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Yeni bir yaşama alışmak kolay değil

Uzman Psikolojik Danışman Selma Henrichs, Türkiye’den evlilik yoluyla

gelerek uyum sağlayamayanların, psikolojik sorunlarla

karşılaşabileceklerini söyledi. Henrichs, “Yeni bir hayata alışmak çok

kolay değil. Özellikle ilk dönemlerde hissedilen yalnızlık daha sonra çok

yoğunlaşıyor” dedi.

ALMANYA’nın Köln kentinde uzman psikolojik danışman Selma Henrichs, Türkiye’den evlilik yoluyla

gelen kadınların Almanya’ya adapte olma zorluğu çekerek kendilerine başvurduğunu belirtti. 

Yeni yaşama adapte olabilmek için yaşanılan ülkenin dilini öğrenmek gerektiğini belirten Selma

Henrichs, ithal gelin olarak tabir edilen kadınların birçok konuda yardım alabileceği kurum ve

kuruluşlar olduğunu söyledi. Uyum zorluğu yaşayan kişilerin zamanla aile içinde de sorunlarla

karşılaştıklarına işaret eden Heinrichs, şunları söyledi: 

Sorunlar karmaşık hale geliyor

“Daha çok Türkiye’den gelen kadınlar yeni yaşamlarına adapte olamadıkları için bizden yardım alıyor.

Özellikle dil konusunda problem yaşıyorlar, bu yüzden eşleriyle aralarında sorunlar oluyor. Tüm

tanıdıklarını ve ailesini bırakıp insanlar buraya geliyor, yasaların getirdiği zorunlulukla başlangıç

seviyesinde bir dil biliyor olsa da Almanca zor bir dil olduğu için öğrenmek için zaman gerekiyor.

Arkadaş bulmak, yeni bir hayata alışmak çok kolay da değil. Özellikle ilk dönemlerde hissedilen

yalnızlık daha sonra çok yoğunlaşıyor. Bir de insanlar bir şeyleri bekledikleri gibi bulamayınca ve

karşılarındaki kişi de yeterince anlayışlı davranmadığında ne yazık ki sorunlar çok daha karmaşık bir

hale gelebiliyor.” 

Eşlerin desteği çok önemli 

Yeni yaşamlarına uyum sağlamakta zorlananlara eşlerin desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan

Selma Henrichs, şöyle devam etti:
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“Bu konuda özellikle eşlere çok büyük iş düşüyor. Örneğin erkek tarafı burada doğmuş büyümüş,

bazı şeyler onlar için anlaşılmaz olabiliyor. Karısının neden alışamadığına anlam veremiyorlar.

Onların yeni gelen eşlerine karşı daha anlayışla yaklaşması, buradaki birçok şeyi öğretmeye

çalışmaları, yalnızlık hissettiklerinde onlara destek olmaya çalışmaları sorunu aşmalarına çok büyük

yardım edecektir.”

İmkanlar göz ardı edilmemeli 

Almanya’da kadınlara sağlanan birçok imkan olduğunu hatırlatan Henrichs, “Türkçe danışmanlık

veren kurumlar, dil kursları, resmi dairelerle yazışmalarını sağlayacak kurumlar bunlardan bazıları.

Yeni gelenler biraz daha cesaret gösterip gayret eder ve bu haklarını araştırıp bu kurumların nerede

olduğunu öğrenirlerse işleri biraz daha kolaylaşacaktır. Kadınlarımızın sadece birazcık cesarete

ihtiyaçları var” diye konuştu.
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