


Şiddet Denince…

Hz. Âdem’in oğullarından biri diğerini öldürdüğünde, aslında
yeryüzü ilk aile içi şiddete sahne olmuştu. Şiddetin zehirli
soluğu, zamanvemekânsınırı tanımadan insanlığın arasında
yayıldı.
ÂlemlerinRabbi,“Rahmetimgazabımıgeçti.”buyururken(Buhârî,

Tevhîd,22),O’nunbazıkulları ise acımasızlığı seçti.



Şiddet kıtalar dolaşıyor. Şiddete “dur” demek için en
yakınımızdanbaşlamakgerekiyor. Tümbenliğimizlemerhameti
benimsemek, ailemizde şefkat ve adaleti yaşanır kılmak her
geçengündahadaönem kazanıyor.
Çünkü şiddetin kavurucu sıcağından, öfkenin yok edici

fırtınasından kaçan her can, aile yuvasınınmerhametli çatısı

altındahuzurvegüvenbulmayıhak ediyor.



Şiddet Bunun Neresinde?

Şiddet denince akla ilk olarak fiziksel şiddet
yani dayak geliyor.
Pekiyagörünmüyorsaşiddet?İnsanın“insanolma”

vasfınavuruluyorsagörünmeyensopalar,onurunu

zedeliyorsa mesela? Gizlice eziyorsa, benliğini

yaralıyorsa?Bakışlarlatokatlıyor,sözlerletekmeliyor,

aşağılamalarla çekiyorsa ruhununtellerini bir bir?

Ozamanşiddetyokturdiyebilir miyiz?



Eşi tarafından hakaret gören, azarlanan, küçümsenen,
emekleri takdiredilmeyen,aksinesüreklieleştirilenbir insan,
kadın olsun erkek olsun şiddet görmüyor diyebilir miyiz? Ev
içinde dayağa şahit olan bir yavru, kendi dayak yemese de
şiddetmağdurudeğil midir?



Düşünelim; bir iftirayı şiddet dışında nasıl tanımlayabiliriz?
Küfürlü ifadeler, beddualar, kötü lakaplar ezmez mi insanı?
EşleribirbirineörtükılmışkenYüceRabbimiz,eşininmahremini
başkalarına anlatmak, onun güvenini kötüye kullanmak
şiddet değilde nedir?



Ailesiyle, akrabalarıyla, komşularıyla görüşmesine izin
verilmeyen bir kadın şiddet görmüyor mudur? “Dediğimi
yapmazsanartık seninannenolmayacağım.” tehdidini duyan
küçükbirçocuğunyaşadığıkaygıyı,çektiği ıstırabıneyleifade
edebiliriz?Maaşınaelkonulanbirbüyükanne,zorlaçalıştırılan
bir genç, istismara uğramış bir çocuk şiddetin pençesinde
değilmidir?



Ailemde kimse şiddet görmesin

Aile içişiddetdenildiğinde ilkaklagelenkadının
kocasından şiddet görmesi oluyor. Oysa bu,
şiddetin sadece bir türü. Aile içinde çocuklar
daşiddetinodağıolabiliyor,yaşlılar da...
Ailedeşiddetkonusundabelkideensonaklagelen

erkekoluyor.Hâlbukisözlü,psikolojikyadaekonomik

baskıylaerkeğindeşiddetemaruzkaldığıdurumlar

karşımıza çıkabiliyor. Biz, ailemizde şiddetin hiçbir

türünüistemiyoruz,hemdehiçkimseye karşı…



Ailemde Kadın Şiddet Görmesin

Evlilik, omuzlara yük değil, gözlere ışıltı olmalı. İnsan, hayat
arkadaşının rakibi değil,sırdaşı olmalı,örtüsü olmalı.
Kadının nikâhla erkeğin “mülkiyetine girmiş” bir insan değil,

ona“emanetedilmiş”bir canolduğu bilinmeli.

“Kadınlar konusunda Allah’tan sakının. Çünkü siz onları Allah’ın

emanetiolarakaldınızveAllah’ınadıyla(nikâhkıyarak)kendinize

helâlkıldınız.”(Müslim,Hac, 147)



Kadın şiddet görürse…

Kadına yönelik şiddetin yaygın olduğu bir topluma İslam
mesajını getiren Allah Resûlü (sav) aile içinde şiddeti kesin
bir dille yasaklıyor, “Allah’ın hanım kullarına vurmayın! …
Hanımlarını döven adamların sizin hayırlılarınız olduğunu
sanmayın!” (Ebû Dâvûd, Nikâh, 41-42) diyordu. Onun ifadesiyle en
hayırlıMüslüman,ailesi içindeengüzel davranandı.



Hal böyleyken bir kadını tehdit etmek, zorla çalıştırmak,
parasınaelkoymak,tartaklamakyadaeviçindeyoksaymak
şiddettir.
Hangi şekilde olursa olsun şiddet gören bir kadın, yalnızlık,

çaresizlik ve yetersizlik hisseder. Özgüveni zedelenir, öfke ve

utanç duyar. Uykusu kaçar, sağlığı bozulur, yaşama sevincini

yitirir.



