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Hoş Geldiniz

Kılavuz (Almanca‘da Begleiter) birini destekleyen, ona yol
gösterip yardım eden kişidir. Bu anlamda Deutschland-
Begleiter.de Alman yaşam tarzını anlamanız için size yardım
etmek istiyor. Sizin de Almanya‘da yaşamınızı kurmanızda size
destek olacak kişilerle iletişim kurmanız gerekiyor.

Belki de burada bazı şeyler sizin daha önce düşündüğünüzden
çok farklıdır. Almanya‘da farklı kültürlerden ve değer
sistemlerinden insanlar bir arada yaşarlar. Yani Almanya çok renkli bir ülkedir. Bu nedenle
bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır. Almanya sizin yeni
vatanınız olabilir. Bu yolda büyük olasılıkla bazı resmi engellerle karşılaşacaksınız. Ne
olursa olsun biz, başarıyla Alman toplumunun bir parçası olabilmeniz için size bazı yararlı
önerilerde bulunmak istiyoruz.

Bunun için Deutschland-Begleiter (Almanya kılavuzu) olarak bizler sizi bir yolculuğa
davet ediyoruz. Almanya‘yı ve yaşam alışkanlıklarıyla Almanları keşfedin. Almanya‘da
günlük yaşamınızda insanlarla olan ilişkilerinizde size yardım edecek şeyleri öğrenin.

Almanlar İçin Doğal Olan Bir Davranış Biçimi Sizin İçin Yeni Olabilir
Burada size açıklayacağımız pek çok şey bizim için çok doğal olan şeyler. Bunlar bizim
ailedeki ve okuldaki eğitimimizin bir parçasıdır. Buna rağmen yaşam alışkanlıklarının
örneğin bölgeden bölgeye değişebileceğini göreceksiniz. Bazı şeyler de aileden aileye
farklılık gösterebilir. Deutschland-Begleiter olarak biz Almanya‘nın her yerinde geçerli ve
önemli olacak şeyleri sizin için bulmaya çalıştık.

Özgürlüğün Temeli Olarak Kurallar
Bazı önemli şeyleri en başta açıklayalım: Almanya‘da çok sayıda
yasalar, kurallar ve formaliteler vardır. Bunlar bazen zorlayıcı,
duygusuzca ve pek insancıl değilmiş gibi görünebilirler.
Almanya‘da uzun yıllardır yaşayan insanlar bile kuralların hepsini
anlamakta zorluk çekebilirler. Ama biz size bütün kurallara ve
yasalara uymanızı ve bunların anlamını keşfetmenizi öneriyoruz;
çünkü bunun size yararı var. Şimdi size tuhaf gelse de: bunların
hepsi yaşamı kolaylaştırmak için vardır.

Yasalar özgürlük ve gelişme fırsatı yaratırlar ve başarının, kalitenin ve yaratıcılığın
temelini oluştururlar. Ve Almanya bu anlamda bütün dünyada tanınmaktadır. Bütün bu
kurallar ve yasalar günlük yaşamın anlamlı bir şekilde geçmesini ve farklı hayalleri,
görüşleri ve amaçları olan birbirinden farklı insanların bir arada iyi bir şekilde
yaşamalarını sağlarlar.

©Tim Reckman, pixelio.de

©William Perugini, 123rf.de
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Alman ToplumununHristiyan Kökleri
Hakkımızda birkaç söz daha: Deutschland-Begleiter.de ‘de değişik ülkelerden ve
kültürlerden gelen ve Almanya‘daki çeşitli kiliselerin üyesi olan Hristiyanlar emek
vermektedir. Toplumumuzun Hristiyan köklerine gönderme yapan bilgileri özellikle bir
araya getirdik. Ülkemiz ve ahlak anlayışımızla ilgili bilgilerden herkes yararlanabilir.
Bunun için Hristiyan olmak gerekmez. Bu özgürlük de herkese açık olan kültürümüzün
bir parçasıdır.

Almanlarla İletişim Kurmak, Toplumun Bir Parçası
Olmanıza Yardım Eder
Almanya’ya geldiğinizde arkadaşlarınız ve çoğunlukla da aileniz
çok uzaklarda kalmıştır. Özellikle başlangıçta yeni ilişkiler kurmak
hiç de kolay değildir. Biz sizi kendi ülkenizden ya da çevrenizden
gelmeyen kişilerle de tanışmanız için teşvik etmek istiyoruz. Sık
sık Almanlar’a gidin. Bulunduğunuz tesislerdeki yardımcılar ve
size bu broşürleri ve malzemeleri veren Hristiyanlar gönüllü
olarak çalışırlar. Yani kendi arzularıyla ve herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın çalışırlar,
çünkü sizinle bir insan olarak ilgilenirler size değer verirler. Birçok Alman sizi ülkesini
zengişleştiren bireyler olarak görüyorlar ve sizi yakından tanımak istiyorlar.

Belki isanlar bazen size yabancı gelen bir şekilde, hatta yadırgayacağınız bir tarzda
yaklaşıyorlar. Şundan emin olun: size tuhaf gelen bu davranışların arkasında hiçbir kötü
niyet yoktur, aksine size en iyi nasıl yaklaşacağımızdan ve yardım edeceğimizden emin
olmayışımızdan kaynaklanır.

Her iki tarafın birbirine en uygun şekilde yaklaşması için tarafların birbirine yönelmesi
gerekir. Almanlar’ın yanına gidin! Arkadaşlıklar kurun, Almanca’yı ve Almanya’yı öğrenin.
Deutschland-Begleiter.de size bu konuda yardım ediyor. Arada bir Deutschland-
Begleiter’a bakmanızda yarar var. Düzenli olarak yeni bilgiler ve hatta yeni diller
ekleniyor.
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Hristiyan İnancı Konusunda Bilmeniz
Gereken Şeyler

Almanların yarısından çoğu kendilerini bir kiliseye ait olarak hissederler. Bu da gösteriyor
ki, Hristiyan inancı toplumumuzun en önemli temellerinden biridir. Yine de pek çok kişi
artık bu inanca sahip değidir. Deutschland-Begleiter olarak size anlattığımız kuralların
birçoğunu Kutsal Kitap‘ta bulabilirsiniz. Bu nedenle size Hristiyan inancını kısaca
açıklamak istiyoruz.

Hristiyanlar, seven, kudretli ve kendilerinin Yaratıcısı olan tek bir Tanrı‘ya inanırlar. Tanrı
evreni ve insanları yarattı. İnsanları kendi suretinde yarattı. Tanrı insanların sevgi dolu
olmalarını istediği için onları özgür yaratıklar yaptı. Ne var ki insan Tanrı‘ya isyan etmek
için bu özgürlüğü kötüye kullandı. Bu nedenle insan Tanrı‘dan ayrıldı. Hristiyanlar bu
ayrılığa “günah”diyorlar. Günah Tanrı‘yla olan ilişkimizi bozar.

Tanrı’yla Tekrar Yakınlaşmanın Yolu
Yaratıcımız yarattıklarını sevdiğinden, bizi O’nunla tekrar
yakınlaştırması ve uzalaştırması için Oğlu İsa Mesih’i dünyaya
gönderdi. Bu uzlaşmanın simgesi çarmıhtır (haç). Hristiyanlar
çarmıhın (haçın) önünde diz çöktüklerinde aslında çarmıha
tapınmazlar, aksine Tanrı’yla aralarında sağlanmış olan
uzlaşmaya değer verdiklerini gösterirler. Yani çarmıh Tanrı’nın
bağışlamasının ve bizi sevgiyle aramasının bir simgesidir.
Tanrı’yla uzlaşmamız için çarmıhta kendini kurban etmiş olan İsa
Mesih aracılığıyla Tanrı’nın bizi sevdiğini ve bizim O’nunla barışmamızı istediğini görmüş
oluruz.

Ebediyeti Tanrı’yla Birlikte Geçireceğimiz Kesindir
Hristiyan olmak demek, Tanrı’yla İsa Mesih aracılığıyla uzlaştığımıza inanmak, bunu kabul
etmek ve günahlarımızı görerek bunlardan dolayı pişman olmak demektir. Bu inanç,
kurtulduğumuzdan ve ebediyeti Tanrı’yla birlikte geçireceğimizden kesinlkle emin
olmamızı sağlar. Tanrı bize bunu vaat eder! Tanrı’ya karşı gelemeyiz ve bunu istemeyiz de.
İnanan insanların bir umudu vardır; bu umut yargı günüyle ilgili korkuyu alır.
Hristiyanların da öldükten sonra cennete gideceklerine dair umutları vardır.

> Hristiyan İnancı
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Tanrı’nın vaatleri, Kutsal Kitap’ta verdiği sözler ve Hristiyanların
inandıkları Kutsal Yazılar, inancın çok özel armağanlarıdır.
Hristiyan inancının temeli Kutsal Kitap’tır (=Tevrat+Zebur+İncil).
Çünkü Kutsal Kitap sayesinde Tanrı’nın kim olduğunu öğreniriz.
Hristiyanlar Kutsal Yazıların Tanrı tarafından esinlendiğine ve hep
birlikte bir bütünlük oluşturduklarına inanırlar. Kutsal Kitap inanç
hakkındaki ve imanlıların nasıl yaşayacakları konusundaki
sorulara yanıt verir. Bu kitap insanlar tarafından yazıldığı için, sık
sık Tanrı’nın Sözlerinin değiştirildiği iddialarıyla karşılaşılır. Ancak Hristiyanlar Tanrı’nın
kendisinin Kutsal Kitap’ı gözettiğine ve Sözlerinin bozulmadan insanlara ulaştığına
inanırlar.

Tek Tanrı
Hristiyanlar tek bir Tanrı’ya inanırlar; Tanrı’nın birden fazla özellikleri olsa da: Tanrı
kudretlidir, Babadır ve sevgidir. Yani Hristiyanlar üç Tanrı’ya inanmazlar. Hristiyanlar, üç
farklı şekilde karşımıza çıkan tek bir Tanrı’ya inanırlar: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bu Üçlü
Birlik bir zara benzetilebilir. Zarın birden fazla yüzeyi vardır, ama buna rağmen tektir. Eğer
Meryem’in Üçlü Birlik’ten biri olduğunu duymuşsanız, bu doğru değildir. Hristiyanlar
Tanrı’nın Meryem’le cinsel ilişki kurduğuna inanmazlar.

Eğer Hristiyan inancı hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz çevrenizdeki
Hristiyanlarla konuşun. Deutschland-Begleiter.de ‘de gidebileceğiniz Hristiyan
topluluklarının isimlerini bulabilirsiniz. Ya da size bizi tavsiye etmiş olan kişiye de
sorabilirsiniz.
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Reformasyon
–Martin Luther veDünyanın EnGüçlü Bildirisi

Reformasyon bize, insan Tanrı‘ya inanıp güvendiği zaman
kendisini ve çevresini nasıl değiştirebileceğini gösterir. Çünkü
yaklaşık 500 yıl önce – 31.10.1517 tarihinde – Dr. Martin Luther
adındaki bir keşiş Almanya‘yı ve Avrupa‘yı değiştirdi.

Aslında sadece kilisesinde nelerin değişmesi gerektiği hakkında
konuşmak istiyordu. Ama bu konuşma, beklediğinden daha fazla
etkide bulundu: Onun fikirleri insanların düşüncelerini bugüne kadar etkiledi. Böylece
yeni bir kilise oluştu. Bu olayları anmak için 31.10.2017‘de Reformasyon Günü Almanya
çapında tatil günü ilan edildi.

Luther’in Kilise İle Olan Sorunları
Luther’in zamanında Kilise, insanların günahlarının bedelini
parayla ödeyebileceklerini iddia ediyordu. Buna endüljans
deniyordu. Bunun düşüncesi bile Luther’i son derece
kızdırıyordu, çünkü kendi iman yaşamında Tanrı’yı asla hoşnut
edemeyeceği düşüncesiyle mücadele etmişti. Ne yaparsa yapsın,
kendini ne kadar zorlarsa zorlasın, Tanrı karşısındaki günahından
arınması ya da buna karşılık bir bedel ödemesi mümkün
görünmüyordu.

Bu sorunun çözümünü İncil’de Pavlus’un Romalılar’a yazdığı mektubun 5. bölümünde
buldu: “Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla barışmış
oluyoruz.” Bunun anlamı şudur: Eğer İsa Tanrı’nın önünde bir kişi için aracılık yapıyorsa, bu
kişi kurtulabilir ve Tanrı’yla sonsuza dek yaşayabilir. Luther için bunun anlamı çok açıktı:
İsa Mesih, biz insanları Tanrı’dan ayıran günahın bedelini ödedi.

Bu nedenle biz insanlar sadece lütuf sayesinde Tanrı’nın önüne gelebiliriz. Bunun için
sadece İsa’ya yönlenmeli ve Tanrı karşısında bağışlanmamızı sağladığına inanmalıyız. Bu
inancın temeli Kutsal Kitap’tır. Kutsal Kitap’ta isa’nın kim olduğunu okuyabiliriz. İsa’nın
verdiği bu iyi haberi anlatan kitaba İncil (Müjde) deniyor. Luther’in, insanın kurtuluşu
hakkında anlamış olduğu şeyi şöyle özetleyebiliriz: Sadece Kutsal Kitap, sadece iman,
sadece lütuf, sadece İsa Mesih.

> Hristiyan İnancı
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Almanya‘da Kutsal Kitap
Herkes Kutsal Kitap‘ı okusun ve anlasın diye Luther Kutsal Kitap‘ı
anlaşılır bir Almanca‘ya çevirdi. Birkaç Almanca Kutsal Kitap
vardı, ama kilisede sadece Latince Kutsal Kitap kullanılıyordu.
Kilisede tapınma dili de Latince‘ydi ve bunu sadece çok az kişi
anlayabiliyordu. Tanrı‘nın insanlardan ne istediğini insanların
kendilerinin okuyup anlamaları, Luther için çok önemliydi. Kutsal
Kitap‘ın çevrilmesi sayesinde bu artık mümkündü: Herkes
kendisi İsa Mesih‘in kim olduğuna karar verebilir, Tanrı‘nın Sözü
olan Kutsal Kitap‘ı kendi dilinde okuyabilirdi. Luther‘in Kutsal Kitap‘ı Almanca‘ya
çevirmesi, Alman dilinin gelişimi üzerinde de büyük etkide bulundu.

Reformasyonun Etkileri
Reformasyon sayesinde Hristiyan inancının temelleri yeniden keşfedildi. Aynı zamanda
Almanya’da herkesin kendi fikrinin oluşmasını sağlayacak bir zemin hazırlanmış oldu:
İnsanlar bir konuda bilgi edinirler ve daha sonra bir fikir sahibi olurlar. Daha sonra
gerçekleşmiş olan Aydınlanma da Reformasyonun kurduğu temel üzerinde oluşmuştur.
Böylece konuşma özgürlüğü ve özgür toplummümkün olabildi. Bu arada başka dinlerde
de buna benzer bir reformasyon yapılması konusunda düşünülüyor. Kutsal kitapların, her
imanlı kişinin kendisinin okuyup anlayabileceği şekilde çevrilmesi konusunda
düşünülmekte. Reformasyon süreci içinde yeni bir kilise oluştu. Aslında Luther’in amacı
bu değildi. Yine de onun çalışmaları sonucu Almanya’da iki
büyük kilise oluşmuş oldu: Katolik Kilise ve Protestan Kilise. Ama
Protestan Kilise’de de son 500 yıl içinde çok şeyler gerçekleşti.
İmanlılar geçen yüzyıllar içinde Protestan Kilise’de de reform
yapılması gerekliliğini gördüler. Böylece Protestan Kilise içinde
ayrı gruplar, yani bağımsız kiliseler oluştu. Bu nedenle bugün
Almanya’da çok çeşitli kiliseler ve imanlı toplulukları vardır.

