Deutschland-Begleiter

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.
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Bunun için Deutschlandbegleiter (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. Deutschlandbegleiter 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.
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Alman Toplumunun Hristiyan 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
Deutschlandbegleiter’a bakmanızda yarar var. Düzenli olarak yeni bilgiler ve hatta yeni
diller ekleniyor.
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