Oysa Peygamber Efendimiz der ki, “Müslüman, elinden ve  
dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kimsedir.”
(Buhârî, İman, 4)



Namus iddiasıyla cinayet işlenir mi?

Kadınınnamusundanailesindekierkeklerisorumlu
tutan yanlış bir anlayışın izleri, İslam öncesi
cahiliye dönemine kadar gider. Oysa ki; “Mümin
erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar,
namuslarını korusunlar.” (Nûr,24/30)emrinin hemen
ardından, “Mümin kadınlara da söyle gözlerini
haramdansakınsınlar,namuslarınıkorusunlar.”(Nûr,

24/31)buyuran Allah’ın, namus konusunda her iki
cinstendeaynıhassasiyetibeklediğigayetaçıktır.



Birerkeğin,ailesindekikadınvegençkızlarıngüvenliğineözen
göstermesi, onları koruması gayet doğaldır. Ancak kendisini
savunmasına bile izin vermeden bir kadını cezalandırmanın
İslamdini ilebağdaşmasımümkündeğildir.Zira insanın iffetle
ilgili bir hatası olsa bile, hukuki yollardan cezalandırılması
gerekir ve en yakınları dâhil kimsenin böyle bir infaza hakkı
yoktur. Namus cinayeti, hem işleyenin hem de teşvik eden
ya da seyirci kalan aile büyüklerinin ortak olduğu büyük bir
suçtur.



Ailemde Çocuk Şiddet Görmesin

Terbiyeetmekiçin dövmekmi lâzım?

Çocuklara uygulanan şiddetin gerekçesi çoğu zaman

“eğitim”dir. Kimilerinin zannettiğine göre, “Dayak cennetten

çıkmıştır.”“Kızınıdövmeyen,dizini döver.”Çocuğuneğitiminde

atılan bir tokat, edilen bir hakaret, sıkılan bir yumruk şiddet

sayılmaz! Hâlbuki körpe yüreklerde ne derin izler bırakır

alaylar… İntikam gibi, kin gibi, hınç gibi ne ağır duygular

yaşatır bağırmalar…



Çocuğun doğruyu öğrenmesi için hatasını fark etmesini
sağlamak, onu tatlı bir dille uyarmak ve tekrar denemesine
izin vermek ise peygamber yöntemidir. Hurma ağaçlarını
taşlayan küçük bir çocukla Rahmet Peygamberi arasında
geçen olay, terbiye etmek (!)için de olsa bir çocuğun şiddeti
haketmediğineengüzel örnektir.



Çocuğu yakalayanlar, cezalandırması için Peygamberimizin

huzuruna getirirler. Peygamberimiz onu azarlamak yerine,

“Evlâdım,ağaçlarıniyetaşlıyorsun?”diyesorar.“Çünkükarnım

aç.” der çocuk. O zaman Peygamberimiz “Hurma ağaçlarını

taşlama da altlarına dökülenleri ye.” buyurarak ona doğru

davranışıöğretir.Kızıpvurmadığıgibi,aksinebaşınıokşayarak

“Allah’ım,buyavrunun karnını doyur.”diye duaeder. (EbûDâvûd,

Cihâd, 85)



Çok kızmak şiddetin bahanesi mi?

Çocuklar bazen de anne babalarını çok
kızdırdıkları için (!) şiddete maruz kalırlar.
Peki, çocuğumuzun yaptığı ve bizi çok
öfkelendiren odavranışıbizden dahagüçlü
bir adam yapsa ona da aynı sert tepkiyi
gösterir miyiz? Ya da söz konusu hatayı
en sevdiğimiz arkadaşımız yapsa, ona da
hakaret eder miyiz? Yoksa alttan alır,
sabreder,hoşgörür,affeder miyiz?



Bu çelişkinin üzerinde biraz düşünelim: Öfkeye engel
olamıyormuyuzyoksaengelolmakiçinyeterinceuğraşmıyor
muyuz? Öfkeyi şiddete dönüştürmemizin sebebi, kendimizi
karşımızdakindendahagüçlü hissetmemiz olabilir mi?Ya da
kendimiziçocuğumuzunsahibi gibi görmemiz?



Oysa çocuk, “Allah’ın emaneti”dir.Eşsiz bir nimet, nadide bir
emanettir. Dolayısıyla anne babası, onun üzerinde her türlü
tasarruf hakkına sahip olmadıklarını, Emanetin Sahibine bir
günhesapvereceklerini unutmamalıdır.



Yorgun, stresli ve sinirli olduğumuzda aile fertlerimizi
incitmemenin etkili bir yolu, sessiz kalmak olabilir. Sevgili
Peygamberimiz “Biriniz hiddetlendiğinde ayakta ise hemen
otursun. Öfkesi giderse iyi, şayet gitmezse o zaman da
yaslansın.” (Müsned,V,152)buyurmuştur.