Almanya’da Hristiyanların yaklaşık yarısı Protestan, diğer yarısı ise Katoliktir. Reformasyon
Avrupa’yı da çok etkiledi. Özellikle İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka gibi Kuzey
Avrupa ülkeleri kiliselerinde reform yaptılar.

Cadılar Bayramı
Reformasyon Günü olan 31 Ekim’de zamanla başka bir kutlama daha yapılmaya başlandı:
Cadılar Bayramı. Bu bayramın kökleri ABD’ye dayanmaktadır. Bayramın içeriği ise
Reformasyon Günü’nün tam tersidir. Luther’in amacı, insanların yeni yaşam almalarıydı;
Cadılar Bayramı ise kötü ruhlar hakkındadır. Bu bayramda insanlar bal kabaklarını oyarlar,
çocuklar kostümler giyerler ve kapı kapı gezip şeker toplarlar. Pek çok okulda ve
anaokulunda Reformasyon Günü’nde Cadılar Bayramı kutlanır. Bu konuda daha fazla bilgi
almak için şuraya bakın: derweg.org/feste/kultur/halloween-2/
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Özgürlük ve Kurallar

İnsanların beraber yaşamaları ve bunun temeli yüzlerce, binlerce
sene zaman zarfında devamlı gelişir. Tarihsel olarak Avrupa
birbiriyle yakından bağlıdır. Bu bağlılık, özellikle Yakındoğu’da
başlayan hiristiyanlık kökenine dayanır. Bunun temelinde Kutsal
Kitap‘a dayanan İsa Mesih İnancı vardır. Avrupa‘da ve
Almanya‘da insanların hepsi bu inancı paylaşmasa da günlük
yaşamın bir parçası olmuş pek çok davranış biçiminin kökeninde
bu inanç yatar.

Bu temellerden biri de özgürlüktür: İsa Mesih insanların kendisini izleyip
izlemeyeceklerine özgürce karar vermelerini istedi. Tanrı‘nın sevgisi nedeniyle her bir
birey son derece değerlidir. Bu nedenle herkes özgürdür, başkalarıyla eşit haklara sahiptir
ve aynı ölçüde değer görür. Almanya‘da pek çok özgürlük yasalarla korunmuştur. Herkes
kendi fikrine sahip olabilir, dini inanç özgürlüğü vardır. Basın ve mahkemeler devletten
bağımsızdır. Almanya‘da insanlar için kişisel özgürlük çok önemlidir. Herkes kendini
özgürce geliştirebilmelidir ve geliştirebilir de. Yalnız bu özgürlük sınrsız değildir.
Ögürlüklerimizi kullanırken başkalarına zarar vermemeye dikkat etmeliyiz.

Kurallara Uyan Saygı Görür
Almanya’da özgürlüğün sınırları pek çok konuda belirlenmiştir.
Buna göre örneğin evinizde hangi saatlere yüksek sesle müzik
dinleyebileceğiniz ve hangi saatlerde dinleyemeyeceğiniz
konusunda kurallar vardır. Bu sayede insanlar belli saatlerde
rahatsız edilmeden uyuma özgürlüğüne sahip olurlar. Genel
olarak gece saat 22’den sabah 7’ye kadar ve öğlen saat 13’ten
15’e kadar ses çıkaracak işlerin yapılması yasaktır. Bu kural pazar
günleri ve tatil günlerinde tam gün geçerlidir.

Şimdi size tuhaf gelse de: Yasalar özgür olmamızı sağlarlar. Bu nedenle insanların çoğu
gönüllü olarak yasalara uyarlar: Kırmızı ışıkta dururlar ve çöplerini çöp kutularına atarlar.
Kendilerini hiç kimsenin görmediği zamanlarda bile. Doğru davranmaya çalışırlar, çünkü
suç nesnel bir şeydir. Deutschland-Begleiter olarak biz sizin de böyle davranmanız için
sizleri teşvik etmek istiyoruz. Çünkü Almanya’da herkesin kurallara uyacağı düşünülür.
Kurallara uyan insanlara güvenilir ve saygı duyulur.

©chalabala, fotolia.de

> Almanya’da Yaşam
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Güven ve Dürüstlük

Avrupa‘da ve Almanya‘da insanlar ailelerinin ve akrabalarının dışındaki insanlara da
güvenmek isterler. Bu nedenle güven çok önemli bir konudur. Başkalarının güvenini
kazanmak için çaba harcamanız gerekir, bazen bu uzun süren bir süreçtir. Aynı durum
arkadaşlıklar için de geçerlidir. Bu nedenle her zaman güvenilir olmak çok önemlidir.
Çünkü insanlar kandırılmak istemezler. Dolayısıyla karşınızdaki kişinin hoşuna
gitmeyeceğini düşündüğünüz zamanlarda bile gerçeği kibarca söylemeniz daha iyidir. Bu
şekilde karşınızdakine güvenilir biri olduğunuzu gösterirsiniz ve onun güvenini
kazanırsınız. Bu da arkadaşlıkların ve her çeşit sözleşmelerin ve iş ilişkilerinin temelini
oluşturur.

Saygı İşareti Olarak Dürüstlük
Zamanı geldiğinde bazen“hayır”denilmesi, Almanya'da o kişinin
dürüst olduğunu gösterir. Örneğin, bir yere davet edildikleri
zaman, onların “hayır”demesi, sizin daha fazla israr etmeniz
gerektiği anlamına gelmez. Ya da onların hayır demesi sizden
hoşlanmadıkları ya da size saygı duymadıkları anlamına da
gelmez. Bu sadece bireysel özgürlüklerini kullandıklarını ve size
karşı dürüst olduklarını gösterir. Belki davet ettiğiniz kişinin
başka bir randevusu vardır. Almanya’da birinin başka bir randevusunun olması bir başka
davet teklifini reddetmesinin sebeplerinden biridir. Şöyle bir şeyle de karşılaşabilirsiniz:
size yapılan bir daveti kibarca reddedersiniz ve karşınızdaki kişi hiç üstelemeden bunu
kabul eder. Size, eğer gerçekten birinin teklifini kabul edemeyecekseniz “hayır”demenizi
tavsiye ederiz.

©tharakorn, 123rf.de
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Eşitlik ve Selamlaşma

Almanya‘da birey, sık olarak gruptan daha önemlidir. Tek tek bireylerin özgürlüğü ve
herkes için eşit hakların olması çok önemlidir. Bu sizin için alışılması gereken bir durum
olabilir. Kutsal Kitap‘a göre herkes aynı değildir, ama yine de herkes eşit düzeyde
değerlidir. Bu nedenle Almanya‘daki ve Avrupa‘daki insanlar eşit haklara sahiptir: cinsiyet
ve ırk ayrımı olmaksızın herkes. Hangi kültürden ve dinden geldiğinizin hiçbir önemi yok.
Yabancıları sevmek – yani bizim hoş geldin kültürümüz – de Tanrı için yabancıların bir
ülkenin yerlileri kadar değerli olması prensinbine dayanır. Şu anda bu sevgiyi
hisetmemeniz, çok sayıdaki mültecinin ihtiyaçlarına yetişebilmek için çaba
harcamamızdan kaynaklanmaktadır.

Kadın ve Erkek İçin Eşit Haklar
Özgürlük, kadın ve erkeğin yasalar karşısında eşit olması
anlamına da gelir. Bu özgürlük son 50 yılda gelişmiş ve bugün
bile %100 uygulanabilmiş değildir. Kadının kişisel özgürlüğüne
– ve tabii erkeğin de – istediği şeyi giyebilmesi özgürlüğü de
dahildir. Eğer bazı kadınlar diğerlerine oranla daha fazla
vücutlarını gösterecek şeyler giyiyorlarsa bu onların cinsel ilişki
isteğinde bulundukları anlamına gelmez. İnsanlar nasıl
giyinirlerse giyinsinler ve nasıl görünürlerse görünsünler: Almanya’da başka birine uzun
süre gözlerini dikerek bakmak kabalık olarak değerlendirilir.

Selamlaşmalarda da erkekler ve kadınlar eşit muamele görürler. Eğer birisi nazik
davranmak isterse bir kadını erkekten önce selamlayarak onu onurlandırabilir.
Selamlaşırken insan kısa bir süre karşısındakine, ama doğrudan gözlerinin içine bakar. Bu
davranış kesinlikle bir kadınla erkek arasında daha derin bir ilişiki isteğinin belirtisi
sayılmaz.

©stockbroker, 123rf.de
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Dakik Olmak ve Randevular

Almanya‘daki ilk aylarınızda büyük olasılıkla resmi dairelerde pek çok randevunuz olacak.
Bu durumda dakik olmak çok önemlidir. Çünkü dakik olarak başkalarına saygı
duyduğunuzu ve değer verdiğinizi gösterirsiniz: sadece 5-10 dakikalık gecikmelerde bile
randevunuz olan kişiyi arayıp gecikeceğinizi bildirmeniz gerekir. Eğer çok geç kalırsanız
karşınızdaki kişi sizin kaba biri olduğunuzu düşünebilir; çünkü hiç kimse severek
beklemez.

Gerek özel yaşamınızda gerekse resmi işlerinizde randevularınıza vaktinde gitmek bir
saygı işaretidir. Bir iş konuşmasına zamanında gitmezseniz, başvurduğunuz işi almak için
uygun biri olmadığınız düşünülebilir. Dakik olmadığınız için önünüze çıkan mesleki
fırsatları kaçırmış olursunuz. Randevularınıza sık sık geç gitmeniz yapılmış olan iş
sözleşmenizin feshedilmesine neden olabilir!

Özellikle Resmi Dairelelerle Olan Randevularınızda
Dakiklik
Devlet daireleri, doktorlar, diğer resmi kuruluşlar ve bazen de
özel yaşamınızda, sizden sonra başka biriyle randevu yapılmış
olduğu için sizinle yapılan konuşmaya son verilebilir. Bu davranış
kabalık olmadığı gibi, insanların sizden hoşlanmadıkları
anlamına da gelmez. Resmi dairelerdeki randevularınızda sizden
sonra randevusu olan kişiye de aynı fırsatı vermek için
konuşmanız belli bir süreyle kısıtlanır. Bu nedenle başvurularınızı teslim ederken
formdaki her yeri gerektiği gibi doldurmanızı ve ne hakkında konuşmak istediğinizi
uzatmadan söylemenizi tavsiye ederiz. Böylece birlikte amacınıza odaklanarak
çalışabilirsiniz. Bu hem sizin hem de konuştuğunuz kişinin yararınadır.

©I-vista, pixelio.de
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Almanya‘da Çöpleri Ayırma

Almanya‘da çeşitli renklerde ve biçimlerde çöp bidonları vardır.
Bunlar tren istasyonlarında, evlerin önünde ve hatta
ormanlardaki yürüyüş yollarında dururlar. Almanlar için çöplerin
doğada, cadde kenarlarında ya da bahçelerde yerlere
atılmamaları çok önemlidir.

Bu nedenle çöplerin uygun şekilde yok edilmesi ve bunlardan
bir kısmının tekrar kullanılması için çok şeyler yapılmıştır.
Böylece eski kağıttan, plastikten, camdan ve diğer çöplerden, gazete, saksı ya da şişe gibi
yeni ürünler üretilir. Bu da depolama alanlarının azalmasını, doğal kaynakların tasarruflu
kullanılmasını ve daha az miktarda çöpün yakılmasını sağlar. Kısaca söylemek gerekirse:
Çöpleri ayırmak ve yeniden değerlendirmek çevreye katkısı olan bir şeydir.

Çeşitli Çöp Bidonları
Almanya’da çöpler farklı çöp bidonları içinde toplanır. Her evin
kendi çöp bidonları vardır. Kağıt için çoğunlukla ayrı bir çöp
bidonu vardır - bu genellikle mavi renkli kapağı olan bir
bidondur. Plastik ve metal ambalajlar “sarı plastik torba” içinde ya
da sarı kapaklı bir çöp bidonunda toplanır. Yiyecek artıkları ve
çiçekler gibi organik olan çöpler başka bir çöp bidonunda
toplanır. Bunun kapağı çoğunlukla ya kahve rengi ya da yeşildir.

Şişelerin çoğu için – ister cam olsun isterse plastik – bunları satın alırken depozito ödenir.
Bunları boşalınca bir markete götürüp depozitoyu geri alabilirsiniz. Bunların geri alınması
için çoğunlukla otomatlar vardır. Bu şekilde insanların boş şişeleri atmaları önlenmiş olur.
Depozitolu olmayan diğer cam ürünler (örneğin boş reçel kavanozları vs.) evde biriktirilir
ve sonra büyük cam konteynırlarına renklerine göre ayırarak atılır. Bu çok gürültülü bir iş
olduğu için sadece belli zamanlarda yapılabilir. Özel bir çöp bidonu olmayan bütün diğer
çöpler siyah kapaklı olan çöp bidonuna atılır. Çöp bidonlarının renkleri bölgeden
bölgeye değişebilir. Bunun için Almanların bile önce sorup öğrenmeleri gerekir.

©Gabi Schoenemann, pixelio.de

©Paul-Georg Meister, pixelio.de

> Almanya’da Yaşam

https://Deutschland-Begleiter.de
mailto:info@Deutschland-Begleiter.de


D e u t s c h l a n d - B e g l e i t e r

©2018-2021 Deutschland-Begleiter.de
Koordination und Umsetzung: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@Deutschland-Begleiter.de 13

Çöpleri Ayırmak Paradan Tasarrufu Sağlar
Hangi çöpün hangi çöp bidonuna ait olduğunu hatırlamak başlangıçta yorucu olabilir.
Ama her kim Almanya’da çöpleri ayırarak çevrenin korunmasına katkıda bulunursa,
çevresinden de saygı görür. Bu nedenle biz Deutschland-Begleiter.de olarak size çöplerin
nasıl ayrıldığı konusunda bulunduğunuz yerde bilgi edinmenizi öneriyoruz. Yakınınızdaki
bir atık imha şirketinden gerekli bilgileri alabilirsiniz. Ya da en iyisi bir komşunuza ya da
size Deutschland-Begleiter.de ‘yi tavsiye etmiş olan kişiye sorabilirsiniz. Çöpleri ayırmanın
finansal bir etkisi de vardır. Bazı bölgelerde siyah bidona atılan atık çöpler tartılır. Çöp ne
kadar ağırsa çöpün imha edilmesi de o kadar pahalıdır. Kağıt ve ambalaj atıkları ise
ücretsiz alınır.

Dünyaya Karşı Sorumluluğumuz
Bu arada çöpleri ayırma eğiliminin de Almanya’nın Hristiyan
kökleriyle bir ilgisi vardır. Hristiyanlar Tanrı’dan O’nun yarattığı
şeyleri iyi bir şekilde koruma görevini almışlardır, çünkü dünya
ve içindeki her şey Tanrı’nın bir armağanıdır. Bu görev
toplumumuzda derin izler bırakmıştır.

Bugün pek çok kişi Tanrı’yı düşünmeden ya da Kutsal Kitap’a
gönderme yapmadan çevreyi koruyor olsa da çevreyi koruma
düşüncesinin kökleri Tanrı karşısındaki sorumluluğumuza dayanır. Kutsal Kitap’ta Yaratılış
2:15’te ve Mezmur 115:16’da, dünyanın Tanrı’ya ait olduğu ve biz insanların ona dikkat
etmemiz, onun değerini bilmemiz ve onu korumamız gerektiği yazar. Biz insanlar
Tanrı’dan aldığımız bu iyi armağanı gelecek nesillere vermeliyiz.

