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G&uuml;n&uuml;m&uuml;z insanının m&uuml;him bir sorunu, aile, &ccedil;ocuklar ve
&ccedil;evredir. S&ouml;zl&uuml;kte aile; karı-koca, &ccedil;ocuklar ve yakınlarından meydana
gelen ve yaratılıştan bir takım manev&icirc; bağlar &uuml;zerine kurulan, şeklen
k&uuml;&ccedil;&uuml;k fakat mahiyet itibariyle b&uuml;y&uuml;k olan sosyal bir topluluktur.
&Ouml;rfen ve umum&icirc; olarak; aralarında soy, evlilik, s&uuml;t emme gibi yollarla yakınlık
m&uuml;nasebeti olan kimselerin hepsine denir. D&uuml;nyada her şeyin bir esası, bir temeli
olduğu gibi milletleri teşkil eden toplumların temeli de ailelerdir. Ailenin devamı i&ccedil;in sevgi ve
saygının &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k &ouml;nemi vardır. Sevginin en &ccedil;ok arandığı yer aile
yuvasıdır. Aile fertlerini birbirine bağlayan şey sevgidir. Sevgiden mahrum olanlar aileden kopar ve
aileye ısınamazlar. Peygamberimiz (s.a.v) sevgi konusunda ş&ouml;yle buyurur: "M&uuml;'min
sever ve sevilir. Sevmeyen ve sevilmeyen kimselerde hayır yoktur." [1] [2] Aile Allah&rsquo;ın emri
ve Peygamber Efendimiz&rsquo;in [s.a.v] s&uuml;nneti olan nik&acirc;hla kurulan kutsal ve şerefli
bir ocaktır. Aile kurumu, kadın ve erkeğin meşru kurallar &ccedil;er&ccedil;evesinde, yani
nik&acirc;h akdiyle bir araya gelmeleriyle oluşur. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de: &ldquo;Evlenin,
&ccedil;oğalın. Kıyamet g&uuml;n&uuml; &uuml;mmetimin &ccedil;okluğuyla iftihar ederim.&rdquo;
(Beyhaki) buyurarak &uuml;mmetini evlenmeye, aile kurmaya teşvik ediyor.[3] Aile, Allah
Te&acirc;l&acirc;'nın insanlığa en b&uuml;y&uuml;k emanetlerinden biridir. Din ve d&uuml;nya
hayatı aile ile g&uuml;zel ve d&uuml;zenli olur. Bunun i&ccedil;in aile herkese hayır getiren
m&uuml;barek, mahrem ve şerefli bir emanettir. İlk aile cennette kurulmuştur. Hz. &Acirc;dem (a.s)
ile Hz. Havva validemizin evlilikleri cennette olmuştur. Bu sebeple Allah i&ccedil;in yapılan evlilikte,
cennetten bir tat vardır. Aile, insanlık cemiyetinin temelidir. Evlilik, bu temeli Allah'ın (c.c) adıyla
atmak ve insanlık şerefine uygun bir bina yapmaktır. D&uuml;nyada insanlık hayatı aile
&uuml;zerine kurulmuş ve aile d&uuml;zenine g&ouml;re şekillendirilmiştir. Aile, karı, koca ve
&ccedil;ocuklardan meydana gelen bağlar &uuml;zerine kurulan k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir
sosyal topluluktur. Aile, bir cemiyeti ayakta tutan temel m&uuml;essesedir. Her şeyi &ccedil;ift
olarak yaratan (Zariyat/49) Allah Teal&acirc;, Hz. Adem&rsquo;i (a.s) ve Hz. Havva validemizi
yaratarak, insan &ccedil;iftini kadın ve erkekten meydana getirdi. (Nisa/1) İnsan nesli, ilk aileyi
oluşturan bu m&uuml;barek &ccedil;iftten &ccedil;oğalarak g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar
geldi. Bug&uuml;n de toplumların varlığı, neslin &ccedil;oğalarak devam etmesi aileye bağlı.
