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TAKDİM

Bilginin kâğıtla paylaşıldığı ve saklandığı sanayi çağından, dijital bir 
veriye dönüştürüldüğü teknoloji çağına hızla dönüşüyoruz. Dijitalleşen 
veriler, bilgisayar ve internet sayesinde daha kolay erişilebilir, yorumla-
nabilir ve paylaşılabilir hale gelerek hayatımızda hem zaman hem de para 
tasarrufu sağlamaktadır. Bu süreçte gerçek dünya yerini sanal âleme, klasik 
iletişim şekilleri yerini sosyal medyaya, matbaa kültürü yerini dijital kitaba, 
mektup ise yerini e-postaya bırakmıştır. Artık kitaplar, ansiklopediler, kıla-
vuzlar karıştırmak yerine birkaç parmak hareketiyle ulaştığımız dijital 
dünya, özgür ve sınırsız bir kaynağı önümüze seriyor. En küçüğünden en 
büyüğüne kadar hepimiz bu dijital dünyada hem okuyor hem çalışıyor hem 
eğleniyor hem de ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bu bilgi çağında nüfus bilgi-
lerimizden kütüphane dokümanlarımıza kadar tüm verilerimiz erişilebilir, 
denetlenebilir ve ölçülebilir bir niteliğe kavuşmuştur.

I�nsan hayatını doğrudan etkileyen dijitalleşme süreciyle birlikte din 
ve dindarlık kavramları değişmeye, din ile fert arasındaki ilişki de farklı-
laşmaya başlamıştır. Yerleşik dinı� kabullerin, örgütlenme sistemlerinin ve 
dindarlık algısının farklı bir nitelik kazanmaya başlamasıyla ortaya çıkan 
ya da çıkabilecek siyasi, içtimai, iktisadi, hukuki, ahlaki, ruhı� ve tıbbı� pek 
çok soruna karşı hazırlıklı olmak, bilim insanlarının sorumluluğundadır. 
U� niversitemiz I�lahiyat Fakültesi tarafından 20-23 Mayıs 2021 tarihleri 
arasında bu yıl beşincisi gerçekleştirilen İslam ve Yorum Sempozyumu’nun 
ana teması “Din ve Dijitalleşme: İmkânlar, Sorunlar ve Sınırlar” şeklindedir. 
Hayatın tüm alanlarında dijitalleşmenin sonuçlarıyla yüzleşen insanlığın 
bireysel ya da toplumsal sorunlarına çözüm sunabilme amacı güden bu 
güncel çalışmada aralarında yurt dışından akademisyenlerin de bulun-
duğu 86 tebliğ sunulmuştur.

Farklı disiplinlerde araştırmalar yapan bilim insanlarının konu ile 
ilgili tebliğlerinin bir araya getirilerek kitaplaştırıldığı bu çalışmanın 
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uluslararası yayınevi statüsüne sahip İnönü Üniversitesi Yayınevimiz 
tarafından yayımlanması, yapılan çalışmaları hem daha ulaşılabilir hem 
de daha kalıcı hale getirecektir. Bu vesile ile sempozyumu düzenleyen, 
yürüten ve makaleleri ile sempozyuma katkıda bulunan bütün bilim 
insanlarına teşekkür ederim.

Prof. Dr. Ahmet KIZILAY
I�nönü U� niversitesi Rektörü



ÖNSÖZ

I�nönü U� niversitesi I�lahiyat Fakültesi tarafından birincisi 2017 yılında 
düzenlenen Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu’nun beşincisi, 
20-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bir etkinliğin ara 
verilmeden ve aksamadan beş yıl uygulanması önemli bir başarıdır. I�lk 
sempozyumdan itibaren her yıl yurt içinden ve yurt dışından programa 
büyük katılımlar olmaktadır. Bu olumlu gelişmelerle I�slam ve Yorum 
Sempozyumları, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile özdeşleşmiş 
bulunmaktadır. Fakültemiz, söz konusu sempozyumlarda sunulan tebliğ-
leri sorumluluk anlayışı içinde özenle korumakta ve takvim yılı içinde 
basımını yaparak bilim dünyasına kazandırmaktadır.

Bu uygulama ile şu ana kadar yüzlerce bilim insanının akademik 
çalışmalarına katkıda bulunulmuştur. Bu araştırmaların editoryal süreç-
lerinin tamamlanmasıyla uluslararası kitap bölümü olarak neşri mümkün 
olmuş ve bu kitaplar İnönü Üniversitesi Yayınevi tarafından basılmıştır. 
O� zellikle her sempozyumun öncesinde ve sonrasında elimize ulaşan 
metinler değerlendirilmiş ve metinler ciltler halinde yayınlanmıştır. 2021 
yılında gerçekleştirilen bu sempozyumu ile birlikte, İslam ve Yorum ana 
başlığı altında 15 cilte ulaşan büyük bir kitap seti oluşmuştur. Bu metin-
lerin tamamı, dünyanın sayılı araştırma merkezlerinden biri olan Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (I�SAM)’ın veri tabanında okuyu-
cuların istifadesine sunulmuştur.

I�slam dini, Allah’ın bize lütfettiği en son ve mükemmel bir dindir. Onu 
sahih kaynaklarından doğru bir şekilde öğrenmek, öğretmek, yorum-
lamak ve çağın idrakine sunarak; Allah’a kulluk etme erdemliğini teşvik 
etmek ve insan hayatını kolaylaştırmak önem arz etmektedir. Bugün I�slam 
dünyasında olup biten siyasi, sosyal ve kültürel olaylar değerlendirildi-
ğinde, Müslümanların örnek bir görüntü sergiledikleri söylenemez. Oysa 
bu yüce dinin mensupları, asırlar boyunca insanlığa hak, adalet, barış ve 
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huzur alanında öncülük yapmıştır. Dolayısıyla bugün dünyanın değişik 
coğrafyalarında toplam 1,7 milyar gibi bir nüfus potansiyeline sahip 
Müslümanların tarihteki misyon ve sorumluluğunu yeniden üstlenmeleri 
için bir engel yoktur. Aksine insanlığın huzuru için bu husus, zorunlu bir 
hal almıştır.

Bilindiği üzere 2020 yılının ilk aylarından itibaren Covid-19 salgını, 
küresel anlamda çalışma hayatını olumsuz etkilemiş ve bazı zaman aralık-
larında evlere kapanmalar olmuştur. Bu nedenle insanlar ulusal ve ulus-
lararası işlerin yürütülmesi için yeni yol ve yöntem arayışına girmişlerdir. 
Bu bağlamda, kongre, konferans, seminer, eğitim, ticari ve diplomatik 
görüşmeler, dijital sistemlerle gerçekleştirilmiştir. Böylece son iki yılda, 
iletişim teknolojisine dayalı daha hızlı ve pratik buluşlara imza atılmıştır.

Fakültemiz öğretim elemanları, bu gelişmeleri yakından izlemiş, 
2021 yılı I�slam ve Yorum Sempozyum konusunu Din ve Dijitalleşme ana 
teması üzerine inşa etmeyi uygun görmüştür. Bu düşüncenin doğru ve 
yerinde olduğu yurt içi ve yurt dışından gelen çalışmalarla teyit edilmiştir. 
Son beş yıl boyunca bu zengin programın üniversitemizde uygulanma-
sına ev sahipliği yapan rektörümüz SayınProf. Dr. Ahmet KIZILAY’a ve 
rektör yardımcılarına teşekkür etmeyi bir görev kabul ediyorum. Ayrıca 
bu programı pandemi sürecinin zorluklarına rağmen hazırlayan, dijital 
ortamda icra eden ve elinizdeki bu eseri basım aşamasına hazırlayan Doç. 
Dr. Harun BEKI�ROG� LU ve Dr. O� ğr. U� yesi Serkan DEMI�R başta olmak üzere 
yürütme ve bilim kurulu üyelerine, fakültemizdeki işlemlerinin yürütül-
mesinde gayret gösteren idari ve sözleşmeli personelimize de tebrik ve 
teşekkürlerimi sunuyorum.

17 Ağustos 2021 - MALATYA
Prof. Dr. Fikret KARAMAN

I�nönü U� niversitesi
I�lahiyat Fakültesi Dekanı



EDİTÖRLER ÖNSÖZÜ

Rahman ve Rahı�m olan Allah’ın adıyla;

I�nsanın insanla, eşyayla ve âlemle ilişkisinin varlığını ve gerekliliğini 
göz önüne aldığımızda, bu ilişkinin her türlü ortam ve şartta sürdürülme-
sinin imkânından bahsetmek mümkündür. Bu ilişki, insan ihtiyaçlarının 
ve yaşam şartlarının yüzeysel olduğu devirlerden teknolojinin hayatın 
her alanına hâkim olduğu dönemlere kadar varlığını sürdürür. Zira insan 
çevresindeki toplumu, kendisini kuşatan kâinatı anlamlandırmaya ve 
tanımlamaya ihtiyaç duyan bir varlıktır. Bu tanımlama, onun bireysel 
davranışlarından başkalarına karşı davranışlarının nasıl olması gerekti-
ğini de belirleyen başat amildir. Böylece fikir, hukuk, ahlak, değer gibi pek 
çok kavramın da karşılığı kendiliğinden ortaya çıkar.

I�nsanın teknolojinin hızlı gelişimi ile dijital bir dünyaya adım attı-
ğını biliyoruz. I�nsanın varlık ve eşya ile olan ilişkisi, dijital bir zemin 
üzerinden sağlanmaya başladı. Bu zemin beraberinde inançtan ahlaka, 
hukuktan siyasete kadar pek çok alanın bu yeni düzlemde değerlendiril-
mesini, sorgulanmasını ve anlamlandırılmasını gerekli kıldı. Bireyin bu 
yeni zemini, yaratıcı ile manevi bağını koruyarak ve yaratıcının emirlerine 
bağlı kalarak hayatını sürdürme ihtiyacını göz ardı etmeden şekillendir-
meye çalışması ihtiyacının Din ve Dijitalleşme olgusunu ele almayı gerekli 
kıldığını söyleyebiliriz.

Elinizdeki bu kitap, Din ve Dijitalleşme olgusunu etraflıca ele almaya 
çalışan ilim adamlarının kıymetli yazılarının bir araya getirilmesiyle 
oluştu. Din ve Dijitalleşme olgusu, Tefsir’den I�slam Felsefesi’ne, Hukuk’tan 
Din Eğitimi’ne pek çok alanda ele alınıp üç cilt halinde neşredildi. Böylece 
geleneksel yıllık yayın periyodunu koruyan I�slam ve Yorum V serisi, 2021 
yılında yayımlandı. Bu kitap, üç ciltlik serinin ilk kitabı olup Tefsir, Hadis 
ve Fıkıh alanında yirmi beş yazı içermektedir. Ayrıca Din ve Dijitalleşme 
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olgusu hakkında derli toplu ve genel bir değerlendirme sunması bakı-
mından sempozyum açılışında icra edilen bilimsel konferansın ve 
sempozyumun sonuç bildirgesinin kitabın girişinde “Din ve Dijitalleşme 
U� zerine Bazı Mülâhazalar” başlığı altında yer alması da uygun görül-
müştür. Böylece okuyucunun farklı disiplinlerde çalışmaları okumadan 
önce, Din ve Dijitalleşme hakkında genel bir perspektif kazanması hedef-
lenmiştir. Bu kitaptaki araştırmaların ve yazıların bilimsel, etik, içerik ve 
dil bakımından sorumluluğu bölüm yazarlarına aittir.

Beşinci I�slam ve Yorum Serisi’nin ilk cildini takdim ederken, bu çalış-
manın ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu çalışma-
ların hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Çalışmak bizden, takdir ve 
tevfı�k Allah’tandır.

EDİTÖRLER
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Prof. Dr. Fikret KARAMAN
I�nönü U� niversitesi I�lahiyat Fakültesi Dekanı

Sayın Diyanet I�şleri Başkan Yardımcımız, Sayın Din O� ğretimi Genel 
Müdürümüz, Sayın I�nönü U� niversitesi Rektörümüz ve sempozyum 
onursal başkanı, Ortadoğu ülkeleri, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri 
ile ülkemizin çeşitli üniversitelerinden programa katılan bilim insanları, 
I�nönü I�lahiyat Youtube Kanalı üzerinden programı izleyen hanımefen-
diler ve beyefendiler sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selam-
lıyorum.

Bugün Uluslararası 5. I�slam ve Yorum Sempozyumu’nun açılış prog-
ramı için bir aradayız. Bilindiği üzere, “I�slam ve Yorum Sempozyumları” 
I�nönü U� niversitesi I�lahiyat Fakültesi ile bütünleşmiş programlardır. Bu 
yıl beşincisini icra edeceğimiz sempozyum çalışmaları genellikle her yıl 
güncel konulardan biri ana tema olarak seçilmektedir. Bu teamülden 
hareketle 2021 yılında düzenlenen I�slam ve Yorum Sempozyumu’nun 
konusu, Covid-19 salgını ile sosyal hayatımıza giren “Dijitalleşme”konusu 
tercih edilmiştir. Çünkü Covid-19 salgını ile sosyal mesafe ve uzaktan 
erişim zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu yüzden sempozyum konusu-
nun”Din ve Dijitalleşme: İmkânlar, Sorunlar ve Sınırlar”olarak belir-
lenmesi kamuoyu tarafından da büyük kabul görmüştür. Zira 2019 yılı 
sonuna doğru, Çin’de görünen ve insan hareketliliği ile yayılan salgın,  
kısa bir sürede dünyanın bütün yerleşim alanlarını etkilemiştir. Çağın en 
büyük doğal afeti haline gelen Covid-19 pandemisi insan sağlığını tehdit 
etmekle kalmamış aynı zamanda “Yeni Bir Dünya Düzenin Oluşumu”nu da 
gündeme getirmiştir.

Yer küreyi süratle etkileyen bu salgın; tam kapanma gibi hayatı 
olumsuz etkileyen bazı sert uygulamaları da beraberinde getirmiştir. 
Bu nedenle toplumların sağlık alt yapısı, dini ve ahlaki değerleri, dijital 
hayatı, eğitim- öğretimi, ekonomisi, turizmi, evrensel insan hakları, 
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uluslararası diplomasi gibi dinamiklerin yeniden şekillenmesine zemin 
hazırlanmıştır. O� zellikle salgının birey ve toplum hayatına yansımasıyla 
sosyal yardımlaşma, sevgi, saygı, merhamet gibi sosyolojik ve psikolojik 
değerlere duyulan ihtiyaç daha da artmıştır. Keza söz konusu salgın sebe-
biyle sevdiklerinden ayrı düşmek, hastane odalarındaki yalnızlık, şifa ve 
dua beklentisi insan üzerinde daha duygusal ve farklı bir atmosfer oluş-
turmuştur. Bu nedenle I�slam’ın ısrarla vurguladığı din, ahlak, adalet ve 
merhamet gibi ortak değerler bir o kadar daha  önem kazanmış ve hayatın 
merkezinde yer almıştır.

Değerli konuklar; bugün açılışını yaptığımız bilimsel toplantı dört 
gün boyunca devam edecektir. Sunulacak bildiri ve tartışmalarla hayatı-
mızın bir parçası haline gelen dijital sistemin önemi ve etkisi tartışıla-
caktır. Bu zengin ve güncel programın hazırlanmasında yardım ve hima-
yelerini esirgemeyen I�nönü U� niversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay 
ile üniversitemiz üst yönetimine teşekkür ederim. Yine sempozyumun 
uygulanmasını sağlamak üzere gerekli işlemleri tamamlayan ve yürütme 
kurulunda görev alan arkadaşlarıma, bilim kurulu üyelerine, fakültemiz 
akademik ve idari personeline,yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversite-
lerden sunumlarıyla destek veren katılımcılara teşekkür ediyorum. Ulus-
lararası I�slam ve Yorum sempozyumlarının beşincisi olarak huzurlarınıza 
getirilen bu çalışmamızın verimli geçmesini Yüce Allah’tan niyaz eder,-
selam ve saygılarımı sunarım.



Çok kıymetli rektörüm, değerli din öğretimi genel müdürüm, 
muhterem dekanım, değerli hâzirûn, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sözlerime başlarken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Bir kez daha I�nönü U� niversitesi I�lahiyat Fakültesi tarafından düzen-
lenen, hayata dokunan ve günceli yakalayan sempozyumlardan birinde 
beraberiz. Bu vesileyle hayatı� derecede önemli bulduğum dijitalleşme ve 
din konusunda da uluslararası bir sempozyumun tertip edilmesinden, 
böylece mezkûr konuda ufuk açıcı ilmı� ve akademik tebliğlerin ortaya 
çıkmasına vesile olunmasından dolayı başta sayın dekanımız olmak 
üzere bütün hocalarımıza ve sayın rektörümüze hassaten şükranlarımı 
arz ediyorum.

