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İnsan; mahiyeti itibari ile kâinatla ve çevresi ile 
bir şekilde irtibatlıdır. Evini ve bahçesini sevdiği 
gibi, koca dünyayı da sever. Sıtmadan ve mik-
roptan müteessir olduğu gibi, kuyruklu yıldızdan 
dahi korkar. Bahçesini sevip arzu ettiği gibi, ebe-
di cenneti dahi iştiyakla sever ve ister. 

Bu yapı ve fıtratta olan insan; akıl alakadarlığı 
ile hayvanların tamamen aksine olarak, yaşadığı 
âlemin her şeyi ile münasebeti vardır. 

TAKDİM
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İşte bu sebepten dolayı; dünyanın imtihan mey-
danı olması hesabiyle, tüm ıstırap, çile ve sıkıntı-
ları, her insanı kültür ve anlayış seviyesine göre, 
etkilemektedir.  

Depremler de bunlardan biridir. Deprem kuşa-
ğında olan ülkemizde bu gibi olay ve hadiseler, 
artık hayatımızın ve yaşantımızın bir parçası ha-
line gelmiştir. Dünyanın sonunun yaklaştığını ve 
evrenin artık ihtiyarlayarak yükünü taşıyamaz 
hale geldiğini de düşünürsek; bu gibi afetler ka-
çınılmaz olup belki de artarak devam edecektir.

Bu noktada alınacak maddi tedbirler gayet sınırlı 
olup, manevi dert ve ıstıraplarımıza cevap vere-
cek mahiyette değildir. Çünkü maddi tedbirler, 
işin teknik boyutunu ikmal ederken; manevi ted-
birler ise, meselenin ruhi, fi kri ve hikmet boyu-
tunu ortaya koymaktadır. Bu düşünce ve bakış 
tarzından farklı bir yaklaşım; âlemin özü ve özeti 
olan insanı fi kren, huzuren ve manen tatmin et-
miyor. Bilakis, tabiatın acımasız çarkları arasın-
da ezilen ve perişan olan bir mahluk durumuna 
düşürüyor. Bu ise; depremin ve zelzelenin maddi 
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hasarından daha ziyade, manevi hasar ve tahri-
bat olarak kalplerimizde ve gönüllerimizde telafi -
si mümkün olmayan kalıcı yaralar açıyor.  

Bizler; Suffa Vakfı camiası olarak, hayatımızın 
bir parçası ve gerçeği haline gelen, bu gibi arzî 
ve semavi afetlere karşı manevi bir hazırlık, bir 
tedbir, sebep ve sonuçları itibarı ile, akla gelecek 
muhtemel suallere cevap anlamında çalışma ya-
parak bir broşür hazırladık. 

Bu hizmetle az da olsa, musibete maruz kalanla-
rın moral gücünü takviye, sabır ve metanet duy-
gularını yükseltmede faydalı olmayı arzu ettik.  

Bu vesile ile bu anlamda afetlere maruz kalarak 
vefat edenlere Allah (c.c.)’tan rahmet diler, ha-
yatta kalanlara ve yakınlarına sabırlar temenni 
eder, hastalara Şafi -i Hakiki’den acil şifalar bek-
ler, zayi olan mallarının ise sadaka hükmünde 
olmasını Cenab-ı Kadiü’l-Hacat’tan isteriz.

Ayrıca; bu broşürün hazırlanmasında emeği ge-
çen, ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırmada gayret 
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gösteren herkese teşekkür eder, say ve çalışma-
larının Allah (c.c.) indinde kabul olmasını temen-
ni ederiz. Allah (c.c.)’a emanet olunuz.

Suffa Vakfı
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SORU: 1

Depremlerin bilimsel olarak, nasıl 
meydana geldiğini kısaca anlatır mısınız?

Cevap: Yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70−100 
km. kalınlığında, litosfer adı verilen bir taş küre 
vardır. Yerin merkezinde biriken enerji dışa doğru 
çıkmaya çalışırken bu taşküre dediğimiz tabakayı 
zorlar. Bu zorlama sonucunda en zayıf olan yerler 
kırılır ve enerji açığa çıkar. İşte bu esnada şiddetli 
titreşimler meydana gelir. Bu titreşim ise sarsıntıya 
dönüşür ki, buna ilim dilinde “deprem” adı verilir.
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SORU: 2

Depremlerin Allah (c.c.) tarafından 
yaratıldığını söyleyenlere ne diyeceksiniz?

Cevap: Depremin bilimsel izahının olması, bu işin 
tesadüfen ve kendiliğinden gerçekleştiği anlamına 
gelmediği gibi, depremi izah etmek için de yeterli 
bir açıklama değildir.

Bir tüfeğin nasıl ateşlediğinin veya patladığının bi-
limsel izahını yaparak konuyu açmaya çalışalım. 
İzahı şudur: 

Mermi, bir kovanın içine konmuş olarak silahın 
haznesine yerleştirilmiştir. Merminin hemen arka-
sında ise bir kapsülün içinde barut bulunmaktadır. 
Tetiğin çekilmesi sonucu iğne sert bir şekilde kap-
süle çarpar ve barut tutuşturulur. Barutun patlama-
sı ile birlikte aşırı oranda enerji ortaya çıkar ve ko-
vanı sıkıştırır. Bu sıkışma sonucu mermi yerinden 
hızlıca fırlar ve hedefe doğru yol alır.

Üniversitede çalışan bir profesör, okuluna gider-
ken, bir köşe başında, silahla vurulmuş ve kanlar 
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içinde yatan bir cenaze ile karşılaşıyor. Ölümüne 
sebep olan silah ise cenazenin iki metre ilerisinde 
bulunmaktadır. Hemen polise haber verir. Gelen 
polisler hocaya olayın nasıl geliştiğini soruyorlar. 
Profesör ise silahın nasıl patladığını gösteren, yu-
karıdaki bilimsel açıklamayı yapar. 

