Sahabe Albümü
güvenli olsun diye aşırı özgürlük vererek, vasat çocuklara bile
Mozart olacakmış gibi beklenti
yükleyerek çocukların tabiri caizse hepten ayarını bozuyor. Niye
mi böyle diyorum? Çünkü işim
psikolojik danışmanlık ve ayarı bozulan çocukları uzun yıllar,
velileri bana getirdi. “Biz nerede
yanlış yaptık?” diye sorarak…
Özellikle eğitimli ve üst sosyo-ekonomik seviyeden
velilerde yayılan bir moda var: “Proje çocuklar yetiştirmek” Çocuğun
eğilimlerine, yeteneklerine, mizacına nerdeyse
hiç bakmadan ona beklentiler yükleniyor. Hem
okulda en başarılı olması, hem sosyal, hem de
sanatsal açıdan yeteneklerini mükemmelen geliştirmiş falan olması bekleniyor. Peki, ama niçin?
Çocuktaki potansiyeli en
iyi şekilde işleyelim diye
mi? Hayır işte maalesef
o kadar masum bir eğilim değil bu. Öyle olsa çocukta neye kabiliyet varsa
onu desteklersiniz. Ama
el insaf, 10 yaşında bir
çocuk aynı anda hem okul takviye kursuna, hem İngilizce kursuna, hem baleye hem karateye
gider mi? Hayır enerjisi tükenir,
kendini baskı altında hisseder
falan bu bir yana bir de şunu düşünelim: Aynı çocukta hem balenin zarafetini hem karatenin
sertliğini nasıl bağdaştırdınız?
Bu çocuklar kendilerini sürekli başarılı olmak zorunda hissediyorlar. Başarılı olmalılar

44

Ekim 2012

ki anneleri işyerinde veya altın
günlerinde onlarla övünebilsin.
“Şekerim Aysun çok başarılı,
bütün dersleri pekiyi, resim dersi alıyor, İngilizceye gidiyor, bilmem ne kursuna da yollayacağım, çok kabiliyetli…”
Anne övgüleri alabilsin,
“Helal olsun ne kadar özeniyor çocuğunun eğitimine” densin diye olan Aysun’a oluyor.

Eğer dindar bir aileyse o zaman
bu programa “Her şeyi yaparım dinimi de öğretirim, hiçbir
şeyi eksik bırakmam” anlayışına uygun olarak bir de özel din
dersi ekleniyor. Çocuk bizatihi o ailenin çocuğu olduğu için
değil, -bir proje olarak- başarılı
olduğu için ve ailesinin yüzünü
ağartan bir performans ortaya
koyduğu için sevildiğini düşünüyor çoğunlukla. (Buna şartlı sevgi diyoruz, başka bir yazı

konusu) “Biz senin iyi yetişmen
için kendimizi paralıyoruz, o
halde sen de başarılı olarak bize projemizle övünme şerefini
çok görme” kabilinden örtülü
bir mesaj alıyor çocuk.

Bünyamin ERUL*

İçimizde Kalan
Arzular mı?
Potansiyel geliştirmek çocuğun yeteneklerini yönlendirerek olur demiştik,
ebeveynin
ukdelerini
gerçekleştirerek değil.
“Ben yapamadım, o yapsın, ben okuyamadım,
o okusun, o hep en iyi,
en mükemmel yerlerde olsun” demek, aslında çocuk için iyi dilekte
bulunmaktan çok kendi içimizde kalan arzuları çocuk üzerinden
yaşama isteğidir. O yaptığında biz yapmışız gibi
gurur duyacağız çünkü.
Her ebeveyn çocuğunun
başarısına sevinir, kastettiğim başka bir şey…
“Onun başarısında benim de payım var, onu
bu hale ben getirdim,
ben yetiştirdim, bakın
ne mükemmel bir anne-babayım, eserime/projeme bakın!”
anlamında bir sevinç vardır burada.
Sevgili ana babalar, çocuklardan beklentilerinizi lütfen
bu okuduklarınız ışığında tekrar gözden geçirin. Onları kendi hayatlarına mı hazırlıyorsunuz, yoksa yaşayamadıklarınızı
ona yükleyip projenizi gerçekleştirmeye mi çalışıyorsunuz?

BERÂ B. ÂZİB
Adı
: El-Berâ b. Âzib
Künyesi
: Ebû Umâre, Ebu’t-Tufeyl, Ebû
Amr, Ebû Ömer
Doğum yılı : Bi’setin hemen öncesinde
Doğum yeri : Medine
Baba adı
: Âzib b. el-Hâris el-Ensârî
Anne adı
: Tespit edilemedi.
Eş(ler)i
: Habîbe bint Ebî Habîbe veya
Ümmü Hâlid b. Sâbit
Akrabaları : Ebû Burde b. Niyâr dayısıdır.
Oğulları
: Yezîd, Ubeyd, Zeyd,
Kızları
: Hafsa, Tahyâ,
Kabilesi
: Evslidir. İbn Abdilber’e göre
ise Hazrec’lidir.
İslâm’a girişi : Çocuk yaştayken girdi
Sohbet süresi : 10 yıl
Rivayeti
: 305
Yaşadığı yer : Medine, Kûfe
Mesleği
: Hayvancılık, ziraat, askerlik,
Hicreti
: Yok
Savaşları
: 15 yaşından itibaren Uhud dâhil birçok savaşa ve seriyyeye katıldı. Cemel ve
Sıffîn Savaşlarında Hz. Ali (r.a.)’nin yanında yer
aldı.
Görevleri
: Muallimlik
Fizikî yapı
: Tespit edilemedi.
Mizacı
: Cesur; Hadis ve sünnetleri öğrenmeye ve öğretmeye düşkün. Yakut-altın yü-

(r.a)

zük takarmış.
Ayrıcalığı
: Hadis rivayetiyle meşhurdur.
Ömrü
: 80 küsur
Ölüm yılı
: H. 71 veya 72
Ölüm yeri
: Kûfe
Ölüm sebebi : Yaşlılık
Hakkında
: 13-14 yaşlarındayken Bedir
Savaşı’na katılmak istemiş ancak henüz küçük
olduğu gerekçesiyle Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından geri çevrilmiştir.
Hadisleri
: Hz. Peygamber (s.a.v.), Ensar’dan bir adama yatağına yattığında şöyle dua
etmesini söylemiştir: “Allah’ım! Canımı sana
teslim ettim. Yüzümü sana yönelttim. Durumumu sana havale ettim. Sırtımı sana dayandırdım. Senden ümit ederek ve yine senden korkarak... Senden başka ne sığınacak yer vardır, ne
de kurtulacak. İndirdiğin kitabına da, gönderdiğin Peygamberine de inandım.’ Eğer bunu
söyleyen kişi o gece ölürse, fıtrat üzere ölür.”
Sözleri
: “Mazluma yardım ediniz.”
Kaynaklar: İstîâb, I. 48; İsâbe, I. 278; Üsd, I.
107-108; DİA, V. 469; Müsned, IV, 280-304;
İbn Sa’d, Tabakât, IV. 364-368; VI. 17; Nübelâ,
III. 194-196.
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