Değerli konuklar, hem ülke hem de insanlık olarak yaklaşık iki yıldır 
salgın hastalık sürecinde hayatımız hızla dijitalleşti. Zaten hayatımızda 
var olan bu dijitalleşme olgusu, salgın hastalıkla birlikte ciddi bir ivme 
kazandı. Çocuklarımızın ekran bağımlılığı arttı, bir anda yüz yüze eğitime 
ara verildi, uzaktan eğitime geçildi, örgün eğitim neredeyse sıfırlandı ve 
herkes adeta açık öğretim öğrencisi ve hocası oldu. Toplantılar online 
düzenlendi, alışverişler internet üzerinden yapılır hâle geldi. Online, 
çevrimiçi, uzaktan eğitim, e-satış, e-kitap, e-yayın, e-devlet, e-nabız, e-ti-
caret, e-çalışma, home ofis gibi kavramlar bu süreçte adeta hayatımıza 
yerleşti. O� zellikle pandemiyle birlikte yapay zeka ve algoritmaların, bilgi-
sayar sistemi ve teknolojilerinin dünyasında çok ciddi gelişmeler yaşandı, 
yaşanmaya devam ediyor ve muhtemelen insanlık önümüzdeki zaman 
sürecinde bu konuda yeni ürünler icat etmek için var gücüyle çalışmaya 
devam edecektir. Bilhassa yapay zeka ve algoritmaların gelecekte kitle-
lerin davranış biçimlerini yönlendirme noktasında çok önemli bir yere 
sahip olacağını şimdiden ifade edebiliriz. 

Doç. Dr. Selim ARGUN
Diyanet I�şleri Başkan Yardımcısı
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Bugün dünyada birçok düşünür, bilim adamı ve siyasetçi pandemi 
sonrasında hayatın hiçbir alanının eskisi gibi olmayacağı konusunda hem 
fikirdir. O� zellikle Covid-19 süreci yaşanırken zorunlu ya da ihtiyarı� olarak 
yapmış olduğumuz geçici gibi görünen birçok davranışın kalıcı hale gele-
ceğini, başka bir deyişle alışkanlıklarımızın değişeceğini ifade ediyorlar. 
Dünya moderniteden postmoderniteye evirildikçe artan bireyselleşme, 
Covid-19 sonrasında daha da yükselecek gibi görünüyor. Sosyal yapı ve 
zihniyetler değişiyor. Bütün bunlara bağlı olarak dinı� düşünce ve pratik-
lerin de az ya da çok değişmesi kaçınılmazdır. Tabii ki büyük dinı�-sosyal 
değişimler ve telakkı�ler bir anda hızlıca değişmez, bir süreç içerisinde 
tezahür eder. Burada süreç kelimesinin altını özellikle çizmek istiyorum. 
Çünkü süreç içindeki değişim, yavaş yavaş gerçekleşen bir seyir arz eder 
ve değişimi fark edememek, hatta reddetmek ihtimal dahilindedir. U� lke-
mizdeki ve I�slam alemindeki muhafazakar ve mütedeyyin kesimlerin son 
yıllardaki değişimi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Dolayısıyla 
pandemi sonrasında bilhassa yeni kuşaklarda farklı dini yaşantıların 
tercih edilmesi ihtimal dahilindedir.1

Burada pandemi sürecinde Dünya Sağlık O� rgütü tarafından kullanılan 
“sosyal mesafe” kavramına özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Psiko-
loji ve sosyoloji literatüründe “sosyal mesafe”, sadece fiziki olarak değil 
duygusal ve düşünsel anlamda da uzaklaşmayı ifade eder. Bu durum, söz 
konusu uzaklaşma kurumsal ve geleneksel din açısından oldukça sıkıntılı 
günleri beraberinde getirecek anlamına da gelmektedir. Çünkü I�slam dini 
sosyalleşmeye büyük önem atfeden bir dindir ve Efendimiz (s.a.s.)’in cema-
atle kılınan namazın bireysel olarak kılınan namazdan yirmi yedi kat daha 
faziletli olduğuna dair hadis-i şerifi bu anlamda oldukça dikkat çekicidir. 
Dolayısıyla Covid-19 sonrasındaki dönemde yeni tip dindarlık şekilleri 
ortaya çıkabilir. Burada da dört farklı ya da birbirine yakın eğilime dikkat 
çekmek istiyorum. Bunlardan birincisi bireysel din olgusu, ikincisi kurumsal 
temeli zayıf maneviyat, üçüncüsü evde din ve dördüncüsü de ait olmadan 
inanmaktır. Bu çerçevede kurumsal din ve dindarlık ile maneviyat bütünlü-
ğünü vurgulayan dinı� anlayışların zayıflaması, uzmanlara göre ihtimal dahi-
lindedir. Dijital imkanlar bilhassa tamamen bireyselleşmiş evde din anlayı-
şını besleyip güçlendirebilir. Hastalık korkusuyla cuma namazlarına iştirak, 
cemaatle vakit namazına iştirak, teravih ve bayram namazlarına katılım 
azalabilir. Umre ve hac ibadetlerinde kısıtlayıcı tedbirler uygulanabilir. 

1  Komisyon, “Pandemi Sonrası Dini Hayat O� ngörüsü”, Covid 19 Salgın Değerlendirmesi –So-
runlar ve O� ngörüler-, Ankara Sosyal Bilimler U� niversitesi, Ankara 2020, s.47. 
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Hanımların bir araya gelerek Kur’ân okuma uygulamaları azalabilir. Dinı� 
ve ilmı� açıdan beslenme ve gelişmeyi mümkün kılan müzakere ve sohbet 
zeminlerinin varlığı ve işleviyle ilgili gerilemeler yaşanabilir. O� zellikle orta 
ve ileri yaştaki bireylerin geleneksel kurumsal tarzdaki dini hayata dönüş 
yapmaları mümkün olsa da bu süreçte gençler ve ergenlerin daha bireysel, 
maneviyat temelli, hatta ihtiyaç dindarlığı şeklinde tabir edilebilecek sıkın-
tılı alanlara yönelmeleri muhtemeldir. Bununla birlikte bu tür dini yaşayış-
lara karşı çıkarak meydan okuma adına dindarlarda bir radikalleşme yahut 
mistik dindarlığa doğru bir eğilim de görülebilir. Bu da önümüzdeki dönem 
içerisinde I�slam toplumlarında yeni çatışma alanlarının ortaya çıkması 
anlamına gelebilir. O� zetlemem gerekirse; güvenlik ve özgürlük kıskacındaki 
bireylerin dini yaşayışının geleneksel kurumsal dindarlık biçimlerinden 
uzaklaşmaması için akıl-kalp, madde-mana, şekil-öz birliklerine dayalı 
insan modeli üzerinden yeni çalışmalar mutlaka yapılmalıdır. Bu bağlamda 
sosyal hayat ile bireysel yaşamın ahenkli bütünlüğünü vurgulayan eğitim 
programları ve bilhassa altını çizmek isterim ki aileler için yaşam boyu 
öğrenme programlarının üniversitelerimiz tarafından verilmesi gereklidir.2

Sayın rektörümüzün de ifade ettiği gibi bugün “endüstri 4.0”, “toplum 
5.0” diye isimlendirilen dijital bir çağda sanal dünya ile fiziksel dünyanın 
adeta iç içe geçtiği bir zamanda yaşıyoruz. I�çinde yaşadığımız bu çağda 
dijital dünyaya dijital araçlar yön vermektedir. Doğru dini bilgiyi insanlara 
ulaştırmak, Diyanet I�şleri Başkanlığı’nın kanunda sarahaten belirtilen bir 
vazifesidir. Dolayısıyla bu dijital çağda din hizmetleri, din eğitimi, dini 
yayınlarda dijitalleşme adeta bir tercih değil, zorunluluk hâline gelmiştir. 
Hangi açıdan ele alırsak alalım e-devlet, e-yayın gibi kavramlar hayatı-
mızda başat rol oynamaya devam edecektir. Dijitalleşme ve din dendiği 
zaman tabii ki her şeyden önce sahih dini bilginin öğretimi, yönetimi ve 
dolaşımı büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan dolaşıma sunulan 
dinı� bilginin incelenmesi, irdelenmesi, araştırılması, süzgeçten geçiril-
mesi de aynı şekilde önem arz etmektedir. Değerlerimizi kaybetmeden 
dijital dünyada var olmak esas hedefimizdir. Geç kalmadan Müslümanlar 
olarak dijital dünyada da yerimizi almakla mükellefiz. 

Dinı� bilginin dijitalleşmesi aslında 1980’li yılların başında başta kıta 
Avrupası ve Kuzey Amerika’ya I�slam ülkelerinden giden öğrencilerin 
oralarda I�slam kaynaklarına ulaşamaması sebebiyle ihtiyaca binaen klasik 

2  Komisyon, “Pandemi Sonrası Dini Hayat O� ngörüsü”, Covid 19 Salgın Değerlendirmesi -So-
runlar ve O� ngörüler-, Ankara Sosyal Bilimler U� niversitesi, Ankara 2020, s.48. 
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kitaplarımızın dijitalleştirilmesiyle başlamış bir süreçtir ve bu dijitalleş-
menin olumlu sonuçları olmuştur. Bu noktada Hadis literatürümüzde 
çok önemli bir yer tutan “rıhle” kavramına da değinmek istiyorum. Rıhle, 
hadis râvı�lerinin muhaddislerle görüşmek, mevcut rivayetleri derlemek 
ve hadislerle ilgili diğer bilgilere ulaşmak için tarihte yapmış oldukları 
meşakkatli seyahatlere işaret eder. Bugün dijitalleşmeyle birlikte artık 
rıhle gibi meşakkatli seyahatlere gerek kalmamıştır. Ama diğer taraftan 
kontrolsüz internet kullanımı, denetimden mahrum bir ortamda başka 
tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Günümüzde ilgi ve algılar hızla 
değişiyor. U� retimden tüketime, gıdadan sağlığa, ekonomiden ticarete, 
eğitimden eğlenceye kadar pek çok alanda her gün yeni meseleler ve yeni 
problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. U� niversitelerimiz, I�lahiyat Fakülte-
lerimiz ve Diyanet I�şleri Başkanlığı olarak dijital dünyanın ilmine vakıf 
olmak ve dijital çağın ilmihalini oluşturmak gibi büyük bir sorumlulu-
ğumuz var. Çünkü temel kaynaklarımız ve medeniyetimizden aldığımız 
güçle günümüze ve geleceğimize rehberlik edecek çalışmaların yapılması 
en temel imanı� ve insanı� sorumluluktur. Bu minvalde sanal alemin meşru-
iyet çerçevesini, ahlak ilkelerini belirleyerek yani normlarını koyarak 
neslimizin ve tüm insanlığın bir bilinmezlik içinde kaybolmalarını önle-
yecek çalışmalar yapmalıyız. Burada iki tehlikeye dikkat çekmek isti-
yorum. Teknolojinin bize sunduğu imkanlar içerisinde aslında esas olan 
bu teknolojilere ve dijitalleşmeye nasıl bir ahlakla yaklaştığımızdır. Buna 
binaen ilk tehlike sekülerleşme tehlikesidir. Bir diğeri ise bir tepki olarak 
Müslümanların yeni gelişmelerden bigâne kalmak suretiyle gündem ve 
gündemdeki değişimden uzaklaşmasıdır. 

Toplumsal algıların inşası ve yönetilmesi alanında algoritmaların 
yarıştığı bir zaman dilimindeyiz. Böyle bir zaman diliminde kurumsal dinı� 
yapıların, bilgi üretiminden sorumlu yüksek öğretim kurumlarımızın da 
değişime ayak uydurabilmek için çalışma planlarını yenilemeleri gerek-
mektedir. Bu bakımdan ben bu sempozyumu son derece anlamlı, zamanlı 
ve önemli bulduğumu bir kez daha ifade etmek ve muhterem dekanı-
mıza ve riyasetindeki tüm hocalarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. 
Çünkü I�slami I�limler ve I�lahiyat Fakülteleri’nde oluşacak bilgi birikimi ile 
başkanlığımızın tecrübesini birleştirmek gücümüze güç katarak bizleri 
çok daha ileri noktalara taşıyacaktır. 

Diyanet I�şleri Başkanlığımız kuruluşundan itibaren yüklendiği 
misyon gereği her çeşit yayın teknolojisini etkin bir şekilde kullanmaya 
çalışmaktadır ve insanımızın dijital okur-yazarlık bilincini beslerken aynı 
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zamanda etkin ve yaygın biçimde bütün dijital imkanları kullanmaya 
çalışmaktadır. 2015 yılında I�stanbul’da başkanlığımız tarafından Dijital 
Yayıncılık Ortak Akıl toplantısı düzenlenmiştir ve bu yıl 28-31 Mayıs 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek olan 8. Dini Yayınlar Kongresi’nin 
teması da Dijital Yayıncılık olarak belirlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın başlatmış olduğu dijital dönüşüm seferberliğinde Diyanet I�şleri 
Başkanlığımız da imkanları ölçüsünde yerini almıştır. Bu bağlamda geniş 
kesimlere ulaşmayı hedefleyen güncel fetvalar Din I�şleri Yüksek Kurulu-
muzun internet sitesinde ve e-devlet portallarında yayınlanmış, vatandaş-
larımıza e-devlet üzerinden dini sorularını sorma imkanı tanınmıştır. Alo 
190 Fetva Hattı dijital teknolojilerin desteği alınarak kolay erişilebilen, 
güvenli ve kaliteli bir iletişim ile ses kayıt imkanı tanıyan, merkezden ve 
illerden kontrol edilip yönetilebilen farklı katmanlarda işleyen hiyerarşik 
bir düzen içinde Din I�şleri Yüksek Kurulu tarafından kurulan diğer plat-
formlarla entegre biçimde anlık ve belirli periyotlar halinde kapsamlı 
raporlamalar yapılabilen gelişmiş bir çağrı merkezine dönüşmüştür. 
Bugün itibariyle dijital teknoloji destekli bu sistem bütün ülke genelinde 
hizmet vermektedir. Diğer taraftan 2020 yılında Başkanlığımız içerisinde 
Bilgi I�şlem Daire Başkanlığı ve Radyo Televizyon Daire Başkanlığı’nın 
kurumsallaşması yönünde önemli adımlar atılmış ve Dijital Yayınlar 
Daire Başkanlığı kanunen kurulmuştur. Tabii burada başkanlığımızın 
radyoları ve Diyanet TV kanalıyla dijital yayınlarını devam ettirdiği ve çok 
geniş kitlelere ulaştırdığını da ifade etmek isterim. Dijital Yayınlar Daire-
si’nin öncelikli hedefleri arasında yer alan Başkanlığımızın ve Başkanlığa 
bağlı kurumların yapmış olduğu yayınların dijital ortama aktarılması ile 
ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Buna bağlı olarak şu 
hususu da paylaşmak istiyorum: Dünyanın neresinde olursa olsun insan-
ların birbirine anında ulaşabildiği bir çağda yaşıyoruz, ancak aynı dilleri 
konuşmuyoruz. Yani birbirimize ulaşabiliyoruz ama birbirimizi anlamı-
yoruz. Dolayısıyla özellikle sahamızla ilgili olarak yabancı dil öğrenmenin 
önemi de ortaya çıkıyor. Artık sadece I�ngilizce, Arapça, Fransızca bilmek 
yetmiyor; dünyada konuşulan pek çok dili bilen personele ihtiyacımız var. 
Hamdolsun Başkanlığımız otuz dilde Kur’ân-ı Kerim mealini yayınladı 
ve dijital yayınlarımız 2020 yılı içerisinde 1.750.000 kez dünyanın farklı 
bölgelerinde indirildi. Dijital Yayınlar Daire Başkanlığımız ve Yabancı 
Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığımızın çalışmaları, Tecrı�d-i 
Sarih Tercümesi Portalı, Kur’ân Portalı, Hadislerle I�slam Portalı, Türkiye 
Diyanet Vakfı I�slam Ansiklopedisi’nin portalı ve diğer sayfalarıyla Diyanet 
I�şleri Başkanlığımız küresel çapta dijital yayın faaliyetlerine devam 
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etmektedir. Kuzey Avrupa’dan Güney Afrika’ya, Uzak Doğu’dan Güney 
Amerika’ya Din-i Mübin-i I�slam için ve bu mefkureyle ülkemizin bilgi ve 
tecrübe birikimini dijital ortamlarımızda dindaşlarımız, soydaşlarımız ve 
akraba topluluklarımızla paylaşmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Sözlerimi tamamlarken bir kez daha Sayın Rektörümüze, Dekanı-
mıza ve programda emeği geçen herkese, zamanın ihtiyaçları açısından 
oldukça isabetli bulduğum bu uluslararası sempozyumu düzenleme-
lerinden dolayı şahsım ve kurumum adına şükranlarımı arz ediyorum. 
Cenab-ı Allah’tan Filistinli kardeşlerimizin içinde bulundukları bu zor 
şartlardan bir an evvel kurtulmaları için niyazda bulunuyor, hepinize 
hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum.

Allah’a emanet olunuz.