Şimdi soruyoruz: Acaba profesörün bu ifadesi 
polisler tarafından nasıl karşılanacaktır? “Bizimle 
dalga mı geçiyorsun kardeşim.” deyip aklından 
şüphe etmezler mi? Hâlbuki anlattığı şeyler çok da 
doğru ve bilimsel açıklamalardı. 

Az sonra, okuma yazması dahi olmayan bir inşaat 
işçisi olay mahalline gelir ve olaya şahit olduğunu 
söyler. “Uzun saçlı, kalın bıyıklı, kısa boylu ve 
esmer bir adam bu silahla ateş ederek, adamca-
ğızı vurduktan sonra silahı buraya attı ve şura-
dan kaçtı gitti.” derse, acaba polis, kimin ifadesi-
ne itibar eder?.. 

Acaba profesörün bilimsel açıklaması mı, yoksa 
inşaat işçisinin ifadesi mi akla ve mantığa daha ya-
kındır? 

Elbette ki, inşaat işçisinin ifadesi daha makul ve 
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mantıklıdır. Çünkü yapılan bilimsel açıklama, olayı 
izahı etmek için tek başına yeterli değildir. Olayın 
kim tarafından yapıldığı önemlidir.

Diğer yandan patlama olayının bilimsel izahının ol-
ması, silahın kendi kendine ve tesadüfen patladığı 
anlamına gelmemektedir. Tetiği çeken, mekaniz-
mayı harekete geçiren birisi olmalıdır.

Profesörün ifadesine itibar edilirse, suçlu hiçbir za-
man bulunamaz. Ayrıca hem ölen kişinin hem de 
akrabalarının bütün hukukları zayi olur.  

İşte deprem de büyük bir silahın patlaması gibidir. 
Burada olayın bilimsel izahının olması, depremi 
yaratan Yaratıcıyı görmezden gelmeye sebep ola-
mayacağı gibi, depremi anlamak için de yeterli bir 
izah değildir. Depremi Yaratanı görmeyip, sade-
ce bilimsel izahı ile yetinmek profesörün anlamsız 
açıklamasından öteye geçmez. 
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SORU: 3

Depremlerdeki tahribat ve yıkıma 
baktığımızda, olayın tesadüfen ve gelişi 
güzel olduğu anlaşılıyor. Ne dersiniz?

Cevap: Görünüşte gelişigüzel bir manzara ortaya 
çıkıyor olabilir. Ancak o karışıklık içinde titiz bir 
düzen ve ince bir hesap vardır. 

Mesela, çiftçi, elindeki tohumları gelişigüzel bir 
şekilde toprağa atar ve tohumlar toprağın altında 
başıboşmuş gibi çürümeye, bozulmaya başlarlar. 
Sahipsiz ve gelişigüzel bir olay gibi görünür. Ancak 
ilkbahar mevsiminde ince bir hesap, büyük bir dik-
katin eseri olan sümbüller ortaya çıkar ve bize gö-
rünürdeki karışıklığın içinde nasıl sonsuz bir ilmin 
ve kudretin olduğunu ispat eder.

Veya bir doktor, ameliyat masasına yatırdığı hasta-
nın karnını yarar. İçindeki organları çıkarır. Onların 
bazılarını keser, bazılarını diker, bazılarını da çöpe 
atar. Görünürde tahribat yapmış ve her şey karış-
mış gibi... Ama doktorun ilmi olduğu için her şey 
onun kontrolü altında cereyan ediyor ve en ince 
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ayrıntıya kadar dikkat ediliyor. Nitekim karışık ve 
tahribat gibi görünen ameliyatın içinden ince he-
saplara dayalı olarak sağlık ve sıhhat çıkıyor. 

Kâinatın Yaratıcısının sonsuz ilmi olduğu için, her 
şey onun ilmi dâhilinde hareket etmektedir. Yağan 
yağmur ve kar taneleri bunun en açık örneğidir. 
Sonsuz sayıda yağmur ve kar tanesi yağar. Şiddetli 
fırtınalara rağmen bir kar veya yağmur tanesi di-
ğeriyle birleşmez ve tane tane yağarlar. Demek ki, 
bir yağmur tanesi bile onun ilminin dışında hareket 
etmiyor. Nasıl oluyor da varlığın en şerefl isi olarak 
yaratılan insanın evi olan dünyadaki hareketler ve 
depremler Allah’ın ilminin ve haberinin dışında ol-
sun ve onları kontrol etmesin. Yaratan, yarattığı 
varlığı idare edemez olur mu, ondan habersiz kalır 
mı?
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SORU: 4

Yüzlerce insanın canını ve malını 
kaybettiği depremlerin ve afetlerin 

arkasında ne gibi bir hikmet olabilir?

Cevap: Olaylara bir bütün değil de, parça parça 
baktığımız, başını sonunu görmediğimiz için yar-
gılarımız da yanlış oluyor. Bin kareden oluşan bir 
fi lm düşünelim; sadece bir karesine bakarak fi lm 
hakkında bir hükme varmak ne kadar doğru ola-
bilir. 