Kadın, erkek ve bunların &ccedil;ocuklarından oluşan aile, milletlerin &uuml;zerine kurulu olduğu
temel yapıyı meydana getiriyor. Bir yuva kurduktan sonra onu korumak,&nbsp; Allah
Teal&acirc;&rsquo;nın: &#1602;&#1615;&#1604;&#1618;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1572;&#1618;&#1605;&#1616;&#1606;&#16
16;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1594;&#1615;&#1590;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1576;&#1618;&#1589;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616;&#1607;&#1616;&#16
05;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1581;&#1618;&#1601;&#1614;&#1592;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1601;&#1615;&#1585;&#1615;&#1608;&#1580;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;&#1618;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1572;&#1618;&#1605;&#1616;&#1606;&#16
14;&#1575;&#1578;&#1616;
&#1610;&#1614;&#1594;&#1618;&#1590;&#1615;&#1590;&#1618;&#1606;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;

&#1575;&#1614;&#1576;&#1618;&#1589;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616;&#1607;&#1616;&#16
06;&#1617;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1581;&#1618;&#1601;&#1614;&#1592;&#1618;&#1606;&#16
14;
&#1601;&#1615;&#1585;&#1615;&#1608;&#1580;&#1614;&#1607;&#1615;&#1606;&#1617;&#16
14; &nbsp;&ldquo;M&uuml;min erkek ve kadınlara s&ouml;yle. G&ouml;zlerini haramdan
sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar.&rdquo; (Nur/30-31) emrine uymakla
m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Bu, hem aile hem de toplum hayatının huzuru, g&uuml;veni ve
geleceği i&ccedil;in temel şarttır. Sonra eşler, birbirlerine karşı g&ouml;revlerini yerine getirmeye
&ccedil;alışmalı, sorumlulukları Allah ve Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml;n (s.a.v) bildirdiği gibi
paylaşmalıdır. Baba, aile reisi olarak &ccedil;ocuklarını yetiştirme ve
k&ouml;t&uuml;l&uuml;klerden korumakla g&ouml;revlidir. Bu işte anne, babaya yardımcıdır.
&Ccedil;ocuklara farz olan ilmihal, buluğ &ccedil;ağına kadar verilmelidir. Baba, ailenin reisi olup
ailedekilerin din ve d&uuml;nyalarından sorumludur. Bul&ucirc;ğ &ccedil;ağına kadar bir
&ccedil;ocuğun bakım, eğitim, terbiye ve farz olan ilimlerinin &ouml;ğretilmesi babaya aittir. Baba
ya kendisi &ouml;ğretmeli ya da &ouml;ğreten birine g&ouml;ndermelidir. Bu işte anne de babanın
yardımcısı olup ikinci derece sorumludur. &Ouml;zellikle kız &ccedil;ocuklarının terbiye ve
yetişmesinde annenin hizmeti b&uuml;y&uuml;kt&uuml;r. B&uuml;t&uuml;n bunlar emanete sahip
&ccedil;ıkmak ve y&uuml;ce Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Aile i&ccedil;inde
Allah rız&acirc;sı i&ccedil;in yapılan b&uuml;t&uuml;n &ccedil;abalar, &ccedil;alışmalar ve
harcamalar birer sadakadır, hayırdır, hizmettir. En g&uuml;zel hizmet, insanın nefsine ve nesline
edep kazandırmasıdır; &ccedil;&uuml;nk&uuml; edebin sonu cennettir. Edep, zengin fakir her
ailenin kurtuluş sebebidir. Ona y&ouml;nelmelidir. Res&ucirc;lullah Efendimiz (s.a.v) bir aile
reisinin temel g&ouml;revlerini &ouml;zetle ş&ouml;yle belirlemiştir: "&Ccedil;ocuğun baba
&uuml;zerinde &uuml;&ccedil; hakkı vardır. Ona kuran-ı kerimi &ouml;ğretmesi, ismini g&uuml;zel
koyması ve evlenme &ccedil;ağına geldiğinde evlendirmesi.&rdquo; [4] Hz. Res&ucirc;lullah (s.a.v)
ş&ouml;yle buyurmuştur: "&Ccedil;ocuklarınıza yedi yaşına geldiği zaman namazı (&ouml;ğretin
ve kılmalarını) emredin. On yaşına geldiklerinde kılmazlarsa el ile hafif&ccedil;e d&ouml;v&uuml;n.
