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> Bayramlar ve Tatil Günleri

Almanya‘da Noel
Noel, bir Hristiyan bayramı olarak Almanya‘da derin kökleri olan
bir bayramdır. Pek çok insan için Noel, yılın en önemli zamanıdır
ve pek çok gelenek ve görenekle birleşmiştir. Daha sonbaharda marketlerde ve dükkanlarda Lebkuchen (Noel‘e özel bir tür
çörek - leben: yaşamak, kuchen: kek), kurabiyeler, Stollen (Noel‘e
özel bir tür kek) gibi özel hamur işleri satılır. Çeşitli ışıklar, süsler
ve Noel ağaçları evlerde Noel havasının hissedilmesini sağlarlar.
Eş, dost Noel pazarlarında ve derneklerin, firmaların, kiliselerin
yaptıkları Noel kutlamalarında ve evlerinde yaptıkları kutlamalarda bir araya gelirler.

Armağanlar ve Kusursuz Bir Ortam
Noel bize Tanrı’nın isa’nın bedeninde biz insanlar için bir kereye mahsus olmak üzere kendini adamasını hatırlatır. Hristiyanlar, Tanrı’nın dünyaya en büyük armağanı olan İsa’nın
doğum gününü kutlarlar. Zamanla pek çok Alman için armağanlar İsa’nın doğum gününü
hatırlamaktan daha önemli hale gelmiştir: Noel’den önceki haftalarda – Advent olarak da
bilinen zamanda – pek çok insan tam bir alış veriş çılgınlığına kapılırlar. Kusursuz armağanı, kusursuz ortamı, kusursuz Noel kutlamasını ararlar ve bu nedenle her zamankinden
daha hassas olurlar. Bu nedenle Noel zamanında pek çok Alman için insanlar arası ve
aile içinde sevgi ve dünya barışı en önemli şey olur. Böylece – çoğunlukla bilinçsizce ve
istemeden – bu bayram Hristiyan köklerinden uzaklaşmaya başlar.

Kilisede Tapınma ve Noel Hikayesi
Noel gecesi, yani 24 Aralık’ta kiliseler insanlarla doludur. Çünkü
pek çok Alman kişisel olarak derin bir inanç duymasa da geleneksel olarak Noel’de kiliseye giderler. Kiliselerde yapılan bu
tapınma törenleri kamuya açıktır ve herkes tarafından ziyaret
edilebilir. Başka kültürlerden ve dinlerden ziyaretçiler de katılabilirler.
Noel akşamı kiliselerde yapılan tapınmalarda çocuklar Noel
hikayesini anlatan tiyatro oynarlar: İsa’nın annesi ve babası bir nüfus sayımı nedeniyle
memleketlerini terk etmek zorundaydılar. Meryem ve Yusuf Beytlehem’de konaklamak
için sadece bir ahır bulabilmişlerdi. İsa bu basit koşullarda dünyaya geldi. Tanrı’nın meleği
aracılığıyla Kurtarıcı’nın doğduğunu öğrenen ilk insanlar basit çobanlardır. Daha sonra
gökyüzünde bir yıldız, bir grup bilge adamı İsa’ya – Meryem’in oğluna – ahıra kadar
getirdi. Bu hikaye ayrıca Weihnachtskrippe (Noel yemliği) adı verilen çeşitli figürlerle de
gösterilir. Pek çok kişinin evinde ve kiliselerde İsa’nın doğumunu anlatan ve bir yemlikten ve İsa’yı, anne ve babasını, uzak ülkeden gelen bilge adamları ve çobanları gösteren
fügürlerden oluşan süsler vardır.
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Özel Bir Zaman
Kiliselerdeki Noel tapınmalarında özel ilahilerden, özel metinlerden ve ışıklandırmalardan oluşan bayramlara özel bir hava hakimdir. Noel’in nasıl olduğuna dair bir fikir sahibi olmak için böyle
bir tapınma törenini ziyaret etmeye değer. Tapınma bitince insanlar genellikle uzun uzun konuşmadan, aileleriyle birlikte bayramı
kutlamak için çabucak evlerine giderler. Bu davranış biçimi alışılageldik bir şeydir ve kesinlikle bir kabalık değildir. Almanya’da her
yer sessizdir. Nerdeyse bütün dükkanlar ve marketler kapalıdır ve
insanlar aileleriyle birlikte zaman geçirirler. Noel genellikle en yakın aile bireyleri arasında
kutlanır. İnsanlar sık sık kendilerinin ve eşlerinin anne ve babalarını ziyaret ederler. Bayram
aile içinde kutlandığı için ailece yapılan bu kutlamaya davet edilmemek bir kabalık ya da
tuhaf bir durum olarak karşılanmaz.
31 Aralık’ta Almanya’da Silvester adıyla bilinen yılbaşı genellikle gürültülü havai fişeklerle
kutlanır. Yılbaşı kutlamasının Noel’le bir ilgisi yoktur ve yeni bir yıla girmeyi simgeler. Dileriz Noel zamanında bu bayramın Almanya’da ne anlama geldiğini anlarsınız ve siz de bu
bayramı içtenlikle birlikte kutlarsınız. Size mutlu ve bereketli Noeller dileriz!
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