Hazreti Yusuf (as)’ın hayat fi lmini çoğumuz bili-
yoruz. Bir karesinde kardeşleri tarafından ihanete 
uğramış ve kuyuya atılmış. Başka bir karede köle 
olarak satılmış. Bir diğer karede ise Zeliha’nın ifti-
rasına uğrayarak yedi seneliğine zindana konmuş. 
Sadece bu karelere bakarak bir hüküm versek, yan-
lış yaparız. Ama sonundaki karelerde onun Mısır’a 
sultan olduğunu, Zeliha ile evlendiğini, kardeşleri-
nin kendisine muhtaç olarak gelip özür dilediğini, 
babasına kavuştuğunu görmekteyiz. Ancak bütün 
bu kareleri yan yana koyup baktığımızda, fi lmdeki 
güzellik ve fayda ortaya çıkar.
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Tıpkı bunun gibi, deprem olayına da bir bütün ola-
rak bakmak lazımdır. Dünya hayatı fi lmin bazı ka-
relerinin göründüğü yerdir. Diğer kareler, özellikle 
sonuç karelerinin olduğu yer ise ahiret hayatıdır. 
Ahiretten koparılmış bir dünya hayatını anlamlan-
dırmak çok zordur. Hastalıklar, musibetler, kazalar, 
zulümler, elemler, kederler vs. bütün bunları sade-
ce dünya hayatıyla izah edemeyiz. 

Zalim ile mazlum birlikte ölüp gidiyorlar. Eğer ahi-
rette bir hesaplaşma olmayacaksa, buradaki ada-
letsizliği nasıl izah edeceğiz? 

Demek ki, herkesin hayat fi lmi burada bitmiyor, 
ahiret ile tamamlanacak ve anlam kazanacaktır. 
Gafl et içinde geçen bir hayatın ibresi cehennemi 
gösterirken, yaşanan bir deprem, hastalık veya 
başka bir felaketle kendini toparlayıp cennete 
yönelen bir adamın kazancı elbette ki kaybından 
daha fazladır.
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SORU: 5

Mademki depremleri ve afetleri Allah 
(c.c.) yaratıyor. Peki, onun sonsuz şefkati 
ve merhameti böyle dehşetli bir hadiseye 

nasıl müsaade ediyor?

Cevap: Bu sorunuzu yukarıda verdiğimiz ameliyat 
örneğini biraz daha açarak cevaplayalım. Bir anne 
düşünün. Elinde avucunda ne kadar parası varsa 
hepsini alıyor ve iki yaşındaki hasta yavrusu ile bir-
likte hastaneye gidiyor. Para ile birlikte çocuğu be-
yaz önlüklü adamlara teslim ediyor. Beyaz önlüklü 
adamlar çocuğu bir masaya yatırıyorlar. Ellerini ve 
ayaklarını bağladıktan ve onu bayılttıktan sonra, 
ellerine aldıkları bıçaklarla birer kasap gibi ma-
sum çocuğa saldırıp karnını yarıyorlar. Ciğerlerini 
çıkarıp onunla adeta oynuyorlar. Uzun süren bu 
muameleden sonra tekrar ciğerlerini yerine koyup 
karnını dikiyorlar. Ardından getirip annesine tes-
lim ediyorlar. Beyaz önlüklü adamlara para verme-
si yetmiyormuş gibi, tekrar tekrar teşekkür ederek 
ayrılan bir annenin bu hali zahiren şefkatle bağ-
daşabilir mi? Bu olsa olsa bir cinayettir, caniliktir 
demez miyiz? 
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Neden? Çünkü olaya tam vakıf değiliz ve kesip 
biçmenin bütün karelerini; öncesini ve sonuçlarını 
göremedik.

Hâlbuki çocuk kanser hastası idi. Ameliyat olmaz-
sa -muhtemelen- birkaç ay sonra ölecekti. Beyaz 
önlüklü adamlar kasap değil, operatör ve uzman 
doktorlardı. Yaptıkları iş, adam doğrama değil, 
ameliyattı. Bu ameliyatla çocuk sağlığına kavuş-
muş oldu ve ölümden kurtuldu. Annenin yaptığı 
canilik değil, meğer tam da bir anneye yakışan 
yüksek bir şefkat örneği imiş. 

Depremler ve musibetler de böyledir. İşlediğimiz 
günahlar, yaptığımız yanlışlar, maruz kaldığımız 
haramlar, şükürsüzlükler, bizde adeta manevi has-
talıklar oluşturuyor. Bu halimizle ölsek, dehşetli 
olan cehenneme gideceğiz. Ama sonsuz şefkat 
sahibi olan Allah’ın merhameti buna müsaade et-
miyor; depremler veya başka musibetlerle bizleri 
adeta ameliyat ediyor ve günahlardan temizleye-
rek cennetine gönderiyor. Ameliyatlar ise; ağrısız 
sızısız olmuyor.
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SORU: 6

Depremlerde bir yandan insanlar ölüp, 
telef olurken, diğer taraftan da evleri, 

iş yerleri ve servetleri de zarar görüyor. 
Bunun sebepleri ve hikmetleri ne olabilir?

Cevap: Depremde ölenler, peygamberlikten son-
raki makam olan şehitlik makamına liyakat kesbe-
diyorlar. Giden malları ise, sadaka hükmüne ge-
çiyor. Bu az bir mükâfat değildir. Böyle bir sonuç 
için, her şey feda edilir ve her musibete sabırla 
yaklaşılabilir.
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Depremde ölen insanlar hiç ölmeyecek ve ebedi 
dünyada kalacak değillerdir. Eninde sonunda, bir 
şekilde öleceklerdi. Hiç ölmeyecek insanlar olsa-
lardı itirazın bir anlamı olabilirdi.

Mademki öleceğiz, öyleyse şehit olarak ölmeyi kim 
istemez. Sağ iken iki kuruşunu vermekten sakınan 
bazı insanların, bütün mallarının sadaka olması ve 
büyük sevaplar kazandırması gibi büyük mükâfatlar 
nasıl küçümsenebilir.

