SÂRE VÂLİDEMİZİN İHLÂSI
Bu olay İslâm‟da,
Allah‟a (CC) karşı samîmiyet
ve „ihlâs‟a, güzel bir örnek teşkil
etmektedir. Mazlumla Allah (CC) arasındaki
perde ve engel, samîmiyet derecesinde1, ortadan kalkar…
Allah (CC) o an, ister inanmış olsun, isterse ateist olsun, kim olursa olsun,
yardımını isteyen, hiçbir mazlum kulunu yardımsız bırakmaz!

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMİZ
15.01.2018

Allah’la (CC) İletişim
İnsanlar arasında Allah’la (CC) en güzel iletişim kuranlar, peygamberler, velîler ve Allah‟ın (CC) has kullarıdır. İslâm’da Allah’la (CC) kul
arasında, başka bir makam olmadığı için, her insan, ihlâs ve samîmiyet derecesine göre, Allah’la (CC), doğrudan doğruya, iletişim kurabilir.
Bunun temelinde samîmiyet ve ısrar vardır. Ama ısrarın mevcûdiyetini, samîmiyet belirler. Aslında ısrar, samîmiyeti oluşturmanın bir yoludur.
Bu bakımdan, Allah’la (CC) iletişimin temeli samîmiyettir. Buna,
kavram olarak, ihlâs deniyor. İhlâs, aynı zamanda, şeytanın aldatmasına karşı da bir gerek ve yeter şarttır2.
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İbrâhim (AS) Küfür Diyârında…
İçten gelen duâ konusunda Sâre vâlidemiz’in başından geçen olayı
bilirsiniz:
İbrâhim (AS) bir zamanlar, eşi Sâre vâlidemizle birlikte, Mısır’a gider. O devirde Mısır’da, tanrılık iddialarında bulunan, firavunlardan biri
vardır. Firavun halka yapılan zulümde zirvededir. Şehrin giriş ve çıkışları dâimâ kontrol altındadır. Gelen gidenler hakkında, ânında, Firavun bilgilendirilmektedir. Bu sıkı bilgi akışı içinde Firavun, haberdar olduğu güzel kadınları alıkoymakta, onlardan, nefsî olarak, faydalanmaktadır.
İbrâhim (AS) bu durum karşısında, kendince bir tedbir olduğunu
düşünerek, Sâre vâlidemiz için kendisine, “Senin neyindir?” diye sorarlarsa,
Âdem (AS)’dan gelen kardeşliğe dayanarak, “Bu benim kardeşimdir.” şeklinde cevap vereceği konusunda, Sâre vâlidemizi önceden bilgilendirir.
“Sana sorarlarsa beni yalancı çıkartma! Bu memlekette Allah‟a inanan ikimizden başka kimse yok… Seninle eş olmanın yanında aynı zamanda
iki din kardeşiyiz. Benim onlara „kardeşimdir demem‟, din kardeşliği açısındadır (açısından olacaktır).” der.
Zâlimin Gücüne Karşı Mazlumun Rab’bi
Nitekim güzel olduğu için görevliler Sâre vâlidemizi alıp Firavun’a
götürmek isterler. Bu nedenle, İbrâhim (A-S)’a sorarlar:
“Bu kadın senin neyindir?”
İbrâhim Aleyhisselam:
“Benim kardeşimdir” der.
Fakat yine de kurtulamazlar:
Firavun Sâre vâlidemizi ister. Sâre vâlidemiz, görevli adamların eşliğinde zorla, Firavun’un huzûruna çıkarılır. Zorba Firavun, Sâre’ye yaklaşmak için, oturduğu yerden ayağa kalkar.
Fakat Sâre vâlidemiz, tam o sırada, zorbadan izin ister, abdest alıp iki
rekât namaz kılar ve Allah’a (CC) niyazda bulunur:
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“Yâ Rab‟bim! Sana ve gönderdiklerine îman etmişim. Bu ana kadar
kocamdan başkasına karşı ırzımı, nâmusumu korumuş isem, şu kâfiri üzerime
saldırtma, beni ondan koru!”
Bu sırada Firavun Sâre vâlidemizi, sabırsızlıkla beklemektedir.
Namazını kılıp duâsını eden Sâre vâlidemiz, Firavun‟un yanına döner. Firavun kaldığı yerden, tekrar, yaklaşmaya başlar.
Tam o esnâda Firavun’un ayakları, kendini tutmaz olur; olduğu yere
yıkılıp kalır, çırpınmaya başlar. Bu durumu gören Sâre vâlidemiz, endişeye
kapılır.
Endişesinde haklıdır da:
Çünkü Firavun bu hâlde ölecek olsa, sorumlusu olarak, onu göreceklerdir.
Sâre vâlidemiz bu duruma düşmemek için, yine, Allah’a (CC) ikinci
niyazda bulunur:
“Yâ Rab‟bim! Bu ölürse, benim üzerime atarlar, onu eski hâline getir!” diye…
Zorba eski durumuna gelir. Ancak huyundan vazgeçmez. Tekrar Sâre
vâlidemizin üzerine yürür.
Sâre vâlidemiz bu sefer de izin ister. Namazını kılar, duâsını yapar ve
aynı olay bir kere daha cereyan eter.
Bu olay, böyle üç kere, tekrarlanır.
Firavun yaşadıkları karşısında, şaşkına döner. Adamlarına:
“Bu kadını aldığınız yere götürün! Bana kadın diye getirdiğiniz şeytanın ta kendisidir. Benden uzak olsun, yanına câriyelerimden birini de verin!” emrini verir.
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Bu sûretle Sâre vâlidemiz, Firavun‟un zulüm ve tecâvüzünden korunur; bir de bir câriyeye sâhip olur.
Sâre vâlidemiz, eşinin yanına gelince:
“Ey İbrâhim! Rab‟bim beni zorbanın şerrinden korudu, bir de şu câriyeyi bize ihsan eyledi!” der3.
Sonuç
Bu olay İslâm’da, Allah‟a (CC) karşı samîmiyet ve „ihlâs‟a, güzel bir
örnek teşkil etmektedir. Mazlumla Allah (CC) arasındaki perde ve engel,
samîmiyet derecesinde4, ortadan kalkar… Allah (CC) o an, ister inanmış
olsun, isterse ateist olsun, kim olursa olsun, yardımını isteyen, hiçbir mazlum kulunu yardımsız bırakmaz!
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