On yaşında yataklarını ayırın." [5] Y&uuml;ce Allah, rahmet Peygamberinin (s.a.v) şahsında
b&uuml;t&uuml;n aile reislerine şu emri vermiştir:
&#1608;&#1614;&#1571;&#1618;&#1605;&#1615;&#1585;&#1618;
&#1571;&#1614;&#1607;&#1618;&#1604;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1577;&#16
16; &#1608;&#1614;&#1575;&#1589;&#1618;&#1591;&#1614;&#1576;&#1616;&#1585;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1604;&#1614;&#1575;
&#1606;&#1614;&#1587;&#1618;&#1571;&#1614;&#1604;&#1615;&#1603;&#1614;
&#1585;&#1616;&#1586;&#1618;&#1602;&#1611;&#1575;
&#1606;&#1614;&#1581;&#1618;&#1606;&#1615;
&#1606;&#1614;&#1585;&#1618;&#1586;&#1615;&#1602;&#1615;&#1603;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1602;&#1616;&#1576;&#16
14;&#1577;&#1615;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1618;&#1608;&#1614;&#1609;
"Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; seni biz
rızıklandırıyoruz. G&uuml;zel sonu&ccedil;, takv&acirc; ile elde edilir.&rdquo; [6] Bu &acirc;yet
indiği zaman, Hz. F&acirc;tıma (r.anha) ile Hz. Ali (k.v) yeni evlenmişler ve &ouml;zel bir eve
ayrılmışlardı. Fahr-i K&acirc;inat Efendimiz (s.a.v), sevgili kızı F&acirc;tıma (r.anha) ile damadı Hz.
Ali'yi (r.a) sabah namazına kaldırmak i&ccedil;in evlerine kadar bizzat teşrif buyuruyor, zahmete

giriyor, kendilerine şefkatle seslenerek, "Allah size rahmet etsin, haydin namaza!&rdquo;diye
&ccedil;ağırıyordu. Buna altı ay devam etti.[7] Anne ve babalar bu konuda &ccedil;ok hassas
olmalıdır. Uyku halindeki bir kimseyi ibadet gibi g&ouml;n&uuml;l huzuru isteyen bir işe
&ccedil;ağırırken, &ccedil;ok tatlı ifadeler kullanmalıdırlar. &nbsp;Sert davranışlar ve hakaret
i&ccedil;eren s&ouml;zlerle ibadete &ccedil;ağrılmaz. &Ccedil;ocuklarımızı ibadete
&ccedil;ağırırken gerekirse ciddi olmalı, fakat asla nefret ettirmemelidir. Buna &ouml;zellikle sabah
namazında daha &ccedil;ok dikkat edilmelidir. Din konusunda baba ve anneye d&uuml;şen en
&ouml;nemli iş, &ccedil;ocuklarından yapmasını istedikleri g&uuml;zel şeyleri &ouml;nce
kendilerinin yapmaları ve buna devam etmeleridir. &Acirc;yette,
&#1608;&#1614;&#1575;&#1618;&#1605;&#1615;&#1585;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1607;&#1618;&#1604;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1648;&#1608;&#1577;&#16
16; &#1608;&#1614;&#1575;&#1589;&#1618;&#1591;&#1614;&#1576;&#1616;&#1585;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1614;&#1575; "Ailene namazı emret,
sen de sabırla ona devam et!" buyrularak bize terbiyenin temel kuralı &ouml;ğretilmektedir. Bu
h&uuml;k&uuml;m, b&uuml;t&uuml;n hayırlı işlerde
b&ouml;yledir.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hz. Ali (r.a) der ki:
&#1571;&#1614;&#1583;&#1617;&#1616;&#1576;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1575;&#1614;&#1583;&#1614;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1579;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1579;&#1616;
&#1582;&#1616;&#1589;&#1614;&#1575;&#1604;&#1613;:
&#1581;&#1615;&#1576;&#1617;&#1616;
&#1606;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1617;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1548; &#1608;&#1614;&#1581;&#1615;&#1576;&#1617;&#1616;
&#1571;&#1614;&#1607;&#1618;&#1604;&#1616;
&#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1616;&#1607;&#1616; &#1548;
&#1608;&#1614;&#1602;&#1616;&#1585;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1615;&#1585;&#1618;&#1570;&#1606;&#1616; &#1548;