Evi, arabası ve serveti ile gururlanan, âdeta dün-
yayı ebedi gibi görerek gafl ete dalan bir insan için, 
depremler bir uyarı görevi yapıyor ve her şeyin 
fani olduğunu, ebedi olan ahirete yönelmesi ge-
rektiğini haber veriyor.
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SORU: 7

Bu gibi afetlerde vefat edenlerin 
şehadet mertebesi ile taltif edilmeleri, 

tedbir alma noktasında tembelliğe sevk 
etmez mi?

Cevap: Biz başımıza gelmiş bir depremden 
bahsediyoruz, gelecek veya gelmesi muhtemel 
bir depremden bahsetmiyoruz. Yaşanmış ve 
önlem alınması imkânsız bir olay ile yaşanması 
muhtemel ve önlem alınması mümkün olan bir 
olay faklıdır. 

İnsan yaşamak için dünyaya gönderilmiştir. 
Bir kişinin kendi hayatına kastetmesi dinimiz-
de cinayettir. Bile bile tedbir almamak, birisi-
nin hayatına kastetmektir. Tedbir almayanlar, 
depremde ölenlerin katilleridirler. Kendisi ted-
bir almamışsa, kendi katili olur ve ahirette he-
sabını verecektir. Yani bile bile tedbir almadığı 
için depremde ölen adam sevap değil, azapla 
karşılaşır.
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SORU: 8

Depremler ve musibetler, kaderin 
bir tensip ve programı ise, alınacak 

tedbirlerin ne anlamı kalıyor?

Cevap: Maalesef birçoğumuz kaderi yanlış anlıyo-
ruz. Kaderi Allah tarafından, geçmişte hakkımızda 
yazılanların bizim tarafımızdan mecburen canlan-
dırılması diye anlıyoruz ki, bu çok yanlış bir yak-
laşımdır. Kaldı ki böyle olduğu varsayılsa bile, biz 
kaderimizde ne yazıldığını bilmiyoruz ki? 

Hiç kimse, kaderimde ne varsa onu göreceğim 
diye iş yerini açmazlık etmiyor. Sabahın erken sa-
atlerinde iş yerini açmayı ihmal etmeyen bir kimse, 
kaderimde deprem varsa, mecbur göreceğiz diye-
mez. Çünkü rızkı da kaderde vardı. Peki, niye iş 
yerini açıyor ve niye rızkının peşinde koşuyor? 

İşimize gelmeyen yerde kadere sığınmak veya ka-
dere havale etmek nefsin bir tuzağıdır. Kendi hak-
kı olmayan başarıları ile gururlanan, fakat yaptığı 
yanlışları kadere havale edenlerin sayıları maalesef 
az değildir. 
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Ders çalışan öğrenciler başarılı oluyorlar, çalışma-
yanlar ise başarısız. Eğer kaderde hangi notları ala-
cağı önceden belli olsaydı, bazen de tembel öğren-
ciler başarılı olurdu. Ancak şu bir gerçek ki, başarılı 
öğrenciler ders çalışanlar arasından çıkar. Sınavda 
yüksek not alan bir öğrenci, “Kaderimde ne var-
sa onu göreceğim.” deyip ders çalışmayı bıraksa, 
acaba yine aynı başarıyı gösterebilir mi? 

Kader, bizim yaptıklarımızın veya yapacaklarımı-
zın Allah tarafından önceden bilinmesidir. Allah’ın 
ilmi sonsuz olduğu için, sadece dünü ve bu günü 
değil, sonsuz ilmi ile ezelden biliyor. Ezel ise, sa-
dece maziye yani geçmişe bakmaz; geçmiş, hâl ve 
geleceği tamamen ihata eder ve tutar. Bu anlamda 
bir ezeli ilim bizim ne yapacağımızı ezelde biliyor. 

Bu ezeli ilim ve Cenab-ı Hakk’ın ezelde bilmesi, 
bizleri mecburi istikamet olarak yönlendirmiyor. 
Mesela, takvim yapraklarında bir sene sonra güne-
şin saat kaçta doğacağı yazılıdır. Takvimde yazıldı-
ğı için mi güneş o saatte doğuyor, yoksa güneş o 
saatte doğacağı için mi takvimde yazılıdır? Acaba 
takvimde güneş öğle vakti doğacak diye yazılsay-
dı, güneş öğle vakti mi doğacaktı. Elbette ki hayır. 



23

Demek ki, ezeli olarak bilmek olayı etkilemiyor. 
Güneş yine olması gereken vakitte doğacaktır.

Güneş ne zaman doğacaksa, takvimde o yazılıdır. 
Bizler de ne yapacaksak, Allah da onu biliyor ve 
yazıyor. 

Bir adam kendini yüksek bir apartmandan attı 
ve öldü. Kaderinde yazılı olduğu için değil, ken-
dini atacağı için kaderinde öleceği yazılıdır. Hem 
kaldı ki, adam kaderinde apartmandan atlayarak 
öleceğini önceden nasıl bilebilir ki? Böyle bir şey 
mümkün mü? Hiç kimse kaderinde ne olduğunu 
bilemez. 

 Dolayısı ile bizler tedbir almazsak, kaderimizde 
tedbir almadığımızdan dolayı depremden zarar gö-
receğimiz yazılı olacaktır. Eğer tedbir alırsak; ted-
bir aldığımız için depremde hasar görmeyeceğimiz 
yazılı olacaktır. Nitekim önlem alan ülkeler, dep-
remleri az zararla atlatıyor. Acaba kaderlerinde, az 
zararla atlatacaklar diye yazılı olduğu için mi, zararı 
az görüyorlar, yoksa tedbir aldıkları için mi, kader-
lerinde az zarar görecekleri yazılıdır. Vicdanımıza 
danışırsak mesele anlaşılır.
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SORU: 9

Depremler ve afetler Müslümanların 
olduğu ülkelerde daha fazla müşahede 

ediliyor. Bunun sebep ve hikmetleri 
hakkında ne dersiniz?

