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Bediüzzaman; kırk bin kişinin vefat ettiği depremi;
Ramazan ayında kızların şarkı söylemesine bağlıyor.
Bunu izah eder misiniz?
"Ramazan-ı Şerifin teravih vaktinde kemâl-i neş’e ve sürurla,
sarhoşçasına, gayet heveskârâne şarkıları ve bazan kızların
sesleriyle, radyo ağzıyla bu mübarek merkez-i İslâmiyetin her
köşesinde cazibedârâne işittirilmesi, bu korku azabını netice
verdi..."(1)

İnancı olmayan adamlara önce Allah’ın varlığı ve birliği ispat edilir, sonra imanın
diğer rükünleri ispat edilir. İmanın diğer konuları ya da inancın teferruata ait
meseleleri bu iman üzerine bina edilir. Yani Allah’ı tanımayan adamlara depremin
manevi bir tokat olduğunu anlatamazsın.
Halbuki eski zamanlarda günah ve zulümlerinden dolayı maddi bir felaket ile helak
olan çok örnekler bulunuyor.
Mesela, Medyen kavmi tartı ve ölçüde hile ettiği için, semavi bir gürültü ile helak
olduğunu Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor:
“Ne zaman ki, emrimiz geldi, Şuayb ve beraberindeki müminler,
tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtuldular. Ve o zalimleri
korkunç bir gürültü yakaladı da oldukları yerde çöküp kaldılar.
Sanki orada hiç güzel gün görmemişlerdi. Dikkat edin, Semud kavmi
nasıl helâk olup gittiyse Medyen de öyle yok olup gitti.”(Hud,
11/94-95)

Lut kavmi eş cinsellik gibi sapkın günahlarından dolayı benzer bir felaket ile helak
olmuşlardır vesaire.
Bununla beraber, âhir zamandaki artan kötülüğe paralel olarak, Allah’ın gazabını
gösteren felaketler de çok artmıştır. Bugün depremler, seller, tufanlar, tusunamiler,
hortumlar, kasırgaların helak ettiği insan sayısı, eski kavimlerin kat kat
üstündedir. Fakat, eski kavimlerde olduğu gibi, bugün de bu musibetleri tesadüflere
vererek, "normal birer doğa olayı" diyerek işin içinden çıktığını zannedenler var.
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Deprem gibi büyük sonuçları olan felaketleri, sadece fay kırılması ile izah eden
ahmakların önce imana ve hidayete ihtiyacı var.
Eğlence, fuhuş, günah ve bir de bunun mübarek Ramazan ayında işlenmesi manevi
bir suçtur, deprem de bunun bir sonucudur, denilebilir. Ancak bu inancı olanlara...
(1) bk. Sözler, On Dördüncü Söz'ün Zeyli.
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