On- on beş senedir enformasyon ve dijitalleşme üzerine yaptığım 
çalışmalar sonucunda özellikle pandemi döneminde dijitalleşme süre-
cinin oldukça hızlandığını ve farklı boyutlara ulaştığını görüyoruz. Biz 
sosyolojide “enformasyon toplumu”, “dijital kültür” gibi kavramları konu-
şurken birtakım projeksiyonlar yapardık, şimdi ise tabiri caizse tüm 
dünya olarak balıklama şekilde bu olgunun içine girmiş olduk. Pandemi 
sürecinde toplumun sosyalleşme sıkıntısına binaen sosyal-toplumsal 
faaliyetler dijital iletişim araçları vasıtasıyla yürütülmeye çalışıldı. Bu da 
bir imkân olarak karşımıza çıktı. 

Burada başlıklar halinde ifade edeceğim hususlardan ilki; bizler 
modernlik sonrası bir dönemi yaşamaktayız. Aslında genel olarak 
“modern toplum” dememize karşın, modern sonrası bir dönemi yaşı-
yoruz. “Neden bizler modern sonrası/postmodern bir toplum modeline 
girdik?” diye sorduğumuzda “enformasyon” ya da “dijitalleşme” kavram-
larıyla karşılaşıyoruz. Halen Avrupa’da yaşamakta olan filozoflardan Vatti-
mo’nun “Modernliğin sonunu getiren, enformasyon araçlarıdır” şeklinde 
meşhur bir sözü mevcut. Antiparantez olarak kavramların da oldukça 
hızlı geliştiğini belirtmek gerekir. O� rneğin 1970’li yıllardaki radyo ve tele-
vizyon için 1980’li yıllarda kitle iletişim araçları kavramı kullanılmaya 
başlandı. Daha sonra bu kavramın yerini 1990’lu yıllarda enformasyon, 
günümüzde ise dijitalleşme yapay zeka ve sosyal robotik gibi kavramlar 
aldı. Dolayısıyla daha öncesinde yüz yıllar ya da bin yıllar içinde gerçek-
leştirilen gelişmelerin şimdilerde beş-on yıl gibi kısa sürelerde gerçek-
leştiğine şahit oluyoruz. O� rneğin yazının bulunmasıyla matbaanın icadı 
arasında binlerce yıl varken dijitalleşme süreci çok daha hızlı bir geliş-
meyle hayatımızda yer aldı. I�şte modern sonrası dönem de enformasyon 

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN
I�nönü U� niversitesi I�lahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı O� ğretim U� yesi
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teknolojileri sayesinde ortaya çıkmış oldu. Buradan hareketle medya veya 
dijitalleşmenin yeni bir çağın başlatıcısı olduğunu söylemek gereklidir. 

Dijitalleşme ve medya, günlük hayatımızı ve öznel gerçekliğimizi 
değiştiriyor. Kültür dediğimiz olay, iletişim ve sembollerle ortaya çıkar. 
Gerçekliği iletişim olarak tabir ettiğimiz sosyalleşme ortamları oluştu-
ruyor. Bu durum sosyal gerçekliğimizi yaratıyor, sürekliliğini sağlıyor ve 
yeniden üretiyor. Dolayısıyla iletişim, yalnızca bilgi ya da mesajların bir 
yerden başka bir yere aktarılmasından ibaret değildir. I�letişim araçları 
söz konusu olduğunda bunların araçsal işlevleriyle birlikte, bu araçların 
ontolojik işlevlerinden de bahsetmemiz lazım. Yani bu araçların sosyal 
gerçekliği ve toplumu yeniden kurma, yeni bir çağı açma, yeni kültürel 
olaylar, sosyal inşalar gerçekleştirme fonksiyonlarını göz ardı edemeyiz. 
Peki bu yeni sosyal inşalar nelerdir? O� ncelikle geleneksel ve hatta modern 
toplumlardan farklı olarak modern sonrası dönemde bilgi ya da mesaj 
sürekli üretilen ve tüketilen bir meta hâline geliyor. Buna endüstrileşme/
bilginin endüstri hâline gelmesi diyoruz. I�kinci olarak bu dönemde bilgi 
kitleselleşiyor. Bilginin üretilip tüketilmesi ve kitleselleşmesi de onun 
ticari bir hüviyete bürünmesine sebep oluyor. Bir diğer değişim ise 
iletişim araçlarının dijitalleşmesiyle birlikte bilgi aktarımında zaman ve 
mekân sınırının ortadan kalkmasıdır. Bunun akabinde yeni sosyalleşme ve 
dini sosyalleşme ortamları doğmuş oluyor. O� nceki dönemde dini sosyal-
leşme ortamları aile, akraba çevresi, cami, okul iken sosyalleşmenin kitle 
iletişim araçlarıyla değişmesine binaen bilgi ve mesajın çok daha geniş 
kitlelere aktarılma imkânı ortaya çıktı. Daha da önemlisi gençlerin, yeni 
neslin sosyalleşme ortamlarının değişmesidir. Modern ya da geleneksel 
toplumlardaki çocuk ve gençlerin dini öğrenme ortamları aile, akraba 
çevresi, cami ve dini eğitim kurumlarıydı. Şimdi ise gençler sosyal medya 
dediğimiz yeni bir reel durumun içinde. Bundan önce dini bilgilerin yeni 
nesle aktarımı belli bir müfredat çerçevesinde kontrollü bir şekilde yapı-
labilirken içinde bulunduğumuz dijital çağda birey, hayatın olağan akışı 
içinde pek çok farklı dini bilgi ve görüşlerle karşılaşabiliyor. Dolayısıyla 
dijital ortamlarda öğrenciler daha temel dini bilgileri almadan en şaz 
dediğimiz görüşlerle, farklı dini yorumlarla, ulema arasında tartışılmış 
birtakım konularla veya tırnak içinde sapkın bilgilerle de karşı karşıya 
kalabiliyor. Bu yüzden burada bir anarşi ve kaotik durum ortaya çıkıyor. 

Medya, tutum değişikliği sağlayan, tutumları belirleyen ve aynı 
zamanda yeni nesle rol model oluşturan bir şeydir. Dolayısıyla medya 
sadece mesajı aktarma değil, yeni nesillere veya izleyicilere rol model 
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sunan bir araçtır. Bir üçüncü özellik de bilginin dijital çağda kitleselleşe-
biliyor olmasıdır. O� rneğin öğrencinin algı kapasitesine göre doktora prog-
ramlarında anlatılması gereken bir konu, dijital ortamlarda her bireyin 
önüne çıkabiliyor. 

Zaman zaman enformasyon araçları, amacın önüne geçebiliyor. Dini 
alanda da reyting kaygısı, halkın anlayış seviyesine inme, kitle oluşturma 
gibi kaygılar nedeniyle mesajın geri planda kalıp, araçların ön plana 
geçmesi söz konusu olabiliyor. Din ve Dijitalleşme bağlamında dikkat 
edilmesi gereken bir konu da dijital araçların seküler olmasıdır. Temelde 
bu araçlar eğlenceyle ilgilidir. Dolayısıyla dini mesajı yaygınlaştırmak için 
bu araçlara sahip olduğumuz zaman dini bilginin eğlence ile üretilmesi ve 
burada dini mesajın da sekülerleşmesi söz konusu olabiliyor. 

Dijitalleşme ile birlikte dini çoğulculuğun da yaygınlaşması söz konu-
sudur. Dini grupların etki alanının dijital çağda genişlemesiyle birlikte 
önceleri sesini çok duyuramayan bazı grupların günümüzde daha etkin 
bir hale geleceği, dinin daha çok siyasallaşacağı bir döneme gelmemiz de 
mümkündür. 

Son olarak din ile dijitalleşmenin sıkı ilişkisiyle birlikte transhüma-
nizm dediğimiz yapı ile dinin kelam, fıkıh gibi alanlarında birtakım sorun-
ların ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. 

Teşekkür ediyorum.





“Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği”ni nereden çıkardık? Ben 
toplumda son on yıl içinde yaklaşık üç yüz bin aile ve eğitimciyle karşı-
laştım ve gördüm ki öğrenme güçlüğü, değer yozlaşması, boşanmalar gibi 
problemlerin arkasında sağlıksız dijitalleşmenin var olduğunu gördüm. 
Bu anlamda dijitalleşmenin sağlıklı yürütülmesi ve özünde de yeni bir 
bağımlılık türü olarak Dünya Sağlık O� rgütü ve Amerika Psikoloji Derneği 
tarafından kabul edilmesi, bir rahatsızlık türünü, dijitalleşme ve dijital-
leşmenin beraberinde getirdiği problemler olarak karşımıza çıktı. Bu 
anlamda bu derneği kurduk. Sekiz yıl önce “Dijital Diyet Zamanı” adlı 
kitabımızı çıkardık. Dijital diyet yapalım, artık dijitalleşmeyle beraber 
hayatımız sekteye uğruyor, öznesi konumunda olduğumuz bir yaşam biçi-
minin artık nesnesi olma yolunda ilerliyoruz. Bu anlamda dijitalleşmeye 
dikkat etmemiz gerektiği düşüncesiyle yola çıktık. 

Dünya değişiyor, dijital çağ olarak adlandırdığımız yeni bir yaşam 
kültürünün içerisindeyiz. Dijitalizm diye adlandırdığımız bu çağda 
insanlık yaşamında ve buna bağlı sosyolojik alışkanlıklarda ciddi bir 
değişim meydana gelmekte. I�şte bu değişime bağlı olarak dijital nesneleri 
kullanırken, bizim üzerimizde yaratmış olduğu maruziyete bağlı olarak 
ortaya çıkan sorunları tespit etmek, çözümünü geliştirmek amacıyla 
yine dijital nesnelerden yararlanarak dijitalliğin hayatımızı kolaylaştır-
masına ve işimize araçsal bir katkı sağlamasına müsaade etmeliyiz diye 
yola çıktık. Bu anlamda yapay zekayla algoritmik bir sistem dünyada ilk 
kez dijital bağımlılığı ölçer geliştirdik. Bu bağımlılığı ölçüyoruz, hatta 
yapay zeka bizlere “sen şu şu nedenden dolayı dijital nesneyi sağlıksız 
kullanıyorsun” diye bize hem sorunları söylüyor hem de çözüm öneri-
lerini sunuyor. Bu sistemi geliştirdik, patentini aldık ve ar-ge çalışmala-
rımız da devam etmekte. Türkiye’de bu faaliyetleri yürütürken dünyada 

Prof. Dr. Tuncay DİLCİ
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da ses getirmeye çalışıyoruz. Amerika da şu anda bizim geliştirdiğimiz 
ölçek kullanılıyor. Dolayısıyla insani ilişkileri ekran yüzeyinin sanallığına 
indirgeyerek toplumsal anlamda düşünsel derinliği ortadan kaldıracak 
birtakım riskler söz konusu. Ben bu noktada “bir şeyin çoğaltılarak yok 
edilmesi” diye bir tabir kullanıyorum. Dijital mecralar, kültürel dinamiz-
mimizi, değerlerimizi, inançlarımızı ve maneviyatımızı çoğaltmak sure-
tiyle içini boşaltan bir mecraya dönüştü. Bu doğrultuda zihinsel anlamda 
birtakım kuşatmaları, beraberinde empatik ve sempatik dokunuşlarla 
insanı yönlendirmeyi beceren bu süreçte küresel bir aklın sosyolojik bu 
değişime ki bu manipülatif eylemler içerisinde Covid-19 süreci de var. Bu 
süreçte bir taşla adeta beş kuşun vurulduğuna şahit oluyoruz. Ekonomi-
lerin, ulus devletlerin zarar görmesi, dini anlayışın… Din anlayışı derken 
ilerde karşımıza çıkacak en büyük sorunsal belki de dijital bağımlılıktan 
öte ki şu an kapanmayla beraber toplumumuzun dörtte biri resmen bir 
dijital bağımlılık ve dijital araçları kullanım bozukluğuna maruz kalmış 
durumda. Siber teknolojilerle, biyoteknolojilerle belki de gelecekte haya-
tımızın bütünüyle izolasyonu gerçekleşecek. Belki de sadece bir hapla 
yaşamımızı sürdüreceğiz. Bunlar komplo teorisi değil. Çünkü zihinsel 
işgalle yaratılan yeni trans insan modeliyle ortak bir kültür içinde yaşam 
sürdürme dayatmasıyla karşı karşıyayız. Bu noktada yapay zeka ve algo-
ritmik sistemlerle bigdata dediğimiz büyük veriler üzerinden insanlığı 
yeniden tanımlama söz konusu olabilir. I�şte bu noktada milli ve yerli olan 
dijital üretim mekanızmaları ki bunun içişnde içerik üretimi, teknoloji 
üretimi ve kültürel üretim de var, yeniden ele almak durumundayız. Dola-
yısıyla dijitalleşmenin biyopsikolojik sosyo-kültürel sorunlara yol açacağı 
yönündeki kanaatimiz tam ve kesin. Dolayısıyla sağlıklı bir değişim ve 
dönüşüm yaratma adına toplumsal anlamda bilinçlendirmeyi hızlandır-
malıyız. 

Günümü çocuk ve gençleri yaşamın büyük bir bölümünün maalesef 
dijital mecralar üzerinde sürdürmektedir. Dijital nesneler çocuklarımızı 
yeni bir yaşam biçimine hazırlarken, Z  kuşağı çocuklarını da dijital yerliler 
olarak adlandırıyoruz. Dolayısıyla bu çocukların geçmiş kodlarında bizim 
gibi organik yaşam biçimlerini geleneksel değerlerini içselleştirdiklerini 
söyleyemeyiz. Boş bir levha gibi olan zihinlerini dijital mecra üzerinden 
donatılarak karşı bir insan modeli ya da anti ütopya dediğimiz yani gele-
ceği yeni ve farklı bir şekilde inşa etme çabası içerisine giren bir orga-
nize akıl söz konusu. Bu akıl dijital paradan küresel yaşam biçimine kadar 
toplum yapısından ulus devletlerin yapısına kadar her türlü konu ve alan 
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müdahale eden bir noktaya gelmiştir. Bu anlamda toplumsal donanı-
mımızı ve bilimsel çalışmalarımızı buna entegre etmek zorundayız. Biz 
çok şükür kendi payımıza düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Ulusal 
medyada ve sosyal mecralarda bununla ilgili mücadele veriyoruz. Bu 
anlamda dini öğretiler adına söylüyorum ki maneviyat duygusu ve değer-
lerle betimlenmiş yeni karakterlerin inşası için çocuklarımızın dimdik, 
sağlam bir şekilde kendi dinamikleri üzerine ayaklarını yere basması 
için medya üzerinden iletişimi ve etkileşimi sağlamamız gerekir. Bunu 
gelişigüzellikle, farklı söylemlerle, illegal bir halde yürütenler de var. Biz 
bugün, Diyanet I�şleri Başkanlı kanalıyla olanlardan çok, deizme ve ateizme 
hizmet eden medyatik oluşumlar görmekteyiz.  Bu anlamda pedagojik ve 
psikolojik olarak doğru teknikleri kullanarak çocuklarımıza yaklaşmamız 
ve onlarla yüz yüze olmasa da dijital ortamda etkileşim sağlayan mecralar 
üzerinden iletişim kurmamız gerekiyor. 

Dijital dünya kendimizi ifade etmek için birtakım fırsatları da bera-
berinde getiriyor. Yani dijitalliği bütünüyle kötülememiz doğru olmaz. Bu 
noktada dijital argümanları doğru okuyarak bilinçli ebeveynler, aileler 
oluşturma, sübliminal mesajlarla, zihinsel işgallerle ya da hipnotik 
tekniklerle gelecek adına ciddi sıkıntılar yaşayacağımız bir konumda 
duruyoruz. Çocuklarımızın özellikle domamin ya da seratonin hormo-
nunun etkisiyle e-spor gibi yarışmacı ve dakikada 180 atışla kalp hızına 
ulaştığı bir dönemi yaşatan oyun mecralarının ciddi biyolojik tehlikelere 
sebep olduğunu biliyoruz. Bununla beraber toplumsal anlamda zihinsel 
işgal yoluyla her türlü dinamiklerden ve değerlerden aşınma, sübliminal 
mesajlarla ileriye dönük bilinçaltı kuşatmasından bahsedebiliriz. I�şte bu 
yüzden ailelerimiz farkındalık sahibi olmalı ve bilinçlendirilmelidir. 

