
1 

 

Reel dünyadan S@n@l  Dünyaya… 

Dr. Ömer MENEKŞE 

 

Teknolojinin insana tanıdığı imkanlarla modern dünya küresel boyutta büyük bir 

dönüşüm yaşıyor… Hızlı bilgi üretimine bağlı olarak her alanda sürekli yenilikler oluyor... Bu 

baş döndürücü gelişmeler, insanlığa yepyeni imkânlar sunuyor… 

Hızlı iletişim ağları sayesinde ülkeler, hatta kıtalar arasında sosyal, kültürel, ekonomik 

ve bilişsel alışverişler kolayca yapılabiliyor, yüksek erişim vasıtalarıyla devasa hacimli bilgi 

terminallerinden ihtiyaç duyulan veriler rahatlıkla alınabiliyor….  

Bugün uydular, bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları sunduğu hizmetlerle bilgiyi yanı 

başımıza kadar getiriyor. 

Bilgiye ulaşmak kolay, iletişim kanalları ise oldukça zengin… Rabbimize ne kadar 

şükretsek azdır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:  

“(Allah),Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından (bir nimet olarak) sizin 

hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır.” (Casiye, 45/13) 

……………….. 

İnternetin hayatımızdan çaldığı roller 

İletişim imkânlarının son derece iyi bir seviyeye geldiği ve âdeta sınır tanımadığı bir 

zaman dilimindeyiz. Bilişim teknolojisinin ve bilgi toplumunun temel taşı kabul edilen 

internet gün geçtikçe hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Acısıyla tatlısıyla 

içerisinde bulunduğumuz imtihan dünyası sanal dünyayla daha da genişliyor. Engel 

tanımaksızın büyüyen bu sanal ortam; bu siber âlem, dünyanın dört bir yanından 

milyonlarca kullanıcıyı coğrafi uzaklıkları yok sayan bir şekilde bir araya getirmekte, mesafe 

tanımaksızın insanları buluşturmakta, adeta küresel bir köy oluşturmakta… 

Evet, internet hayatımızı kolaylaştırıyor ve bizim inanılmaz bir bilgi birikimine 

ulaşmamızı sağlıyor ama buzdağının bir de görünmeyen kısmı var... İnternet hayatımızdan 

neleri alıp götürüyor, pek farkında değiliz.  

İnternet; çocuklarımızın ödevlerinden, okul kayıtlarına, sınav sonuçlarına, fatura 

ödemelerinden, bilet rezervasyonuna günlük hayata dair her tür ihtiyacımızı pratik olarak 

çözme imkânı sağlarken, aile ilişkilerinde de en az televizyon kadar rol çalmaya başladı. 

Anne-babalar televizyon; çocuklar ise internet başında… Birbirinden kopuk, bedenen yakın 
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ama ruhen uzak bir şekilde yaşayanlar… Ailesiyle sevinç ve üzüntülerini paylaşma yerine 

sanal arkadaşlarıyla sohbet etmeyi seçen çocuklar, sorunlarını internetteki dostlarıyla 

paylaşan gençler, sanal aleme bambaşka kimliklerle girerek sevgi açlıklarını gidermeye 

çalışan eşler.., Harcanan boş vakitler… Değerlerinden uzaklaşan bireyler… 

Elbette ki insanlığın yararına olan her yeni bilimsel gelişme değerli ve övgüye layık... 

Ancak her şeyi çok çabuk tüketiyoruz, arkadaşlıkları da, dostlukları da, zamanı da, sevgiyi 

de, değerleri de… Teknoloji, yeni asrın yarattığı sanal dünya, bu tüketimi daha da 

hızlandırıyor. 

Ekranın gerisinde rumuzların ardına saklanan, bilmeyip de bildiğini, sevmeyip de 

sevdiğini iddia eden, doğru ile yanlış, hayal ile gerçek arasındaki sanal dünya... 

Nice umutların karardığı, nice hayallerin kırıldığı ve nice heveslerin yalan aldatmaca 

ve ikiyüzlülük üzere bina edildiği hayal âlemi... 

Bütün ahlak ve kültürel değerlerin alt üst olduğu, kimliklerin ve kişiliklerin 

maskelendiği, duygu ve düşüncelerin yalan üzere şekillendirildiği bir âlem... 

…………………… 

İnternet etiği-Bilgi ahlakı 

İletişim teknolojisinin büyük bir ivme kazanmasıyla birlikte yazılı ve görsel araçlarla 

insanlara bilgi aktarımı da son derece çoğaldı. Sayısız dergi, kitap, gazete, televizyon 

kanalı ve internet… Bilgiye ulaşma yolları arttı, bilgiye ulaşım daha da kolaylaştı…Ancak 

insanlık için beklenen huzur ve mutluluk  yeterince sağlanamadı.  