Hangi çöpün hangi çöp bidonuna atılması gerektiğini değişik dillerde anlatan web
siteleri de vardır:
Abfallwirtschaft Heidenheim: www.abfall-hdh.de
Abfallwirtschaft Mettmann: www.mettmann.de

©helenesouza.com, pixelio.de
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Doğal Kaynaklara Özen Göstermek

Belki dikkatinizi çekmiştir: Almanlar çevre temizliği için çok zaman ve para harcarlar. Bu
yaklaşım artık günlük yaşamda kökleşmiştir ve Almanya’nın bir parçasıdır. Bu nedenle biz
Deutschland-Begleiter.de olarak birkaç temel noktaya değinmek istiyoruz.

Doğal kaynaklar, her şeyden önce kömür, gaz, su ve başka maddeler gibi ham
maddelerdir. Doğal kaynaklar doğada sınırsız bir miktarda bulunmazlar; yani kıt hale
gelebilirler. Ayrıca doğal kaynakların tasarruflu kullanılması paranızı da tasarruf etmenizi
sağlar.

Doğal kaynakları tasarruflu kullanan kişiler, çocuklarını ve
torunlarını düşünürler ve onların, üzerinde yaşamaya değer bir
gezegen bulmalarını isterler. Bu düşünce tarzı Almanya’nın ve
Avrupa’nın Hristiyan kökleriyle bağlantılıdır: Tanrı bize dünyayı
emanet etti, bizim de dünyada bu sorumluluğu bilerek
yaşamamız gerekir. Ayrıca Kutsal Kitap’ta bizde olanı,
kendilerinde daha az olanlarla paylaşmamız gerektiği yazar. Bir
kişi ancak kendi sahip olduklarını sorumluluk duygusuyla kullanırsa başkalarıyla
paylaşabilir. Bu nedenle size doğal kaynakları mümkün olduğunca tasarruflu
kullanmanızı tavsiye ederiz. Böyle davranan kişiler Almanya’da saygı görürler.

Doğal Kaynakları Tasarruflu Kullanmak – Elektrik ve Isıtıcı
Elektrik tasarrufuyla ilgili fikirlerin pek çoğu uygulaması basit ve mantıklı fikirlerdir ve
büyük olasılıkla siz bunları zaten uyguluyorsunuz: Bunlardan biri örneğin ihtiyaç
duymadığımız ışık kaynaklarını kapatmaktır.

Ocak üstünde su kaynatmaktansa su ısıtıcısını kullanarak su kaynatırsanız elektrikten
tasarruf etmiş olursunuz. Yemek pişirdiğiniz zaman ocak üstünde ısınan yüzeyin
tencerenin tabanıyla aynı büyüklükte olmasına dikkat edin ve yemeğinizi tencerenin
kapağı kapalı olarak pişirin. Böylece daha az enerji harcamış olursunuz. Birçok ocakta
yemeğin pişmesine en az üç dakika kala ocağı kapatabilirsiniz. Böylece ocağın
yüzeyindeki sıcaklığı kullanmış olursunuz. Cep telefonunuzu ya
da başka türlü şarjlı aletlerinizi şarj etmediğiniz zaman fişini
prizden çekmeyi unutmayın. Televizyonlarda da televizyona
giden elektriği tamamen kesmeniz iyi olur, çünkü stand-by
(bekleme) modundayken de elektrik harcamaya devam
edecektir.

©Bacho Foto, fotolia.de
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Isıtıcınızı da tasarruflu kullanmanızı tavsiye ederiz. Elbette
soğuktan donmanız gerekmiyor, aksine evinizde ya da odanızda
kendinizi rahat hissetmelisiniz. Ama bazen ısıtıcınızı daha da
sıcağa ayarlamak yerine evinizde kazak ve terlik giyerek
oturmanız daha iyidir. Isıtıcınızın nasıl çalıştığı hakkında bilgi alın.
Örneğin bazı cihazlar sıcaklığı kendiliğinden ayarlarlar. Bir kaç
saatliğine evinizden ayrılacaksanız ısıtıcınızın ayarını düşürün.

İçerinin havasız kalmaması ve nemlenmemesi için evinizi arada bir havalandırmanız
gerekir. Pencerenizi sürekli aralık bırakmanız iyi değildir. Günde birkaç kez pencerenizi
tamamen açıp sonra yine kapatmanız daha iyidir. Buna Almanca’da “Stoßlüften”denir
(Stoß=itme; şok, lüften=havalandırmak). Pencereniz böyle açıkken ısıtıcınızı kapatın ve
pencerenizi kapattıktan sonra tekrar açın.

Doğal Kaynakları Tasarruflu Kullanmak – Su ve Kimyasallar
Eğer mümkünse çamaşır makinenizi sadece çamaşırla doluyken
çalıştırın. Aynı prensip bulaşık makinesi için de geçerlidir. Akar
suyu mümkün olduğunca az kullanmaya çalışın. Bulaşıklarınızı
lavabonuzu suyla doldurarak da yıkayabilirsiniz.

Dişlerinizi fırçalarken ve duş alırken suyu gerçekten ihtiyacınız
olduğu kadar akıtmaya dikkat edin. Temizlik maddesi, çamaşır
deterjanı, bulaşık deterjanı, duş jeli gibi şeyleri de tasarruflu
kullanmaya dikkat edin. Bunun çevreye katkısı vardır ve paranızı da tasarruflu
kullanmanızı sağlar.

BesinMaddeleri ve Diğer Uyarılar
Besin maddeleri de doğal kaynaktır ve doğada sınırsız miktarda bulunmazlar. Daha az
yemeniz gerektiğini söylemiyoruz – Almanya’da herkes karnını doyurabilir ve bunun için
şükrediyoruz. Ama sadece gerçekten tüketebileceğiniz kadar yiyecek alın. Süper
marketlerde gelecek hafta da yaşamak için ihtiyaç duyduğunuz şeyler satılacak.
Mümkünse yiyecekleri çöpe atmamaya dikkat edin.

Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız tüketici merkezlerinden bilgi alabilirsiniz.
Ya da size Deutschland-Begleiter.de ‘yi tavsiye etmiş kişiye sorabilir veya yakın
çevrenizdeki bir kiliseye ya da derneğe başvurabilirsiniz.

©Oleg Doroshin, fotolia.de
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Birlikte Yaşamanın Temeli Olan Aile

İnsanların yaşadığı her yerde aileler de vardır. Aile her kültürde toplumun en önemli
temelidir. Bir ailede insanlar birbirlerine yardım ederler. Anne babalar çocuklarına
bakarlar, kardeşler birlikte büyürler ve büyükanne ve büyükbaba, amca, teyze, kuzenler
vs gibi başka akrabalar da aileye dahildir.

Almanya’da Aile
Almanya’da “aile” ile, anne, baba ve çocuklardan oluşan bir birlik
anlaşılır. Büyükanne ve büyükbabayla olan ilişkiler iyi olsa da
genel olarak üç kuşak aynı evde yaşamaz. Diğer akrabalarla olan
ilişkilerin uzak ya da yakın olması aileden aileye değişir. Çekirdek
aile olma isteği Almanya’da 19. yüzyılın başlarından beri vardır
ve sanayileşmeyle birlikte daha da artmıştır. Gittikçe daha fazla
sayıda aile şehirlerde küçük apartman dairelerinde yaşamaktadır
ve maddi anlamda akrabalarından bağımsızdırlar.

Almanya’da aile örneğin Anayasa’nın 6. maddesiyle koruma altına alınmıştır. Ailenin bu
özel statüsü, aileye ne kadar değer verildiğini gösterir ve bu anlayışın kökeni Kutsal
Kitap’ın evliliğe ve aileye olan bakış açısına dayanır. Kutsal Kitap’a göre evlilik bir kadınla
bir adam arasında yapılır. Evliliği bulan kişi Tanrı’nın kendisidir.

Aile Değişiyor
Ailenin baba, anne ve çocuklardan oluşan bir topluluk olarak geleneksel anlayışına ek
olarak, Almanya'da aile artık giderek artan bir şekilde farklı nesillerin birbiri için
sorumluluk aldığı bir topluluk olarak tanımlanmaktadır. Bunlar sözde "patschwork-
aileler", bekar ebeveynler veya daha önceki bir ilişkiden çocuklarını yanlarında getiren
eşcinsel çiftler olabilir. Bu tür ilişkiler devlet tarafından resmen tanınır.

Pek çok modern aile türü, biz insanların nasıl yaşamaları gerektiği konusunda Kutsal
Kitap’ta yazılanlarla uyuşmaz. Kişi bu türden aileleri iyi bulmasa da, başka düşünen
kişilere saygı duymak önemlidir. Almanya’da demokrasi insanlara özgürlük sunar ve
başkalarının düşüncelerine saygı duymak bu özgürlüğün bir parçasıdır.
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Ailenin Karşılaştığı Sorunlar
Almanya’da pek çok kişi mutlu bir evlilik ve mutlu bir aile istese de, bu her zaman
mümkün değildir. Maalesef evliliklerin pek çoğu boşanmayla sonlanır. Bazıları
evlenmeden birlikte yaşar. Sadece belli bir süre birlikte yaşamak da sık sık rastlanan bir
şeydir. Bu tür birliktelikler sonucu doğan çocuklar anne babalarının ayrılması nedeniyle
sorunlar yaşarlar; ama çocuklarını tek başına yetiştirmek zorunda kalan anne veya baba
için de hayat kolay değildir.

Aile, kişinin kendisini güvende ve emniyette hissedeceği bir yer
olmalıdır. Bunun için aile bireyleri birbirlerine karşılıklı olarak
saygı duymalı ve diğerlerinin ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. Buna
dikkat edilmediği zaman aileye zarar verecek çatışmalarla
karşılaşılabilir. Bu çatışmalar nedeniyle ailede şiddet
uygulanıyorsa Almanya’da yasa buna müdahale eder. Eşler
arasında ve aile içinde de şiddet uygulanması yasaktır ve cezası
vardır. Şiddet uygulanan aileyi bazen arkadaşlar veya komşular yetkililere bildirirler.

Almanya’da Aileler Nasıl Yaşarlar?
Almanya’da pek çok kişi küçük bir ailede ya da tek başına yaşar. Pek çok Alman bir
“müstakil ev”alma hayali kurar. Kırsal yerlerde birden fazla kuşağın aynı çatı altında
yaşaması oldukça yaygındır.
Birçok ailede eşlerin her ikisi de çalşır. Bunun bir nedeni, bu
sayede daha yüksek bir refah düzeyine ulaşılmasıdır. Öte yandan
pek çok ailede ay sonunu getirebilmek için eşlerin ikisi de
çalışmak zorundadır. Almanya’da erkeklerin örneğin bulaşıkları
yıkamak, yerleri süpürmek, çöpleri dökmek vb. ev işlerinde
eşlerine yardım etmeleri normaldir ve bu yasalarda da
belirtilmiştir.

Eşlerin normalde birbirleriyle güvene dayalı yakın ilişkileri vardır ve her durumda
birbirlerine danışır ve ortak karar alırlar. Kişinin eşi, örneğin kardeşlerinden ve hatta anne
ve babasından bile daha önemlidir. Bu anlayışın temeli Kutsal Kitap’a dayanmaktadır.
Kutsal Kitap’ta adamın anne ve babasını bırakıp karısıyla bir olması gerektiği yazar. Bu
şekilde eşlerin kendi anne babalarına bağımlı olmadıkları yeni bir aile birliği oluşur. Bu
birliğe saygı duyulmalı ve önem verilmelidir.

©Volodymyr Vorona, 123rf.de

©Wavebreak Media, 123rf.de
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Almanya’da insanların yaşam beklentisi son yıllarda arttı. Bunun sonucunda, daha fazla
sayıda yaşlı kişi bakıma muhtaç olmaktadır. Yaşlı kişilerin çoğu ya çocukları ya da yakın
akrabaları tarafından evde bakılırlar. Diğerleri ise huzurevinde veya bakımevinde
bakılırlar.

Huzurevi ya da bakımevi, eğer kişinin yakınları yoksa veya evde bakımı mümkün değilse,
iyi bir seçenektir. Yasaya ve Kutsal Kitap’a göre anne babalar çocuklarından, çocuklar da
anne babalarından sorumludurlar. Duruma göre her iki taraf da birbirine karşı
sorumluluklarına sahip çıkar.

Almanya’da Çocuklar Nasıl Yetiştirilir?
Alman anne babalar için çocuklarını bağımsız olarak yetiştirmek çok önemlidir.
Almanya’da kızlar ve erkekler eşit değere sahiptir. Hem kızlar hem de erkekler için en
uygun eğitim olanakları aranır, her iki grup da eşit haklara ve fırsatlara sahiptir. Anne
babalar çocuklarına sevgiyle ve saygıyla davranırlar. Çocukları onlara psikolojik veya
fiziksel olarak şiddet uygulayarak cezalandırmak Almanya’da yasalarla yasaklanmıştır.

Anne babalar genellikle çocuklarını okulda desteklemek için
ödevlerini yaparken onlara yardımcı olurlar. Ayrıca çocuklarının
boş zamanlarında müzik ve spor derneklerine, kiliseye vs
gitmelerini desteklerler. Bu sayede çocuklar sadece bir şeyi
öğrenmekle kalmazlar, aynı zamanda birlikte oyun oynama,
eğlenme ve sosyalleşme fırsatı bulurlar. Bu tür dernekler, dini
inancı ne olursa olsun her ülkeden gelen çocukları severek kabul
ederler.
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Boş Zaman Etkinliği Olarak Spor

Kim bir takım sporu yapıyorsa çok eğleniyordur. Bazıları sahada
top oynarken, diğerleri yan yana oturup tezahürat yaparlar. Spor
her yaştan, her cinsten ve her ulustan insanları birleştirir. Onları
birleştiren şey, aynı amaç için uğraşmaları ve elde edilen başarıyı
birlikte kutlamalarıdır.
Böylece arkadaşlıklar oluşur. İnsan yaşamını paylaşır, birbirini
tanır, birbirini destekler, başkalarını düşünür ve karşılıklı olarak
birbirini cesaretlendirir.

Kim spor yaparsa, arkadaş bulur
Spor yapan kişi yakın çevresindekileri kolayca tanıma imkânı
bulur. Onların nasıl yaşadıklarını ve ne düşündüklerini öğrenir ve
yavaş yavaş dillerini anlamaya başlar. Ayrıca başkalarıyla birlikte
hareket etmek kişinin bedeni ve ruhu için iyidir. Böylece kişi
günlük hayatında anlamlı bir şeyle meşgul olur ve düzenli olarak
başkalarıyla buluşmak, kişinin hayatına bir düzen verir.

Birlikte spor yaparak kişi kendisi hakkında da bazı şeyleri öğrenir.
Kişinin (gerek bedensel gerekse çevresiyle olan ilişkilerinde) sınırlarını tanıması ve
kendini aşmayı öğrenmesi kaçınılmazdır. Kişi bir engeli aştığı zaman özsaygısı ve
memnuniyeti de artar.

Spor ilerletir
Düzenli olarak spor yapmak iş bulmada yardımcı olabilir. İşverenler çoğunlukla ne
istediğini bilen dirençli kişileri ararlar. Bir işveren birinin uzun zamandır boş zamanlarını
kendini sağlıklı tutmak ve anlamlı bir işle uğraşmak için harcadığını öğrendiğinde, bu kişi
hakkında olumlu bir yargıya varacaktır.
Bir şehrin sakinleriyle birlikte spor yapmak için buluşmak, onların iş bulmada yardımcı
olmalarını sağlayabilir; çünkü belki nerede eleman arandığını biliyor ya da bilen bir kişiyi
tanıyor olabilirler.

