217409 - Kötü çevrede çocukların terbiyesi
Soru

Ben İslam'ın öğretilerine bağlı kalmaya çalışıyorum. Ancak kocam İslam ile ilgili bazı kötü sözler
sarf ediyor. Ona durumu açıklamaya çalıştığımda ise beni dinlemiyor. O eğitimlidir, ben ise
öğrenimimi tamamlamadım. Daima dinimi öğrenmeye Kur’an ve sünneti anlamaya çalışıyorum.
Buna rağmen bu konuda yeterli donanıma sahip değilim. Benim bazıları 9 yaşından küçük bazıları
da 13 yaşından büyük olmak üzere 6 çocuğum var. İslam'ın öğretilerine nasıl daha bağlı
kalabilirim? Aynı zamanda bunu çocuklarıma nasıl aşılayabilirim? Çünkü aile büyükleri namazlarını
düzenli bir şekilde kılmıyorlar. Bu durum, bazen benim hevesimi kırıyor.

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
İlk olarak:
Her ne kadar insan İslam'dan ve öğretilerinden uzaklaşırsa uzaklaşsın, yine de içinde iyilik
tohumları ve hakikat fıtratı bulunur. Bunlar kendilerini araştıracak ve keşfedecek birilerine ihtiyaç
duyar. Bu kimse bunları bulmaya davet ve nasihat etmek ile başlar.
Eşinin eğitimli biri olması onun yanlışa ve hataya düşmeyeceği anlamına gelmez. Sen onu güzel
nasihatler ve iyi tavsiyelerle etkilemeye çalış. Allah’tan yardım iste. Allah sana yardım eder ve
yardımcı olarak sana yeter. Allah’tan kocanın kalbine ve çevrendekilerin kalbine kendisi ile hakikati
görebileceği bir nur indirmesi için dua et. Allah’tan onlara kendisine itaati nasip etmesini diliyorum.
Madem senin kocan eğitimlidir sen ona dini ilmi kitaplar ve ya durumuna uygun problemler ile ilgili
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faydalı makaleler sağlamaya çalış, ta ki okusun. Umulur ki Allah bu makaleler ile onun göğsünü
ferahlatır. Emin ol ki eğer sen Allah’tan yardım istersen ve gerekli sebepleri oluşturursan Allah seni
ümit ettiğin ve istediğin şeyde hayal kırıklığına uğratmaz.
Bunlarla beraber bir takım vidolar, bazı ders kayıtları, faydalı vaazlar özellikle de kocanın ilgili
olduğunu bildiğin ehlisünnet davetçi ya da şeyhlerin vaazlarını toplayıp verebilirsin.
Şunu iyi bil ki ey Allah’ın kulu, şüphesiz sen büyük bir cihattasın: Din cihadı. Sana yardım etmeyen
ve kimliğini korumayan bir ortamda nefsini, evini ve evlatlarını koruyorsun. Sonra sen Allah’ın
emrini kendinde ve ailende hâkim kılmak için çabalıyorsun. Şunu da bil ki senin mükâfatın,
gayretin ve çaban kadardır.
Evlatlarına din sevgisini ve İslam öğretilerini aşılayabilmen için şunları yapman gerekir:
1. Günün büyük bir bölümünü çocuklarına ayır, onlara dinin büyüklüğünü ve öğretilerini anlat,
İnsanların duymak için can attığı Resulullah’ın sallallahu aleyhi vesellem güzel kokulu
hayatından çokça bahset. Onlara çok yakın ol. Senin bu yakınlığın Allah’ın izni ile onları
etkilemene yardımcı olacaktır. Onlar için örnek olacaksın.
2. Evde kendine bir yazı tahtası oluştur. Tahtanın üzerine ayet ve hadisler içeren güzel ibareler
ve dini öğretileri yaz. Bu ibareleri zamanla değiştir. Bu ibareleri evde bulunanların hepsi
okuyacaktır. Allah’ın izni ile meyvelerini verecektir. Bu yöntem dolaylı bir yöntemdir.
3. Senin evlatların ile birlikte okuyacağın günlük Kur’an okuma virdin olsun. Kur’an nur ve yol
göstericidir.
4. İslami ibareler kullanmaya çalış, onları İslami adaba alıştır, onlara değişik durumlar ile ilgili
zikirleri öğret, yemek-içme adabı, uyku adabı vb. öğret.
En iyisini Allah bilir.
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