Cevap: Âlemde hikmetsiz ve sebepsiz hiçbir şey 
yoktur ve olamaz. Bildiğiniz gibi, ufak tefek suçlar, 
kavgalar köy karakolunda bir iki saatlik nezaret hap-
si ile bir şekilde çözüme kavuşturulur. Ama cinayetle 
biten büyük kavgalar için köy karakolu kifayet et-
mez. Ancak ağır ceza mahkemelerinde yargılanır ve 
ağır hapis cezasına çarptırılmaları gerekmektedir. 
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Tıpkı bunun gibi, Müslümanlar Allah’a iman ettik-
leri ve ellerinden geldiği kadar İslam’ı yaşadıkları 
için, gıybet, dedikodu, çekişmeler, şükürsüzlük, 
gafl et gibi suçların cezaları dünyada verilerek te-
miz bir şekilde ahirete gönderiliyor. Ama ehl-i kü-
für ve dalalet, inanmadıkları için en büyük cinayeti 
işlemiş oluyorlar. Hâşâ Allah yoktur, ahiret yoktur 
diyerek her şeyi inkâr ediyorlar. Bunun cezası ise 
dünyada verilemez. Ve dünyevi ceza kifayet etmez. 
Bu suçları ve cinayetleri ancak cehennem azabı te-
mizler. Dolayısı ile onların bu cezaları ahirete kal-
mış oluyor; yoksa ihmal ediliyor değil.
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SORU: 10

Musibetlerin; bir cihette isyanlara ve ha-
talara ceza olduğunu biliyoruz. Ancak, 

masumların ve mazlumların da aynı musi-
betten hissedar olmalarının hikmeti nedir?

Cevap: Herkesi bir şekilde etkileyen bu gibi genel 
musibetler, çoğunluğun hatasından kaynaklanıyor. 
Yoksa kişisel hatalar kişisel olarak cezalandırılıyor. 
Kimi zulmeder, kimi de ona karşı sessiz kalır. Kimi 
açıktan günah işler, kimi de onu gördüğü halde 
hoş görür veya “bana ne” der. İkisi de suçludur. 



27

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bir kavmin helakinden 
bahsedilirken, suçu işleyen ve bu suça karşı sessiz 
kalanların birlikte helak edildikleri, uyaranların ise 
zarar görmediği anlatılmaktadır. 

Diğer yandan, eğer musibetlerde sadece fena in-
sanlar zarar görse ve iyilere bir şey olmazsa, bu 
defa herkes mecburen iyi olmağa çalışacak ve 
inanmak zorunda kalacak. Düşünsenize, alt katta 
bir zalim var ve onun evi yıkılmış, ama üst kattaki 
hayırlı insanın evine hiçbir şey olmamış. Bu gibi 
tablolar herkesi ister istemez inanmaya zorlaya-
caktır. Bu ise imtihan sırrına zıttır. Herkes aklını 
kullanarak gerçekleri fark etmeli ve öylece inan-
malıdır. Aksi takdirde, sınavdaki öğrenciye kopya 
vermek gibi olur. Bu ise adalet olamaz. 
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SORU: 11

Masumların ve mazlumların aynı musibete 
ortak olmasına, ilahi adalet açısından 

nasıl yaklaşılmalıdır?

Cevap: Madem imtihan sırrı bozulmasın diye 
masumlar zarar görüyor. Ebetteki onlar ahirette 
bunun karşılığını fazlası ile alacaklardır. Kesinlikle 
müminler şehit oluyorlar ve zayi olan malları da 
sadaka hükmüne geçiyor.
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SORU: 12

Bu gibi afetlere maruz kalan insanlara; 
günahkâr ve suçlu olarak bakmak ne 
kadar doğrudur? Bu gibi afetlerin tek 
nedeni isyanlar ve günahlar mıdır?

Cevap: Ne yazık ki, toplumumuzda böyle yanlış 
bir kanaat oluşmuştur. Öncelikle, gerek bireysel 
ve gerekse de toplumsal olarak maruz kaldığımız 
musibetler, sadece günahların neticesi olmadığını 
ifade etmek isteriz. Aksi takdirde, ismet sıfatı olan 
peygamberlerin yaşadığı sıkıntıları ve musibetleri 
nasıl izah edebiliriz?

Hamur, yoğrularak kıvamını bulduğu, asker sıkı 
bir eğitimden geçerek deneyim kazandığı gibi, 
insanoğlu da musibetleri ve sıkıntıları yaşayarak 
olgunlaşır ve hayatın kıymetini daha iyi anlar. 
Hastalanmadan, sağlımızın kıymetini nasıl anlaya-
biliriz? Aç kalmadan fakirin durumunu tam anla-
mak imkânsız olduğu gibi, fakir olmadan, nimetle-
rin değerini tam olarak takdir etmek de mümkün 
değildir.
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Dünya hayatı ve standartları, bir kışla veya bir okul 
gibi, bizi eğitmeye uygun bir şekilde yaratılmıştır. 
İnsan dünyada hastalık ve musibetlerle kemale eri-
şir ve cennete layık bir kıvama gelir. 

Toprak altına giren bir tohum, sıkıntılara karşı mü-
cadele ederek başını çıkarıp, kocaman bir ağaç 
olur. Eğer toprağa atılmasa idi, sadece bir çekirdek 
olarak kalacak ve sonunda çürüyüp yok olacaktı. 
Aynı tohum toprak altında mücadele etmeyi bıra-
kırsa, yine çürüyecek ve aydınlığa başını çıkarama-
yacaktı.

İnsanda da bir tohum gibi binlerce kabiliyet ve ye-
tenek vardır. Bütün bunlar dünya hayatı şartlarında 
ancak olgunlaşabiliyor. Ya mücadele ederek olgun-
laşacak ve aydınlık olan cennete gideceğiz veya 
mücadeleyi bırakıp, nefsimiz ne isterse onu yapa-
cak ve karanlık olan cehenneme atılacağız.