&#1601;&#1614;&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1581;&#1614;&#1605;&#1614;&#1604;&#1614;&#1577;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1615;&#1585;&#1618;&#1570;&#1606;&#1616;
&#1601;&#1616;&#1610; &#1592;&#1616;&#1604;&#1617;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616; &#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1604;&#1575;&#1614; &#1592;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;
&#1592;&#1616;&#1604;&#1617;&#1615;&#1607;&#1615; &#1605;&#1614;&#1593;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1576;&#1616;&#1610;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#16
07;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1589;&#1618;&#1601;&#1616;&#1610;&#1614;&#1575;&#15
74;&#1616;&#1607;&#1616; "&Ccedil;ocuklarınıza şu &uuml;&ccedil; şeyi &ouml;ğreterek terbiye
verin. Peygamber sevgisini, Ehlibeyt sevgisini, Kur&rsquo;an okumasını. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;
Kur&rsquo;an okuyanlar hi&ccedil;bir g&ouml;lgenin bulunmadığı o g&uuml;nde peygamberler ve
Allah&rsquo;ın veli kullarıyla birlikte arşın g&ouml;lgesinde g&ouml;lgelenirler. "[8] Adamın biri
yanında oğlu ile birlikte Hz. &Ouml;mer'e (r.a) gelerek, &nbsp;"Bu benim oğlumdur; bana karşı
geliyor" diye şik&acirc;yette bulundu. Bunun &uuml;zerine Hz. &Ouml;mer (r.a) adamın oğluna,
"Allah'tan korkmuyor musun, ni&ccedil;in anne babana karşı geliyorsun? Anne babanın
evl&acirc;dı &uuml;zerinde şu kadar hakkı var&rdquo; diye genci uyardı. O zaman gen&ccedil;

&ccedil;ocuk, &ldquo;Ey m&uuml;minlerin em&icirc;ri, &ccedil;ocuğun baba &uuml;zerinde hakkı
yok mudur?" diye sordu. Hz. &Ouml;mer de (r.a), &ldquo;Evet vardır. &Ccedil;ocuğa iyi bir anne
se&ccedil;mesi, doğunca g&uuml;zel bir isim koyması, ona Kur'&acirc;n-ı Kerim'i, farz ibadetlerini
&ouml;ğretmesi, evlenecek yaşa gelince evlendirmesi, &ccedil;ocuğun babası &uuml;zerindeki
haklarındandır" buyurdu. O zaman &ccedil;ocuk, &ldquo;Vallahi, babam, M&uuml;sl&uuml;man
kadınları bırakıp 400 dirheme satın aldığı bir c&acirc;riye ile evlendi. Bana g&uuml;zel bir isim
vermedi. İsmimi b&ouml;cek manasına gelen Cu'la koydu. Bana Kur'&acirc;n-ı Ker&icirc;m'den ve
ibadetlerden hi&ccedil;bir şey &ouml;ğretmedi" dedi. Bu s&ouml;zler &uuml;zerine Hz. &Ouml;mer,
&ccedil;ocuğun babasına d&ouml;nerek, "Oğlum bana itaat etmiyor, diyorsun. H&acirc;lbuki o
sana karşı gelmeden &ouml;nce sen onun haklarını &ccedil;iğnemişsin; şimdi kalk ve oğluna karşı
vazifeni yap" diye adamı azarladı. Adamın biri Abdullah b. M&uuml;b&acirc;rek'e (rah) gelerek,
&ccedil;ocuğundan şik&acirc;yet etti. Abdullah b. M&uuml;barek, "&Ccedil;ocuğuna hi&ccedil;
beddua ettin mi?" diye sordu. Adam, "Evet, ettim" deyince, Abdullah b. M&uuml;barek
"&Ccedil;ocuğun ahl&acirc;kını sen bozmuşsun" dedi.[9] Eb&uuml;'l-Esved ed-D&uuml;el&icirc;
(r.a) oğullarına hitaben, "Ben sizin k&uuml;&ccedil;&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;zde,
b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;zde ve hatta siz doğmadan size iyilik ettim" dedi. Onlar
da, "&Ouml;b&uuml;rlerini anladık, ama biz doğmadan bize nasıl iyilik ettin ki?" dediler. Cevap şu
oldu: "Ben size soyu temiz, asalet ve edebi yerinde bir anne se&ccedil;tim; kimsenin ona bir şey
s&ouml;ylemeye dili varamaz."[10] İnsan anne babasına, b&uuml;y&uuml;klerine ve
&uuml;statlarına karşı yaptığı kusurlarına samimi bir t&ouml;vbe edip hel&acirc;llik almazsa,
cezasını d&uuml;nyada benzer bir kusur ile &ccedil;eker. Bunun bir de &acirc;hireti vardır. Bir işte
h&uuml;k&uuml;m sahibi y&uuml;ce Allah olursa, kimse haksız iken haklı duruma ge&ccedil;emez.
