
“KADER”, HEP İSLAM ÜLKELERİNİ Mİ HER TÜRDEN 

“KAZA”(?!)LARLA DAHA YÜKSEK ORANLARDA 

CEZALANDIRIYOR? 

ÖYLE İSE BU ÜLKELERDEKİ HUKUK DEVLETİNDEN YOKSUN BASKICI YÖNETİMLER, 

KİTLESEL EĞİTİMSİZLİK, İŞSİZLİK VE YOKSULLUK ... DA KADER MİDİR? ... YOKSA 

BUNLAR O DOĞAL YIKIMLARIN SIKLIK VE AĞIRLIĞININ ASIL NEDENİ MİDİR?  
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Müslüman olmayan, ama ileri bilim ve teknoloji sahibi olan toplumlarda ölümcül grizu 

patlamaları hemen hiç olmazken, Türkiye’de sık olmasını “kader”e bağlayan siyasetçiler, 

gerçekte sorumluluktan kaçmakta, açıkça din sömürüsü, İslam’a da büyük saygısızlık 

yapmaktadırlar. 

Bunlara sorulmaz mı: “Müslüman halkların bilim, teknik, özgürlük düzeni, hukuk devleti 

açılarından da dünyada en geri düzeyde olmaları yine “kader” midir?” 

Grizu patlamaları, “kader”dir de, bilimsel, teknolojik, ekonomik, demokratik gerilikler niye 

“kader”le açıklanmıyor? 

Neden müslüman olmayan Japonya, yıl oniki ay depremle sallanıyorken dünyada depremden 

ölümlerin en az olduğu ülkedir de, müslüman toplumlarda depremlerin ölümcüllüğü 

Japonya’dakinin kat kat üzerindedir?  

Aradaki bu farkın gerçek nedeni şudur: bilimsel düşünce, özgürlük, hukuka bağlı yönetim, 

teknolojik ilerilik ... bu “kaderci” siyasetçilerin halkları için istedikleri değerler değildir! Tam 

tersine, bu “din sömürücüsü, kaderci siyasetçiler” halk kitlelerini bilimden, teknolojiden, 

hukukun üstünlüğü düzeninden yoksun ... bırakmak için her baskıcılığa başvurmaktadırlar.  

Bu yüzden de islam dünyası ülkelerinde yalnız deprem, sel, yangın ... ölümleri değil, örneğin 

trafik ölümleri de, bilimsel düşüncenin ve insan haklarına saygılı özgürlük yönetiminin egemen 

olduğu ülkelerdekine oranla çok daha yüksektir.  

Bütün “gelişmiş ülkeler”de -hepsinin motor sanayileri ve bir bölümünün petrolü de olduğu halde- 

insan ve yük taşımacılığının %75-80’i demiryolu (ve varsa su ulaşımı) ile yapılıyorken, 

Türkiye’nin demiryolundan yoksun kılınması da “kader” midir? Turgut Özal’ın gerçeklere taban 

tabana aykırı “Demiryolu komünist ulaştırmasıdır” karalaması da “kader” miydi? 

Ama hukuk devleti, demokrasi, bilimsel eğitim, kadınların eşit toplumsal konumu, bağımsız 

yargı...nın varlığı ya da yokluğu “kader”le açıklanmıyor; çünkü bunlar “kaderci” siyasetçilerin 

karşı olduğu değerlerdir.  

Bu temel önemdeki gerçek, Türk kamuoyunun bilgisine etkin biçimde kazandırılmalı, hukuka ve 

de bilime saygısız siyasal yönetimlerin “kader” söylemiyle İslam dinine de saygısızlık yaptığı ve 

büyük zarar verdiği siyasetten eğitime, düşünsel ve sanatsal alanlara ... değin her kamuoyu 

çevriminde vurgulanmalıdır. 

 