Dolayısı ile depremler, hastalıklar, musibetler bizi 
olgunlaştırmak, doğru yoldan sapmamak, hakkı 
bulmak ve hayatımızı fani şeylerle zayi etmemek 
için birer mürşit görevi yapmaktadır denilebilir. 
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SORU: 13

Musibetlerin ve afetlerin yegâne sebebi 
insanların zulümleri ve isyanları değil 

ise; o zaman bu müthiş hadiselerin Allah 
(c.c.)’ın bir ikaz ve uyarısı olduğu yaklaşı-

mı ile çelişmez mi?

Cevap: Gerek kişisel olarak, gerekse de toplum-
sal olarak musibetlere doğrudan maruz kalanlara 
günahkâr ve suçlu nazarı ile bakmak ne dinen ve 
ne de vicdanen doğru değildir. Çünkü onların ne 
yaptıklarını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de, suçlu 
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olarak baktığımızda suizanna girmiş oluruz ki, bu 
dinen haramdır. Hâlbuki Müslüman kişi, hüsn-ü 
zan dediğimiz olumlu bakışla mükelleftir.

Ayrıca; uyarı ve ikazlar, sadece hatalar ve isyanlar 
için olduğu anlamına gelmez.

Zira bilemediğimiz maddi ve manevi istikbâl yapı-
lanmaları, hadisatın lisanen konuşup mesaj verme-
si, maruz kalanların makamen yükseltilmeleri ve 
taltifl eri, insanların savunma ve metanet mekaniz-
malarının güçlendirilmesi, itaatlerin ve sabırların 
test edilmesi, dünya ile ahretin münasebet ve ilişki-
leri; en önemlisi de Allah’ın Zat, sıfat ve esmasının 
mahlûkatta mahiyeti itibari ile tezahür ve tecelliyatı 
ve hassaten idrak edemeyeceğimiz ilahi maksat ve 
muratların tahakkuku ile bu anlamda bela, afet ve 
musibetlerin derin ve ciddi münasebetleri vardır.
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SORU: 14

Bu gibi uyarılardan ve ikazlardan nasıl 
ders alınabilir?

Cevap: Musibete maruz kalan kişinin kendisi bu 
dersi çıkaracak. Yoksa birileri üzerine giderek ve 
âdeta hakaret ederek ona ders çıkartmayacak. Kişi 
kendisi düşünecek ve hayatını gözden geçirerek, 
varsa yanlışları, düzeltmeye çalışacaktır. Yoksa bi-
rileri adama gidip, “Acaba ne suç işledin de 
bunlar başına geldi, umarım iyi ders almış-
sındır.” derse, haddini aşmış olur.

Çobanlar, koyun sürüsü, başkasının tarlasına gir-
diği veya yanlış bir tarafa yönlendiği zaman, dön-
meleri için uzaktan sürüye taş atar ve o taş bazen 
bir iki koyuna isabet eder, hatta ayakları kırılan 
bile olur. Şu var ki, atılan taş yalnızca o iki koyu-
na değil, yanlış tarafa giden tüm sürüye atılmıştır. 
Ve ikaz sadece iki koyuna değil, tüm sürüye idi. 
Şimdi sürünün diğer koyunları, taş kendilerine isa-
bet eden iki koyuna günahkâr veya suçlu nazarı 
ile bakarlarsa ne kadar doğru olur?.. Aslında bir 
suç varsa, hepsine aittir ve bir ders çıkarılacaksa, 
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hepsinin çıkarması lazımdır.

Hatta taşın isabet ettiği koyunlara, diğer koyunlar 
şöyle bakmalılar: 

“Aslında hepimiz bu cezayı hak etmiştik, ama 
bu iki arkadaşımız fedakârlık göstererek musi-
beti göğüslediler ve kendilerini bizim için tehli-
keye attılar, feda ettiler.”

Bizlerin de, musibete doğrudan maruz kalanlara 
böyle bakmamız lazımdır. “Musibeti göğüsleyen-
ler, varsa bir günahları, temizlenmiş oldular, 
ama biz hâlâ suçluyuz ve temizlenmedik.” diye-
rek kendimize çekidüzen vermemiz gerekir. 

Diğer yandan, musibeti doğrudan göğüsleyen-
lere de, toplumsal hataların faturasını ödeyen 
fedakârlar olarak bakmalıyız.
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SORU: 15

Depremlerin nasıl meydana geldiği 
konusunda genel anlamda iki görüş 

hâkimdir. Kimileri;  “Depremler tesadüfen 
meydana geliyor.” derken, kimileri de 

“Allah (c.c.)’ın takdiri ile olmaktadır.” diye 
söylemektedir. Bu iki görüşün sonuçlarını 
artı ve eksileri ile değerlendirir misiniz?

Cevap: Bir olayın tesadüfen meydana gelmesi 
demek, önceden hesaplanmamış, gelişigüzel, bi-
linçsizce oluşması demektir. Böyle bir yaklaşım ise 
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insanın içine ürperti ve korku salmaktan başka bir 
fayda veremez. Şoförsüz bir otobüs veya pilotsuz 
bir uçakla seyahat ettiğinizi düşün. Yüreğiniz ağzı-
nıza gelmez mi? Bir an önce inmek istemez misi-
niz? 

Dünyamız bir uçaktan daha hızlı hareket etmek-
tedir. Tesadüfen ve başıboş hareket ediyor diyen-
lerin ödü patlamalı değil mi? Ödleri patlamaması 
gösteriyor ki, nefi sleri kabul etmese de, vicdanları 
Allah’ın varlığını kabul ediyor ki, rahat yaşıyorlar. 
Çünkü ne zaman nereye çarpacağı ve nereye gide-
ceği belli olmayan bir gezegen üzerinde başka türlü 
nasıl rahat edilebilir? 