Dijital bağımlılık şu anda %28.8 oranında ve günümüzde dijital bağım-
lılığın artma sebeplerine baktığımız zaman popüler kültürün bilhassa 
Covid-19 sürecinde ciddi bir evrilmeye girdiğini görüyoruz. Ailelerin 
çocuklarını yeterince tanımaması, gençlerin aileleriyle yaşadıkları kuşak 
çatışması, ailelerin çocuklara uyguladığı baskıcı tutum, köyden kente 
göç, gençlerdeki bilgi paylaşımının eksikliği, terör örgütlerinin faaliyet-
leri, illegal oluşumlar ve Covid-19 sürecinin kasıtlı yönlendirmeleri, bizi 
teknolojiyle baş başa bıraktı ve bu süreç giderek tehlikeli bir hal almaya 
başladı. Dijital bağımlılığı pekiştirici unsurlar ise değişken ödüller, sürekli 
beğenilme güdüsü, zaman ve mekan algısı noktasında yaşanan zihinsel 
bozukluklar, alışkanlıkları ilerletmek, gelişmeleri kaçırma korkusu 
olarak sayılabilir. Dolayısıyla fiziksel aktiviteleri arttırarak dijital araçları 
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kullanım bozukluğuna sebep olan birtakım engelleri ortadan kaldırarak 
daha bilinçli olmalıyız. Zira ekran karşısında geçirdiğimiz her zaman 
dilimi bir bilinç bulanıklığı ve dikkat dağınıklığına sebep olmakta, normal 
iletişimi sekteye uğratarak sosyal hayatımızı riske etmektedir. Sözlerimi 
“dijitalleşmeye hayır demiyoruz, sağlıklı dijitalleşmeye evet diyoruz” 
şeklinde sonlandırmak istiyor, hepinize teşekkür ediyorum. 



Birey, gerçek hayatta olduğu gibi sanal ortamlarda da varlık gösterme 
çabası içerisindedir. Bu varlığını gösterme çabasındayken kendi kültürel, 
dini ve etnik kimliğinden faydalanır. Söz konusu “var olma” zaman ve 
ortama göre değişiklik gösterse de kendisini daha önce nitelediği ve 
betimlediği sosyal çevreden tümüyle koparamaz. Bu çerçevede sosyal 
medya mecraları da günümüz dünyasında bireylerin kendilerini tanım-
lama ve tanıtma eğilimlerini hem değiştirmiş hem de daha ileri düzeylere 
taşımıştır. Şüphesiz bu bireysel tanıtım zamanla toplumsal etkileşim de 
doğurmuş, gündelik hayatla sanal arasındaki ayırım neredeyse belirsiz-
leşmiştir. Facebook, TikTok, Twitter ve Instagram, kullanıcıların kendile-
rini anlattıkları ve kendilerini bir ideoloji, kültür, din ve grupla ilişkilen-
direbilecekleri temel sosyal medya mecralarındandırlar. Bu ortamlardan 
bireyler kendi ideoloji ya da kültürel dünyalarına ait paylaşımlarda bula-
nabilmekte, böylece bir yandan aidiyet hislerini kuvvetlendirirken diğer 
yandan aynı ortamları bir “var olma” ve “gösterme” mecrası olarak kulla-
nabilmektedirler. 

Şüphesiz bu durumu sadece dijital ortamlarla ilişkilendirmek eksik 
ya da yanlış olabilir. Zira izleyici kendisiyle benzerlik kurduğu tele-
vizyon, radyo ya da diğer geleneksel kitle araçları aracılığıyla da kendini 
ifade etmekte ve bir “grup” içinde var olmaya çalışmaktadır. Bu durum 
herhangi bir diziyi seyreden milyonlarca kişi arasında olmak ya da aynı 
anda Kâbe’den gelen Kur’ân sesini dinlemek şeklinde kendini göstere-
bilir. Böylece izleyici aidiyet ve birliktelik arzusunu giderebilmektedir 
ki söz konusu duygusal tatmin, bir iletişim teorisi olarak “kullanımlar 
ve doyumlar yaklaşımı” olarak isimlendirilmiştir. Her birey; eğlenme, 
öğrenme, dinlenme veya vakit geçirme gibi motivasyonlarla kitle iletişim 
araçlarını kullanmaktadır. Bu ilişki ve etkileşimin süreci ve niteliği 

Doç. Dr. Ekmel GEÇER
Sağlık Bilimleri U� niversitesi Psikoloji Bölümü O� ğretim U� yesi
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izleyiciyi zamanla yönlendirebilmekte; inançlarını, değerlerini, bakış 
açısını etkileyebilmektedir. 

Televizyon belki de bu araçlardan ilki olarak sunulabilir. “Dini 
öğelerin” bir içerik olarak sunulduğu ve izleyici tarafından tüketildiği ilk 
mecralardan biri olarak karşımızda duruyor Televizyon. “Uzun sakallı 
ve yaşlı amcaların” aniden ortaya çıktığı sırlı diziler hala aklımızda. Bu 
yapımlarda din; bir görsellik ve “gerçek hayatın üstünde, metafizik alana 
ait” olarak izleyiciye sunuluyordu. Böylece izleyicide bir gerçeklik yanıl-
saması oluşabiliyor ve dine dair öğrenmeler hep olağanüstülüklerle ilişki-
lendirilebiliyordu. Dijitalleşme ile birlikte “gerçeklik yanılgısı” artmış olsa 
da televizyon daha ilk zamanlarda “dini” kolay tüketilebilen bir “popüler 
kültür ürünü” ya da bir “meta” olarak çoktan bize sunmuştu. I�nternet 
ortamında “dini öğelerin” şöhret artımına katkı sunacak motifler olarak 
kullanılması sıklıkla gözümüze çarpıyor. Ancak televizyonda da özellikle 
bazı temsillerde dindarlık gündelik hayattan uzaklaştırılıp sadece meta-
fizik özeliklere sahip olan bir ürün haline indirgeniyor.  

“I�nternet, din konusunda radikal zihniyet değişimlerine neden oluyor”  

Çok sık bir şekilde eleştirel vurgulamalar yapıyor olsak da kitle iletişim 
araçlarının dini ve dindarlığı aşırı sekülerleşme ekseninden çıkarıp daha 
çok anlaşılabilen ve görülen bir unsur haline getirdiğini de göz ardı 
etmemek lazım. Bireyler bütün risklerine rağmen dini bilgiye internet 
üzerinden ulaşabilmekte, televizyon üzerinden dindarlık duygularını 
bir biçimde tatmin edebilmektedirler. Kâbe’den canlı yayın seyretmek 
ya da “güvenilen” bir internet sitesine başvurmak bu pratiklere örnek 
olarak verilebilir. Ne var ki günün sonunda dinden bahsederken; camide 
telefonla ilgilenmek, oradan fotoğraf paylaşmak ve her Cuma dini içerik 
iletmek zorunluluğu hissetmek yine de dinin “metalaştırlması” gerçeğini 
göz önüne seriyor. 

Aslında mesafenin ortadan kaybolması ve kullanıcının dini bilgiye 
hemen ulaşmasında korkulacak bir durum yok gibi. Ancak burada bilgiye 
hızlı ve kolay ulaşılması bilginin bir anlamda değersizleştirilmesini berabe-
rinde getiriyor. I�nternette dolaşan dini tartışmaların sanal dünyanın “sanal-
lığının” tehlikesi altında belirsizleştiği ve önemini kaybettiği düşüncesi de 
dile getiriliyor. Daha da kötüsü dini bilginin bir “çerçeveleme” sürecinden 
geçirilerek istenildiği gibi kullanılması tehlikesi var. Kurum ya da kişiler 
böyle dini nasları istismar etmekte ve sadece kendilerine fayda sağlayacak 
kısımlarını kullanarak kendi düşünce ve ideolojilerini güçlendirecek bir 



DI�N VE DI��I�TALLEŞME U� ZERI�NE  BAZI MU� LA� HAZALAR 

<Bölüm Numarası><Akan U� stbilgi> 

21

delil olarak sunabilmektedirler. Söz gelimi ideoloji ve düşüncesini kabul 
ettirmek için yani “rızayı imal” etmek için dini bir bilgiyi bağlamında 
ayırarak neredeyse Yaratıcının o ideolojiyi desteklediği bile iddia edilebilir 
ki bu da dinin bir manipülasyon ve propaganda aracı olarak kullanılabi-
leceğini anlatır. Bütün bu kullanım biçimleri aynı zamanda internetin ve 
popüler kültürün dini ritüel ve bilgilerde anlam kaymalarına zemin hazır-
layacak bir potansiyele sahip olduğunu da gösteriyor.

Diğer yandan, önceleri, dini bir konuda bir değerlendirme isteyenler; 
bir sohbete gidip, bir âlimden, bir irfan ehlinden bilgi alıyordu. Böylece 
aynı zamanda bir modellemeyle kişi dindarlık ölçülerini de öğrenebi-
liyordu. Nasıl davranılması gerektiğini, nasıl konuşulması gerektiğini 
öğrenebiliyordu. Ancak şimdilerde, internetten ya da diğer mecralardan 
bilgiye ulaşılabiliyor ve karşımızdan “model alabileceğimiz” pek kimse 
kalmıyor. Yani bir “sosyal etkileşim” söz konusu değil. Bu durum da dini 
bilginin salaşlaştırılmasına neden oluyor. Sadece bir bilgi, bir meta malu-
mat-furuşluk yapabilenlerden alınabiliyor. Gerçek kaynak arayışı ortadan 
kalkıyor ve din gelenekten uzaklaştırılarak sadece bir görsellik ve itibar 
artırma aracı olarak kullanılabiliyor. Popülerlik, meşruiyet edinme 
ve daha çok etkileşim almak ve takipçi kazanmak için kullanılan dini 
içerikler ve beğeni kaygısı kaçınılmaz olarak dinin algılanış ve etkileme 
gücünü değiştiriyor ve din “sanal itibar kazanma” ve “hakikat” arasında 
bir yerde sıkışıyor. Burada bir bakıma “prime-time dindarlığı” öne çıkıyor. 
Yani din kişinin kendi itibarına katkı sunacak biçimde, kişisel markasını 
iyileştirmek için kullanılıyor. Bu nedenle dini öğelerin internette kullanıl-
ması ile politik alanla kullanılması arasında bir benzerlik arz ediyor. 

Düşünsenize öyle bir hal aldı ki “din” bir “kutlama” aracına da dönüştü. 
Çocukların, aile bireylerinin din ve dindarlıkla olan etkileşimini artırmak 
için ve aşinalığı iyileştirmek için dini gün ve gecelerde bir tür etkinlik 
yapmada sorun olmasa gerek. Ancak dini tümüyle bir “kültür endüstrisi 
ürünü” haline getirmede bazı yanlışlar var gibi. “Kutlu Doğum” anmala-
rına “Kur’ân-ı Kerı�m” şeklindeki pasta kesimi bir örnek olarak arşımızda 
duruyor. Belki de dinin bir “meta” olarak kullanılmasının en somut biçimi 
bu. Bu durum da dinin internet ortamlarında nasıl bir şekil alabileceğine 
işaret ediyor.  

Dinin bir “meta” gibi ve “itibar” aracı olarak kullanılmasına verilebi-
lecek en çarpıcı örneklerden biri de sosyal medya kullanıcılarının açtığı 
hesaplara “Allah (c.c.)” ve “Hz. Muhammed” gibi isimler vermesidir. Böyle 
bir sosyal medya aktivitesini temel özgürlükler ve demokratik haklar 
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bağlamında değerlendirmek mümkünse de bu türden kullanımlarla 
dindarlığın değerini kaybettiğini, bireysel hayat üzerinde etki bırakacak 
bir öğe ve kurallar biçimi olmaktan uzaklaşarak öylesine bir “meta” haline 
dönüşebileceği gerçeğini göz ardı etmemeli. Oysa dindarlık bir hayat 
biçimidir çoğu zaman. Din insan hayatının pek çok alanına dair önemli 
değerler atfeder ve tavsiyeler aktarır. Bu nedenle dinin, dijital ortamlarda 
etkileşim almak için bir “haber atlatma” ve “hız” unsuru haline getiril-
memesi gerekliliği konuşulmalıdır. Çünkü birçok araştırmada aktarıldığı 
üzere din; içselleştirilebilen ve “mutlu bir yaşam” biçimi sunan bir “psiko-
lojik doyum” da sunabilmektedir.



I�nönü U� niversitesi I�lahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “ Uluslara-
rası I�slam ve Yorum V Sempozyumu” 20-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında 
online olarak icra edilmiştir. 2017 yılından itibaren düzenli olarak gerçek-
leştirilen I�slam ve Yorum Sempozyumlarının bu yılki ana teması; “Din 
ve Dijitalleşme: I�mkânlar, Sorunlar ve Sınırlar” şeklinde belirlenmiştir. 
Sempozyuma 13’ü Arap ülkeleri (2 Fas, 1 Irak, 1 Cezayir, 2 U� rdün, 1 Sudan, 
6 Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde görevli misafir bilim insanları), 
1’i Kosova, 4’ü Azerbaycan, 68’i ise ülkemizdeki çeşitli üniversitelerden 
olmak üzere toplam 86 bilim insanı tebliğleriyle katılmıştır.

Sempozyum, 20 Mayıs 2021 Perşembe günü I�nönü U� niversitesi 
I�lahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret KARAMAN, I�nönü U� niversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet KIZILAY, Diyanet I�şleri Başkan Yardımcısı Doç. 
Dr. Selim ARGUN ve Din O� ğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif YILMAZ’ın açılış 
konuşmalarıyla başlamıştır.

20-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında 4 gün boyunca 19 farklı oturumda 
tartışılan konular ve sunulan tebliğler sonucunda aşağıdaki hususların, 
sempozyum sonuç bildirgesinde yer alması uygun görülmüştür.

I�nsanlık, on sekizinci yüzyılda “Birinci Sanayi Devrimi”ni (1760-
1840) yaşamıştır. Bunu “teknoloji devrimi” olarak da adlandırılan “I�kinci 
Sanayi Devrimi” (1840-1900 başları) takip etmiştir. U� çüncü Sanayi 
Devrimi (1960-2000 başları) bilgisayarın kullanılmasıyla başlamış ve 
internetin sürece dâhil olmasıyla beraber dijital devrim yaşanmıştır. I�lk 
kez 2011 yılında “Endüstri 4.0” ifadesinin kullanılmasıyla “Dördüncü 
Sanayi Devrimi” gündeme gelmiştir. Günümüzde Beşinci Sanayi Devri-
mi’nin (Ensüstri 5.0) getirileri ve muhtemel riskleri gündeme gelmiştir. Bu 
yeni gelişmeye bağlı olarak tarih, yeni sınıflara tabi tutulmaktadır. Bugün, 
siber alanın ve gerçek toplumun yüksek seviyede entegre olduğu “süper 
akıllı toplum” olarak tanımlandığı Toplum 5.0 terimleri kullanılmaktadır. 

I�SLA� M ve YORUM V   
ULUSLARARASI SEMPOZYUM  

DİJİTALLEŞME VE DİN  
(I�mkânlar, Sorunlar ve Sınırlar)

SONUÇ BİLDİRGESİ (20-23 Mayıs 2021)
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I�nsanoğlunun geçirdiği tarihsel süreçte, iletişim ve bilişim teknolojisi fark-
lılaştıkça beraberinde kültürel değişim de gündeme gelmiştir. Böylece 
günümüzde yeni ve çok çeşitli bir iletişim ve bilişim dönemi başlamıştır. 
Bu süreç iletişim araçlarını çeşitlendirerek birey ve toplumların davranış-
larında hızlı değişimlere yol açmıştır. Buna göre;

1- I�çinde yaşadığımız çağda insanlığın ulaştığı bilgi seviyesi ve sahip 
olduğu teknolojik imkânlar dijitalleşmenin geri döndürülemez bir süreç 
olduğunu göstermektedir. Bilgisayar, cep telefonu, televizyon ve benzeri 
araçlarla bilginin üretimi ve yayılımı baş döndürücü bir hızla artmaktadır. 
Bugüne kadar insanın yaptığı pek çok işi, artık robotik araçlar üstlenmiştir. 
Bu bağlamda insanın yaşam kalitesi, iş sahibi olması ve özgürlüğünün 
korunması önemli bir sorun olarak ortay çıkmıştır. Artık dijitalleşme 
olgusunun ve bunun etkisinin insanlığın gündeminde yer almaya devam 
edeceği gerçeğinden hareketle bu alanda çalışmaların yapılması gerektiği,

2- Dijitalleşme ile birlikte gelişen teknolojinin, insanı denetlene-
bilir bir eşya olarak görme eğilimi taşımaması gerektiği anlaşılmıştır. 
Doğa, varlık ve eşya, insanın değerli, onurlu ve saygın bir hayat sürmesi 
için vardır. I�nsan teknolojinin değil teknoloji insanın hizmetinde olma-
lıdır. Toplumların dizaynı ya da insan aklının kontrolü ve insanın iradesi 
dışında yönlendirilmesine dönük çalışmaların fıtrata aykırı olduğu kabul 
edilmelidir. Bu fıtrat, ekolojinin korunduğu bir çevrede anlamlı olacaktır. 
Bu itibarla teknolojik gelişmeleri ortaya koyarken temel parametrenin 
insanın saygınlığını ve doğanın yapısını koruması gerektiği,