Şimdiden bunu d&uuml;ş&uuml;nmeli ve b&uuml;t&uuml;n kusurlarımıza t&ouml;vbe etmeliyiz.
Abdullah b. &Ouml;mer (r.a) ş&ouml;yle demiştir: "&Ccedil;ocuğunu terbiye et;
&ccedil;&uuml;nk&uuml; sen, &ccedil;ocuğuna &ouml;ğrettiğinden mesuls&uuml;n. O da sana
yapacağı iyilik ve itaatten mesuld&uuml;r." Sa'd&icirc;-i Ş&icirc;r&acirc;z&icirc; (k.s) ş&ouml;yle
der: "Ey insanoğlu! Adının unutulmamasını istersen, &ccedil;ocuğuna ilim, h&uuml;ner,
m&acirc;rifet &ouml;ğret ve onu akıllı yetiştir. B&ouml;yle yaparsan arkanda seni rahmetle anan bir
kişi bırakmış olursun."[11] Bir baba, &ccedil;ocuğuna bul&ucirc;ğ yaşına kadar farz ilimleri ve
ibadetleri &ouml;ğretir, kendisi de yaparak &ouml;rnek olursa temel vazifesini tamamlamış olur.
&nbsp;&Ccedil;ocuğun bul&ucirc;ğ &ccedil;ağından veya evlendikten sonra yapacağı
kusurlarından baba sorumlu olmaz. Yeter ki o k&ouml;t&uuml; işlere baba sebep olmasın. Ancak
yine de babanın, &ccedil;ocuğunun yanlışları karşısında nasihat&ccedil;i bir yaklaşım sergilemesi,
sabırla ve yılmadan hakkı hakikati kendisine anlatması gerekir. Baba ve annenin yapacağı en
g&uuml;zel eğitim, g&uuml;zel olan işleri &ccedil;ocuklarına yaşayarak g&ouml;stermek ve
k&ouml;t&uuml; işlerde asla &ouml;rnek olmamaktır. &Ccedil;ocuklar anne-babalarının
karneleridir. İyi &ccedil;ocuklar yetiştirmek i&ccedil;in b&uuml;t&uuml;n mesele, anne-babanın
kendisini eğitmesi ve bu bilgileri hayata ge&ccedil;irmesiyle halledilebilir. &Ccedil;ocuklarda
g&ouml;r&uuml;len bir&ccedil;ok yanlış, anne-babaların hatalı tutumları sebebiyledir. Aslında
problemli &ccedil;ocuk yok, problemli anne-baba vardır. Başarılı &ccedil;ocuk i&ccedil;in de
başarılı anne-baba gerekir (istisnalar, kaideyi bozmaz). (Anne-baba akşamları eline kitap alıp
okursa, &ccedil;ocuklar kitaba ve okumaya ilgili duyarlar. Ancak anne-baba zamanını televizyon
karşısında ge&ccedil;irirse &ccedil;ocuklar bu sefer televizyona ilgili duyarlar.) Eskiler der ki:
&ldquo;Eğri ağacın g&ouml;lgesi de eğri olur.&rdquo; Eğer biz iyi olursak, &ccedil;ocuklarımız da
iyi olmaya meyilli olur. O y&uuml;zden &ccedil;ocuk yetiştirme işini kolayına ka&ccedil;madan,
ciddiye almak gerekir. &Ccedil;ocuk doğduğu andan itibaren, kameraya kayıt yapar gibi,
b&uuml;t&uuml;n olayları kaydeder. Hatta doğum &ouml;ncesinden anne karnında kayıt başlar. 5