Dünyamızın şimdiye kadar yörüngesinden bir san-
tim sapmaması, güneşin doğmasında ve batmasın-
da bir saniye gecikmemesi gösteriyor ki, bu işler 
tesadüfen değil, sonsuz bir ilim ve kudret tarafın-
dan idare ediliyor. 

Tesadüfî şeylerde dü zen, nizam ve intizam, uyum 
beklenemez. Karmaşa ve düzensizlik hâkim olur. 
Bu gözle, âleme ve yaratılanlara bir bakalım, nere-
de bir düzensizlik vardır? Her şey ince hesaplarla 
yerli yerine konmuş ve işlemeye devam ediyor. Bir 
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saniye kontrol elden bırakılsa, her şey darmadağın 
olur.  

“Depremler tesadüfen meydana geliyor.” diyen-
ler, hiçbir ders çıkaramayacakları gibi, teselli bul-
maları da mümkün değildir. Tesadüfen, şuursuz 
tabiat tarafından meydana gelen bir olayda, her-
hangi bir amaç ve gaye beklenemez. Dolayısı ile 
bir ders de çıkarılamaz. Ayrıca ölenler ölmüştür, 
zayi olan mallar da yitirilmiştir. Yapılacak hiçbir şey 
yoktur.

Fakat “Bu depremler, Allah tarafından kontrol-
lü bir şekilde belli gaye ve hikmetlerle takdir 
edilmiştir. Bizlere ya bir uyarı ya da bir ders var-
dır.” diyenler, kendilerini gözden geçirme fırsatı 
bulurlar. Ayrıca hayatını kaybedenler şehit ve gi-
den mallar da sadaka hükmüne geçmiştir. Bundan 
daha büyük bir teselli olabilir mi?
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SORU: 16

Depremleri önlemenin bir yolu yok mudur? 
Önceden tedbir almak mümkün değil mi?

Cevap: Depremlerin iki şekilde önlenebileceği 
veya zararının en aza indirilebileceğini düşünüyo-
ruz. Birincisi, maddi tedbirler, ikincisi ise manevi 
tedbirlerdir. 

Maddi tedbir kapsamında yapılması gerekenleri 
çoğumuz biliyoruz, ama maalesef bildiğimiz halde, 
bile bile ihmaller söz konusudur. 
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Binalar, sağlam ve deprem ihtimali az olan yerler-
de yapılmalı. Resmi makamların belirlediği şartlara 
dikkat edilmeli ve binalar olduğundan fazla yüksek 
yapılmamalıdır. Bu ve buna benzer onlarca önlem 
alınabilir. Nitekim dünyada bunun örnekleri vardır. 

Manevi tedbire gelince, çürümüş binalarda otur-
mamaya dikkat edeceğimiz kadar, içimizin de çü-
rümemesine dikkat etmeliyiz. Dünyada ebedi kala-
cak gibi günahlara dalmış, haram helal demeden 
yaşamayı gaye edinmiş bir toplum, depremleri 
üzerine çekiyor demektir. Depremler ve daha baş-
ka musibetler sayesinde akıllar başlara toplanıyor, 
dünyanın fani olduğu ve ebedi olmadığı acı gerçek-
ler ile hatırlanmış oluyor.

Ders çalışmayan öğrenci zayıf not alarak şok etkisi 
yaşayacaktır. Bu notu öğretmen vermemiştir, öğ-
renci hak etmiştir. 

Askerde disiplin kurallarına riayet etmeyen asker, 
cezalandırılarak uyarılır. Kurallara uymamakla bu 
cezayı kendisi hak etmiştir.

Aynen öyle de insanoğlu, dünyada sahipsiz, başı-
boş değildir. Bir yaratıcı tarafından dünya misafi r-
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hanesinde imtihan edilmekte ve küçük büyük her 
ameli kaydedilmektedir. Dünya okulunun huzu-
runu bozanlar veya kurallara uymayanlar elbette 
uyarılacak ve yanlışta ısrar ederlerse cezalandırıla-
caklardır. 

Depremlerin ve musibetlerin acı neticelerinden fi k-
ren ve manen kurtulmanın en kestirme yolu; dün-
yanın gerçek sahibi ve hâkimi olan Allah’ın rızası 
ve emirleri istikametinde hareket etmektir. Böyle 
olunca, “kahrı da hoş, lütfü da hoş” olur. Zira 
ondan gelen her şey güzeldir ve hoştur. 

Allah (c.c.), bu anlamda tedbirlere azami derecede 
riayet eden ve neticede takdir-i ilahi ne olursa ol-
sun sonuçlarına sabır ve metanetle yaklaşan kulla-
rından eylesin. Âmin.
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SORU: 17

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 
depremler ve afetler hakkında bilgi var 

mıdır? Varsa nasıl ele alınmıştır?

Cevap: Kur’an-ı Kerim’in 99. suresi olan “Zilzal 
(zelzele / deprem) Suresi” depremden bahseder. 
Depremlerin Allah’ın emri doğrultusunda, dünya-
ya vahyedilerek gerçekleştiğini ifade eden surenin 
ayetleri ise deprem manzaralarını anlatır. Özetle 
meali şöyledir:
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“1. Yer o müthiş sarsıntısıyla sarsıldığında,

2. Ve bütün ağırlıklarını dışarı çıkardığında,

3. Ve insan “Ne oluyor buna?” dediğinde,

4. İşte o gün yeryüzü haberlerini anlatır.

5. Çünkü Rabbin ona bunu vahyetmiştir.

