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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 De-
utschland.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 arasın-
da 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 re-
fah 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 zama-
nında da inançlarını yaşamaya devam ettiler. Bu nedenle özellikle 
kiliselerde bir direnme başladı. Leipzig’te bulunan Nikolai Kilise-
si’ndeki ve başka yerlerdeki barış duaları, bu direnmenin önemli 
bir parçasıydı. Direnme sonuçta 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yı-
kılmasına yol açtı. Doğu Almanyalı siyasetçi Horst Sindermann daha sonra şöyle demiştir: 
“Her şeye karşı hazırlıklıydık, bir tek dua ve mumlara karşı hazırlıksızdık.” Duvarın yıkılma-
sından 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.
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1 Mayıs
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 ara-
sındadır. 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. Yılba-
şı günü yarım gün ve ertesi gün (1 Ocak) de tam gün yasal olarak tatildir, böylece insanla-
rın çoğu işe gitmek zorunda değildir, alışveriş yerleri de kapalıdır.
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