yaşına kadar devamlı kaydeder. &Ccedil;ocuk aileyi bir sahnede seyreder. Anne-baba sahnede

oynarken, problemlerini saygı ve sevgiyle &ccedil;&ouml;zerlerse, &ccedil;ocuk da &ouml;yle
&ccedil;&ouml;zmeyi &ouml;ğrenir. Evde s&uuml;rekli yapılmayan davranışlar, &ccedil;ocuklar
tarafından da yapılmaz. Anne-babanın &ccedil;ocuğunu eğitirken 3 temel prensibi olmalı:
&Ouml;ĞRET-TEKRAR ET-TAKDİR ET. Biz &ccedil;ocuğa &ouml;ğretiyoruz, daha sonra tekrar
etmiyoruz, &ccedil;ocuk yapınca da takdir etmiyoruz. Mesela b&uuml;y&uuml;klerine karşı saygıyı
&ouml;ğretiyorsak; bu davranışı oturana kadar sabırla tekrar etmeli ve &ccedil;ocuk bu davranışı
her yaptığında takdir etmeliyiz. Bu arada &ccedil;ocuklardan istediğimiz davranışların daha iyisini,
kendimiz yapmalıyız. Yani kendimiz de b&uuml;y&uuml;klerimize karşı saygıda kusur etmemeliyiz.
Hadis-i Şerifte buyruldu ki:
&#1571;&#1614;&#1603;&#1618;&#1585;&#1616;&#1605;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1575;&#1614;&#1583;&#1614;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1581;&#1618;&#1587;&#1616;&#1606;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1571;&#1614;&#1583;&#1614;&#1576;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;.
&nbsp;"&Ccedil;ocuklarınıza ikramda bulunun ve onları en g&uuml;zel şekilde terbiye edin." (İbni
Mace, Edep 3) Anne-baba &ouml;nce kendi i&ccedil;lerindeki g&uuml;zellikleri g&ouml;r&uuml;p,
sonra &ccedil;ocuğun i&ccedil;indeki g&uuml;zellikleri ona g&ouml;stermeli. &Ccedil;ocuklar
bizden g&uuml;ler y&uuml;zl&uuml; olmayı ve ş&uuml;kretmeyi &ouml;ğrenir: &nbsp;"Kuru
ekmeğimiz var ama &ccedil;ok ş&uuml;k&uuml;r.." dediğimizi taklit ederler. Siz televizyon
seyrederken &ccedil;ocuğa, "Git, sen dersini &ccedil;alış!" diyemezsiniz, &ccedil;ocuğun ders
&ccedil;alışması i&ccedil;in sizin de oturup, kitap okumanız gerekir. Eğer evde anne-baba devamlı
maddi imk&acirc;nsızlıkları konuşuyorlarsa, &ccedil;ocuk parayı g&ouml;z&uuml;nde
b&uuml;y&uuml;t&uuml;r, bir an &ouml;nce zengin olmak i&ccedil;in, haksız kazan&ccedil;
yollarını araştırabilir. Eğer evde devamlı Kur'an tefsiri konuşulursa, &ccedil;ocuk
g&ouml;z&uuml;nde onu b&uuml;y&uuml;t&uuml;r. &Ouml;rnekleri &ccedil;oğaltmak
m&uuml;mk&uuml;n&hellip; Fatih Sultan Mehmet gibi bir evlat yetiştirmek i&ccedil;in Fatih'in
annesi ve babası gibi olmalı. Fatih Sultan Mehmet'in annesi oğlunun ruhuna damgasını vurmuştu.
