Çocuklar, a!len!n
eğlencel! b!r şek!lde gece sahur
yemeğ! !ç!n ayağa
kalkmasını büyük
b!r sev!nçle karşlarlar ve bu coşkudan pay almak
!sterler. Onların
bu !stekler!n! ger!
çev!rmemel!y!z.

Çocuklar!m!za Kolay Oruç
Tutmaları !ç!n Yardımcı Olalım
Dr. Ayse DOLMACI

ruç !badet!n!n k!ş!l!k
gel!ş!m!nde son derece
müh!m b!r rolü vard!r.
Çocuklar bu !badet sayes!nde
doğruyu söyleyen, durust b!r
fert olarak yet!şeb!l!rler. Iradeler! güçlen!r, zorluklar karşıs!nda
d!rençl! olurlar. N!metlere şükretmey!, başkalarının hal!nden

anlamayı öğren!rler
Çocuklanım!z ve oruç konusunu
üç başl!k altında !nceleyeb!l!r!z:
Genel olarak ev halkna doğru
beslenme alışkanl!ğı kazandır
mak, çocuklarım!za küçük yaşta
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orucu sevd!rmek ve okul çağlar!nda çocuklar!m!zın oruç tutmaS!na destek olmak.

Sağlıklı beslenme

al!şkanl!ğı kazanmanın, rahat b!r şek!lde oruç
tutab!lmek konusunda büyük b!r
faydas! vardır. Sağlıkl! g!dalarla
beslenen ve yemekler!n! bel!rl!
saatlerde dü!zenl! olarak y!yen,
yed!ğ! m!ktarı da dengel! b!r şek!lde ayarlayab!len çocuklar, oruç
tutmak konusunda fazla s!kıntı
çekmeyeceklerd!r. Sürekl! abur
Cubur g!dalar y!yen, böylece an!den acıkmalar yaşamaya sebe-

b!yet verecek g!dalarla beslen!p
kan şeker! denges!n! bozan, ne
zaman ne yed!g! bll! olmayan
gocuklar oruç tutarken büyük
s!k!ınt!larla karşılaşacaklardır. As
!ga kolayl!kla tahammül edeb!lmek !ç!n bu yanl!ş beslenme al!şkanl!klar!ndan uzak durmalıyız.

Çocuklarım!za beslenme konusunda güzel olan şu al!şkanlık
lar kazandırmalıyız: Yemeğe
besmele !le başlamak, yed!ğ!m!z
g!dalar! yavaş yemek ve güzelce
s!gnemek, sofrada edepl! olmak,
sağ el !le yemek, suyu yavaş ya-

b!z b!ze
vaş !çmek, sofradan doymadan

kalkab!lmek, ver!len n!metlere
şükretmek, yemekten önce ve
sonra el yıkamak, yemeğ!m!z!
b!t!r!nce d!ş f!rçalamak g!b!. Bu
güzel alışkanlıklar ve sünnet uygulamalar, b!ze yemeğ!n başlama ve b!t!ş saat! hakkında b!r
b!l!nç kazandıracak ve b!z! öğün
aralar!nda at!şt!rmadan uzak tutacaktır. Bunlar, kolay oruç tutab!lmek !ç!n alınab!lecek dolaylı
tedb!rlerden bazılarıdır.
Çocuklarmız küçük yaşta b!z!m
oruç tutmam!za şah!t olmaktan
büyük sev!nç duyarlar ve bunu
kend!ler! de uygulamak !sterler.
F!tratlar!nda olan bu mey!l sayes!nde oruç tutma tekl!f!n! b!ze,
b!zden önce onlar get!r!rler. Bu
!stekl! ve hazır oluş dönemler!n!
!y! değerlend!rmel!y!z. Çocuğumuzun yaş!nın daha çok küçük
olduğunu düşünüyorsak, onlara
tekne oruCu tutmalar!nı önereb!l!r!z. Tekne oruçlar!, tam gün
oruç tutmaya b!r hazırlık mah!yet!nded!r. Çocuk en azından
bel!rl! b!r süre !ç!nde kend!s!n!
d!s!pl!ne etmey! öğren!r.
Çocuklar, a!len!n eğlencel! b!r
şek!lde gece sahur yemeğ! !ç!n
ayağa kalkmasını būyük b!r sev!nçle karş!larlar ve bu coşkudan
pay almak !sterler. Onların bu
!stekler!n! ger! çev!rmemel!y!z.
Ozell!kle ramazan ayında b!zler
oruca hazırlanırken, onları!n da
kahvalt n!yet!yle sahura !şt!rak
etmeler!n! desteklemel!y!z.
Çocuklarım!zın !lk oruç tutma deney!mler!n!, en geç yed! yaş c!vannda gerçekleşt!rmeler!n! sağlayal!m; z!ra daha sonrak! yaşlarda
oruç tutmaya olan hevesler! yavaş yavaş kaybolacaktır. Onlar

Yaşları !lerlem!ş çocuklarım!za onlara özel etk!nl!kler düzenleyerek, sevd!kler! yemekler! p!ş!rmeye gayret ed!p, ramazan ayında d!nî eğ!t!me
ayrı b!r önem ver!lmel!d!r.
!ç!n oruç tutma konusunda say!-

SIz faydalar mevcuttur, b!z!m on
lara aç kalmaları end!şes!yle ac

mam!z, onlarnın bu faydalardan
mahrum kalmalarına sebep olur.
Onlanın açl!ğ! tecrübe etmeler!,
belk! sand!ğımız kadar da zor olmayacaktur.

Cocuklar!n tuttuklan !k oruglar,
genelde a!le büyükler! tarafından
satın alınır. Bu çok güzel b!r uygulamadır. Oruç g!b! b!r !badet!n
üstes!nden gelen yavrulanm!zı
uygun ek!lde ödüller vererek
cesaretlend!rmel!y!z. Onlann tuttuklan oruca duyduğumuz saygl
ve bundan dolayı h!ssett!ğ!m!z
sev!nc! onlara bell! etmel!y!z, Bu
şek!lde onlar da, takd!r ed!lmen!n
Coşkusuyla ve b!z! sev!nd!m!ş olman!n mutluluğuyla büyük sabır
ve gayret gerekt!ren bu !badet!
canla başla yer!ne get!receklerd!r.

y

Bu yaşlarda oruç tutmakla !lg!l!
elde ed!len her türlü güzel hat!ra, gelecekte büyük anlamlara
sah!p olacaktır, Îftarlar, sahurlar,

uzun b!r açlık dönem!nden sonra yemek yemen!n, başka h!çb!r

zaman ve h!çb!r yerde bulunamayacak olan lezzet!, a!leler!n
b!r araya gelmes!, kaynaşması,
bayramlar, coşkular, mukabeleler, terav!h namazları, bütün
bu güzel yaşantılarla !lg!l! anlar b!r!kt!rm!ş olmak, çocukların
gelecekte de severek, !steyerek
oruç tutmalarını tem!n eden unsurlard!r.

!lerlem!ş çocuklarım!za
onlara özel etk!nl!kler düzenleyerek, sevd!kler! yemekler! p!ş!rmeye gayret ederek, ramazan ayında d!n! eğ!t!me ayrn b!r
önem vererek, oruç !badet!n!n
!nsana kazandırd!ğ! madd! ve
manev! faydaları onlara açklayarak, ergenl!k çağına kadar her
y!l b!raz daha al!şkanlık kazanmalar!n! tem!n edeb!l!r!z. Böylel!kle sonunda b!r ay boyunca
b!zler g!b! oruç tutmaları !ç!n her
türlü tedb!r almış oluruz.
Yaşları
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