Ayrıca sporda, başka şeylerde de olduğu gibi kurallar vardır. Bu
kuralları bilmenizi ve bunlara uymanızı tavsiye ederiz, çünkü bu
kurallar spor topluluğunun birliği için önemlidir. Dürüstlük, iyi
bir birliktelik ve saygı temel kurallardandır. Belli bir spor türü için
olan kuralların yanında genel olarak geçerli olan kurallar da
vardır. Örneğin spor salonunda temiz spor salonu ayakkabısı
giymek bunlardan biridir.

> Almanya’da Yaşam
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Toplumda sorumluluk üstlenmek
Spor yapan kişi bedensel yeteneklerinin yanında kişiler arası
becerilerini de geliştirir. Spor için daha fazla şeyler yapmak
isteyenler koçluk lisansı alarak üyesi olduğu spor derneğinde
çocuklara ve yetişkinlere spor yaptırabilirler. Böylece kişi
çevresinde olumlu bir etki uyandırır ve topluma da bir şeyler
vermiş olur.

Birlikte spor yapmak o şehrin sakinlerine de iletişim kurmada yardımcı olur. Bazıları
yabancılara karşı nasıl davranmaları ve onlarla nasıl anlaşmaları gerektiğinden emin
değildir. Spor etkinlikleri her iki tarafa da birbirini tanıma imkânını verir. Herkes kendi
kökenini ve kültürünü iyi tanıtır ve diğer tarafı saygıyla karşılarsa kültürel alışveriş
başlayabilir.

Almanya’da spor
Almanya’da hemen hemen herkes spor yapabilir: Kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar ve
fazla kondisyonu olmayanlar. Yetişkinler sağlık için spor
yaparken, çocuklar daha çok eğlenceyi düşünmektedir.
Spor yapmak için çok çeşitli olanaklar vardır. Almanya’da pek çok
kişi tek başına bisikletle gezerek, jogging yaparak ya da fitness
stüdyosuna giderek spor yapar. Fitness stüdyosunda bir
sözleşme imzalayarak sunulan çeşitli hizmetlerden
yararlanabilirsiniz. Uygun fiyatlı programlar olabileceği gibi (aylık
yaklaşık 20 €), sağlık eğitimi ya da vücut geliştirme gibi daha
pahalı ve özel programlar da vardır.

En sevilen spor dalları futbol, jimnastik ve tenistir. Ama yüzme, judo ve badminton da
sevilerek yapılır. Özellikle küçük yerleşim yerlerindeki bazı spor dernekleri,
karşılaşmaların yapıldığı spor dallarında sınırlı bir kapasiteye sahiptir. Bu nedenle
çoğunlukla bu spor türünü zaten bilen kişileri kabul etmektedirler.
Pek çok kişi için çok çeşitli sporların yapıldığı dernekler en iyisidir. Böyle yerlerde kişi
yarışmalara katılma zorunluluğu olmadan eğlenebilir ve fazla enerjisini üstünden atabilir.

Pek çok yerleşim biriminde kiliselerde spor yapmak isteyen herkesin gidip katılabileceği
spor grupları vardır. Bu gibi gruplara katılmak genelde ücretsizdir ve sportif aktivitelerin
yanında grup olarak yapılabilecek başka olanaklar da sunmaktadırlar.
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Travmayı Tanımak ve YardımAramak

Her kim korku nedeniyle vatanından kaçmak zorunda kalmışsa,
korkunç şeyler yaşamış demektir. Genellikle böyle bir kişi, tarif
edilemeyecek acımasızlıklara tanık olmuştur. Bunlar hakkında
konuşmak zordur, hatta imkansızdır. Özellikle de kişi
arkadaşlarını, akrabalarını kaybetmiş ve yabancı bir kültürün
olduğu yabancı bir ülkeye kaçmışsa. İltica sürecinde yaşananlar
üzerinde düşünmek, kişinin travmatize olup olmadığını anlamak
ve bununla nasıl baş edilmesi gerektiğini bilmek önemlidir.

Travma, kırılmış bir bacak ya da açık bir yara gibi gerçek bir yaralanmadır. Ancak bu yara
şiddet sonucu oluşmuş olsa da gözle görülemez. Beden yarayla baş etmeye çalışır ve
bunun için çeşitli yol ve yöntemleri vardır. Böylece bir travma kişinin her yerine etki eder:
bedenine, düşüncelerine, duygularına ve sosyal davranışlarına.

Acaba ben ya da çevremdeki biri travmatize olmuş olabilir mi?
Bir travmanın özellikleri ve semptomları çok çeşitli ve farklı
olabilir. Dikkat eksikliği bir travma işaretidir. Bu o kadar fazla
olabilir ki, kişi günlük hayatını idare edemez hale gelir. Travmaya
uğramış bazı kişiler bazı şeyleri algılamakta zorluk çekerler,
uyuşmuş gibidirler ya da son derece huzursuzdurlar. Çoğunlukla
algılamada değişiklik yaşarlar ve şeyleri her zaman olduğundan
başka türlü algılamaya başlarlar. Diğer semptomlar, yorgunluk,
uyku düzensizliği, kâbuslar, panik atakları ya da hiperaktivite
bozukluğudur.

Ayrıca bedensel şikâyetler de vardır: Travma yaşayanların kas gerginliği, baş ağrısı, karın
ağrısı ya da mide bulantısı gibi şikâyetleri vardır. Bu şikâyetlere rağmen hiçbir doktor bir
hastalık teşhis edemeyebilir. Davranışlar da değişebilir. Yetişkinler örneğin aşırı alkol ya
da uyuşturucu tüketebilirler. Çocuklarda Dikkat Eksikliği Sendromu baş gösterebilir ya da
konuşmayı reddedebilirler. Dikkate alınması gereken önemli bir işaret de kişinin intihar
etmeyi istemesidir. Bu durumda kişiye yardım etmek için yatılı olarak tedavi edilmesi
şarttır.

> Almanya’da Yaşam
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Kişi, yaşam sevinci yoksa, kendinden şüphe ediyorsa ya da belki
delirdiğini düşünüyorsa travmatize olduğunu anlayabilir. Eğer
durum böyleyse travmatize olmuş kişi şunu unutmamalıdır:
Kendisi değil, başına gelmiş olan şeyler normal değildir. Bu
semptomların sonucu olarak kişiler kendilerini geri çekerler ve
diğer insanlarla, hatta arkadaşları ve aileleriyle bile iletişim
kurmak istemezler.

Eğer kendinizde ya da başkalarında bu semptomların çoğunu görüyorsanız kesinlikle
birileriyle konuşmalısınız. Travmanın belirtileri gecikmiş olabilir, yani haftalar hatta aylar
sonra ortaya çıkmış olabilir. Çoğunlukla da kişinin yaşamında her şey yoluna girmeye
başladığında. Travmatize olmuş kişilerin tipik özelliği, yaşananların aniden ve önceden
bir belirti olmadan tekrar hatırlanmasıdır. Bu kontrol edilemeyen bir durumdur.
Travmaya sebep olan olayların aniden tekrar hatırlanmaları, kokular, renkler, resimler,
duygular gibi yaşananlarla bağlantı kurulan şeyler aracılığıyla olur. Travmayı tetikleyen
faktörlere “tetikleyici”, yaşananların yeniden hatırlanmasına da “geçmişe geri dönüm”
(flashback) denir. Kişi travmaya sebep olan olayları sanki gerçekten yaşıyormuş gibi
hisseder ve yine korku ve panikle tepki verir.

Travmatize olmuş biri tekrar iyileşebilir mi?
Her kim kendisinde ya da başkalarında travma tespit ederse,
profesyonel bir yardım alması gerekir. Özellikle travma
semptomları uzun süre sonra hâlâ devam ediyorsa. Bedenimiz
kendi kendini tedavi etme gücüne sahiptir ve travmatize olmuş
kişiler zamanla kendi kendilerine iyileşebilirler. Genellikle
tepkilerin şiddeti ve sorunlar ilk günlerde ve haftalarda azalmaya
başlar.

Ancak bu olmazsa ya da semptomlar daha da şiddetli olmaya başlarsa kesinlikle bir
doktora başvurmak gerekir. Şu çok önemlidir: Hiç kimse, bedeni vahim şeylere bu kadar
şiddetli tepki verdiği için utanmamalıdır. Bu, zayıflığın bir işareti değildir! Bu durumda
güvenebileceğiniz biriyle konuşmanız gerekir.

Travmatize olmuş kişinin başına ne gelmiş olursa olsun, onun suçu yoktur. Travma
yaratan olayı tamamen unutmak mümkün değildir. Yaşananlar, bir yara izi bırakacaktır,
ama bir travma ya da posttravmatik stres bozukluğu günümüzde tedavi edilebilmektedir.
Tekrar sağlıklı olmak için bir umut vardır.
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Ne yardımcı olur?
Az önce de belirttiğimiz gibi, atılacak ilk adım birine
güvenmektir. Ama travmatize olmuş kişiler kendileri de bir şey
yapabilirler. Örneğin stres seviyesini düşük tutup, kendilerini
sakinleştirici tekniklere başvurabilirler. Ayrıca zor da olsa
travmayı hatırlatacak kokulardan, renklerden, resimlerden ve
duygulardan kaçınmak gerekir.

Bunların yerine travmatize olmuş kişi iyi yapabildiği ve sevdiği şeyleri yapmalıdır. Kişinin
severek kullandığı yeteneklerini geliştirmesi yardımcı olur. Örneğin bir okulda ya da
meslek eğitimi alarak. Ayrıca travmayı iyileştirmeye yarayacak başka faktörler de var.
Başkalarıyla birlikte zaman geçirmek, akrabalarla ve anne babayla iletişim kurmak,
geleceğe iyimser bakmak ve rutinler, yani günlük hayattın parçası olan işler buna örnek
verilebilir.

Travmatize olmuş kişiyi dinleyecek ve bu kişi için uğraşan birini bulmak da iyidir. Tanrı
inancının da travmayla baş etmede etkili olduğu ispatlanmıştır. Bu konuda daha fazla
bilgi isterseniz size Deutschland-Begleiter.de’yi tavsiye etmiş olan, yakınınızdaki bir
topluluğa başvurabilirsiniz.

Kültür Şoku ve Toplumsal İlişkiler
Kişinin kendisinde ya da başkalarında gördüğü travma
işaretlerini ciddiye alması, bu konuda konuşması ve yardım
araması önemlidir. Ancak bir ya da iki semptoma sahip olmak
her zaman bir travma işareti değildir. Bazen kişi kültür şoku da
yaşıyor olabilir, yani yabancı bir ülkede yabancı insanlarla iletişim
kurmak ona zor geliyor olabilir. Kendinizin ya da çevrenizdeki
başka birinin kültür şoku yaşadığını nasıl anlayabileceğinizi de
Deutschland-Begleiter.de’de öğrenebilirsiniz.
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Korona ve Krizdeki Fırsatlar

Korona –bir virüs – dünyayı yönetmektedir. Hiç kimse ona karşı
güvende değil ve bu virüs gezegenimizdeki siyasete,
ekonomiye, düşüncelerimize ve konuşmalarımıza, kısacası
insanlar arasındaki tüm ilişkilere hükmetmektedir.
Korona krizinde nasıl düşünmeli ve nasıl davranmalıyız? Bu
krizde acaba bir fırsat da var mıdır? Bunun için sizinle Hristiyan
inancına ve Hristiyanlıktaki insan resmine dayanan birkaç
düşünceyi paylaşmak istiyoruz. Bu ikisi Alman kültürünü
yüzyıllardır derinden etkilemişlerdir. Artık herkes bu inancı paylaşmasa da Hristiyanlığın
bakış açısı Almanya’da büyük ölçüde insanlar arası ilişkilerin temelini oluşturmaktadır.

Korona Krizine Hristiyan Bakış Açısı
Herkesin yaşamının eşit derede değerli olduğuna dair Hristiyan
görüşü burada hemen hemen herkes tarafından paylaşılır. Bu
bakış açısı tam da Korona krizinin olduğu şu günlerde, yaşlılar ve
zayıflar için, hatta küçük işyerleri işletmeler vb için gösterilen
dayanışmada kendini gösterir.

İnsanların Kutsal Kitap’taki Tanrı’yı tanıyıp O’na güvenmelerinin
ve O’nun istediği gibi yaşamalarının aşağıdaki gibi etkileri olur:
Birincisi: İnsanlar virüsten bu kadar korkmazlar, çünkü hayatlarının Tanrı’nın elinde
olduğunu bilirler. Virüsün neden olduğu hastalıktan ölseler bile İsa Mesih’te – O’nun söz
vermiş olduğu gibi – sonsuza dek güvende olduklarını bilirler. O bunu söz verdi.
Hristiyanlıktaki Tanrı inancı ölümün ötesinde bile sağlamdır.
İkincisi: Kendilerine bir şey olmayacağı düşüncesiyle hükümetin kriz nedeniyle getirmiş
olduğu kuralları ihlal ederek, örneğin grup halinde kutlamalar yaparak veya aileden
olmayan kişilerle gereksiz fiziksel yakınlık kurarak dikkatsizce ve başkalarını tehlikeye
atacak şekilde davranmazlar. Ama birlikte olmak onlar için önemli olduğundan kiliselerin
çoğu bu kriz sürecinde tapınmalarını internet üzerinden düzenliyorlar.
Üçüncüsü: Sadece kendilerini düşünüp panik halinde bir sürü gıda stoklayarak
başkalarının boş ellerle eve dönmelerine neden olmazlar. Bunun yerine örneğin yaşlı ve
zayıf kişilere alışverişlerinde ve diğer günlük işlerinde yardımcı olmaya çalışırlar.

> Almanya’da Yaşam
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Korona Günlerinde İnsan Ne Kadar Değerlidir?
Almanya’da erkek veya kadın, çocuk, yetişkin veya yaşlı, yoksul
veya zengin herkes eşit değerdedir. Bu değer parayla ölçülemez.
Herkes aynı bakımı ve tıbbi yardımı almalıdır. Bu nedenle
siyasette tıbbi ihtiyaçlar ekonomik ihtiyaçlardan daha önemlidir.

Virüse Ne Kadar Güç veriyoruz?
Korona kelime anlamı olarak zafer tacı demektir. Almancadaki
“Krone” (taç) kelimesinin kökeni buna dayanır. Biz Hristiyanlar olarak hiçbir virüsün
düşüncelerimiz ve yaşamımız üzerinde egemenlik kurmasına izin vermeyiz, çünkü bu
egemenlik sadece Tanrı’ya aittir. Egemenlik ve egemenlik tacı sadece Tanrı’nındır.

Krizdeki Fırsatlar
Son olarak: Kriz bize bazı fırsatlar da sunar: İki metre mesafe bırakma kuralına rağmen
birbirimizi hatırlama, birbirimize yardım etme, birbirimizle konuşup dua etme – ki bu
telefonda ve online da yapılabilir – fırsatımız var. Evde kalmanız gereken zamanı içinizde
sükûnete kavuşmak ve hayattaki önemli soruları sormak için kullanabilirsiniz. Örneğin:
Gerçekte nereden geliyorum ve yaşamımın anlamı nedir?

Yaşam İçin İtici Güç Olarak Korona Virüsü
Bu krizi Tanrı’nın kapıyı tıklatması gibi düşünün. Bu sayede Tanrı
size yolunuzdan dönmeniz için bir fırsat veriyor. Korona,
yüzünüzü Tanrı’ya dönmeniz ve yaşamınızı O’nunla düzene
koymanız için size itici bir güç verebilir. Bu sayede, aslında
öldürücü olan virüs, yaşamı bulmanızı sağlayabilir. Çünkü bu
Tanrı’nın yanında sonsuza dek yaşayacaksınız – bu Tanrı’nın
yanında ve Gökte.