Anlatıldığına g&ouml;re Bedi&uuml;zzaman hazretlerinin babası, ineğini otlatmaya
g&ouml;t&uuml;r&uuml;rken, başkalarının bah&ccedil;elerinden otlamasın diye yolda ineğin ağzını
bağlarmış. Evlatlarına haram yedirmeme konusunda bu derece hassas davranan babanın oğlu da,
fikirleriyle t&uuml;m d&uuml;nyayı aydınlatır. Hayırlı evlat yetiştirmenin sırrı, &ccedil;ocuğa haram
yedirmemekte gizli.[12] Baba ve anne, t&ouml;vbe, dua ve sadaka ile yuvalarına ilahi rahmeti
&ccedil;ekmelidir. Bir insan i&ccedil;in anne babasından daha samimi ve i&ccedil;ten dua eden
insan bulunamaz. Onların dualarında hi&ccedil;bir g&ouml;steriş yoktur. Allah-u Teala (c.c.)
Kuran-ı Kerim&rsquo; de: &#1610;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1648;&#1605;&#1614;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1602;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1607;&#1618;&#1604;&#1616;&#1610;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1606;&#1614;&#1575;&#1585;&#1611;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1583;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1616;&#1580;&#1614;&#1575;&#1585;&#16
14;&#1577;&#1615; "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten
koruyun."[13] buyurmaktadır. Peygamber efendimiz ise: "Hepiniz &ccedil;obansınız ve hepiniz

g&uuml;tt&uuml;klerinizden sorumlusunuz" [14] buyurur. Hz. Peygamber [s.a.v] torunları Hasan ve
H&uuml;seyin'i (r.anhuma) g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; yerde kucaklar, onları &ouml;per, "Allahım,
ben bu ikisini seviyorum, sen de sev" diye dua ederdi. [15] Hz. Peygamber&rsquo;in (s.a.v),
Sahabe ve salih insanların aile sorunlarını &ccedil;&ouml;zmedeki &ouml;rnek halleri iyi bilinirse,
pek &ccedil;ok sorun daha kolay &ccedil;&ouml;z&uuml;l&uuml;r. Ailede huzuru bulmanın en
b&uuml;y&uuml;k şartı; aile bireylerinin, hak ve sorumluluklarının ne olduğunun bilincinde
olmasıdır. &Ouml;te yandan, m&uuml;kemmel ve cennetlik bir m&uuml;'min olmak i&ccedil;in
insanlarla iyi ge&ccedil;inmek ve onlarla iyi bir diyalog kurmak şarttır.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peygamberimiz
(s..a.v.), Sahabe-i Kiram'a "Cehennem ateşinin kime haram olduğunu, kimin cehenneme haram
olduğunu s&ouml;yleyeyim mi?" diye buyurunca sahabe, "Elbette Ey Allah&rsquo;ın
Res&ucirc;l&uuml;?" dediler. Peygamberimiz şunları s&ouml;yledi. 1. Cana yakın, şefkat ve
merhameti &ccedil;ok olan, herkese ayıp aramadan, sevgiyle bakan kimse, 2. Ge&ccedil;im ehli
olup herkesle iyi ge&ccedil;inen, tatlı dilli, g&uuml;ler y&uuml;zl&uuml; olanlar, 3. Herkesin işini
bitiren, kimseyi boş &ccedil;evirmeyen kimselerdir.[16] G&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;
&uuml;zere, Peygamberimiz bizlere cennete girmenin bir yolunun da insanları ve anne ve babayı
sevmekle, onlarla iyi ge&ccedil;inmekle m&uuml;mk&uuml;n olacağını haber veriyor. [17]
G&uuml;zel ge&ccedil;imin başladığı nokta g&ouml;n&uuml;ld&uuml;r. G&ouml;nl&uuml;n gıdası
sevgidir. Sevginin kaynağı y&uuml;ce Allah'tır. D&acirc;im&icirc; huzur y&uuml;ce Allah iledir. Hep
"ben" diyende huzur olmaz, "ben haklıyım" diyenle hak bulunmaz. G&uuml;zel ge&ccedil;im