3- Dijitalleşme ile birlikte bilgi, teknoloji ve endüstri alanlarında, 
bireylerin, ülkelerin ya da çok uluslu şirketlerin ekonomik ve siyasi imti-
yazlar kazanmaları mümkün olmuştur. Bilek gücü, yerini robotik sistem-
lere bırakmış; nihayet gücün tanımı da değişmiştir. Dolayısıyla dijitalleş-
menin sağlayacağı bu imkânların insanların yok edilmesi ya da ülkelerin 
sömürülmesi için değil insanlığın yaşatılması ve dünyanın imarı için sarf 
edilmesi gerektiği,

4-Dijitalleşme, pek çok alanla birlikte dini bilginin üretimi ve paylaşımı 
açısından da önemli imkânlar sunmaktadır. Kütüphanelerdeki milyonlarca 
cilt eser ile yeni yazılan bilimsel ya da aktüel kitap veya makaleler, verilen 
dersler, yapılan kongre, konferans ve benzeri faaliyetler elektronik yayın 
olarak muhataplarına anında ulaşabilmektedir. Dinin hakikatlerini insan-
lara ulaştırmak için dijital araçların sunduğu bu imkânlardan yararlanmak 
kaçınılmazdır. Bununla birlikte doğru ve sahih bilgilerin öneminin asla göz 
ardı edilemeyeceği,
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5-Dijitalleşmenin sunduğu imkânlar aynı zamanda dini açıdan önemli 
riskleri de içinde barındırmaktadır. Bugün dijital dünyada üretilen ve insan-
lığa sunulan dini bilginin güvenilirliği sorunu hayati önem arz etmektedir. 
Sanal ortamda paylaşılan dini bilginin kim veya kimler tarafından üretil-
diği bilinmemektedir. Aynı konu ile ilgili birbirinden farklı hatta birbirine 
zıt bilgi, görüş ve düşünceler denetimsiz bir şekilde servis edilmektedir. 
Bu durumda dijital süreçlerin taşıyıcısı olan araçların sahibi, uygulayıcısı 
üreticisi ve denetleyicisi olmanın imkân ve yollarını sağlamak gerektiği,

6-Dijital araçlarla paylaşılan dini bilgiler çeşitli amaçlar için istismar 
edilmeye açıktır. O� zellikle şiddeti bir yöntem olarak benimseyen dini 
guruplar internet sitelerinde dinin şiddet ve terörle özdeşleştirilmesine 
yönelik söylemler paylaşmaktadırlar. Bu bağlamda din karşıtı sitelerde 
din hakkında hatalı ve yanlış bilgiler verilmek suretiyle insanların ateizm, 
deizm ve satanizm gibi akımlara yönelmesine kapı aralandığı,

7-Yine dijital dünyada I�slam dinine ait kavramlar kullanılarak “Allah’a 
ulaşmanın yolu”, “Allah sizi seviyor” gibi ilgi uyandırıcı cümlelerle misyo-
nerlik faaliyetleri yapılabilmektedir. Bunun yanında dini gurupların kendi 
din anlayışlarını I�slam adına sunması büyük bir karmaşaya neden olmak-
tadır. Din hakkında bilgisi olmayan gençler ve erişkinler kolaylıkla bazen 
taraflı ve sübjektif bazen de hatalı ve yanlış dini bilgiye muhatap olabil-
mektedirler. Birey ve toplumun bu tür kirli bilgi ve misyonerlik faaliyetle-
rine karşı uyarılmalarının bir kamu görevi olduğu,

8- Gelişen şartlar karşısında dijitalleşme karşıtı tavır takınmak yerine 
doğru ve güvenilir dini bilginin üretimine ilişkin imkânlardan yararlanılma-
lıdır. Bu maksatla ayet ve hadislerin yanlış tercümesi veya bağlamından kopa-
rılarak yanlış anlaşılmaya müsait hale getirilen Kitap ve Sünnet metinlerinin 
sosyal medyada dolaşımı önlenmeli, buna karşın güvenilir ve sahih bilgilerin 
aynı araç ve gereçlerle çağın istifadesine sunulmasının yararlı olacağı,

9- Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet I�şleri Başkanlığı ve 
Dini Yüksek O� ğrenim kurumları aracılığıyla sahih dini bilgiyi sunmak 
üzere dijital araçların daha yoğun bir şekilde kullanılması, özellikle dijital 
platformlarda bilginin güvenilirliğini denetleyen, dini, milli ve manevi 
değerlerin korunmasını üstlenen kurum ve kuruluşların oluşturulmasının 
isabetli olacağı

kanaatine varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 23 Mayıs 2021 Malatya
 Sempozyum Düzenleme Kurulu
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Giriş
I�nsan, bir toplumda yaşadığı için, o toplumda yaşayan diğer insan-

larla hem iletişim içinde olmayı ister hem de kimi zaman onlarla iletişim 
kurmak zorunda kalır. Bu onun toplumsal yönünü oluşturur. O topluma 
uyum sağlamak ya da varlığını devam ettirebilmek için toplumun ondan 
beklediği bazı rolleri de yerine getirmek durumunda kalır. Kendi kendine 
kaldığı zamanda ise tüm bu beklentilerden uzaklaşarak durumları değer-
lendirir. Bu da onun bireysel yönünün olduğunu gösterir. Toplumlar 
zaman ilerledikçe değişir, dönüşür. Bu gün dijitalleşme çağı da bir deği-
şimin sonucudur. Bu çağ ile birlikte oluşan sanal âlem, insanların eylemle-
rini de değiştirmiştir. Ancak her ne kadar bir değişim söz konusu olsa da 
insanların diğerleri ile iletişim kurma ve kendi ile baş başa kalma ihtiyacı 
değişmemiştir. Sadece bu ihtiyacı karşılama biçimlerinde farklılaşmalar 
olmuştur. I�nsanlar kimi zaman sosyal medyada bir paylaşıma yaptıkları 
yorumlar nedeniyle birbirlerini arkadaşlıktan silmiş, kimi zaman ise en 
mutlu anlarını yine bu dünya aracılığı ile birbirleri ile paylaşmışlardır. Yine 
bireysel ibadetleri sanal dünya aracılığı ile yerine getirme, sanal haritalar 
ile dünyayı gezip tefekkür etme de benzer örnekler olarak zikredilebilir. 
Ancak tüm bu eylemler bağımlılığa dönüşür, insanlar sorumluluklarını 
yerine getirmekten uzaklaşır, gerçek ve sanal alemi ayırt etmede zorlanır 
ya da hiçbir şeye yaramayan pasif eylemden, salih amele geçemezlerse 
o zaman toplumda bir kaos hakim olur. Kur’ân’ın geldiği zamanda bazı 

SANAL ÂLEMDE İNSANIN BİREYSEL  
 VE TOPLUMSAL YÖNÜNE KATKIDA  

 KUR’AN’IN AHLAKİ İLKELERİNİN ROLÜ
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değerlerin içeriğinin değiştiği veya bozulduğu bir toplum ve bu değerlere 
bir anlamda bağımlı olan insanlar vardı. I�şte Kur’ân bu değerleri yeniden 
düzenlemeyi içeren bir söylemle gelmiştir. Biz bu bildiride insanın 
toplumsal ve bireysel yönünü ve toplumların değişimini irdeledikten sonra 
Kur’ân’ın söyleminin neleri içerdiğini Mekkı� sureler bağlamında inceleye-
ceğiz. Müfessirlerin yorumlarından istifade ederek Kur’ân’ın ahlaki ilkele-
rinin bugün için ne gibi örneklem oluşturduğunu tespit etmeye çalışacağız.

1. Toplumsallık, Bireysellik ve Sosyal Değişim
1.1. Toplumsallık ve Bireysellik

Sosyalleşme bir başka deyişle toplumsallaşma, kişinin kendisinin 
fakına vararak bulunduğu toplumda ve onun kültüründe şekillenme, o 
toplumun bir parçası haline gelme, değer, rol ve tutumları öğrenip kuşaktan 
kuşağa aktarma sürecidir.1 Dolayısıyla sosyal bir kişinin toplumdan soyut-
lanmış olması düşünülemez. O, diğer insanlarla bir ilişki ve uyum içerisin-
dedir.2

Toplumsal yaşamda ortak kural ve beklentilerle hareket etmenin 
sonucunda “biz” olma duygusu oluşur.3 Bu da kişiyi diğerleri ile birlikte 
hareket etmeye, ortak ilgi ve isteklerde bulunmaya götürür. Ancak her ne 
kadar bu süreçte diğer bireylere ihtiyaç duysa da kişinin bireyselliği devam 
eder.4 I�ç dünyası ile baş başa kaldığında toplumda edindiği yeri, iletişimde 
olduğu kişileri ya da eylemlerini sorgular.

Aile, okul, kitle iletişim araçları gibi etkenler sosyalleşmeye yardımcı 
unsurlardandır.5 Bu unsurların yardımıyla insanlar, farklı çevrelerde 
bulunur ve aslında bu sayede, yanında önceki yaşantılara ait izleri de 
taşımış olur.6 Bu süreçte duygu, düşünce ve davranışlarını başka insan-

1 Anthony Giddens, Sosyoloji, çev. Mesut Şenol (I�stanbul: Kırmızı Yayınları, 2016), 345; �o-
seph Fichter, Sosyoloji Nedir, çev. Nilgün Çelebi (Ankara: Anı Yayıncılık, 2019), 27; Mehmet 
Zincirkıran, Sosyoloji (Bursa: Dora Yayıncılık, 2019), 85; I�hsan Çapçıoğlu - Hayati Beşirli 
(ed.), Sosyoloji’ye Giriş (Ankara: Grafiker Yayınları, 2015), 191-192.

2 Fichter, Sosyoloji Nedir, 20; U� nver Günay, Din Sosyolojisi (I�stanbul: I�nsan Yayınları, 2018), 343.
3 Zygmunt Bauman - Tim May, Sosyolojik Düşünmek, çev. Akın Emre Pilgir (I�stanbul: Ayrıntı 

Yayınları, 2019), 81.
4 Fichter, Sosyoloji Nedir, 26.
5 Giddens, Sosyoloji, 349.
6 Bauman - May, Sosyolojik Düşünmek, 49.
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larla paylaşma imkânı yaratırlar.7 Dolayısıyla bu çift yönlü bir eylemdir 
ve eklenerek farklı bir yapıya bürünür. I�letişimin çift yönlü olması kişinin 
yaptığı eylemin kendine dönen tarafı olacağını gösterir. Dolayısıyla duyarlı 
olmak, kişinin sosyal çevresini algılayıp hissetmesini sağlar.8

I�nsanlar toplumda belli bir statü ya da konuma sahiptir. Böyle bir 
noktada bulunan insanlardan yapmaları istenen, hayatlarındaki diğer 
kişilerle ilişkilerini sağlayan beklentilere toplumsal rol denir ve bunlar 
belli sorumluluk ve görevlerden oluşur. Bu roller sosyalleşme sürecinde 
öğrenilir ve kişiler tarafından içselleştirilir.9 Fichter bir role uygun davran-
manın yetmeyeceğini, o rolü ait değer ve bilgilere de sahip olunması 
gerektiğini belirtmiştir. Doktor, doktor olarak davranmasının yanı sıra, o 
mesleğe dair değer ve bilgilere de sahip olmalıdır.10 Bu roller sayesinde 
kişiler birbirleriyle iletişim sürecine girerler ve bir eylem içinde olurlar. 
Bireyin toplumda var olmasını gerekli kılan bu sistem aslında sosyal kişi-
liktir.11 Kültürler farklı farklıdır ve temel sosyal roller farklı kültürlerde 
farklı bir hal alır.12 Kimi zaman sahip olunan meslek ile yerine getirilmesi 
beklenen zorunlu roller olduğu gibi, sosyal hayat içinde farkında olmadan 
toplumun dayattığı unsurlarla da çeşitli rollere bürünmek mümkündür. 
Bunlara sahip olmak da toplum ya da kişiler nezdinde belli beklentileri 
doğurur ve insanlar bu beklentilere cevap verme ihtiyacı hissedebilir. Bu 
roller; anne-baba-evlat olma, satıcı olma, öğretmen olma gibi çeşitlen-
mektedir. O� te yandan dijitalleşme çağında bunun farklı bir yansımasını 
görmekteyiz. Dijitalleşmenin bir ürünü olan sosyal medya kullanma biçimi 
de insanlara bazı roller yüklemektedir. Kişi sosyal medya ya da benzeri 
platformlar aracılığıyla sanal dünyaya giriş yaptığı andan itibaren adeta 
yeni bir kimlik inşa sürecine girer. Oluşturduğu profil, yaptığı paylaşım-
larda dikkat çektiği konular onun diğerleri tarafından nasıl görünmek iste-
diğinin bir uzantısıdır. Takipçilerini hem etkilemek hem de onların onayını 
almak ister.13 Sosyal medyada anne, diyetisyen olma gibi durumlar bu 

7 Saundra K. Ciccarelli - �. Noland White, Psikoloji, Bir Keşif Gezintisi, ed. Deniz Nafia çev. ed. 
Şahin (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2019), 366.

8 Alim Kaya (ed.), İnsan İlişkileri ve İletişim (Ankara: Pegem Akademi, 2019), 171.
9 I�hsan Çapçıoğlu - Hayati Beşirli (ed.), Sosyoloji’ye Giriş, 110/177.
10 Fichter, Sosyoloji Nedir, 114.
11 I�hsan Çapçıoğlu - Hayati Beşirli (ed.), Sosyoloji’ye Giriş, 111-113.
12 Fichter, Sosyoloji Nedir, 117.
13 Aytekin I�şman vd., “Sosyalleşmenin Dijitale Dönüşümü ve Dijital Benliğin Sunumu” 1/2 

(2016), 618.
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rolleri sanallaştırmaktadır. “Fotoğrafımı beğenmeyenin fotoğrafını ben de 
beğenmem”, “Hikâyemde etiketlediğim kişi, onu kendi hikâyesinde paylaş-
madı, kızgınım” gibi sosyal medya ifadeleri bir anlamda bu kişilerin karşı-
sındakilerden sosyal medyadaki rolünü oynamasını beklemektedir. Yine 
başka açıdan kişiler bu rolleri benimseyerek bir anlamada “ben de bura-
dayım” diyerek sosyal mercilerde o an “akım” olan gereklilikleri yerine 
getirmek için elinden geleni yapmaktadır. Bu da sosyalleşmeyi sanal bir 
boyuta taşımaktadır. Bize yakın olan, fikirlerini beğendiğimiz resmi ya da 
gayri resmi grupların katılımcısı olmak sosyalleşme sürecinin bir parça-
sıdır. Ancak her zaman içinde bulunduğumuz grubu seçimle yapmayız. 
Kendimizi o grubun içinde sosyal şartlar gereği bulabiliriz. Dolayısıyla bu 
tarz bir grubun parçası olmak bunun bazen özgür irade dışında yapıldığını 
gösterir. Bu sebeple ona bağımlı oluruz. Bu da çoğu zaman onu benimse-
mekle sonuçlanır ve kaderimiz buna bağlı şekillenir.14 Bu bağımlılıklardan 
kurtulmak için eyleme geçip ve mevcut kabulleri sağlıklı bir şekilde irde-
lemek gerekir. Diğer taraftan kim olduğumuzu, benliğin yanı sıra insan-
larla iletişimimiz belirler.15 Günümüzde de sosyal ağlar bu aidiyet hissinin 
bir sonucu olarak bulunmaktadır. I�nsanlar bu ağlar vasıtasıyla ilgili olduk-
ları ya da ihtiyaç duydukları gruplara dâhil olurlar. Sosyal medya aracılığı 
ile bir kişinin doğru bulmadığı bir konuyu grup birlikte söylerse bu eylem 
bireyselliğini yitirir. Çünkü kişi tek başına bazı şeyleri söyleme cesaretini 
kendinde bulamayabilir. Gruptan aldığı güçle söylemi yüksek sese sahip 
olur ve daha önce söylemeye cesaret edemediği konuda hesap sorma 
yetkisini kendinde bulur.16

O� te yandan insanlar yaşadıkları bu sosyal tecrübeleri, kültüre dair 
edindikleri unsurları kişiselleştirir ve bunun sonucunda bireysellik ortaya 
çıkar. Aynı zamanda yaşamı belirleyen hissetme, düşünme gibi durum-
ların harekete geçirilmesi için bir amaç gerekir.17 I�nsanın yaşamda kalma 
amacının sonucunda onda sahip olma dürtüsü oluşur ve yalnızlık hissinden 
arınabilmek, hem doğa ile hem de diğer insanlarla iletişim için de onlarla 
bir olmak ister.18 “I�stemek” bu amaçlara ulaşmak için gösterilen çabadır 
ve insanın istediği şeyde eksikliğini gösterir ve bu giderildiğinde doyum 

14 Bauman - May, Sosyolojik Düşünmek, 39.
15 Bauman - May, Sosyolojik Düşünmek, 42.
16 Bauman - May, Sosyolojik Düşünmek, 124.
17 Fichter, Sosyoloji Nedir, 33/ 42-43.
18 Erich Fromm, Sahip Olmak Ya Da Olmak, çev. Aydın Arıtan (I�stanbul: Arıtan Yayınevi, 2003), 145.
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ve tatmin gerçekleşir.19 Bu durum bireyin düşünme, karar verme gibi 
özelliklerini etkiler. Ama yine de ruhsal yaşam insanın gelişimini garan-
tileyecek güvenlik önlemlerinden oluşan bir yapıda olduğu için çevreden 
bağımsız olamaz.20 I�nsanın arzularının, tutkularının olduğu bireysel ve 
diğer varlıkların önemli parçası olması noktasında evrensel bir yapısı 
vardır. Bu iki yapı çoğu zaman çatışma halindedir.21 I�şte insan, iç dünya-
sına döndüğünde hem arzularının, meyillerinin neler olduğunu anlayacak 
hem de davranışlarının muhtemel sonuçlarını görecektir. Bu sorgulama 
onu empati yapmaya, sağlıklı adımlar atmaya, iyi işler yapmaya götüre-
cektir. Ancak hayat koşuşturmaları, karşılaşan olumsuz durumlar ya da 
farklı başka sebepler insanın bireysel yönünü unutmasına neden olabil-
mektedir. Bu gün teknoloji çağında da sosyal platformlara aşırı bağlanma, 
bireysel tefekkürü dahi bu platformlar amacıyla yapmaya çalışma insanın 
benzer şekilde iç dünyasından uzaklaşmasına sebep olabilmektedir. Bu da 
bahsedilen sorgulamaları yapamayacağı için empati yoksunluğu ve davra-
nışların düşünmeden yapılması gibi muhtemel sonuçları doğuracaktır.