Biz de sizin için bunu diliyoruz ve bu konudaki her türlü sorunuzu cevaplamaya hazırız:
Deutschland-Begleiter.de/sorular

Kendinizi ve başkalarını enfeksiyondan koruyarak virüsün yayılmasını nasıl
engelleyebileceğiniz konusunda başka sorularınız varsa aşağıdaki video size yardımcı
olabilir: youtube.com/watch?v=3c8FhAWeDHE

Rab sizi kutsasın

©Uschi Dreiucker, pixelio.de
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> Almanya’da Yaşam

Yalnızlık

Pek çok kişi yalnız. Bu özellikle Almanya gibi bireyselliğin öne
çıktığı gelişmiş ülkelerin toplumlarında böyledir. Özellikle bir
aileye ve arkadaş grubuna ait olma duygusunun baskın olduğu
kültürlerden mülteci olarak bize gelen kişiler kendilerini çok
yalnız hissediyorlar.

Yalnızlığın nedenleri
Yalnızlığın pek çok nedeni olabilir: Yaşlılık, hastalık, yoksulluk, iltica ya da taşınma
nedeniyle aileden ayrılmış olmak, işini ya da sosyal konumunu kaybetmek, emeklilik, bir
yakınını kaybetmek, … ve Korona salgını nedeniyle gelen kısıtlamalar.

Yalnızlık hakkında pek konuşulmaz, çünkü bir kusur ya da başarısızlık gibi görülür. Ama
senin bundan utanman gerekmiyor, yalnızlık duygusunu herkes hissedebilir. Tanrı’yla
canlı bir ilişkisi olan biri her zaman Tanrı’yla konuşabileceğini bilir. Bu insana çok iyi gelir,
ama buna rağmen insanın başka insanlarla da iletişiminin olması gerekir.

Yalnızlığın çaresi
Yalnız mısın? Yoksa yalnız olan birine destek olmak mı istiyorsun?
Sana yardımcı olacak bir iki fikir vermek istiyoruz:

• Kendini aç ve yüreğini dökebileceğin güvenilir bir kişi ara.
Bunun zaman alacağını aklında tut ve cesaretinin kırılmasına
izin verme! Senin duygularını anlayan, seni olduğun gibi kabul
eden ve seninle severek zaman geçiren kişilere ihtiyacın var.

• Yaşam sana ne imkânlar sunuyor? Kendi kendine acıyarak zaman harcama, aksine
başkalarıyla tanışmak için somut yollar ara – en iyisi severek yaptığın şeylerden başla.
Örneğin spor derneğinde, koroda vs. arkadaşlar arayabilirsin.

• Günün akışını planlamak depresyondan uzak kalmaya yardımcı olabilir. Düzenli olarak
dışarıda yürüyüş yap. Doğada olmak ruhumuza iyi gelir.

• Müzik dinlemek, kitap okumak gibi tek başına da severek yapacağın şeyler için zaman
ayır.

• Yeni yolları denemek için açık ve cesur ol. Derin ilişkiler kurmayı engelleyen davranış
biçimini keşfetmek ve bunları değiştirmek için bazen dışarıdan birinin yardımı
gerekebilir.

©Klaus Nielsen, pexels.com
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Tanrı seni terk etmez
Tanrı’yla bilinçli bir ilişkin olduğunda yaşamın temelinden
değişir. TANRI kesinlikle hep seninle. Tanrı şöyle söz verdi: “Seni
terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım.” (Yeşu 1:5)
Ölümden dirilmiş olan İsa Mesih’e dön ve yaşamını O’na ver.
(“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi.
Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz
yaşama kavuşsun.”Yuhanna 3:16) Sana Deutschland-
Begleiter.de’yi tavsiye etmiş olan kişi belki bu konuda sana
yardımcı olabilir.

Tanrı Kutsal Kitap’ta ihtiyaçlarımızı O’na söylememizi istiyor (örneğin Mezmur 50:15).
Tanrı’nın seni anlayacağından ve sana cevap vereceğinden emin ol – bu bazen
beklediğinden daha farklı görünse de.

Tanrı’yla yaşıyorsan, küçük ritüeller ya da simgeler O’nun sözlerini hatırlamana yardımcı
olabilir: dua ederken, Tanrı’nın huzurunda olduğunun işareti olarak bir mum yakabilirsin.
Çantana koyduğun kilden yapılmış ya da tahta bir kalp, onu eline aldıkça sana Tanrı’nın
seni ne kadar sevdiğini hatırlatabilir. Her güne bir şükran duasıyla başla.

Bir Hristiyan topluluğunda başka Hristiyanlarla birlikte olma fırsatı bulabilirsin. Birlikte
Tanrı’yı övüp, Tanrı’yla birlikte yaşama konusunda birbirinizi cesaretlendirebilirsiniz.

https://Deutschland-Begleiter.de
mailto:info@Deutschland-Begleiter.de


D e u t s c h l a n d - B e g l e i t e r

©2018-2021 Deutschland-Begleiter.de
Koordination und Umsetzung: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@Deutschland-Begleiter.de 28

> Almanya’da Yaşam

Almanya’da yas kültürü

Birisi bir yakınını kaybettiğinde bu kişiye nasıl baş sağlığı
dileyeceği, yani yas tutan kişinin yasını paylaştığımızı nasıl ifade
edeceğimiz konusunda her ülkede olduğu gibi Almanya’da da
farklı gelenekler vardır. Bir yakınını kaybeden bir kişi örneğin
ağlayarak, siyah kıyafetler giyerek ya da örneğin ölen kişinin bir
fotoğrafını siyah bir kurdeleyle bağlayarak simgesel olarak
acısını gösterir. Ayrıca Almanya’da insanlar acılarını içlerinden ve
sessizce yas tutarak yaşarlar, sesli bir şekilde dışa vurarak değil.

Kamuya mâl olmuş önemli bir kişi öldüğünde ya da bazı felâketlerde kamu
kuruluşlarında bayraklar yarıya indirilerek resmi yas gösterilir.

Ölen kişiyi onurlandırmak
Ölen kişinin yakınlarına baş sağlığı dilemek istendiğinde örneğin
“Mein (herzliches) Beileid” (acınızı yürekten paylaşıyorum) denir.
Baş sağlığı dilemek için bir başsağlığı karti gönderilir (siyah
çerçevesinden anlaşılır), karta teselli edici sözler yazılır ve bazen
yüksek cenaze masraflarına katkıda bulunmak için para da
konabilir.

Mezar kapatıldıktan sonra mezarın üstüne ölen kişinin ebediyete uğurlandığını
simgeleyen bir çelenk konur. Son yıllarda gittikçe artan oranda insanlar öldükten sonra
yakılmayı ve küllerinin bir kül kavanozuna konmasını istiyorlar. Çünkü mezarlıklarda kül
kavanozunun konacağı kadar küçük yerler çok pahalı değiller ve fazla bakım
gerektirmezler.

Ölen kişi, hakkında güzel sözler söyleyerek onurlandırılır. Bu nedenle kural olarak ölen
kişi hakkında kötü konuşulmaz. Cenaze töreni sırasında ve sonrasında ölen kişinin hayatı
kısaca anlatılır. Ailesi, akrabaları ve arkadaşları için ne kadar değerli olduğu söylenir.
Cenazeye gelenler çoğunlukla hafif bir yemek eşliğinde birlikte bir süre oturur ve ölen
kişi hakkındaki hatıralarını paylaşırlar. Halk dilinde bu yemeğe Leichenschmaus (ölen için
verilen yemek) denir.

Ölen kişinin ya da yakınlarının herhangi bir kilisenin üyesi olmaması halinde cenaze
töreni geleneksel şekilde bir kilisede ve bir kilise görevlisiyle değil, dünyasal olarak
hazırlanır. Cenaze konuşmasını Hristiyanlık inancıyla ilgisi olmayan bir konuşmacı yapar.
Bu şekilde yapılan cenaze törenlerinin oranı gittikçe artmaktadır.
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Hristiyan bakış açısı
İsa’yla kişisel bir ilişkisi olan Hristiyanlar öldükten sonra
sonsuzluğu Tanrı’yla birlikte geçireceklerine inanırlar. Ölümden
sonra sonsuz yaşam olduğu için bedenin ölümü bir son değildir.
Bu nedenle İsa’yla yaşamış olan birinin cenaze törenine
katılanlar, ölen kişinin sonsuza dek yaşayacağı ve kendileri de
İsa’yla yaşıyorlarsa onu bir gün tekrar görecekleri bilincindedirler.
Bu inancın temeli İsa’nın söylediği şu sözlere dayanır: “Sözümü
işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır.”
(Yuhanna 5:24) İsa, ölümü ve ölümden dirilmesiyle, günahı nedeniyle Tanrı’dan ayrı
düşmüş olan insanların günahını üstlenerek Tanrı’ya giden yolu açmıştır. (Bu konu şurada
daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır: Paskalya (Diriliş Bayramı) – Büyük Bir Bayram) Bu
nedenle inançlı Hristiyanlar cenaze törenlerinde umut dolu ilahiler söylerler. Bazı cenaze
törenlerinde yas tutma simgesi olan siyah siyah giysiler de giyilmez.

İster kilisede yapılan bir tören olsun, isterse dünyasal bir tören olsun, Hristiyan inancının
verdiği umut olmaksızın Almanya’daki cenaze törenlerinde çok az teselli sözü
söylenebilir. Bu nedenle henüz hayattayken sonsuzluğu nerede geçireceğimiz
konusunda düşünmek çok önemlidir.
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Yasla başa çıkmak

Şu anda yas mı tutuyorsun, ya da bir yakının mı yas tutuyor? Yas
tutmak üzgün olmakla aynı anlama gelmez. Yas daha derinlerde
hissedilen bir kederdir, çünkü sevdiğin birini ya da senin için
anlamı olan bir şeyi kaybettiğin zaman yas tutarsın.

Örneğin kaçmak ya da göç etmek zorunda olduğun için
memleketini, aileni ya da sosyal çevreni kaybetmiş olabilirsin. Ya
da işini, hayallerini ya da sağlığını kaybetmiş olabilirsin.

Yas sürecini atlatmak
Yas tutan kişiye sevgi gösterecek, destek olacak ve teselli edecek kişilerin olması çok
iyidir. Bize en iyi teselliyi, İsa Mesih’te insan olmuş ve bizi çok iyi anlayan her şeye gücü
yeten Tanrı verebilir. O’nu tanırsan seni derinden teselli etmesine izin verebilirsin. Tanrı
şöyle diyor: “Ne mutlu yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler.” (Matta 5:4)

Yas tuttuğunda günlük yaşantında kendi kabuğuna çekilmemen
iyi olur. Duygularını açıkça gösterebileceğin en azından bir kişiyi
bul. Seninle aynı şeyleri yaşamış olan kişileri bulup onlarla
konuşman da iyi olur. Yas, atlatmak için zamana gerek
duyduğumuz bir süreçtir. Günlük yaşantını mümkün olduğunca
düzenleyerek yaşaman sana destek olabilir. Sana acı verse de
acıyı ve ona bağlı duyguları bastırma. Kaybınla başa çıkmak için
yas sürecinde kendine zaman tanı.

Bu bize zor gelse de aydınlık ve karanlık, sevinç ve keder, yaşamın bir parçasıdır. İyi
hatıralarımızı muhafaza etmek, ama aynı zamanda yeni şeylere karşı da açık olmak
acılarımızı dindirebilir. Bu kolay bir şey değildir ama, yeni bir bakış açısı umut ve yaşama
sevinci verir.
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Ölüm ve sonsuzluk
Bu, sevdiğin birini ölüm nedeniyle kaybettiğinde de geçerlidir.
Sevdiğimiz kişinin, sonsuzluğu Tanrı’nın yanında geçireceğini ve
onun sonsuzluk boyunca iyi durumda olacağını bilmek çok özel
bir tesellidir. Çünkü Tanrı, İsa’nın öldüğüne ve ölümden
dirildiğine inananlara, Tanrı’yla barışmış olan herkese sonsuz
yaşam vaat etti (2. Korintliler 5:15-18). Eğer sen de Tanrı’yla bu
şekilde barışmışsan, sevdiğin kişiyi sonsuzlukta tekrar
göreceğinden emin olabilirsin ve bu sevincini yaşayabilirsin.

Eğer sonsuzluğu Tanrı’yla birlikte geçirebileceğinden emin değilsen, bu konuda daha
fazla bilgi almak için sana Deutschland-Begleiter.de’yi tavsiye etmiş olan kişiye sor. Ya da
yaşayan Tanrı’yla kişisel bir ilişkisi olan ve sana bu yolda eşlik edebilecek insanların
olduğu bir Hristiyan topluluğuna, bir kiliseye başvur. İstersen duayla ve Kutsal Kitap’tan
okuyarak doğrudan Tanrı’ya sorabilirsin. “Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız,
kendimi size buldurtacağım”diyor Tanrı, Yeremya 29:13-14 ayetlerinde. Tanrı seninle
yakın bir ilişkisi olmasını istiyor – O seni bekliyor!

Yas tutanlara destek olmak çok önemli bir hizmettir
Yas tutan kişinin yanında olarak ve onu öğütler vermeden
dinleyerek ona en iyi şekilde yardımcı ve destek olabilirsin. Bu
zorlu yolda yürü, yas tutan kişiye karşı sabırlı ol ve duayla onu
Tanrı’nın huzuruna getir; çünkü sadece Tanrı gerçek teselliyi
verebilir. Yalnızlık çeken kişiyi anlamaya çalış ve onu olduğu gibi
kabul et. Başkaları için hayat devam etse de onun için hiçbir
şeyin eskisi gibi olmadığını ve bu nedenle çevresinden gittikçe
daha çok uzaklaştığını dikkate al.

Yardım etmek istediğin halde tek başına bunu başaramayacağını hissediyorsan, ya da
yardım etmek istediğin kişinin anadilini çok iyi konuşamıyorsan sana destek olacak
birilerini ara. Deutschland-Begleiter.de’de yakınında bulunan, mülteciler ve göçmenler
için hizmet sunan Hristiyan topluluklarının bir listesini bulabilirsin.

Tanrı seninle beraber ve seni başkalarının hayatında etkili olman için kullansın!
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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. Birçok yerde de Noel
pazarları yapılır.
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. Noel
bize Tanrı’nın İsa’nın bedeninde biz insanlar için bir kereye mahsus olmak üzere kendini
adamasını hatırlatır. Noel'de Hıristiyanlar, takvimimizin de başlangıcı olan İsa'nın
doğumunu kutlarlar.

Armağanlar ve Kusursuz Bir Ortam
Hristiyanlar için İsa, Tanrı'nın dünyaya verdiği en büyük armağanıdır. Bu yüzden hediyeler
Noel'in önemli bir parçasıdır. Noel'in Hıristiyan köklerinin artık farkında olmayan veya
Noel’e önem vermeyen insanlar bile Noel'i genellikle bir sevgi, aile ve barış kutlaması
olarak görürler. Ama bu aynı zamanda Hıristiyan kökenlerini de yansıtır: Hıristiyanlar,
İsa'da, Tanrı'nın insanlara sevgisini ve barışını verdiğine inanırlar.

Kilisede Tapınma ve Noel Hikayesi
24 Aralık Noel arifesinde birçok insan kiliseye gider. Kendileri
derin bir kişisel inanca sahip olmasalar bile, geleneksel olarak
Noel'de kiliselere 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 ebeveynleri 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 çobanlardı. Daha sonra gökyüzünde bir yıldız, bir grup bilge
adamı İsa’ya – Meryem’in oğluna – ahıra kadar getirdi.

