiye aykırı bir 
uygulamadır 
HAMBURG - Hamburg Türk Öğretmenler 

Derneği (TÖDER) tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" vesilesi ile hafta 
sonunda bir etkinlik düzenlendi.  
 
Hamburg Türk Toplumu'nun (TGH) dernek salonunda düzenlenen etkinliğe 

TÖDER Başkanı Bilge Yörenç, Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkanı Kenan 
Kolat, Schleswig-Holstein Eyaleti Türk Toplumu Başkanı Cebel Küçükkaraca, 
TÖDER Onursal Başkanı Nebahat Ercan, TGH Başkanı Hüseyin Yılmaz, TGH 
Onursal Başkanı Nihat Ercan, Hamburg Başkonsolos Yardımcısı Canan Ünal, 
TÖDER üyeleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.  
 
Açılış konuşmasında başarılı bir eğitimin ana dilin iyi bir şekilde öğrenilmesinden 
geçtiğini belirten TÖDER Başkanı Yörenç, anaokulundan lise bitirilene kadar iki 
dilli eğitimin önemli olduğunu söyledi.  

 
Türkçe'nin bugüne kadar yaşamasında öğretmenlerin büyük katkısı bulunduğuna 
dikkat çeken Yörenç, "50 yıldan beri burada yaşıyor, kültürümüz, dilimiz ve 
benliğimiz hala yok olmuyorsa, bu Almanya'da görev yapan Türk öğretmenlerden 
kaynaklanmaktadır. Burada görev yapan Türk kökenli öğretmenlerimizi 
desteklemeliyiz. Öğretmenler sadece 24 Kasımlarda yoklar. Geçmişte ve 
gelecekte öğretmenlerin izi var" diye konuştu.  
 

 
 
Đki dilliliğin bir zenginlik olduğunu, doktor, mimar ya da avukat olmak için iki dil 
bilmenin bir engel oluşturmadığını ifade eden Yörenç, "Hamburg'da Türkçe 
öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmen adaylarının her yıl sayısı 



artmaktadır. Bu bizim için büyük bir başarı. Öğretmen olarak, daha fazla sayıda 
çocuklarımızın üniversite eğitimi alması için çaba harcamalıyız" dedi.  
 

Yörenç ayrıca, Hamburg'da görev yapan 32 Türk kökenli öğretmenin Almanya'da 
görev yapan öğretmenlerin sahip olduğu haklara kavuşması gerektiğini, Türk 
öğretmenlerin daha az para aldığını kaydederek, eşit hak ve maaşlar konusunda 
Hamburg Eyaleti Eğitim Bakanlığı ile görüşüldüğünü ve bakanlığın konu üzerinde 
çalıştığını söyledi.  
 

 
 
TGD Genel Başkanı Kolat ise, öğretmenliğin onurlu bir meslek olduğunu 
belirterek, sosyal çalışmalara ağırlık verilmesinin bu onurluluğu daha da 
artırdığını ifade etti.  
 

Türkçe'ye TGD olarak önem verdiklerini kaydeden Kolat, "Velilerin bu dile sahip 
çıkması gerekir. Kalbimizin yarısı burada, yarısı diğer tarafta. Almanca'yı tabii ki 
öğrenmeliyiz. Bunu kimsenin tartışmasına gerek yok. Ancak Berlin'de 
gerçekleştirilen Eğitim Bakanları Konferansında da dile getirdik. Ana dilin 
konuşulmasını kimse yasaklayamaz. Bir dilin yasaklanması demokrasiye aykırı bir 
uygulamadır" dedi.  
 

 
 
Almanca'yı iyi konuşamadan okula başlayan Alman çocukların oranının göçmenler 

arasında olduğu kadar yüksek olduğunu da savunan Kolat, "Bu sorun sadece 
göçmen çocukların sorunu değildir. Sorun dil, uyum sorunu da değil, sorun 



Almanya'daki eğitim sistemidir. Almanya'da ayrımcı, eleyici ve tek tip okul 
sisteminden kaynaklanan ve çok kültürlülüğe izin vermeyen bir eğitim sistemi 
var" şeklinde konuştu.  

 
Almanya'da göçmen öğretmen sayısının artırılması gerektiğini de belirten Kolat, 
"Bu ülkede yaşayanlar Alman vatandaşlığına geçmeli. Biz Türk toplumu olarak 
çok şey istemiyoruz, sadece eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Dilimizi, dinimizi 
yaşamak ve bu toplumun bir parçası olmak istiyoruz. Bu nedenle 'uyum' yerine 
'katılım' kavramını kullanmayı tercih ediyoruz. Bu ülkede ekonomik bir güç 
oluşturmalı ve birbirimizin yanlışlıklarına rağmen, birlik olmalıyız. Özeleştirileri 
kabul etmeliyiz. Türk toplumu Almanya'da sahipsiz değil" dedi.  

 

 
 
Etkinlikte Wedel Türk Veliler Birliği'nden bir grup genç kız da saz eşliğinde Türk 

halk müziğinin sevilen parçalarını seslendirdi. Hamburg'da yaşayan sanatçı 
Hüseyin Olpak'ın gitar eşliğinde söylediği parçalarla, davetliler hoşça vakit 
geçirdi.  
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