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Oruç tutmayı çeş#tl# öd#üllend#rmelerle
de sev#l#r, Özen#l#r hale get#reb#l#r#z.
Unutmanalyız k# çocuklarda yerleşmes#n#
#sted#ğ#m#z davranışlar #ç#n ödül
mot#vasyonunu kullannak b#y#ük b#r önene
ha#zd#r. Olç#ül## olmak ve snırlart aşmamak
kaydıyla bundan #st#fade etmem#z yer#nde olur.

ocuklarım#zın d#n# vec#beler#n# yer#ne get#ren
b#r fert olarak yet#şmeler#n# #st#yorsak ve bu
konudan kend#m#z#n sorumlu olduğunu da
düşünüyorsak, d#kkate almam#z gereken bazı

hususlar olacaktır. Öncel#kle bu konu büyük emek #s-
ter. Emek harcamadan, gayret gö#stermeden meyveler#
devş#remey#z. D#ndar anne-babalar olarak bu konuda
b#r b#l#nç kazanmamız gerek#r.

Oncel#kle b#lmel#y#z k# d#n eğ#t#m# konusunda ka-
çırlmaması gereken b#r zaman d#l#m# vardır. Bu za-
man d#l#m#n# gereğ# g#b# değerlend#rmek #cap eder.
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rollü b#r k#ş#l#ğe sah#p olma g#b#
pek çok kazanımları olduğuna
d#kkatler çek#lm#şt#r.

Oruç tutmak küçük çocuklarmzOruç tutma hususunda da durum
böyled#r. Çocuklarımızın #ç#ne
oruç tutma #steğ#n#n düştüğü b#r
dönem gelecekt#r. Muhtemelen
küçük yaşlarda, alt#-yed# yaşla-
r#nda, eğer a#leler#nde oruç tutan
#nsanlar olduğunu müşahede ed
yorlarsa, çocuklar bunu kend#ler#

#ç#n zor b#r olay değ#ld#r.

Y#ne de bu sürece alışmann bazı
prat#k yolları vardır. Küçük yaşta Oruç tutma deney#m#n# başarnyla

tamamlayan çocuklarda empat#
yeteneğ# gel#ş#r. Çocuklar bu #badetan tekne oruçları, tam gün

ed#ru tutma yeteneg#n# kazarnma
konusunda son derece #şlevseld#r.
S#nırları bel#rl# olan b#r süre #ç#n-

sayes#nde doğruyu söyleyen, durust
b#r fert olarak yet#şeb#l#rler. Oruç

de deney#mlemek #steyereklerd#r
Yaşların#n küçük oldugunu duşu-
nerek veya bu #stekler#n#n #ler#de
de bu şek#lde #çler#nden geleceg#n#
zannederek, bu çok kr#t#k dönem#
harcamamak gerek#r.

de sabretmey# öğrenen küçükler,
daha sonra bunu daha büyük b#r
ölçek #ç#nde de başarıyla gerçek-

#badet#, h#ç k#msen#n kend#s#n# go
remed#ğ# yerlerde ve zamanlarda
da kend#n# tutmay# gerekt#rd#g#
#ç#n, hakkıyla oruç tutab#len çocuk,
b#r #ç d#s#pl#n kazanır, özü sözü
doğru b#r #nsan olarak yet#şme

leşt#receklerd#r.

Bell#b#r süre boyunca çocugun
h#çb#r şey yememe ve #çmeme karan
alması, onun k#ş#l#ğ#n#n gel#şmes#nde
son derece büyük öneme sah#pt#r.
#stekler#n# ertelemey# öğrenmen#n,
sabretme becer#s#n# gel#şt#rmen#n,
zeka gel#ş#m# üzer#ndek# etk#ler#
pedagoj#k çevrelerde test ed#le-
rek b#l#msel b#r ver# olarak ortaya
konmuş; zorluklara karşı d#rençl#
olma, #radey# güçlend#rme, kont-

#mkanı bulur.Anne babalar çocuklarına olan
merhametler#nden dolayı onlarn
aç kalmaları konusunda bazı en-
d#şeler tas#yab#l#rler. Oysa Rabb#m
onlara karşı b#zlerden çok daha
fazla merhamet sah#b#d#r. B#z#m
üzer#m#ze taşıyamayacağımız yük
yüklemez. F#tratım#za aykrı olan
seyler# b#zden #badet olarak #stemez.