©Karl-Heinz Laube, pixelio.de
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Özel Bir Zaman
Bu hikaye ayrıcaWeihnachtskrippe (Noel yemliği) adı verilen
çeşitli figürlerle de gösterilir. Pek çok kişinin evinde ve kiliselerde
İsa’nın doğumunu anlatan ve bir yemlikten ve İsa’yı, ebeveynleri
uzak ülkeden gelen bilge adamları ve çobanları gösteren
fügürlerden oluşan süsler vardır. 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.

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.
Noel'in asıl anlamı kesinlikle bu değildir, ama bunu böyle anlamak ta güzeldir.
Noel bayramı günlerinde, 25 ve 26 aralıkta 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. Bayram kutlaması geleneksel olarak
aile içinde kutlanır ve kökeni hristiyan geleneğine dayanır.

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!

©Achim Reicher, pixelio.de
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Paskalya (Diriliş Bayramı) – Büyük Bir Bayram

Şubat ayında marketlere yumurta ve tavşan şeklinde çikolatalar
gelmeye başlar. Bunlar Paskalya‘nın (Diriliş Bayramı‘nın)
habercileridir ve bunun Batı kültüründe derin kökleri vardır. Bu
bayram için kesin bir gün yoktur. Paskalya‘nın kutlandığı pazar
günü ilkbahardaki dolunayı takip eder. Bu da çoğunlukla mart
sonu ya da nisan başı gibidir.

Hristiyanlar için Karfreitag‘dan (Paskalya‘dan önceki cuma günü
– Kar=üzüntü, keder, Freitag=cuma) Paskalya pazartesisine kadar geçen zaman yılın en
önemli tatil günlerinden biridir. Almanya‘da Karfreitag ve Paskalya, Paskalya
pazartesisine kadar geçen toplam dört gün ile resmi tatil günleridir. Bu günlerde
marketler, mağazalar ve dükkanlar kapalıdır. Yumurtalar ve tavşanlar yeni yaşamı ve
dirilişi simgelerler. Doğa da bu zamanda canlanır, ilkbahar gelir – Diriliş Bayramını
kutlamak için en ideal zaman.

Almanya’da Gelenekler
Paskalya’yla ilgili geleneklerin pek çoğu toplumun Hristiyan kökleriyle ilgilidir. Ne var ki
zamanla bu gelenekler birçok insan için Hristiyanlıkla ilgili anlamlarını kaybettiler. Örneğin
Paskalya’dan önceki yaklaşık yedi hafta aslında oruç tutma zamanıdır. Bu zamanda
Hristiyanlar geleneksel olarak kendilerini Paskalya’ya hazırlarlar. Bazıları gün boyunca hiçbir
şey yemeyerek oruç tutarlar, bazıları da sadece oruç dönemi boyunca bazı yiyeceklerden
sakınarak oruç tutarlar. Bu şekilde bütün ilgilerini daha önemli olan şeye – İsa Mesih’e –
odaklamaya çalışırlar. Tatlı yiyecekler Paskalya’dan önce, oruç tutulan zamandamarketlere
gelseler bile: Paskalya öncesi oruç döneminde bazı şeyleri tüketmeme geleneği yaygındır.

Gründonnerstag ve Karfreitag
Paskalya’dan önceki perşembe günü, yani Almanca’da
Gründonnerstag denen gün (grün=yeşil, Donnerstag=perşembe),
Hristiyanlar İsa Mesih’in arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği son
akşamı hatırlarlar. Bu olay Kutsal Kitap’a dahil olan İncil kitabında
yazılıdır. Bu son akşam İsa yakında ne kadar acı çekeceğinden
bahsetti ve ekmeği ve şarabı masadakilerle paylaştı. Bunu,
gelecekte bütün Hristiyanlar O’nu ansınlar ve O’nunla birlik
olmayı yaşasınlar diye yaptı. Aynı akşam İsa tutuklandı.

İsa’nın ifadesi alındı, O’na işkence edildi ve sonunda ölüme
mahkum edildi. Ölüm cezasının infazı ve İsa’nın çarmıhta
acımasızca öldürülüşü Hristiyanlar tarafından Karfreitag denen
cuma günü anılır. Suç ve günah biz insanları Tanrı’dan ayırır. Bunu
bize Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitap öğretir. Tanrı iyidir, kutsaldır
ve kusursuzdur. Bu nedenle hiç kimse O’nun önünde duramaz. Çünkü herkes günah
işlemiştir. Günah ise bizi ölüme ve Tanrı’dan sonsuza dek ayrı olmaya götürür. İnsanlar bu
durumu kendi güçleriyle değiştiremezler. İbrahim’in, oğlunu kurban olarak sunmaya razı
oluşu, daha o zamanda gelecek olan Kurtarıcı’ya işaret ediyordu. İbrahim’in oğlu kurban
olarak sunağın üstünde yatarken Tanrı başka bir kurban gönderdi. Bu kurban, İbrahim’in
oğlu yaşayabilsin diye onun yerine kurban edilmeliydi.

©joshblade, istock.com
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Kutsal Kitap’ta hayvanların kanının bizi Tanrı’nın yargısından ve hak ettiğimiz cezadan
kurtaramayacağı yazılıdır. Bunun için saf ve kusursuz bir kurban gerekir. Günahsız ve saf
olan tek varlık Tanrı’nın kendisidir. Bu nedenle sadece Tanrı’nın kendisi suçumuzu
kaldırabilir ve biz insanları kurtarabilir. Kutsal Kitap’ın pek çok yerinde bir Kurtarıcı’nın
geleceği duyurulur.

Bu Kurtarıcı – Mesih – sıradan bir insandan daha fazlasıdır. Tanrı’nın kendisi insan
bedeninde dünyaya gelmiştir. Peygamber Yeşaya İsa’nın doğumundan 750 yıl önce
Mesih’in günahlarımız için bir kuzu gibi kendini kurban edeceğini söyledi. Peygamber
Vaftizci Yahya İsa’yı ilk kez gördüğünde şöyle dedi: “İşte dünyanın günahını ortadan
kaldıran Tanrı kuzusu!”

İsa Tanrı’ya Giden Yolu Açtı
İsa, çarmıhtaki ölümüyle imanlıların günahlarını kendi üzerine
aldı ve ölümden dirilişiyle Tanrı’ya, Baba’ya, giden yolu açtı. Yeni
Ahit’te (diğer adıyla İncil) Yeruşalim’deki (Kudüs) tapınağın
perdesinin ortadan ikiye bölündüğü yazılıdır. Yahudi
tapınağındaki bu perde insanlarla Tanrı’nın ayrı olduklarının bir
simgesiydi. İsa ölümüyle bu perdenin yırtılması, insanların İsa
Mesih aracılığıyla artık Tanrı’yla (Baba’yla) kişisel bir ilişkileri
olabileceğinin bir işaretiydi. İsa’da kesin kurtuluşa sahibiz ve ebediyeti Tanrı’yla
geçireceğiz. Yani Karfreitag dediğimiz gün yaşananlar bir kaza olmadığı gibi kötünün
zafer kazanması anlamına da gelmez. Tanrı bunu çok uzun zaman önce planlamıştı. Bunu
örneğin Davud’un yazdığı 22. Mezmur’da, Yeşaya peygamberin kitabının 53. bölümünde
veya Yuhanna’nın müjdesinin 10. bölümünde okuyabiliriz.

İsa’nın değil de O’nun yerine Yahuda’nın çarmıha gerildiği şeklinde bir şeyler duymuş
olabilirsiniz. Bu iddia hiçbir tarihi belgeyle ispatlanamayacak bir şeydir ve İsa’nın pek çok
kez kendi ölümünden bahsettiği ifadelerle çelişmektedir. Eğer Hristiyanların haça
taptıklarını duymuşsanız, bu da doğru değildir. Hristiyanlar sadece Tanrı’ya taparlar.

Paskalya – İsa’nın Bedensel Dirilişi
Paskalya günü (pazar günü) Hristiyanlar İsa’nın ölümden dirilişini
anarlar. Hristiyanlar İsa’nın, elçilerine daha önce pek çok kez
söylemiş olduğu gibi, ölü olarak kalmadığına, aksine ölümü
yendiğine inanırlar. Örneğin Matta’nın yazdığı müjdenin 12.
bölümde İsa’nın ölümünü ve dirilişini bir balığın karnında üç gün
boyunca kalan Yunus peygamberin yaşadıklarına benzettiği
yazar.

Bazı insanlar İsa’nın gerçekten öldüğünden ve sonra dirildiğinden şüphe duyarlar. Kutsal
Yazılarda Tanrı’nın gönderdiği birçok peygamber İsa’nın gelişini, ölümünü ve dirilişini
önceden bildirdiler. İsa’nın yaşamında bu peygamberlikler gerçekleşmiş oldu.

©Glenda Powers, fotolia.de
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Romalı tarihçilerin eserleri gibi Kutsal Kitap dışındaki kaynaklarda da bu olaylara
değinilmektedir. İsa’nın ölümü ve dirilişi, doğruluğundan emin olunan tarihsel
gerçeklerdir. Örneğin bir bilim adamı olan Josh MacDowell Hristiyanlığı çürütmek
istiyordu. Ama yaptığı araştırmaların sonucunda İsa’ya iman etti ve araştırmalarının
sonucunu“Diriliş Gerçeği”adlı kitabında yazdı.

O zamanın iktidar sahibi kişileri İsa’nın dirilmesinden korkuyorlardı. Bu yüzden mezar
taşını resmi olarak mühürlettiler ve mezarı güvenlik altına aldılar. Ama daha sonra İsa’nın
bedenini bulamadıkları için İsa’nın dirilmiş olması gerekiyordu. İsa gerçekten dirilmiş
olmasaydı O’na iman etmek de anlamsız olurdu. İsa dirilişinin ardından birçok kişi
tarafından görüldü ve örneğin yemek yedi. İsa’nın 12 elçisinden biri olan Tomas O’nun
dirildiğine inanmamıştı. Ama İsa’yı kendi gözleriyle görüp yaralarına dokunduğu zaman
buna iman etti.

Dünya çapında bütün Hristiyanlar İsa’nın bedensel dirilişine olan imanlarını ve bunun için
hissettikleri sevinci Paskalya’da birbirlerini selamlarken gösteriyorlar. Birbirlerine şöyle
diyorlar: “Rab İsa dirildi!”Bunu duyanlar şöyle yanıt veriyorlar: “Evet, O gerçekten dirildi!”

Daha Fazla Bilgi
Eğer Paskalya (Diriliş Bayramı) hakkında daha fazla bilgi edinmek
isterseniz, o zaman örneğin yakınınızdaki bir Paskalya Bahçesi’ne
gidebilirsiniz (www.sinnenpark.de). Bu bahçelerde İsa’nın
Gründonnerstag dediğimiz tutuklandığı günden Paskalya günü
dediğimiz pazar günü dirilişine kadar olan hikayesi canlı bir
şekilde gösterilir. Ve elbette isterseniz Paskalya günü tapınmayı
görmek için yakınınızdaki bir kiliseye gidebiirsiniz.

Birçok Hristiyan topluluğunda Paskalya Yürüyüşü yapılır ve bebaberce kahvaltı edilir.
Bütün bu kutlamalara Hristiyan olmayan misafirler de gelebilirler. Böyle bir kutlamanın
yapıldığı bir tapınmayı ziyaret edin – belki size Deutschland-Begleiter.de ‘yi tavsiye etmiş
olan kişiyle gidebilirsiniz.

Size Hristiyan inancını da anlamakta yardım edecek kişileri nerede bulabileceğinizi
Deutschland-Begleiter.de ‘nin iletişim sayfasında bulabilirsiniz.

Ayrıca: Eğer Paskalya günü bahçede ya da evlerinde şekerler ve
çikolatalar arayan çocuklar görürseniz, bu gelenek de Paskalya
kutlamasının bir parçasıdır. Böyle tatlıları ve ufak armağanları
saklamak ve onları aramak Almanların Paskalya’da uyguladıkları
güzel bir gelenektir.
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İsa‘nın Göğe Alınması

Paskalya’dan kırk gün sonra, Hristiyanların İsa’nın göğe alınışını
kutladıkları, Almanca’da “Himmelfahrt”denen bir tatilgünü daha
vardır. O gün İsa’nın bedensel olarak dirildikten sonra dünyada
kalmadığı hatırlanır. İsa arkadaşlarının gözü önünde Babasının
yanına – doğrudan göğe – alındı. Yazdığı müjdenin 24.
bölümünde Luka bunu şöyle anlatır:
“İsa onları kentin dışına, Beytanya’nın yakınlarına kadar götürdü.
Ellerini kaldırarak onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanlarından
ayrıldı, göğe alındı. Öğrencileri O’na tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim’e
döndüler.”

Bu andan itibaren İsa bedenen insanlar arasında görünmez oldu. O şimdi Tanrı’nın
yanında, gökte. Ve dünyanın sonuna doğru oradan dünyaya tekrar gelecek ve herkes
O’nu görecek. İsa’nın göğe alındığı günden beri dünyadaki herkes dualarında İsa’ya
seslenebilir.

Ama İsa arkadaşlarını dünyada yalnız bırakmaz. Onlara Kutsal Ruh’u gönderir. Kutsal Ruh
aracılığıyla İsa her imanlıya çok yakın olabilir. Hristiyanlar Kutsal Ruh’un gelişini
Pentikost’ta kutlarlar.

İsa’nın Göğe Alınışı – Unutulmuş Bir Bayram
Bugün birçok insan İsa'nın Göğe Alınışı olarak bilinen
Himmelfahrt bayramının ne anlama geldiğini bilmezler.
Himmelfahrt, Almanya’da resmi tatil günüdür, ama pek çok kişi
bu günü“Babalar Günü”olarak kutlamaya başlamıştır. Buna göre
o gün erkekler birlikte gezi yaparlar ve bu gezilerde bolca alkollü
içki tüketirler.

Eskiden o güne özel, özellikle de çiftçiler arasında çeşitli
gelenekler vardı. O gün çiftçiler bol ürün alma dileğinde bulunurlardı. Doldurulmuş
güvercin gibi “kanatlı bir hayvanın eti” yenirdi. Ayrıca o gün için pişirilmiş kuş biçimindeki
ekmekler bunun özel bir gün olduğunu gösterirlerdi.

İsa’nın göğe alındığı gün olarak hatırlanan bu günde Hristiyanlar kiliselerde ya da açık
havada herkese açık yerlerde toplanarak tapınırlar. Böyle tapınmalara da ziyaretçiler
çekinmeden katılabilirler – Hristiyan olsunlar ya da olmasınlar, hiç önemli değil.

©Kathrin Brechbühler, pixelio.de
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Almanya‘da Pentikost

Paskalya‘dan 50 gün sonra – Pentikost‘ta – Hristiyanlar, İsa‘nın söz verdiği Kutsal Ruh‘un
gelişinin hatırlarlar. Pentikost Almanya‘nın Hristiyan geleneklerinde kökleşmiş olduğu
için bir sonraki gün olan pazartesi günü de tatildir. O gün de bütün alış veriş yerleri
kapalıdır.