1.2. Toplumsal Değişme

Toplumlar kabaca Avcı-toplayıcı gruplardan tarım toplumlarına, 
sonrasında sanayi toplumlarına geçmişlerdir. Bugün ise teknolojinin 
devreye girmesiyle bambaşka bir toplum kimliğine sahip olmuşlardır. 
I�çinde bulunduğumuz durumun farklılaşması sonucu oluşan yeni durum 
‘değişme’dir.22 Değişme, bir durumun tarzında olan çeşitlenmedir ve 
toplumların ve kültürlerin doğasında bulunur. Ancak temel sosyokültürel 
olgular değişse de esas varlığını korumaya devam eder.23 Değişim bir 
süreçte ve zamanla olur. Bu değişimin etkilerini görebilmek için o değişen 
şeyde ne derece başkalaşma olduğuna bakılmalıdır.24 Bazı davranışların 
yenilenmesi bazılarının terk edilmesi için sosyokültürel değişme gerek-
lidir. Bu değişim hem kişilerden etkilenir hem de onlardan etkilenir.25

19 Alfred Adler, İnsanı Tanıma Sanatı, çev. Kâmuran Şipal (I�stanbul: Say Yayınları, 2017), 54.
20 Fichter, Sosyoloji Nedir, 34/ 40.
21 Hayati Hökelekli, Ailede, Okulda, Toplumda Değerler Psikolojisi ve Eğitimi (I�stanbul: Timaş 

Yayınları, 2013), 23-24.
22 I�hsan Çapçıoğlu - Hayati Beşirli (ed.), Sosyoloji’ye Giriş, 65-69/271.
23 Fichter, Sosyoloji Nedir, 194; Günay, Din Sosyolojisi, 358.
24 Ejder Okumuş, Toplumsal Değişme ve Din (I�stanbul: I�nsan Yayınları, 2019), 195-196.
25 Fichter, Sosyoloji Nedir, 20; Okumuş, Toplumsal Değişme ve Din, 195-196.
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Toplumlar sürekli bir değişim, dönüşüm halindedir. Ekonomik gelişme, 
sosyokültürel gelişme ve siyasal örgütlenme bu değişimin örnekleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Değişimler hem tarihin akışında değişiklikler 
yaratmakta hem de geçmişteki bazı olguları da beraberinde taşımaktadır.26 
Toplumların değişmesi sonucunda dinler de değişir. Bu aslında değişen 
sosyo-kültürel, ekonomik, teknoloji gibi şartlara ve bu değişim neticesinde 
ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara karşı dinin; kültürü, toplumları dikkate alarak 
olaylara yeni bir yorum getirmesi, sorunlara çözüm önerilerinde bulun-
masıdır.27 Küreselleşme ile birlikte iletişim teknolojileri gelişmeye ve bu 
durum da bilgi akışının gerçekleşmesine neden olmuştur.28 Bunun netice-
sinde meydana gelen değişimler yeni ihtiyaçlar doğurmaktadır.29

Kültür bir toplumdaki tüm düşünme biçimlerini, nesneleri, fikirleri 
kapsayan bir bütündür. Değer, iyi olanın ne olduğu ile ilgili olarak kültür 
içinde belirlenmiş standartlar, temel ilkelerdir. Norm ise bu standartların 
uygulanmasındaki kurallar olarak karşımıza çıkar. 30 I�slam evrenin dinamik 
bir yapıda olduğunu düşünmektedir ve ferde de bu minvalde değer yükle-
mektedir.31 Toplumların sahip oldukları kültürdeki çeşitli unsurlarda da 
değişim meydana gelebilir. Yeni bir şeyin bulunması veya üretilmesi ve bu 
bulguların yayılması değişimin önemli nedenlerindendir.32 Bu gün tekno-
lojinin verdiği imkânlarla bu yayılma çok daha hızlı hale gelmekte ve dola-
yısıyla kültürde değişme hız kazanmaktadır. Toplumun bir zamanda değer 
atfettiği şeyler değişen zamanda anlamını yitirebilmekte ya da yeni bir 
anlama bürünebilmektedir. Ancak insanlarla ve diğer canlılarla bir arada 
yaşadığımız toplumda korunması gereken bazı hususlar vardır. Belki bu 
gün dürüstlük, çalışkanlık, saygı gibi değerlerin gösterilme biçimleri deği-
şebilir ancak yine de bir arada yaşamak bu değerlerin sürdürülmesini 
zorunlu kılmaktadır. Toplumdaki rolü öğretmen olan kişiden, öğrencisini 
hem eğitmesi hem de ona bazı şeyleri öğretmesi beklenir. O� ğretmenlik 
tanımı değişmediği sürece öğretmenin görevi budur. Ancak 100 yıl önceki 

26 Giddens, Sosyoloji, 129; Günay, Din Sosyolojisi, 363.
27 Okumuş, Toplumsal Değişme ve Din, 174-175.
28 Giddens, Sosyoloji, 133-134.
29 I�hsan Çapçıoğlu - Hayati Beşirli (ed.), Sosyoloji’ye Giriş, 331.
30 I�hsan Çapçıoğlu - Hayati Beşirli (ed.), Sosyoloji’ye Giriş, 73-77/ 89.
31 Muhammed I�kbal, İslam’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü, çev. Yenili Sadık (I�stanbul: 

Mutena, 2014), 175.
32 I�hsan Çapçıoğlu - Hayati Beşirli (ed.), Sosyoloji’ye Giriş, 79-80.
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öğretmen ile bu günün öğretmeninin kullanacağı araçlar bir anlamda fark-
lılaşmıştır. Bu gün teknolojiyi yaygın bir şekilde kullanan öğrenci ile aynı 
dili konuşması açısından öğretmenin de bu gelişmelere kapalı kalması çok 
doğru olmayacaktır. Şeriati, I�slam’a göre toplumsal değişmeyi belirli kılan 
unsurların; toplumun ait olduğu gelenek, yaptıklarından sorumlu olan 
insan ve sorulacak insan, toplumun mevcut konumundan ötürü karşılaş-
tığı rastlantılar ve önder olarak var olan kişiler olduğunu söylemektedir. 
I�deal insanın ise tabiattan hareketle Allah’ı ve insanlığı arayan, insanlığa 
yüz çevirmeyen, siyaset, bilim gibi farklı unsurlarla ilgilense bile insanlı-
ğını kaybetmeyen, bencillikten, kibirden uzak duran, yenilgi ve olumsuz 
durum içinde olduğunda kırılgan bir yapıya bürünmeyen, çevresine şekil 
veren, mevcut gelişmelerden ahlaki bozukluğa gitmeyen insan olduğunu 
belirtmektedir.33

Bu gün farklı ülkelerde yaşanan olayı, diğer insanlarla beraber 
tecrübe edebiliyoruz. Teknolojinin gelişmesinin neticesinde iletişim belli 
bir alanda sınırlı kalmak yerine, tüm dünya ile iç içe geçmiş durumdadır. 
Daha önce bilgi, sözsel anlatım ya da ya da yazı ile uzun süreçler içerisinde 
diğer kuşaklara aktarılırken bu gün bu belki saniyeler içinde ve farklı araç-
larla (internet, dijital televizyon) yapılmaktadır.34 Dijitalleşmeyle birlikte 
insanlar belki pek çok sahada ulaşmanın imkansız olduğu mecralarla 
temas kurabilmektedirler. Bir yandan da bu değişim sürekli telefon ile 
yaşama ve sokakta telefon kullanımı ile karşıdan geleni görmediği için ona 
çarpmak, insanları rahatsız edici bir şekilde yüksek sesle telefon görüş-
meleri yapmak gibi olumsuz sonuçlar da doğurabilmektedir. Dolayısıyla 
bir anlamda güncelleşme gerekli iken bir anlamda da güncelleşmeden 
sıyrılmak gerekir. Bu da güncelliği anlamak, onunla ilgili konuşabilmek ve 
onu dönüştürmek ile mümkün olacaktır.35

2. Kur’ân Merkezli Meselenin Ele Alınışı   
-Mekkî Sureler Özelinde-

2.1. Kur’ân’ın Geldiği Ortam ve Sanal Âleme Bakış

Bir meseleyi daha iyi anlamak için onun bağlamını iyi bilmek gerekir. 
Bu bağlam, bize ilgili meselede neyi kastedildiğini, aslında neyin söylenmek 

33 Ali Şeriati, İslam Sosyolojisi Üzerine, çev. Kamil Can (I�stanbul: Düşünce Yayınları, 1980), 57-
62/ 138-139.

34 Giddens, Sosyoloji, 785-786.
35 Nilüfer Göle, Melez Desenler/İslam ve Modernlik Üzerine (I�stanbul: M, 2017), 8.
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istendiğini görmemizi sağlayacaktır. Dolayısıyla Kur’ân’ı iyi anlamak için 
de onun bağlamını bilmek gerekmektedir. Bu sebeple indiği zamanki 
ortamı tanımak bağlamı doğru okumak adına bir adım sayılabilir.

Arap Yarımadasında iklimin kurak olması ve çöllerin mevcudiyeti 
ekonomik yaşamının yanı sıra insanların karakterini de etkilemiştir. 
Kuraklık nedeniyle yiyecek bulmakta yaşanan zorluklar, onların daha 
hırçın, cesur ve hırslı olmalarına neden olurken bu zorlu koşullarda birlikte 
yaşamaları kardeşlik, yiğitlik vasıflara sahip olmalarına imkân tanımıştır.36 
Bu vasıflara sahip olmanın bir diğer nedeni de Araplar’ın, sosyal, siyasi, 
ekonomik pek çok yönden etkili olan kabileler halinde yaşamalarıdır. 
Çünkü yaşam şartlarındaki zorluk, rekabet edebilmek için akraba ve kabi-
leler arasında güçlü bağ kurmayı gerekli hale gelmiştir. Yine bu dönemde 
bilgiler, “doğru” diye kabul edilen kaideler de kabilelerin tecrübelerinden 
gelen birikimden oluşmaktadır. Bu birlikte yaşama hali “Birbirini destek-
leyen, birbirine kenetlenmiş topluluk” anlamına gelen “asabiyet” anlayı-
şını ortaya çıkarmıştır. Bu durumun özündeki “kendi kabilesinden olanın 
yanında olma” durumu iyi bir özellik olsa da Araplar’ın bu desteği, “haklı 
da olsa haksız da olsa” her koşulda yapmaya başlamaları adaletsizliğe, 
haksızlığa neden olabilmiştir.37

O� te yandan Araplar arasında en yaygın inanış dünyayı yaratanın, 
evrenin sahibinin Allah olduğunu bildiği halde, başka varlıkları Allah’a aracı 
yaparak onlara tapmaları demek olan putperestlikti. Bu durum Kur’ân’da 
“heva-hevesini Tanrı edinenler” şeklinde de geçmektedir.38 Arzuların, 
keyfiyetin tanrı oluşu demek aslında bir anlamda kişinin kendini tanrı-
laştırmasıdır. Dolayısıyla Tanrı görevini üstlenen insan eylemlerini kendi 
çıkarlarına göre belirleyecektir. Bu durumda güç kimdeyse bir anlamda 
söz sahibi de o olacaktır.39 Putperestliğin yanı sıra Arap Yarımadasının 
çeşitli bölgelerinde Yahudilik, Hıristiyanlık ve Sabiilik dinlerine mensup 
olan insanlar da bulunmaktaydılar. Ayetlerde bu dinlerden söz edildiğini 

36 M. Şemsettin Günaltay, İslâm Öncesi Arap Tarihi (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2015), 
22-25; Adnan Demircan, Cahiliye Arapları (I�stanbul: Beyan Yayınları, 2015), 32.

37 Harun O� ğmüş, Câhiliyye Döneminde Araplar (I�stanbul: I�z Yayıncılık, 2013), 65; Mustafa Çağ-
rıcı, “Asabiyet - TDV I�slâm Ansiklopedisi”, TDV İslam Ansiklopedisi (I�stanbul: Türkiye Diya-
net Vakfı Yayınları, 1991), 3/453; A� dem Apak, Ana Hatlarıyla İslâm Öncesi Arap Tarihi ve 
Kültürü (Ensar Neşriyat, 2016), 129-132.

38 25/Furkân 43, 45/Câsiye 23.
39 Hatice Merve Çalışkan, M. 615 Yılında İnen Ayetler (Ankara U� niversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 

2014), 74.



KUR’AN YORUMUNDA DI��I�TALLEŞME VE DI��I�TAL ARAÇLAR 

<Bölüm Numarası><Akan U� stbilgi> 

37

görmekteyiz.40 Tüm bunların yanında bir de “Hanif” diye zikredilen, kelime 
olarak Allah’ın başlangıçtan itibaren insanlara bildirdiği, insanın fıtratına 
en uygun olan din anlamına gelen, insanlar bulunmaktaydı.41

Kur’ân’ın geldiği toplum özetle böyle bir haldeydi. Buradan anlaşıl-
dığı üzere hem inancın, hem de değerlerin alışkanlıkta ısrar ve inat etmek 
sonucunda keyfiyete göre deforme edildiğini görmekteyiz. Kur’ân’ın on 
beş yıllık Mekke dönemindeki üslubuna baktığımızda hem bozulmuş bu 
değerleri ıslah etmeye hem de kaybolmaya başlamış güzel davranışları 
yeniden kazandırmaya çalıştığını görmekteyiz. Yani toplumu hem bazı 
yönlerde dönüştürmekte hem de onun değişimine öncülük etmektedir. 
O� rneğin Fecr suresinde 1-20 ayetlerde akıl sahibi olanlara A� d ve Semûd 
kavmi ile Firavun’un bulunduğu topraklarda azgınlık ederek haddi aşma-
larının, kötülüğü yaymalarının sonlarının gelmesine neden olduğu hatır-
latılmaktadır. Sonrasında “I�nsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de 
ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde ‘Rabbim bana ikram etti’ 
der. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise ‘Rabbim beni önemsemedi’ 
der. Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, yoksulu yedirmeye 
birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helâl demeden mirası yiyorsunuz. 
Malı aşırı biçimde seviyorsunuz” denilmektedir. Bu ayetlerde Kureyş’in 
açgözlülükleri ve infak etmek suretiyle mallarını arındırmamaları vurgu-
lanmıştır.42 Necm 33-34. ayetlerde de benzer durum söz konusudur. Bu 
ayetlerde insanın işine geldiği gibi davranıp her durumda iyiliği hak etti-
ğini, kötülüğe ise kendisinin sebep olmadığını düşündüğü söylenmektedir. 
Ayrıca malda cimrilik yapmak, ihtiyacı olana yardımı esirgemek de kabul 
edilir bir durum değildir. Mâ’ûn suresinde ibadetlerinde gösteriş yapan-
lara ve iyi işlere mani olanlara “Yazıklar olsun” denilmiştir.43 Mukâtil ve 
Kelbi bu surenin As I�bn Vâil es-Sehmiyyü hakkında indiğini söylemişlerdir. 
Diğer taraftan I�bn Cüreyc ise Ebu Sufyan b. Harb’ın her hafta deve boğazla-
dığını, bir yetimin ondan bir şey istemek üzere geldiğinde onu azarlaması 
üzerine indiğini söylenmiştir.44 O dönemde Araplar’da aslında “cömertlik” 
öne çıkan bir kavramdır; ancak görüldüğü üzere cömertliği şeref ve itibar 

40 2/Bakara 62; 22/Hac 17.
41 30/Rûm 30. 
42 Muhammed A� bid el-Câbirı�, Siyer Eşliğinde Kur’ân’ı Anlamak-Fehmü’l Kur’ân-Nüzul Sırasına 

Göre Tefsir, çev. Muhammed Coşkun (I�stanbul: Mana Yayınları, 2013), c.3, 54-55.
43 107/Mâ’ûn 4-7.
44 Ebû Hasan Alı� b. Ahmed Vâhıdı�, Esbâbü Nüzûli’l-Kur’ân (Lübnan: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 

1991), 493.
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kazanmak için yapmışlar ve malı harcamakla övünürek israfa sürüklen-
mişlerdir.45 I�şte bu durum Kur’ân’ın yeniden düzenlediği davranışlardan 
biri olmuştur. Kur’ân bu anlamda işlevini yitirmiş bu davranışı “ihtiyacı 
olana verme, birbirini hayır işinde teşvik etme” şeklinde dönüştürmek-
tedir. Benzer şekilde Müddessir suresinde sonucu yakıcı ateş olan kişilerin 
bu sona varmalarının nedenlerinden olarak “faydasız şeylerin peşinden 
gitme ve ihtiyacı olana el uzatmama”46 zikredilmiştir.

