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"Sultan-ı Kâinat birdir. Her şeyin anahtarı Onun
yanında, her şeyin dizgini Onun elindedir. Her şey Onun
emriyle hâlledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun;
hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun."
ifadelerini açar mısınız?
Mümin her şeyin tedbir ve dizgininin Allah’ın kudret elinde olduğunu bildiği için,
hiçbir şeyden endişe ve telaş etmez. Mümin bilir ki; Allah bir musibeti alnına yazmış
ise bundan kurtuluş yok, der teslim olur, aynı şekilde musibeti alnına yazmamış ise,
hiçbir güç o musibeti başına bela edemez; bu tevekkül ve düşüncesi mümini
rahatlatır ve cesur kılar. İşte bu düşünce bir nevi psikolojik yükün, yani hadiseler
karşısında endişe ve telaş etmenin tevekkül vasıtası ile kadere atılması demektir.
Ama kafir, Allah’a ve onun kainattaki tedbir ve iradesine inanmadığı için, her şeyi
tesadüfe veriyor. O zaman başına her an bir iş, bir musibet gelmesi muhtemeldir. Bu
yüzden her şeyde bir endişe, bir telaş duyar. Her hadise karşısında korkar ve titrer.
Acaba bu musibet bana dokunur mu der, hayatı zehir olur. Üstad bu manaya örnek
için; Amerikada olmuş bir olayı söylüyor. Kuyruklu yıldız dünyanın yakınından
geçince acaba dünyaya çarpar mı endişesi ile imanı ve tevekkülü olmayan veya
zayıf olanlar çok korkmuşlar, hatta evlerinden çıkmışlar.
Halbuki iman ve tevekkülü olan bir mümin, bu olayda şöyle düşünür; "Şayet bu
yıldız dünyaya çarpma emrini Allah’tan almış ise tevekkülden başka yapacak bir şey
yoktur, der hayret içinde çarpmasını bekler, yok emir almamış ise bu yıldız haddini
aşıp vazifesi olmadığı halde dünyamıza çarpamaz." der, endişe ve telaştan kurtulur.
Özet olarak; Allah’a iman ve tevekkül etmek bir insanda ne kadar inkişaf ederse,
dünyanın sıkıntı ve elemlerinden de o kadar emin ve selametli olur. Zira imanda
tevekkül manası hükmediyor. Yani her şeyin tedbir ve dizgini Allah’ın elinde
olduğuna göre; zarar ve menfaat de onun elindedir. Allah bir insana zararı takdir etti
ise, buna kimse engel olamaz, yok menfaati takdir etti ise; buna da kimse mani
olamaz. İşte bu inanç ve teslimiyet, insanı kainat ve içindekilerin karambolundan ve
zararlı evhamından emin kılıyor.
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