Pentikost – Kutsal Kitap’a Göre Kökeni
Pentikost’un ne olduğu Yeni Ahit’te (İncil) anlatılır. Roma İmparatorluğu’nun bir kültür
merkezi olan Yeruşalim’de dünyanın değişik ülkelerinden gelen birçok insan hep birlikte
bir bayramı kutlamak için toplanırdı. İsa’nın arkadaşları da çok tuhaf, mucizevi bir şey
gerçekleştiğinde, bir evde toplanmışlardı. Kutsal Kitap’ta bu
şöyle anlatılır:

“Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu.
Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarin esişini andıran bir ses geldi ve
bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir
şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların
hepsi Kutsal Ruh’la doldular. Ruh’un onları konuşturduğu başka
dillerle konuşmaya başladılar.” (Elçilerin İşleri 2:2-4) Yeruşalim’e gelmiş olan pek çok insan
çok şaşırmıştı ve şöyle bağırdılar: “Bakın bu konuşanların hepsi Celileli değil mi? Nasıl oluyor
da her birimiz kendi ana dilini işitiyor?” (Elçilerin İşleri 2:6-8)

Pentikost’la Birlikte İsa’yla İlgili Müjde Bütün Dünyaya Yayılıyor
Pentikost’ta Hristiyanlar Kutsal Ruh’u aldılar. Bunun anlamı şudur: Tanrı onların içinde
yaşıyor. Elçilerden oluşan küçük ve korkak grup, birdenbire Tanrı’nın olağanüstü işlerini
değişik dillerde anlatmaya başladı. Artık dünyadaki herkes Tanrı’nın yüce sevgisini
duymalıydı. Bu müjde çabucak yayıldı. Birçok insan eski yaşamından vazgeçti. Tanrı
onların bütün yükünü alabilirdi. Artık yeni bir yaşama başlamak istiyorlardı. İsa hakkında
daha fazla öğrenmek için düzenli olarak toplanmaya başladılar. Birlikte kutlamalar
yaptılar ve kocaman bir aile gibi oldular. Dolayısıyla Pentikost bütün dünyada Hristiyan
topluluklarının, diğer bir deyişle kilisenin doğum günü oldu. Bu topluluk başından
itibaren çeşitli kökenlerden gelen insanlardan oluşuyordu.

Jean II Restout:„Pfingsten“
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Bugün Pentikost
Pentikost, üçüncü yüzyıldan beri kutlanmaktadır. Hep Paskalya’dan elli gün sonra.
Yunanca’da elli “pentecoste”demektir, “Pentikost”adı da buradan gelir. Almanya’da
Pentikost’ta “iki gün” tatil yapılır. Pentikost pazarı ve Pentikost pazartesisi vardır. Bu
günlerde tapınmalar genellikle açık havada yapılır. İnsanlar açık havada toplanırlar,
çünkü yazın gelişi yaklaşmıştır.

Noel’in ve Paskalya’nın aksine Pentikost için çok az sayıda
gelenek vardır: Kiliseler taze huş ağacı dallarıyla süslenir.
Genellikle uzun Pentikost yürüyüşlerine çıkılır. Almanya’nın bazı
bölgelerinde Pentikost ateşi yakılır. Kırsal alanlarda insanlar ilk
önce hayvanlarını Pentikost günü otlaklara çıkarır ya da çayırlara
salarlardı. Bu arada mutlaka bir “Pentikost öküzü”olurdu. Bu
öküz renkli renkli süslenirdi ve sığır sürüsünü yokuş yukarı
yönlendirirdi. Eski geleneklerin bazıları bugün artık ya hiç
uygulanmamaktadır, ya da çok nadiren uygulanmaktadır.

Pentikost, Kutsal Ruh’un bayramı olarak, umudun ve sevincin bayramıdır. Ve bu ikisine
bugünkü dünyamızda fazlasıyla ihtiyacımız var!

©siepmannH, pixelio.de
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Almanya‘da Tatiller

Tatil günleri, önemli olayları anmak içindir. Almanya‘da periyodik
olarak tekrarlanan bazı tatil günleri vardır ve bunların çoğunun
kökeni Hristiyanlığa dayanır. Örneğin Paskalya (Diriliş Bayramı),
İsa‘nın Göğe Alınışı ve Pentikost. Bu bayramların ne olduğu
Deutschland-Begleiter.de de açıklandı. Bunun dışında devlet,
siyasi ve toplumsal olayları anmak için Almanya‘nın Birleşmesi, 1
Mayıs gibi başka günleri de tatillere ekledi.

Tatil günlerinde alışveriş yapılan yerlerin çoğu kapalıdır ve pek çok kişi işe gitmez.
Almanya‘da dinlenme günü pazar günüdür ve çeşitli tatiller sayesinde iş ve dinlenme
temposu tamamlanmış olur. Pazar gününün dinlenme günü olması, Hristiyanlığa dayanır
ve Almanya‘da ve Avrupa‘da uygulanır.

Almanya’nın Birleşmesi
2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa yeniden düzenledi. Bu sayede Sovyetler Birliği’nin
yönetimi altında olan doğu ülkeleriyle, ABD’nin yünetimi altında olan batı ülkeleri
arasında bir rekabet oluştu. Böylece 1949 yılında sosyalist Demokratik Alman
Cumhuriyeti (DDR) ve batı anlayışındaki Federal Alman Cumhuriyeti (BRD) oluştu.
Başkent Berlin de ikiye bölündü. Demokratik olarak yönetilen Federal Alman
Cumhuriyeti’ndeki hızla yükselen refah ve büyük siyasi özgürlük, ilerleyen yıllarda
Demokratik Alman Cumhuriyeiti’nden pek çok vatandaşın Batı Almanya’ya kaçmasına
neden oldu. Bunun sonucu olarak Demokratik Alman Cumhuriyeti 1961 yılında iki
Almanya sınırı boyunca ve Berlin’in ortasında dikenli telle örülü ve silahlı askerler
tarafından gözlenen duvar yaptı. Bu sayede iki Almanya’nın ayrılığı sağlamlaştırılmış
oldu.

Uzun süre bu ayrılık sanki kapatılamazmış gibi göründü. Doğu
Almanya’da devlet komünist ideolojiyi dinin yerine geçirdi. Bu
şekilde, Hristiyanlığın Almanya’da derin kökleri olmasına rağmen
Hristiyanlar baskı altına alındı. Ama Hristiyanlar bu baskı
zamanında da inançlarını yaşamaya devam ettiler. Bu nedenle
özellikle kiliselerde bir direnme başladı. Leipzig’te bulunan
Nikolai Kilisesi’ndeki ve başka yerlerdeki barış duaları, bu
direnmenin önemli bir parçasıydı. Direnme sonuçta 1989 yılında Berlin Duvarı’nın
yıkılmasına yol açtı. Doğu Almanyalı siyasetçi Horst Sindermann daha sonra şöyle
demiştir: “Her şeye karşı hazırlıklıydık, bir tek dua ve mumlara karşı hazırlıksızdık.”Duvarın
yıkılmasından sonra iki Almanya’nın birleşmesini isteyen sesler artmaya başladı. Böylece
3 Ekim 1990 yılında iki Almanya birleşti. Bu önemli olayı anmak için “Tag der deutschen
Einheit” (Tekrar Birleşme Günü) vardır. O gün örneğin kiliselerde şükran ayini yapılır.

©Berliner Senat, Fotograf unbekannt
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1Mayıs
1 Mayıs, “İş Bayramı”olarak pek çok ülkede kutlanır. Bu bayramın
kökeni Amerika‘da işçilerin 1886 yılında kötü çalışma koşulları
nedeniyle yaptıkları grevlere dayanır. O zamanlar işçiler çok az
ücretle günde 12 saat çalışmak zorundaydılar ve günde 8 saat
çalışılmasını istediler. Birkaç gün süren bu genel grevde şiddet
de kullanılmıştı. Bir bombanın patlaması sonucu pek çok işçi ve
polis hayatını kaybetti.
1890 yılından beri Avrupa‘da da bu gün anılmaktadır. Avrupa‘da
pek çok büyük şehirde grevler ve gösteriler yapıldı ve işçiler daha iyi çalışma koşulları için
mücadele ettiler, çoğunlukla da işverenlerden ve devletten gelen büyük bir direnmeyle
karşılaştılar. Almanya‘da da sendikalar tarafından desteklenen büyük bir işçi hareketi
başladı. İşçiler düzenli olarak her 1 Mayıs‘ta baskı altında tutulmalarına ve düşük ücretle
çalışmalarına karşı gösteri yaptılar. Bu nedenle 20. yüzyılın başından beri 1 Mayıs tatil
günüdür ve o gün insanların çoğu işe gitmek zorunda değildir.
Günümüzde artık çok fazla kişi Mayıs gösterilerine katılmıyor, çünkü çalışma koşulları o
zamanlardakine kıayasla son derece iyi. İnsanlar bu nedenle bu tatil gününü aileleriyle
birlikte geçirmeyi tercih ediyorlar.

Kırsal yerlerde 1 Mayıs‘ta Mayıs Ağacı dikme geleneği hala devam ediyor. Bu, genellikle
renkli şeritlerle süslenmiş yüksek bir huş ağacı ya da çam ağacı gövdesi oluyor. Bu olay
genellikle yerel bir şenlikle birleştiriliyor; üflemeli çalgılar çalınıyor, yöreye özgü
geleneksel kıyafetler giyiliyor ve “Mayıs Dansı” yapılıyor.

Yılbaşı ve Yeni Yıl
Yılbaşı ve yeni yıl Noel’den sonra gelse de, yılbaşı tatili dini bir
tatil değil. Önceleri insanlar bu özel günde, yeni yılın
başlangıcında kötü ruhları kovmaları gerektiğine inanıyorlardı.
Bu kutlama, Hristiyan geleneğinde yer almasa da Almanya’nın
gelenekleri arasındadır. Kötü ruhları kovmak için havai fişekler
atılır ve çatapatlar patlatılırdı. Bu uygulama bugün de devam
etmektedir.
Yılbaşı, insanların aileleriyle ve arkadaşlarıyla yeni yılın gelişini
kutladıkları bir gündür. Birlikte yemekler yenir, oyunlar oynanır ve beraber rahat bir
zaman geçirilir. Bazıları o gece bol miktarda alkollü içki tükettikleri partiler yaparlar. Pek
çok kişi yılbaşı gecesi yeni yılla ilgili dileklerini dile getirir. Saat tam on ikide sekt
pardakları tokuşturulur ve herkes birbirine yeni başlayan yılla ilgili iyi dileklerde bulunur
ve hatta Tanrı’nın bereketini diler.

İnsanlar havai fişek ve benzeri şeyleri sadece o gün ve belli çerçevede kullanabilirler.
Yılbaşı günü yarım gün ve ertesi gün (1 Ocak) de tam gün yasal olarak tatildir, böylece
insanların çoğu işe gitmek zorunda değildir, alışveriş yerleri de kapalıdır.

©Mummelgrummel, CC BY-SA 3.0
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Aile Kutlamaları:
Kişisel Önemi OlanOlayları Kutlamak

DoğumGünleri
Almanya’da doğum günü, kişinin telefonla, e-postayla, kartla
veya bir ziyaretle kutlandığı önemli bir gündür. Doğum günü
genellikle aileyle ve arkadaşlarla kutlanır ve hediyeler verilir. Bu
davranış, kişiye verilen değeri gösterir. Bu gelenek, Almanya’nın
Hristiyan köklerine dayanır: Her insan Tanrı için değerlidir,
önemlidir ve benzersizdir.

Doğum gününüzü ister her yıl kutlayın, isterse şimdiye kadar hiç kutlamamış olun, siz de
Tanrı’nın gözünde değerlisiniz; çünkü Tanrı sizi seviyor ve var olduğunuz için seviniyor. Bu
arada doğum günü olan kişi kaç yaşında olursa olsun“doğum günü çocuğu”olarak
adlandırılır.

DoğumGünü Kutlaması
Eğer bir kişi bir doğum günü kutlamasına davet edildiyse, doğum günü olan kişiye bir
hediye alır. Kutlamada çoğunlukla doğum günü pastası, başka yiyecekler ve hatta akşam
yemeği olabilir. Davet edilmeden ve haber vermeden doğum günü kutlamasına
gidilmez. Çünkü kişi bir doğum gününe ya sözle, ya bir mektupla ya da e-postayla davet
edilir. Zaman nedeniyle kutlamaya gitmek mümkün değilse nezaket gereği davet için
teşekkür edip gelemeyeceğini söylemek gerekir.

Bir kişinin doğum günü varsa onunla tokalaşarak doğum günü
kutlanır. Eğer doğum günü olan kişiyi çok yakından tanıyorsanız
onu kucaklayabilirsiniz de. Çoğunlukla, Türkçe’de “Doğum
günün kutlu olsun” ifadesiyle aynı anlama gelen “Alles Gute zum
Geburtstag!” ya da “Herzlichen Glückwunsch!”denir. İstenirse
başka iyi şeyler de dilenebilir, örneğin mutluluk, sağlık, Tanrı’nın
bereketi vs gibi. Doğum günü olan kişi iş arkadaşları için veya bir öğrenci sınıf arkadaşları
için muffin, kek veya başka türlü tatlı şeyler getirir. Yakında doğum günü olan kişi orada
da böyle bir alışkanlık olup olmadığını en yakın iş arkadaşına veya bir öğrenci sınıf
öğretmenine sorabilir.

Bazen girilecek olan yaş 50 veya 60 gibi özel bir sayıysa her zamankinden daha büyük bir
kutlama yapılır. 18 yaşını dolduran kişi reşit olmasını kutlar. Reşit olmak çeşitli hakları ve
sorumlulukları da beraberinde getirir. Örneğin kişi ehliyet alabilir, yanında biri eşlik
etmeden araba kullanabilir, sözleşmeler imzalayabilir ve seçimlerde oy verebilir. Aynı
zamanda 18 yaşından itibaren kişinin ceza ehliyeti de vardır.

Çocuk DoğumGünleri
Çocuklar doğum günlerine yaklaşık arkadaşlarını (yaklaşık 5-10 kişi) çağırırlar. Doğum
günü çocuğunun anne babası bu gün için özel oyunlar ya da bir program hazırlar;
örneğin bir define aramak, el işleri yapmak vs. gibi. Çocuk doğum günlerinde genellikle
birlikte yemek yenir ve doğum gününe gelen çocuklar, doğum günü olan arkadaşları için
hediye getirirler.
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Düğünler
Düğünler Almanya’da en önemli aile kutlamalarındandır. O
günün, kişinin hayatındaki en güzel gün olduğu söylenir.
Yaklaşık 150 yıldır evliliğin geçerli olması için resmi nikah
yapılması şarttır. Önceleri insanlar sadece kiliselerde
evleniyorlardı. Bugün insanların çoğu kilise törenine hala önem
verdiği için iki gün üst üste iki kutlama yapılır.

Resmi nikah genellikle en yakın aile bireylerinden ve nikah
şahitlerinden oluşan küçük bir grupla kutlanır.
Kilise nikahı bir ayinle kutlanır. Evlenen çift Tanrı’nın, pastörün ve misafirlerin önünde
evlilik birliğine girerler. Tanrı’nın kutsamasını alırlar ve birbirlerine yüzük takarlar.
Almanya’da nikah yüzüğü evli olmanın bir simgesidir ve sağ elin yüzük parmağına takılır.

Bu törenden sonra kilisenin önünde genellikle sekt içilir ve
misafirler çifti kutlarlar. Daha sonra genelde bir salonda ya da bir
restoranda kutlamaya devam edilir. Burada güzel bir yemek,
geleneğe bağlı olarak müzik ve dans vardır. Ayrıca misafirler,
çifte ne kadar değer verdiklerini gösteren eğlenceli şeyler de
yapabilirler.
Maddi nedenlerle ya da az yer olması nedeniyle evlenen çift
kilise törenine ve sonrasında sekt içmeye çok kişiyi, daha sonra
bir salonda ya da restoranda yapılan kutlamaya ise daha az kişiyi çağırabilirler. Bu
ikincisine yakın arkadaşlar ve akrabalar çağrılır. Ortalama konuk sayısı 50-150 arasındadır.
Gelenler bir hediye getirirler. Hediyeler çoğunukla içine para konan tebrik kartı
şeklindedir.