Hûd suresi 29. ayette geçen “Ey kavmim! Sizden bir mal istemi-
yorum. Benim karşılığım Allah katındadır. I�nananları yanımdan kovacak 
değilim…” ibaresinde Nûh(as)’un öğütlerine karşılık herhangi bir ücret 
istemediğini söylese de kavmi kendisine inanma şartı olarak Nûh(as)’un 
etrafında bulunan iman eden zayıfları kovmasını göstermektedirler. Ancak 
Allah insanları soy ve şerefine göre değerlendirmeyecektir. Onun katında 
önemli olan kişinin yaptığı eylemlerdir.47 O� te yandan bu ayetle; inan-
mayı maddi bir üstünlükle ilişkilendiren, peygamberin yanında bulun-
manın mal ile refah yönden üstün olanların hakkı olduğunu düşünen Nûh 
kavmine cevap verilmiştir. Bu ayetin geldiği sıralarda benzer tavırlarda 
olan Mekke halkına da bir dikkat çekme yapılmıştır. Çünkü onlar statüle-
rini güç göstergesi olarak kullanmışlardır. Bu da eylemlerinin ahlaksızlık 
ve aşırılıkla sonuçlanmasına neden olmuştur.48

Teknolojinin çeşitlenmesi ve hızla yayılmasıyla dijitalleşme süreci 
başlamış ve insanların birbiriyle iletişimi, düşünme biçimleri bu 
durumdan etkilenerek köklü değişikliklere uğramıştır. Bu durumdan din 
ve değerler ise olumsuz etkilenmiştir.49 Ancak bu etkiye rağmen sonra-
sında ‘dini uyanış’ süreci hızlanmıştır. Bu uyanış dine ait bazı formların 
değişimini de beraberinde getirmiştir.50 Dijital teknolojilerle bağ kuran din 
olgusu pek çok uygulama ve genişleyen etki alanına sahip olmuş ve bu 

45 O� ğmüş, Câhiliyye Döneminde Araplar, 240-242.
46 74/Müddessir 43-47.
47 Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerı�r Taberı�, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân (Kahire: Dirâse-

tü Arabiyye ve’l-I�lmiyye, 2001), c.12, 385-386; Muhammed b. O� mer b. Hüseyin Fahruddin 
Râzı�, Mefâtihu’l-Gayb (Lübnan: Dâru’l-Fikr, 1981), c.17, 223.

48 Hatice Merve Çalışkan Başer, Kur’ân-ı Kerim’de C-h-l Kökünün Semantik Analizi (basılmamış 
tez: Ankara U� niversitesi, Doktora, 2020), 103-105.

49 Mehmet Haberli, “Dijital Çağda Din ve Dindarlığın Dönüşümü” 2/2 (2019), 312; Mehmet 
Akgül, “Dijitalleşme ve Din” 17/2 (2017), 192.

50 Akgül, “Dijitalleşme ve Din”, 192.
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dijitallik, dini tecrübe ve alışkanlıkların dönüşmesine neden olmuştur.51 
Her gelişme aslında bir anlamda dönüşümdür. Ama her dönüşüm geliş-
meyi meydana getirmez.52 O halde bu günün anlamlı olabilmesi için bizim 
bu değişimi yararlı anlamda dönüştürmemiz gerekmektedir. Kur’ân’ın 
söylemine baktığımızda onun toplumu sadece değiştirmek ya da dönüş-
türmekle yetinmediğini bunların davranışlara geçirilmesi için düzenle-
meler yaptığını görmekteyiz. Mekkı� surelerde, önce bireyselliğe vurgu 
yapan, sonrasında ise insanın sosyal çevredeki ilişkilerini ele alan ayet-
lerin hangi düzenlemeleri içerdiğini inceleyeceğiz.

2.2. İçe Dönme/Bireysellik

I�nsanın yaşadığı çevrede hem bireysel hem de toplumsal bir yönünün 
olduğunu söylemiştik. Her ne kadar toplumda yaşamanın bir gereği 
olarak diğer insanlarla iletişim kurması bir zorunluluk olsa da insanın 
kendi olabilmesi, potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için bireyselliğinin, 
iç dünyasının farkına varmasının önemi yadsınamaz. I�nsan içine dönüp 
kendini okudukça, gerçekleştireceği eylemlerinin muhtemel sonuçlarını, 
gerçekleştirmiş eylemlerinin ise nelere mal olduğunu ya da ne gibi iyi 
şeyler oluşturduğunu görecektir. Dolayısıyla daha iyi bir insan, daha iyi bir 
toplum için bu süreç oldukça önem teşkil etmektedir. Kur’ân’ın çeşitli ayet-
lerdeki yönlendirmelerinden bu durumun ne kadar önemli olduğu bir kez 
daha anlaşılmaktadır.

Mekkı� surelerde bireyselliğe vurgu yaptığı ayetlerde Kur’ân’ın, genel 
itibariyle tefekkür, arınma ve motive etmeye yönelik bir söylemi oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Günümüzde teknolojinin verdiği olanakla hayatın 
hızlı yaşanması söz konusudur. Pek çok kaynağa pdf, e-kitap gibi araçlarla 
çabuk erişilebilirken aynı zamanda hayatımızı planlamaya yardımcı pek 
çok uygulama bulunmaktadır. Tüm bunlar elbet bize pratiklik kazandırma 
noktasında çok yardımcı unsurlardır. Ancak bu hızlı yaşam bir anlamda 
düşünmeye engel olmaktadır. Dolayısıyla iç arınmayı, huzuru gerçek-
leştirmek zor bir hal alırken bu yaşamın getirdiği yük omuzlarda ağırlık 
yapmakta, yaşamaya, yaşatmaya karşı motivasyon düşmektedir. Kur’ân’ın 
gelmeye başladığı zamanda, bu tarz hızlı yaşam nedeniyle olmasa da, bazı 
keyfi durumların sonucunda benliğe dönmekten, ruhu arındırmaktan 
uzaklaşıldığı bir durum hâkimdi. Bu gün ise teknolojinin ürettiği birer 

51 Haberli, “Dijital Çağda Din ve Dindarlığın Dönüşümü”, 312.
52 Paulo Freire, Ezilenlerin Pedagojisi, çev. Dilek Hattatoğlu - Erol O� zbek (I�stanbul: Ayrıntı Ya-

yınları, 2010), 137.
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makine olan cep telefonları, sosyal medya gibi unsurlar insanları bağımlı 
yapmakta ve bunun neticesinde insanlar toplumsal gerçeklikten sanal 
gerçekliğe geçerek yeni bir dünyaya ait olmaktadırlar. Bu da gerçek ile hayal 
ürünü birbirinden ayırt edilemez hala getirmektedir.53 Bağımlılık, insanın 
akıl melekesinden çok duygularıyla hareket etmesini sağlar. Duygular da 
kimi zaman insanı zaaflarının kurbanı yapar. Çağ değişse, araçlar değişse 
de insanın bağımlılık duygusuna sahip olması her zamanda meydana gele-
bilmektedir. Bu da insanın gerçeklikten uzaklaşmasına sebep olacaktır. 
I�şte Kur’ân bu uyku halini uyandırmaktadır. I�nsanları pek çok ayette 
düşünmeye, hatırlamaya teşvik eden Kur’ân, ondan kendisini arındırma-
sını istemiş ve karşılaşacağı ya da karşılaştığı muhtemel zorluklara karşı 
da onu teselli etmiş, rahatlatmıştır.

2.2.1. Tefekkür

Kur’ân, tefekkür etmesi için insana çeşitli örnekler sunar. Bunlardan 
biri onun yaratılışındaki ve sonraki aşamalarındaki süreçtir. O� rneğin 
Abese suresinde; “Allah onu neden yarattı? Bir nutfeden yarattı da ona 
şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı.” denilmektedir. Benzer şekilde 
insanın neyden yaratıldığı, nasıl surete büründürüldüğünü içeren başka 
ayetler de vardır.54 Bu ayetlerde insana ne kadar önemsizken, nasıl değerli 
hale getirildiği hatırlatılmış, bunun için şükretmesi, Allah’ın nimetini unut-
maması istenmiştir.

Kur’ân’ın, insanı üzerinde düşünmeye yönelttiği bir başka husus da 
evrenin içinde olan bitenlerdir. Kimi ayetlerde evrenin bir düzen içinde 
olduğu bu düzen içinde hareket ettiği ve düşünenler için bu düzenden 
alınması gereken ibretlerin olduğu söylenir; “Yaratıp düzene koyan, takdir 
edip yol gösteren, (topraktan) yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir 
sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et”55 ayeti bunun 
bir örneği olarak gösterilebilir. Allah, başka bir surede ise “Sizin yaratılı-
şınızda ve (Allah’ın) yeryüzünde yaydığı canlılarda, kesin olarak inanan 
bir toplum için ibret verici işaretler vardır. Gecenin ve gündüzün değişme-
sinde, Allah’ın gökten indirmiş olduğu rızıkta (yağmurda) ve ölümünden 
sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgârları değişik yönlerden estirme-
sinde, aklını kullanan toplum için dersler vardır.”56 diyerek de bu hususa 

53 O� zlem Avcı, “Dijital Yaşamın Dijital O� zne(l)leri: Herkes ya da Hiç Kimse” 8/1 (2015), 264.
54 Bkz. 80/Abese 18-20; 3/A� l-i I�mran 6; 15/Hicr 26; 16/Nahl 4; 40/Mü’min 67.
55 87/Al’â 1-5.
56 45/Câsiye 4-5.
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dikkat çekmiştir. Kimi ayetlerde ise göklerin çatlaksız olduğuna, ondan 
inen sularla bitkilerin, ağaçların ve onlardan yiyeceklerin hayat buldu-
ğuna, ölü toprağın bununla can bulduğuna dikkat çekilmiş, dağların sabit 
bir şekilde durduğuna bakılması, nehirlerin düzeni, güneş ve ayın düzeni, 
hareketi üzerinde düşünülüp şükredilmesi söylenmiştir.57

Bunlara benzer şekilde Nahl suresi 3-19 ayetlerinde insanın yaratı-
lışından, hayvanların, yeryüzünün kendisi için güzellikler sunduğundan 
bahsedilerek insan düşünmeye davet edilmiştir. Bununla insana, yara-
tıcısına karşı çıkarken kendisinin basit bir madde olduğunu hatırlaması 
istenmiş58 doğru yaşam biçimini seçmenin onun önemli ve vazgeçilmez 
ihtiyacı olduğu, çünkü yanlış seçimin sonucunun felâket doğurabilece-
ğini söylenmiştir.59 Allah’ın insana sunduğu bu güzelliklerin vazgeçi-
lemez oldukları ve onları sadece ihtiyaç gidermek değil aynı zamanda 
insana güzellikler sunmak için var oldukları söylenmiştir. I�şte ayetler, 
insanın zevklerine hitap edip insani duygularını harekete geçirdiğinden 
bir nimettir. Kur’ân verdiği bu örneklerle insanı kendine getirmeye, onun 
farkındalığını artırmaya yardımcı olmaktadır.

2.2.2. Arınma

Kur’ân, tefekkürden sonra verilen nimetlerin şükrünü nasıl edeceği 
noktasında da insana yardımcı olmaktadır. Bunun bir yolu nefsi arındır-
maktan geçmektedir. Bir ayette; “Nefsini kötülüklerden arındıran kurtu-
luşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir”60 buyrulmuştur. 
Arınma; temizlemek ve kendini iyi yönde geliştirmektir. I�yi eylemlerde 
bulunan kişiler nefsini arındırarak yüceltmiş olurken, ihtiyacı olan biri 
kendisinden bir şey istemesin diye saklananlar ise aslında zayıf, mert-
likten uzak kimselerdir.61 I�nsanın yapısında olan sağduyu, onu sorum-
luluk sahibi birey yapmaktadır. I�nsan buna göre yaptığı seçimlerle varlı-
ğını sürdürecektir. Onda iyilik de kötülük de potansiyel olarak mevcuttur. 
Mesele hangi tarafı seçeceğiyle ilgilidir. I�şte arınan ve yeteneklerini bu 

57 50/Kâf 6-11; 36/Yâsı�n 33-40.
58 Ebu’l-Al’â Mevdûdı�, Tefhimu’l-Kur’ân-Kur’ân’ın Anlamı ve Tefsiri, çev. Komisyon (I�stanbul: 

I�nsan Yayınları, 1991), c.3, 11-13.
59 Seyyid Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân (Dâru’ş-Şürûk, 1972), c.14, 2162; Mevdûdı�, Tefhi-

mu’l-Kur’ân-Kur’ân’ın Anlamı ve Tefsiri, c.3, 13-14.
60 91/Şems 9-10; 87/Al’â 14-15.
61 Ebû Abdullah Muhammed Ahmed b. Ebı� el-Kurtubı�, el-Câmiu’l-Ahkâmü’l-Kur’ân, thk. Abdul-

lah Bin Abdulmuhsin et-Türkı� (Beyrut: Al-Resalah, 2006), c.22, 314.
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yönde ortaya çıkaran kişiler kurtuluşa eren kişilerdir. Sonun kötü olma-
ması için bu sağduyuyu körelterek zayıflatmamak gerekir.62 Ayette arın-
manın yolunun kötü eylemler yapmayı bırakmaktan geçtiği hatırlatıl-
mıştır. Elbette bir toplumun parçası olarak yaptığımız eylemin iyi veya kötü 
olduğunu genelde biliriz. Ancak iyiye yönelme ya da kötüden uzaklaşma 
tavrını gösterme hususunda bazen farkında olmadan, bazen ise işimize 
o şekilde geldiği için direniriz. Bu, insanın tabiatında vardır. Allah ise bu 
tabiatın doğrusunu bir ayette “fıtrat” olarak tanımlamış ve insanlardan 
buna yönelmelerini istemiştir.63 Pek çok müfessir ayetteki fıtrat kelimesini 
“Allah’ın yaratması, araya elçilerin konmadığı yani şirkin olmadığı I�slam” 
olarak anlamışlardır.64

Şirk bir anlamda insanların direk ulaşmayı imkansız gördükleri için 
putlar vasıtasıyla Allah ile iletişim kurması demektir. Bu durum Kur’ân’da 
“Hevâ ve hevesini tanrı edinen ve Allah’ın (kendi katındaki) bir bilgiye 
göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde 
çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah’tan başka kim doğru yola 
eriştirebilir? Hâla ibret almayacak mısınız?”65 şeklinde de anlatılmıştır. 
Zeyd b. Ali bu ayetin Kur’ân’dan önce bir adamın beyaz bir taşa taptıktan 
bir müddet sonra ondan daha güzelini bulup ona tapmaya başlaması 
üzerine,66 Mukâtil ise canı neye istiyorsa ona ibadet eden bir kişi hakkında 
indiğini söylemiştir.67 Allah’ı unutarak nefsinin istediğine göre davranışta 
bulunmak aslında nefsi tanrılaştırmak demektir.68 Dolayısıyla Allah’ın ilet-
tiği mesajı da bu elçiler söyleyecektir. Bu mümkün olamayacağı için bize 
söylenen duymak istediklerimiz olacak ve doğru eylemlerde bulunmaktan 

62 Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân, c.30, 3918.
63 30/Rûm 30.
64 Ebû Hasan Mukâtil b. Süleyman b. Beşir el-Ezdı� I�bn Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân, 

thk. Ahmed Ferı�d (Lübnan: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 2003), c.3, 11; Ebû Huseyin b. Hüseyin 
b. Ali b. Ebı� Tâlib Zeyd b. Alı�, Tefsîru Garîbi’l-Kur’âni’l- Mecid (Hindistan: Troop Baza, 2001), 
193; Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm es-San’ânı�, Tefsîru’l-Kur’ân, thk. Mustafa Müslim 
Muhammed (Riyad: Mektebetü er-Rüşd, ts), c.2, 103; Abdülkerı�m b. Hevâzin b. Abdilme-
lik el-Kuşeyrı�, Letâ’ifü’l-işârât (Tefsîru’l-Kuşeyrî) (Kahire: el-Mektebetü el-Tûfı�kı�yye, ts), 
c.3, 118; Ebû Muhammed el-Hüseyin b. Mes’ud el-Beğavı�, Tefsîru’l-Beğavî-Meâlimü’t-Tenzîl 
(Riyâd: Dârü Tayyibe, 1409), c.6, 269.

