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Karnaval ve Fasching

“Helau!”, “Alaaf!” Böyle seslenmek, çoğunlukla şubat ayına denk 
gelen Fasching (ya da Karnaval) dönemi için tipiktir. Bu dönemde 
insanlar kutlama yaparlar, kostümler giyerler ve renkli kostümleri 
içinde caddede geçit yaparlar. Bazı şehirlerde çok büyük geçit 
törenleri yapılır.

Fasching’in Kökeni Nedir?
Fasching, kökeni bazı yörelerde kiliseye dayanıyor olsa da, bir 
Hristiyan bayramı değildir. Bazı bakımlardan kökeni putperest inaçlara dayanır. Bölgeden 
bölegeye “Fasching”, “Fastnacht” veya “Karveval” gibi değişik isimler aldığı gibi, kökeninin 
hangi geleneklere dayandığı da değişiklik gösterir.

Fasching Nasıl Kutlanır?
Fasching anaokullarında ve diğer okullarda da kutlanır. Çocuklar 
çeşitli kostümler giyerek kendilerini örneğin prenses, korsan 
veya superman kılığına sokarlar. Hayallerinde kimin gibi olmak 
istiyorlarsa onun kılığına girerler. Çocuklar böyle masum düşün-
celerle kostüm giyerlerken, barlarda ve çeşitli partilerde kostüm 
seçiminde insanların çok abarttıkları görülebilir.
Pek çok kişi Fasching zamanı, başka zamanlarda yapmamaları 
gereken şeyleri yapabileceklerini düşünürler. Kostüm sayesinde 
tanınmamak ve bol miktarda alkollü içki tüketmek de bu şekilde davranmak için kişile-
re cesaret verebilmektedir. Bu da kişileri ahlaksızca davranışlara sürükleyebilmektedir. 
Bunun sonucunda evlilikler yıkılabilmektedir. Bu gibi davranışlar kesinlikle Hristiyan 
değerlerine aykırıdır.

Rheinland, Schwabenland gibi bölgelerde belli grupların yer 
aldığı geçitler yapılır. Herkes cadde kenarından bu geçidi izleye-
bilir. Burada da alkolün etkisiyle insanlar abartılı davranışlarda 
bulunabilirler. Ama çoğunlukla bu geçitler çok güzeldir ve bütün 
bir şehri coşturan, çocuklara şekerlerin dağıtıldığı, konfetilerin 
atıldığı bir şenliktir.

Fasching Zamanı Nasıl Davranmak Gerekir?
Anaokullarında ve diğer okullarda çocukların seçtikleri kostümler genellikle zararsız 
kostümlerdir. Bu nedenle çocukların bu şenliklere katılmalarında bir sakınca yoktur. An-
cak Deutschland-begleiter.de olarak, partilerde dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Nezaket 
olsun diye kendi sınırınızı aşmayın. Örneğin istediğinizden daha fazla alkollü içki içmeniz 
gerekmez. Normalde “hayır” dediğiniz zaman bu cevabınız kabul edilir.

Daha fazla bilgi için: https://www.derweg.org/feste/kultur/karneval2-2/
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