6. O gün insanlar, yaptıkları işler kendilerine 
gösterilsin diye, bölük bölük Allah’ın huzu-
runa çıkarlar.

7. Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onu 
görür.

8. Kim zerre kadar bir kötülük yapmışsa, o 
da onu görür.”
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SORU: 18

17 Ağustos 1999  tarihinde yaşanan 
“Marmara Depremi”ne Kur’an’dan 

işaretler olduğu söyleniyor, doğru mudur?

Cevap: 17 Ağustos 1999 “Marmara Depremi” 
olmadan önce bazı müfessirler böyle bir depremi 
bekliyorlardı. Ama nerede nasıl olacağını bilmiyor-
lardı. Müfessirlerin dayanağı ise yukarıdaki suredi r.

• Zilzal suresi Kur’an’ın 99. suresidir. Deprem 
ise 1999 da olm uştu. 
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• Sure 8 ayetten oluşur. Deprem 8. Ay  olan 
Ağustos ayında olmuştu. 

• Surenin Dördüncü aye tinde, “İşte o gün yer-
yüzü haberlerini anlatı r.” denilmektedir. 
“İşte o gün” mealindeki kelime, surenin 17. 
kelimesidir. Yani adeta hangi gün sorusuna 
cevap olarak  17. gün demektedir ki, ağustos 
depremi ayın 17’sinde o lmuştu.  

• Yine Kur’an’ın 7. Suresinin 4. Ayetinde şu 
ifadeler yer almaktadır: “Nice kentleri ve in-
sanları, gece yatarlarken veya gündüz vak-
ti istirahat ederlerken gazabımıza uğratıp 
helak ettik.” Malum olduğu üzere, Marmara 
depremi 7. 4 şiddetinde olmuştu ve biri gece 
diğer ise gündüz olmak üzere iki kez şiddetli 
yer sarsılmıştı.

Daha bunun gibi teknik birçok işaretler çıkarılmış-
tır, ayrıntıya girmek istemedik.
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SORU: 19

Depremden korkmak ve kaçmak doğru 
mudur, ölçü ne olmalıdır?

Cevap: Allah insana “korku” diye bir duygu 
vermiştir. Bunun amacı bize zarar verecek tehli-
kelerden kaçmak ve sakınmaktır. Bu duygu yerli 
yerinde kullanıldığı zaman hayatımızı koruyan bir 
kalkan olur; ama yersiz ve ölçüsüz kullanırsak, bu 
kez hayatımızı zehir eden, uykularımızı kaçıran bir 
düşman olur. 
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Depremden korkmamak mümkün değildir. Ama 
inancımız bu korkumuzu dengeler. Zira inanan 
insan bilir ki, başta deprem olmak üzere her şey 
Allah’ın ilmi ve kontrolü dâhilinde olmaktadır. 
Hiçbir şey başıboş hareket etmemektedir. 

Yine bilir ki, ecel birdir değişmez.  Eğer eceli gel-
medi ise, bütün dünya başına yıkılsa da ona bir şey 
olmaz. Yıkılan binanın altında on gün kaldığı halde 
kurtulanlar buna örnektir. 

Bütün ömrü savaşlarda geçtiği halde ölmeyen nice 
insanlar vardır. Sahabelerden Halid Bin Velid bun-
lardan biridir. Ama ilk kez savaşa gittiği halde ölen-
ler olmuştur. Atalarımız, “Korkunun ecele faydası 
yoktur.” diyerek, bu hususun altını çizmişlerdir. 

Trafi k kazalarının çok sık yaşandığı ülkemizde ha-
yatı şoförlükle geçen binlerce insan yaşamaya de-
vam etmektedir. “Ölebilirim” endişesi ile yolculuk 
yapmamak, korkuyu kendimize düşman yapmak 
demektir. Her an deprem olabilir endişesini taşı-
yıp, evimizde rahat oturmamak da korku duygusu-
nu dengeleyememek demektir.

Hem kaldı ki, hiç kimse dünyada ebedi kalmaya-
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caktır. Depremden kurtulsak da başka bir neden 
karşımıza çıkacaktır ve eninde sonunda bu dünya 
misafi rhanesinden kendi memleketimiz olan cen-
nete –inşallah- gitmek üzere yolculuğa tabi tutu-
lacağız. Önemli olan, buradan aziz bir misafi r gibi 
gitmektir. 

“Ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim.” düşünce-
sinde olan insanlar için, dünya bomba olup patlasa 
bile onları karamsarlığa ve ümitsizliğe sevk etme-
melidir. Mevlana’nın düğün gecesi olarak kabul 
ettiği ölüm anı bir ayrılma değil, kavuşma anıdır. 
Gerçek sahibimiz, Halıkımız olan Rabbimize ka-
vuşma ve onu görme iştiyakımız ve heyecanımız 
yoksa bir şeyler eksik demektir. Hem kaldı ki bu 
dünyada yaşamanın tek anlamı yine O Rabbimizin 
rızasını kazanmak değil midir? Yoksa milyon sene 
yaşasak da sonu bir hiçtir.

Netice-i kelam; “Kadere iman eden kederden 
emin olur.” ve “Onu tanıyan ve itaat eden zin-
danda dahi olsa bahtiyardır. Onu tanımayan 
ve bilmeyen ise saraylarda dahi olsa zindanda-
dır, bedbahttır ve talihsizdir.”  

Rabbim, hepimizi maddi ve manevi musibetler-
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den korusun, hakkı hak bilip hakka uyanlardan, 
batılı batıl bilip batıldan uzak duranlardan eylesin. 
(Âmin)1

1 Not: Bu çalışma Bediüzzaman Said Nursi’nin “Sözler” 
adlı kitabının “On Dördüncü Söz” Risalesinde geçen 
deprem konusundan yararlanılarak hazırlanmıştır.
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