Çocuk şiddet görürse…

Bazen eller kalkmaz, tekmeler savrulmaz ama
görünmeyenbirelyakasınayapışmıştırçocuğun.Sert
birdilleazarlanmış,tehditedilmiş,küçükdüşürülmüş,
arkadaşlarıyla ya da kardeşleriyle kıyaslanmış,
alay konusu edilmiş olabilir. Aile içi çatışmalarda
taraf tutmaya zorlanmış, aile fertlerinden birisinin
şiddeteuğradığınaşahit olmuşya daannebabası
tarafından dert ortağı seçilmiş ve çözümlemesi
imkânsızproblemlerinaltındaezilmişolabilir.



Şiddetin bütün bu farklı görünümleri, çocuğun duygu
dünyasınıaltüst eder, ruh sağlığınıörseler.Hemkendine olan
güvenini sarsar hem de anne babasıyla kurduğu bağı
zayıflatır. Kendisini suçlu veçaresiz hissetmesine,yetersiz ve
başarısız olduğuna inanmasınayol açar.Enkötüsüdeşiddeti
birdavranışmodeliolarakgörüpöğrenmesinevebaşkalarına
uygulamasına sebep olur. Hatta acı günlerin, dayakların,
hakaretlerin intikamını almaya niyetlenir ve gün gelir anne
babasınael kaldırır.



Ona bunları yaşatmayalım! Yavrumuzu onurlu, erdemli, hem
bedenen hem de ruhen sağlıklı ve mutlu bir insan olarak
yetiştirebilmek için onu her türlü şiddetten korumaya özen
gösterelim. Davranışlarımızın, sözlerimizin, bakışlarımızın,
kararlarımızınmerhametmişiddetmiiçerdiğiüzerindebirkez
daha düşünelim. Ailemizi yaralayan söz ve davranışlarımızı
değiştirmek için gayret gösterelim.



Bu noktada, çocukluğu Sevgili Peygamberimizin yanında
geçen,yıllarca onunlakalıponahizmetedenEnes b.Mâlik’in
bizeanlattıklarınakulakverelim:“Resûlullah’aonsenehizmet
ettim.Vallahi,banabirkezolsun ‘Öf!’biledemedi.Herhangibir
şeydendolayı,‘Niçinböyleyaptın?’yada‘Şöyleyapsaydınya!’
demedi.Yaptığımhiçbirşey içinbeniayıplamadı,azarlamadı.”

(Müslim,Fedâil, 51-54)



Ailemde Yaşlı Şiddet Görmesin

Yaşlılık döneminde anne babanın hakkı, çocuğun
ise sorumluluğu daha fazladır. Bu sorumluluğu
Rabbimiz şöyle açıklar: “Rabbin, sadece kendisine
kulluketmenizi,annebabanızadaiyidavranmanızı
kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her
ikisi senin yanındayaşlanırsa, kendilerine ‘öf!’bile
deme;onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.
Onlaramerhametederektevazukanadını indir ve
de ki: Rabbim, Tıpkı beni küçükken koruyup
yetiştirdikleri gibi sendeonlaraacı.” (İsrâ,17/23-24)



Yaşlı şiddet görürse…

Bazen bir şey sorduklarında, bir konuda fikirlerini ifade
ettiklerinde azarlanıverir yaşlılar. Oysa onlar çocukları
küçükkendefalarcaaynısoruyusorduğundabıkmadancevap
vermişler; çocuklarının hatalarını, dikkatsizliklerini telafi
etmişler; nazlarına katlanmışlardır. Şimdi evlatlarından aynı
şekilde muhabbet ve şefkat görmelidirler. Bazen onlar da
hastalanacak, nazlanacaktır.



Yaşlılarımızın “yük olma” duygusunu yaşamalarına
müsaade etmeyelim. Yaşlılarımızı ihmal etmeyelim; kendi
kendilerine yetemedikleri, kişisel ihtiyaçlarını tek başlarına
karşılayamadıklarıdönemdetemizlik,beslenmevebakımlarını
itinayla vesevgiyleyapalım.



Anne veya babasının yaşlılık dönemine yetiştiği halde
gönüllerini hoş tutmayanı, onlara hizmet ederek Allah’ın
rızasını kazanma fırsatını kaçıranı, Peygamberimizin “Burnu
sürtülsün!” (Müslim,Birr,9)diyerekkınadığını unutmayalım.



Ailemiz Merhamet Ocağı Olsun

İnsan şefkatle de şiddetle de çok küçük
yaşlardan itibaren tanışır. Ancak şiddet
kelimesininkesinlikleuğramamasıgerekenyer
ailedir.



Unutmayalımki,Allah’ınmerhametinemazharolmanınenetkili
yollarından biri, insanlara merhamet etmektir. Peygamber
Efendimiz bugerçeği şöyle dile getirir: “İnsanlara merhamet
etmeyeneAllah damerhametetmez.” (Buhârî,Tevhid, 2)

Hele de bu insanlar, eşimiz, çocuklarımız, aile büyüklerimiz

ise…