Yöreye göre farklı gelenekler de vardır. Örneğin bazı yerlerde güvercinler uçurulur, bazı
yerlerde ise çiftler odun keserler. Bazen de çiftin evini balonlarla doldurmak gibi şakalar
yapılabilir. Düğüne davet edilen kişiler bir hediye getirirler. Bazı çiftler, düğün
davetiyesine nasıl bir hediye dilediklerini yazarlar. Bazıları bir araba almak, evlerini
döşemek ya da balayına çıkmak için para isterler. Çünkü yeni evlenen çift genellikle
düğün sonrasında bir haftalığına ya da daha uzun bir süre için balayına çıkarlar. Buna
Almanca’da “Hochzeitsreise”ya da “Flitterwochen”denir.
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Vaftiz
Vaftizin Kutsal Kitap’ta yeri vardır; İsa da vaftiz olmuştur. Vaftiz, günahlı ve Tanrı’dan ayrı
yaşayan insanın ölümünü ve Mesih’te tekrar dirilişini simgeler. Bu konu İncil’de, Pavlus’un
Romalılara yazdığı mektubun 6. bölümünde, 8. ayette yazar. Vaftiz olan kişi bu eylemiyle
hep Tanrı ile yaşayacağını açıkça gösterir. Biz Hristiyanların neye inandıklarıyla ilgili daha
fazla bilgiyi de Deutschland-Begleiter.de’de bulabilirsiniz.

Geleneksel olarak pek çok anne baba bebeklerini Tanrı’nın korumasına sunmak için
onları vaftiz ettirirler. Bu tören normalde bebek 6 aylıkken yapılır ve aile ve arkadaşlarla
birlikte bir bayram gibi kutlanır. Kilisedeki tapınmada bebeğin başına çok az su serpilir.
Bu da Kutsal Kitap’taki suya daldırarak vaftiz etmeyi hatırlatır. Vaftiz annesi ya da babası
olan kişiler bu çocuğun Tanrı’yla olan ilişkisini güçlendirmek için çocuğa yaşamı boyunca
eşlik edeceklerine söz verirler.

Birçok bağımsız kilisede ve başka bazı kiliselerde bebekler
kutsanırlar. Daha sonra çocuk büyüyüp İsa’yla birlikte yaşamak
konusunda bilinçli bir karar verecek yaşa gelince vaftiz olur. Bu
şekilde olan “iman vaftizinde”vaftiz olan kişi vaftiz havuzunda ya
da bazen bir gölde tamamen suya batırılarak vaftiz olur. Daha
sonra güzel bir yemekle birlikte bir kutlama yapılır. Vaftiz töreni
olan kişiye bir hediye götürmek adettendir.

Kişi bebekken vaftiz olduysa, büyüyünce Tanrı’yla yaşamak için bir protestan ya da
katolik kilisede bilinçli bir karar verebilir. Protestan kilisede buna Konfirmation denir,
katolik kilisede ise Firmung. Her ikisi de aileler tarafından büyük bir şekilde kutlanır.
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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
düşüncelerle 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 kişilere
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
izleyebilir. 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 DavranmakGerekir?
Anaokullarında ve diğer okullarda çocukların seçtikleri kostümler genellikle zararsız
kostümlerdir. Bu nedenle çocukların bu şenliklere katılmalarında bir sakınca yoktur.
Ancak 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: derweg.org/feste/kultur/karneval2-2/

©Gustavo Andrade, 123rf.de
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Entegrasyon – Almanya‘da Başarılı Bir Yaşam
Kurmak İçin Önemli Bir Yapıtaşı

Entegrasyan Almanya‘da önemli olan ve çok tartışılan bir konudur. Deutschland-
begleiter.de olarak biz de entegrasyon konusunda size sadece bazı ipuçları verebiliriz;
çünkü başarılı bir entegrasyona götüren basit bir kılavuz yoktur. Sizin kendinizi
Almanya‘da evinizde gibi hissetmeniz, bu ülkeye ve insanlarına karşı ne kadar meraklı
olduğunuza bağlıdır. Almanya‘yı ve kültürünü öğrenmek önemlidir.

Entegrasyon kavramı birkaç sözcükle anlatılamaz.
Entegrasyonun temelinde yabancı bir ülkeye yeni gelmiş olmak
ve burada sürekli yaşamayı düşünmek yatar. Bu ülkede kendini
toplumun bir parçası olarak hissetmeye ve toplum tarafından
kabul edilmeye entegrasyon denir. Bunun gibi ülke halkı da yeni
gelenleri kültürlerinin bir parçası olarak kabul etmeli ve onlara
değer vermelidir.

Entegrasyonun gerçekleşmesi pek çok unsura bağlıdır. Bunlardan bazıları sizin
elinizdedir: Yaşam tarzıyla, diliyle ve kültürüyle Almanya‘nın bir parçası olmaya hazır
olmalısınız. Ama sadece bununla bitmiyor. Aynı şekilde bu ülkenin halkı da mültecileri ve
göçmenleri iyi karşılamaya ve onları toplumun bir parçası olarak kabul etmeye hazır
olmalııdırlar. Bunların her ikisi de kolay değildir ve her iki tarafın da birlikte çalışması
gerekir.

Entegrasyon Nasıl Başarılabilir?
Bu nedenle Almanya‘yı daha iyi anlamaya çalışmanız önemlidir.
Ciddi olarak entegrasyon için uğraşırsanız insanlar sizi olumlu
olarak ve saygıyla karşılayacaklardır. Entegrasyon kursunda
öğrendikleriniz gibi teorik bilgiler işin bir yanıdır, pratik ise diğer
yanı. Biz Deutschland-begleiter.de olarak size şunu öneriyoruz:
Almanlar‘la konuşmaya çalışın. Belki yakınınızda bir yerde
mültecilere yönelik çeşitli hizmetler veren bir dernek ya da
Hristiyan topluluğu (kilise) vardır. Ya da size Deutschland-Begleiter.de‚yi tavsiye etmiş
olan kişiye gidebilirsiniz.

En önemli tavsiyemiz ise şudur: Mümkün olduğunca çabuk Almanca öğrenin. Almanca‘yı
ailece öğrenin. Çevrenizdeki insanları tanımak için örneğin bir futbol kulübünü ya da
başka grupları ziyaret edin. Yakınınızdaki bir işletmede staj yapmak için uğraşın. Size bir
şey teklif edilene kadar beklemeyin. Çevrenizi tanımak için aktif olarak imkanları araştırın.
Bunu uzun zamandır Almanya‘da yaşayan mülteciler de tavsiye ediyorlar.
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Entegrasyon NedenÖnemli?
Entegrasyon son aylarda gittikçe daha önemli bir konu olmaya
başladı, çünkü Almanya çok sayıda mülteciyi kabul ediyor ve
onları sadece misafir olarak görmüyor. Almanya’da uzun süre –
ve hatta ömür boyu – kalacak olan mültecilerin sayısı hiç de az
değil. Bu nedenle iyi bir ortak yol bulmak için toplumsal ve
finansal anlamda çok çaba harcamalıyız.

Almanya’da yaşayan insanlar severek yardım ediyorlar. Bunu en
iyi gösteren şey de hoş geldin kültürü. Ama eğer insanlar kullanıldıklarını düşünürlerse o
zaman yardımseverliğin yerini dışlama alacaktır. Almanya’da mültecileri istemeyen
insanlar kendilerini böyle hissediyorlar. Bazıları mülteciler arasında topluma entegre
olmak istemeyen, ülkenin müsafirperverliğini kötüye kullanan sahtekâr ve hatta suç
işleme eğiliminde olan insanlar olduğundan korkuyorlar.

Entegrasyon ve Almanya’nın Hristiyan Kökleri
Eğer yavaş yavaş toplumun bir parçası olursanız, merakla
öğrenmeye devam ederseniz ve Almanya’da insanların nasıl
yaşadıklarını anlarsanız, o zaman iş bulabilir ve bağımsız
olabilirsiniz ve yaşam kalitenizi de yavaş yavaş yükseltmiş
olursunuz. Bunu bir günde başaramazsınız, ama insanlar bu
çabanızdan dolayı size saygı duyacak ve sizi destekleyecektir.

Toplum için bir şeyler yapmak ve toplumda daha güçsüz
olanlara yardım etmek, ülkemizin Hristiyan köklerinin bir parçasıdır. “Şehriniz için
elinizden gelenin en iyisini yapın” ifadesi Kutsal Kitap’tan (Peygamber Yeremya 29:7)
alınmış bir öğüttür.

Almanya dünya çapında ürünlerinin kalitesiyle, güçlü ekonomisiyle ve yenilikçi
insanlarıyla tanınır. Bunun nedeni Almanya’nın yüzyıllar boyunca dürüstlük, sorumluluk
ve güvenilirlik gibi Hristiyan değerlerinden etkilenmiş olmasıdır. Bu değerler sizin için de
bir bereket olabilir.

Siz de bu ülke için bir bereket olabilirsiniz, çünkü buraya getirdiğiniz kültürünüzle bu
ülkeyi zenginleştiriyorsunuz. Ancak entegrasyon sadece geleneklerinize sıkı sıkıya bağlı
olmadığınız zaman gerçekleşir. Size şunu tavsiye ederiz: Alman toplumunun nasıl
işlediğini anlamaya çalışın. Böylece daha kolay bir şekilde bu toplumun bir parçası
olabilirsiniz.
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Eğitim veOkul Sistemi

Eğitim Almanya’da çok önemlidir, çünkü iyi bir eğitim iyi bir yaşam sürme şansını arttırır.
Bu nedenle Almanya’daki okullar çoğunlukla ücretsizdir. Devlet bütün kız ve erkek
çocuklara yaşama iyi başlama imkanını vermek ister. Bu başarıyla uygulansın diye okula
gitme zorunluluğu getirilmiştir: bütün çocuklar, 16 yaşına gelene kadar bir okula gitmek
zorundadır.
Bazıları “okula gitme zorunluluğunu”olumsuz bir şeymiş gibi algılayabilirler. Ama bu son
derece olumlu bir şeydir, çünkü böylece her çocuk, anne babasının geliri önemli
olmaksızın bir okula gidebilir. Almanya’da okul sistemi eyaletler tarafından düzenlenir.
Her eyaletin kendine göre düzeni olsa da Almanya’daki okul sistemleri genel olarak
birbirine benzer. Bu nedenle burada sadece en önemli şeyler açıklanacak.

Anaokulu
Pek çok çocuk üç yasından altı yaşına kadar anaokuluna gider.
Anaokuluna gitmek zorunlu değildir. Bir çocuğun uzun süre
alıştığı çevrede kalması iyidir. Ama anaokulu da örneğin aynı
yaştaki çocuklarla arkadaşlık kurmak ve Alman dilini öğrenmek
için yararlı olabilir.

Eğer evinizde çok az Almanca konuşuluyorsa Deutschland-
begleiter.de olarak biz size çocuğunuzu anaokuluna
göndermenizi tavsiye ederiz. Çocuklar okula başladıklarında çok az Almanca biliyorlarsa,
bu onlar için bir dezavantajdır; çünkü dersleri gerektiği gibi takip edemezler. Çocuklar
anaokulunda oyunlarla okulda onlara yardımcı olacak şeyleri öğrenirler. Üç yaşın
altındaki çocuklar için pek çok yerde kreş de vardır.

İlkokul ve Sonraki Okullar
Almanya’da bütün çocuklar altı yaşından itibaren okula giderler.
İlkokul dört yıldır. Orada çocuklar örneğin okumayı, yazmayı ve
hesap yapmayı öğrenirler. İlkokulun sonunda ailelerle birlikte
çocuğun daha sonra hangi okula gidileceği konusunda
konuşulur. Çocuk, ilgi alanına ve başarısına göre bir okula
yönlendirilir: Gymnasium, Hauptschule ya da Realschule. Son
ikisi bazen aynı okul içerisinde olabilir. Bazı eyaletlerde başka
okul modelleri de vardır. Örneğin Gesamtschule,
Gemeinschaftsschule gibi. Bu okullarda değişik okul modelleri bilerek karma edilmiştir.

Okullar sürelerine ve daha sonra hangi mesleklerin seçilebileceğine bağlı olarak ayrılırlar.
Realschule ya da Mittelschule’ya giden çocuklar, 9 yıllık eğitimin ardından Hauptschule’yı
bitirmiş olurlar. İsterlerse biraz daha öğrenip toplam 10 yılın ardından Realschule’yı
bitimiş olurlar. Buna orta düzeyde okul da denir. Bu okullara giden çocuklar daha sonra
üniversiteye gitmeden bir meslek öğrenmeyi isteyen çocuklardır.
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Gymnasium’a giden çocuklar, ilkokulla birlikte toplam 12 ya da 13 yıl sonra okulu Abitur
ya da Fachabitur yaparak bitirirler. Bu sayede gençler bir üniversitede veya yüksek okulda
okuyabilirler. Kısacası Almanya’daki okul sistemi çok yönlüdür. Böylece her çocuk ilgi
alanına ve başarısına bağlı olarak kendisi için en iyi olan eğitim yolunu seçer.

Çocuk Eğitimi ve Okuldaki Davranış
Okul eğitimi ile çocuk eğitimi birbirine karıştırılmamalıdır. Çocuk
eğitiminden temelde anne babalar sorumludurlar. Anne babalar,
çocuklarının gelişiminde önemli bir rol oynarlar. Okul ise daha
çok çocuğun öğretimi konusuyla meşgul olur.

Almanya’da her çocuğun en azından bir okul çantası, kalemleri
ve defterleri olmalıdır. Çocuklar okuldan diğer okul
malzemelerini alırlar. Eğer çocuklara ev ödevi verilmişse, bunu
evde öğleden sonra yapıp yine okula getirmeleri beklenir. Yaşı küçük olan çocuklar
yetişkin bir kişinin yardımıyla ödevlerini yapabilirler. Yaşı büyük olan çocuklar genellikle
tek başlarına yaparlar.
Almanya’daki öğretmenler çocukları dövmezler, bu kesinlikle yasaktır. Eğer bir çocuk
gerektiği gibi davranmazsa uyarılır. Öğretmenin sözünü sık sık dinlemeyen çocuklara
fazladan ev ödevi verilebilir veya anne babaya bir mektup gönderilebilir. Eğer bu da
yardımcı olmazsa çocuk okuldan uzaklaştırılabilir. Bu durumda anne babanın, çocuğu
için yeni bir okul araması gerekir.

Meslek Eğitimi
Kim en azından Hauptschule’yı bitirmişse bir meslek öğrenmek için başvurabilir. Meslek
eğitiminde hem bir işletmede çalışılır, hem de meslek okulunda derslere girilir.
Almanya’da meslek okulunu bitirenlerin aldıkları belge, uluslararası olarak tanınan bir
belgedir; çünkü meslek okulunda çok iyi bir eğitim verilir.
Bir üniversitede okumak için de değişik olanaklar vardır: Örneğin
bazı yüksek okullarda hem teori hem de pratik yapılabilir. Meslek
öğrenenlerin yaptığı gibi, yüksek okulda okuyan öğrenciler hem
bir işletmede çalışıp hem de okulda teoriyi öğrenebilirler.
Doktorluk, öğretmenlik vb gibi bölümler sadece bir üniversitede
okunabilir.Çok iyi bir Almanca bilgisi ve okulu iyi bir notla
bitirmek, yüksek eğitim için çok önemlidir.

Hayat boyu öğrenmek, Almanya’da çok önemlidir. Bir kişi zaten bir meslekte çalışıyor olsa
bile, güncel gelişmeleri takip edebilmesi için kendini geliştirmesi ve öğrenmeye devam
etmesi gerekir. Ayrıca pek çok meslekte master yapılabilir veya bir akşam okulunda
Abitur yapılabilir ya da başka bir okul bitirilebilir. Uzaktan eğitim veren üniversiteler bile
vardır. Böyle bir eğitim meslekte daha fazla gelişme imkanı verir.
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