Sebep; bilgi-ahlâk birlikteliğinin göz ardı edilmesi ve bilginin ahlâki değerler 

ekseninde yoğrulmaması..   

Süper bilgisayarlar, yapay zekâ, bilgi mühendisliği gibi her türlü enformasyonun 

eğlence sektörüne dönüştüğü ve giderek enformatik bir kirliliğin egemen olmaya başladığı 

çağımızda üzerinde en çok durulması gereken, internetin kendisi değil üzerinde taşıdığı 

içerik dünyasıdır, bilgiden çok insan-bilgi ilişkisinin ahlâkî boyutudur. 

Zira bu içerikler; bünyesinde barındırdığı fikrî ve ahlaki sapıklıklar, imani ve ahlaki 

zaaflar, yabancılaşma-yalnızlaşma, ahlaki yozlaşma, dünyevileşme ve bağımlılık gibi 

toplumsal hastalıklar, cinsel istismar, şiddet, terör ve kumarla,  savaş ve dövüş sahnelerinin 

yer aldığı çevrimiçi oyunlarla; çocukların ve gençlerin zihin ve gönül dünyalarında derin ve 

sarsıcı izlere yol açmakta, etik, moral ve zihniyet dünyalarını bütünüyle değiştirebilmekte, 
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hem dünya hayatını hem de ahiretin ebedi hayatını tehdit eden tehlikeli bir silaha 

dönüşebilmektedir. 

İşte bütün bu zararlı içerikler, Yüce Allah'a kalbi selim ile gitme çabası içinde olan 

müslümanın gözlerinin nurunu söndürmekte, yüreklerdeki sevgiyi ve saflığı yok etmekte, 

harama karşı vicdanlarda duyarsızlığı artırmaktadır. Kumar ve şiddet içeren oyunlar ise 

kıymetli zamanı, maddi serveti heba etmektedir. 

Öyleyse, kullanımı sonsuz, uçsuz bucaksız bu sanal dünyaya taşınacak bilgiler 

konusunda bilinçli, dikkatli ve özenli olmak gerek… Zira bilgi, belgeye dayalı içerik üretme 

bir sorumluluk ister. 

Bu itibarla; sanal dünya, keşmekeşliğin olduğu, herkesin uygunsuz, özensiz ve zararlı 

içeriği erişime sunacağı bir ortam olmamalıdır. Çünkü yanlış, kontrolsüz her türlü bilgi insan 

hayatını etkilemekte, maddi imkanlarla telafi edilmeyecek sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Edindiği yanlış bilgi ile intihara tevessül eden, yanlış bir dini bilgi ile dindarlıktan sapan veya 

kullanmaması gereken bir ilacı yanlış bilgiye dayanarak satın alan hasta, hayatını tehlikeye 

atmaktadır. 

Birey ve toplumun huzurunu bozan bu içerikleri yayınlamak, bilerek yer sağlamak ve 

erişim sağlamak da sorumsuzluk, büyük vebal ve günahtır.   

Bu itibarla sadece internet etiğinden bahsetmek, yalın olarak değerleri anlatmak ve 

konuşmak yetmez. O değerlerin davranış bilincine, hayat tarzına dönüşmesi de gerekir. 

Herhalde toplumsal olarak da buna büyük ihtiyacımız var. 

Zaten din de bize bunu öğretir, hiç kimsenin olmadığı bir yerde bile şeffaflığı, 

kendimize karşı dürüstlüğü, kendimiz için istemediğimizi başkaları için de istememeyi, 

kendimize ve Yüce Yaratan'a karşı hesap verebilir olmayı öğütler. Ve bu hesap vermenin 

de sadece etrafımızdaki insanların bizi ayıplamasından, insanların bizi yargılayıp 

cezalandırmasından ibaret olmadığını, bunun da ötesinde daha büyük hesapların, daha 

büyük yargılamaların olduğu bilincini verir. 

Öyleyse etik, moral ve zihniyet dünyasını bütünüyle değiştiren ve gitgide kendi 

içinde de denetlenmesi imkansız bir farklılaşmayı defalarca üretmeye azimli olan internetin 

temiz bir platform olması için üzerimize düşen görev; dinin güzelliğini aramızda bir sevgi 

bağı haline getirebilmek, etik değerleri bir davranış bilincine dönüştürmek ve kesintisiz 

ahlâk bilincine erişmektir. 

 