g&uuml;zel ahl&acirc;ktır. G&uuml;zel ahl&acirc;kın temeli tevazudur. Tevazu, ailede, işte,
cemiyette ve her yerde g&uuml;zel ge&ccedil;im i&ccedil;in vazge&ccedil;ilmez bir ahl&acirc;ktır. O
elde edilmeden ger&ccedil;ek huzur bulunmaz. Kusuru kendisinde arayan kimse, hem kusurunu
kolay bulur hem de karşısındakine karşı edepli olur. Niyeti doğruyu bulmak olana y&uuml;ce Allah
yardım eder, sabır verir, anlayışını a&ccedil;ar, kalbini genişletir, nefsinin sertliğini giderir, şeytanın
hilesini g&ouml;sterir, Hakk'ı sevdirir, haklıyı buldurur. Hz. &Ouml;mer (r.a) devrinde bir adam
hanımı ile arada bir ağız kavgası edip &ccedil;ekişiyordu. Adam hanımına laf anlatamayınca
bunalmış, halifeden yardım ve akıl istemek i&ccedil;in evine gelmişti. Evin kapısını &ccedil;almak
i&ccedil;in yaklaştığında i&ccedil;eriden bir kadının y&uuml;ksek sesle konuştuğunu duydu. Biraz
dikkat edince, bunun Hz. &Ouml;mer'in (r.a) hanımı olduğunu anladı. Baktı ki Hz. &Ouml;mer de
aynı durumda. Adam şaşırdı; koca halife, kendisine karşı sesini y&uuml;kselten hanımını
s&uuml;k&ucirc;netle dinliyordu. Kapıyı hi&ccedil; &ccedil;almadan hemen geri d&ouml;nd&uuml;.
O sırada Hz. &Ouml;mer (r.a) birinin kapıya doğru geldiğini fark etmişti. Gelen kimsenin kapıyı
&ccedil;almadan geri d&ouml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; g&ouml;r&uuml;nce, hemen arkasından
&ccedil;ıkıp adamı geri &ccedil;ağırdı ve ne i&ccedil;in geldiğini, ni&ccedil;in geri
d&ouml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; sordu. Adam, "Y&acirc; &Ouml;mer, bir derdim vardı, size akıl
danışmaya gelmiştim; fakat g&ouml;rd&uuml;m ki siz de aynı dert i&ccedil;indesiniz. Onun
i&ccedil;in rahatsız etmek istemedim!"dedi Hz. &Ouml;mer (r.a), "Derdin neydi?" diye sordu.
Adam, "Hanımım, bazen bana karşı evde y&uuml;ksek sesle konuşuyor, s&ouml;zlerime
sert&ccedil;e karşılık veriyor, canımı sıkıyor. G&ouml;rd&uuml;m ki bu durum sizin evde de oluyor"
dedi. O zaman Hz. &Ouml;mer (r.a) adamı bir kenara &ccedil;ekerek ona, "Bak, hanımların
kocaları &uuml;zerinde pek &ccedil;ok hizmeti ve hakkı vardır. Bunun i&ccedil;in onlara
tahamm&uuml;l etmeliyiz. Onlar bizim evimizi beklerler. Ekmek ve yemeğimizi pişirirler.
&Ccedil;ocuklarımızı emzirirler. Elbise ve evimizi temizlerler. Nefsimizi teskin eder ve bizi harama
d&uuml;şmekten korurlar. Ben bana bu kadar hizmeti dokunan bir kadına ni&ccedil;in

tahamm&uuml;l etmeyeyim" dedi. Bunları bir halifeden dinleyen adam, biraz
d&uuml;ş&uuml;nd&uuml; ve, "Benim eşim de aynı hizmetleri g&ouml;r&uuml;yor" dedi. O zaman
Hz. &Ouml;mer (r.a), "Kardeşim, hanımının sıkıntısına tahamm&uuml;l g&ouml;ster. D&uuml;nya
hayatı &ccedil;ok kısadır, gelir ge&ccedil;er" dedi. [18] Hak adına yeri gelince demir gibi sert olan
Hz. &Ouml;mer (r.a), yine Hak hatırına yeri gelince kadife gibi yumuşak olabilmekteydi. Onun tek
derdi Hakk'ın hatırını korumaktı. Asıl g&uuml;zel ge&ccedil;im, k&ouml;t&uuml; ve aksi insanla
olur. G&uuml;zel huylu kimse ile hoş ge&ccedil;inmek kolaydır; buna ger&ccedil;ek manada
g&uuml;zel ge&ccedil;im denmez.
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