Çocuklar#mızla #y# #l#şk#ler
#ç#nde olmam#z, onlarla sağ#kh
d#yaloglar kurab#lmem#z, onlan,
b#z# her konuda örnek alma #steğ#
vegayret# #ç#nde olmaya #tecekt#r.
Bu durum özell#kle ergenl#k önces#
dönem #ç#n geçerl#d#r. B#z#m oruç-
larımzı severek, #steyerek düzenl#

.30

22 gonul s8.Say- HAZ!RAN 2016



b#r sek#lde tutmamuz, onların b#z#
bu konuda tak#p etmey# #steme-
ler#n# sağlar.

tutma konusunda kend#ler#n# çok
hevesl# görmüyorsak veya bu he-
ves#n b#raz daha desteklenmes#

en sevd#ğ# yemekler# p#ş#rmeye
özen göstereb#l#rler mesela.

B#ktr#cı, usandır#cı olmadan,
tatsızlaşmadan, sevg# #le yaklaşmalı,

gerek#yorsa bu teşv#kler#n büyük
rouolacakt#r. Zaten b#z#m üzer#-Gece sahura kalkmak çocuk-

lara çok eğlencel# gel#r. Onlar da
bu değ#ş#kl#kten b#r pay almak mzaek# en büyük sorumluluk önce amuzu 1y# tanımalı ve onuteşv#k eden unsurların neler ola-örnek olmak, sonra onun#ç#ndek# b#leceğ#n# keşfetmeye çalışmalıyız.#sterler. Onların bu heves#er#n ftrattan kaynaklanan eğ#l#mler#n, Orucun sosyal hayata get#rd#ğ#kırmamalıyız. Oruç tutmayı çe-
s#tl# ödüllend#rmelerle de sev#l#r,
özen#l#r hale get#reb#l#r#z. Unutma-

malyı k# çocuklarda yerleşmes#n#
#sted#g#m#z davranışlar #ç#n ödül
mot#vasyonunu kullanmak bü#yük
b#r öneme ha#zd#r. Olçülü olmak
ve sınırlan aşmamak kaydıyla bun-
dan #st#fade etmem#z yer#nde olur.

hl#zlenmeler#n degenn# b#lmek ve
#rsatları kaçırmamak, daha sonra

hareketl#l#k de belk# çocuklarım-
zın gözündek# caz#bey# artırab#l#r.
B#rl#kte yapulan #ftarlar, cam#lerde
kılınan terav#h namazlarn, muka-

da hep teşv#k ed#c# unsurlarla on-
lar# tatlı b#r tak#p alt#na almakt#r.

beleler, cam# gez#ler#, k#tap fuarlan
#le aslında Ramazan ayı oldukça

Çocuklarm#zın oruç tutmuş
olmalarından büyük b#r mem-
nun#yet duyduğumuzu onlara
göstermel#y#z. Bu memnun#yet#

senl#kl# geçmekted#r. Bu şenl#ğ#n
ev#m#ze de yansımasına f#rsat ver-
d#ğ#m#z sürece, #ş#m#z aslında çok

Yed# yaş c#varında d#n# h#kayeler, bazensözle d#le get#rmel#, bazen
peygamber kıssaları anlatmaya sevg #le gözler#n#n #g#ne bakmal,
başlayarak çocuğumuza genel b#r tatl# tatl# baş#n# okşamal, opup
#badet anlayışı ve sevg#s# aşılaya- koklamal; bazen de onun hoşuna
b#l#r#z. Daha sonra onu bazı #ba- g#den hareketler# gerçekleşt#rerek
detler# gerçekleşt#rme konusunda bunu ortaya koymalıy#z. Anneler,

da zor değg#ld#r. Yeter k# #stekl#
ve gayretl#olalım, çocuklarnmzla
banşık olalım ve d#nî alşkanlıklan
çocuklarda yerleşt#rme yaşının on
yaş sonrasına sarkıtılmaması ge-
rekt#ğ# altın kuralını asla hatırdan

teşv#k etme aşaması gel#r. Oruç oruç tuttukları gün çocuklarının çıkarmayalım.
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