65 45/Câsiye 23; 18/Kehf 28.
66 Zeyd b. Alı�, Tefsîru Garîbi’l-Kur’âni’l- Mecid, 231-232.
67 I�bn Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân, c.3, 214.
68 Taberı�, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, c.21, 93; Ebû’l-Kâsım Mahmûd b. O� mer Ez-Ze-

mahşerı�, Keşşâf (Kahire: Dâru’l-Kütübi’l- Mısriyye, 1922), c.5, 487.
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uzaklaşacağız. Ancak Allah’ın hatırlattığı gibi önce tefekkür için vakit ayırır 
sonra eylemlerimizin sonuçlarını düşünürsek ve Allah’a aracısız yönelirsek 
bu direnci kırabiliriz. Bu sebeple örneğin ilk ayetlerden olan Müzemmil 
suresinde Kur’ân’ın henüz bir kısmının geldiği zamanlarda gece kalkıp 
Kur’ân’dan kolay olan ayetler okunmasının, ibadetle meşgul olmanın öğüt-
lendiğini görüyoruz. I�lk surelerin genel içeriği de tefekkür, arınma gibi 
hususlar içerdiği düşünülürse bu durumun önemi fark edilecektir. Kurtubı� 
ayetteki kolay olanı okumaktan kastın namaz olduğunu söylemiştir. Çünkü 
namaz kılarken aslında Kur’ân’ın dediğini söylemiş oluruz.69 Yine başka 
surelerde Allah’ın çok bağışlayıcı olduğu hatırlatılarak ondan mağfiret 
dilenmesi gerektiği ve Kur’ân’ın hidayet ve rahmet olduğu söylenmiş-
tir.70 Bazı durumlarda hata yapmak o yanlış eylemi sorgulamadıkça başka 
hataları doğuracaktır. Bu ayetlerde Allah’ın bağışlayıcı sıfatını vurgula-
makla insana çekidüzen verilmesi hedeflenmiştir. Kur’ân’da insana gözler, 
kulaklar ve kalp verildiği boş şeylerden uzaklaşarak şükretmesi istenmiş-
tir.71 Çünkü Allah kulakları, gözleri ve kalpleri; işitme, görme ve anlama 
için yaratmıştır. Müşrikler ise verilen bu nimetleri gerektiği yerde gerek-
tiği gibi kullanmamış nefislerine tapmış bunun sonucunda keyfi davran-
mışlardır. Verilen nimetlerin işlevine uygun davranılmaması onları yok 
etmiştir.72 Yine tüm bu yapılması gerekenlere karşı insan, zaman zaman 
yine de zayıflık gösterebilmekte, aşırılık neticesinde olmaması gereken 
eylemlerde bulunabilmektedir. Bu durumda Allah’ın bağışlayıcı olduğu bu 
hatadan iyi şeyler yaparak dönmenin sonucunun affedilme olduğu söylen-
miştir.73

Arınmanın zihinsel boyutlarının yanında bir de iyi işler yapmak 
şeklinde eylemsel bir boyutu olduğu söylenebilir. O� rneğin “Temizlenmek 
üzere malını hayra veren iyiler ondan (ateşten) uzak tutulur. Yüce Rabbinin 
rızasını istemekten başka onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşı-
lanacak bir nimet yoktur. Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır.”74 ayeti 
bize bunu göstermektedir. Arınmak ifadesi malı ihtiyacı olanlara harcamak 

69 el-Kurtubı�, el-Câmiu’l-Ahkâmü’l-Kur’ân, c.21, 346.
70 73/Müzemmil 20; 7/A’râf 29,203-206; 31/ Lokman 3; 51/Zâriyât 17-20.
71 23/Mü’minûn 78.
72 Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân, c.18, 2476.
73 39/Zümer 53; 16/Nahl 119.
74 92/Leyl 17-21.
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suretiyle elde edilen zenginlik emanetini yerine getirmektir.75 Kişi aslında 
infak etmeye başlayınca içte bir tefekkür sürecinden geçer. Bunun sonu-
cunda da iç muhasebe ve empati yapmaya başlar.

2.2.3. Motive Etme

Tefekkür ile kendimizi değerlendirip arındırdıktan sonra, direncimizi 
kıracak birçok durumla karşılaşmamız mümkündür. Yapılan bazı sorgula-
malar kişinin ruhuna ağır gelebilecektir. Bu zamanlarda da Allah insanlara 
sabretmeleri ve Allah’a itaatte, ona yönelmede güçlü olmaları76 öğütlemek-
tedir. “Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz 
Dâvûd’u hatırla. O, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.”77

Kur’ân’ın insanın eşsizliğine ve ferdiyetine vurgu yapmaktadır.78 I�srâ 
Suresi 14. Ayette; “Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin 
yeter” denilecektir.” buyrulmuştur. Burada nefisten kastedilen insanın dili, 
el ve ayakları olduğu söylenmiştir.79 Kişinin duyguları, acıları, kararları ona 
aittir. Bunların hepsi “ben” kısmını oluşturmaktadır.80 O� te yandan Kata-
de’den gelen rivayete göre Taberı�, yaptıklarını görmek için o gün nefsin 
yeteceğini, bilmiyorum demenin kurtuluş olmayacağını söylemiştir.81 Her 
benliğin yaşadığı bir yalnızlık durumu vardır. Kişi bir şeyi idrak ettiğinde, 
iradesiyle karar verdiğinde benliğiyle baş başadır. Kur’ân’a göre insanın en 
büyük mutluluğu nefsini kontrol etmesi ve benliğinin etki alanını artırma-
sıdır. 82 Diğer taraftan birinin Allah ile kul, diğerinin kul ile diğer mahlûklar 
arasında olan iki hesabın olduğunu söyleyenler de vardır.83 Buradan anla-
dığımıza göre söylemlerimiz ve yapıp etmelerimiz önem taşımaktadır.

75 el-Câbirı�, Siyer Eşliğinde Kur’ân’ı Anlamak-Fehmü’l Kur’ân-Nüzul Sırasına Göre Tefsir, c.1, 49.
76 I�bn Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân, c.3, 115; Ebu Zekeriyya Yahyâ b. Zeyd el-Ferrâ, 

Meâni’l-Kur’ân (Lübnan: A� limuʹl-Kütüb, 1983), c.2, 401; Hûd b. Muhakkem el-Hevvârı�, Tef-
sîru Kitâbillâhi’l-Azîz (Lübnan: Dâru’l-Garı�bi’l-I�slamiyyi, ts.), c.4, 9.

77 38/Sâd 17; 35/Fâtır 26; 46/Ahkâf 35.
78 I�kbal, İslam’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü, 115.
79 I�bn Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân, c.2, 252.
80 I�kbal, İslam’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü, 120-121.
81 Taberı�, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, 524.
82 I�kbal, İslam’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü, 123-124,141.
83 Ebû Muhammed Sehl b. Abdullah et-Tusterı�, Tefsîru-t-Tusterî (Lübnan: Daru’l-Kütübi’l-I�l-

miyye, 2002), 94.
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2.3. Toplumsallaşma

I�nsanın içe dönüp tefekkür etmesi, sonra kendisini arındırması ve 
karşılaştığı muhtemel zorluklara Kur’ân’ın öğütlediği üzere sabırlı davra-
narak üstesinden gelmesi gerekir. Bu iç dinamikler aslında kişinin diğer 
insanlarla ilişkisini önemli ölçüde etkileyecektir. I�çe dönmede yaşadığı 
zorluklara karşı sabır, diğer insanlarla ilişkilerinde de kendini göstermek-
tedir. Dolayısıyla bunun çift yönlü bir süreç olduğu söylenebilir.

Dijitalleşme çağı ile birlikte sosyal platformlarda din de yerini almış ve 
bunun bir uzantısı olarak sosyal medya dindarlığı ortaya çıkmıştır. Doğru-
luğu ya da yanlışlığı tespit edilemeyen pek çok kaynağın olumsuz olarak 
bilgi kirliliği yaratması ve insanların bu yığın bilginin aracılığı ile kendi 
dindarlıklarını tanımlaması olagelmiştir. O� te yandan bu durum eylemden 
çok, pasif bir şekilde ve yıkıcı sloganlar aracılığı ile de kendini göstermeye 
başlamıştır. Mekkı� sureler özelinde ayetlere baktığımızda Kur’ân’ın vurgu-
sunun salih amele yönelik düzenlemeler, dengeli olma konusuna dikkat 
çekmeler, aşırılık, zulüm, bozgunculuk gibi eylemden sakındırmalar ve 
yine sabır örnekliğinde motive etme ve davranış kazandırma üzerine 
olduğunu görüyoruz. Yani Kur’ân’ın bu tarz düzenlemelerinde bu gün 
sanal dindarlığın eksik kalan ya da yüzeysel olan yanını da iyileştirici bir 
yan bulunmaktadır.

Bir iş bekleyerek, umut ederek oturulan yerden değişmez. Bir deği-
şimin sağlanabilmesi için eylem ile harekete geçmek gerekir.84 Biz 
Kur’ân’ın örnekliği ile yaşayan Hz. Muhammed’in hayatına baktığımızda 
onun sadece ayetleri aktarmadığını, onları bizzat hayatına uyguladığını 
görmekteyiz. Bu gün biz de özellikle teknolojinin hızlı gelişimine bağlı 
olarak yaşanan değişimle kaybettiğimiz, göz ardı ettiğimiz değerleri ya da 
içinin boşalması, yozlaşması şeklinde başka bir biçime dönüşen değerleri-
mizi benzer perspektifle yeniden kazanmalıyız.

2.3.1. Salih Amel İşleme

Kur’ân’da pek çok ayette insanların iyi işler yapmaya teşvik edildi-
ğini85 ve bunun örneklerle izah edildiğini görmekteyiz. I�nsanlar arasında 
adaletli davranmak, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa yardımda bulunmak86 
gibi sosyal davranışlar emredilmiş; cimrilik yapıp kendini yeterli görenin, 

84 Freire, Ezilenlerin Pedagojisi, 69.
85 41/Fussilet 33; 7/A’râf 42; 85/Burûc 11; 95/Tı�n 6.
86 16/Nahl 90, 96; 30/Rûm 38-39.
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mala aşırı düşkün olanın da sonunun iyi olmayacağı söylenmiştir.87 Bunun 
yanında Nahl suresi 91-96 ayetlerinde durum daha da özelleştirilerek 
yetimlere yardım etmek ve onların hakkını gözetmek, söz verdiğin zaman 
sözün durmak, düzeni bozmaya neden olacak yeminlerde bulunmak88, 
ana-babaya iyilik yapıp onların emeklerini hatırlamak89 yine salih amel 
olarak nitelendirilmiştir. Bu bağlamda, Mevdûdı�, yeryüzünde meydana 
gelen karışıklık ve düzensizliklerin en büyük sebeplerden birinin yaptığı 
ekonomik, siyasi ya da dini anlaşmaları bozanlar olduğunu söylemektedir. 
Böyle davranmaları çıkarlarını düşünmelerinden kaynaklanabilmektedir. 
Bunları önlemek için ayette söylenen adalet, ihsan ve sıla-i rahimdir. 
Müfessir aynı zamanda adaletin eşitlik demek olmadığını belirtmektedir. 
Çünkü herkese eşit davranmak, herkesin farklı durumları olduğundan 
haksızlıklara neden olabilecektir. O� rneğin ebeveynler ve çocuklar hakları 
bakımından eşit konumda değillerdir. Allah’ın emrettiği; ahlâkı�, sosyal, 
ekonomik siyası� olan her hakkın herkese hak ettiği ölçüde verilmesidir. 
Cömertlik, hoşgörülü ve merhametli olma gibi anlamlara gelen ihsan, 
adaletle dengenin sağlandığı toplumu mükemmelliğe ulaştırmaktır. Sıla-i 
rahim ise akrabanın gerektiği şekilde gözetilmesi anlamına gelir. Herkes 
kendi akrabasının ihtiyaçlarını imkânı ölçüsünde gözetirse hem sosyal ve 
ahlaki hem de ekonomik önden huzurlu bir toplum oluşacaktır.90

Kutub’a göre Kur’ân’ın salih ameli emredip düzenin bozulmaması 
gerektiğini söylediği hitabı, sadece bir kabileyi kapsayan dikkat çekme 
amacı değil, yeni bir düzen kurmak amacı taşımaktadır. Ayette geçen 
kötülük kelimesi aşırıya kaçan ve kötü her iş için geçerlidir. Yine azgınlık, 
isyan, adaleti çiğneme gibi davranışların olduğu bir toplumun ayakta 
kalması düşünülemez. Bu anlamıyla da evrensel bir çağrı içermektedir. O 
adaleti getirmiştir ki bu ilke insanların arzularına göre, akrabalık ya da 
ekonomik güce göre keyfi şekillenmez bir ilkedir. Kur’ân bu ilkeyi iyilik 
ile birlikte zikretmiştir, bu da bir derece yumuşaklığı beraberinde getirir. 
O� zveride bulunmak veya affetmek isteyenler için bir açık kapıdır.91 Taberı� 
“Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder…”92 

87 92/Leyl 5-11; 89/Fecr 17-20.
88 16/Nahl 91-96; 90/Beled 6-10.
89 46/Ahkâf 15-16.
90 Mevdûdı�, Tefhimu’l-Kur’ân-Kur’ân’ın Anlamı ve Tefsiri, c.3, 52-55.
91 Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân, c.14, 2190-2192.
92 16/Nahl 90.
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ayetindeki adaletten maksadın, “I�nsaflılık” olduğunu söyler ve bize türlü 
türlü nimetler veren Allah’ı tanıyıp ona şükretmenin gerekliğini vurgular.93

Kurtubı� Fecr suresi 17.ayette geçen “Bilakis siz yetime ikramda bulun-
mazsınız” buyruğu ile yetime miras vermemek, büyüyünce mallarını alır 
korkusuyla haddi aşarak onların mallarını tüketmenin kastedildiğini 
söylemiştir. Ayetin devamında gelen “yoksulu doyurmaya teşvik etmez-
siniz” ifadesi ise çirkin ve yadırganacak bir hareket olduğunu ve toplumun 
yararına olan işler yapmada dayanışmanın gerekliliğine işaret etmektedir. 
Mekke’de çeşitli yollarla mal toplamaya düşkünlük ve bu durum kalplere 
katılık vermekteydi.94

Kur’ân’ın bu ayetlerdeki tavrı insanın meyillerine göre hareket ettiği 
durumlar olduğu düşünüldüğünde çok önemlidir. Çünkü her insanın bazı 
zaafları vardır. Bu zayıflık halleri eğer terbiye edilmez, kontrol altına alın-
mazsa kişi bunların esiri olacaktır. Bu esaret de onun hatalı davranmasına 
sebebiyet verebilecektir.95 Mekke döneminde insanların hem atalarının 
dinin hem de kültürlerine bağlı olduklarını görmekteyiz.96 Din ve kültürle-
rindeki deformasyonu hatırlatan ve bunların düzeltilmesi için ön ayak olan 
Kur’ân’dır. Bu bağlılık onların gelen uyarılara ve çözüm önerilerine karşı 
direnmelerine neden olmuştur. Bu da onları yer yer ahlaksızlık ve taşkın-
lığa götürmüştür. I�şte Kur’ân meyilleri olan insanı biliyor ve bu sebeple 
en ufak yanlışında kestirip atmıyor. Zira Allah, insanın arzularına uyarak 
hata yaptığında tövbe kapısını açık bırakmıştır; “Ancak tövbe ve iman edip 
iyi davranışta bulunanlar başkadır; Allah onların kötülüklerini iyiliklere 
çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Kim tevbe edip 
iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a 
döner.”97 Burada tövbe kapısı her ne kadar açık olsa da, onun davranış-
lara yansıtılmadığı sürece geçerli olunmayacağının altı çizilmiştir.98 Ayette 
görüldüğü üzere asıl mesele kötü eylemde bulunmak değil, onu davranış 
haline getirmemektir. Nefsin isteklerine uyup neticesinde kötü bir fiil 
yapan kişi bu eyleminden pişmanlık duyar ve affını dilerse o kişi için af 
kapısı hala açıktır. Ayrıca Kur’ân kişinin pişmanlığını sadece dili ile değil 

93 Taberı�, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, c.14, 334-335.
94 el-Kurtubı�, el-Câmiu’l-Ahkâmü’l-Kur’ân, c.22, 277-278.
95 Çalışkan Başer, Kur’ân-ı Kerim’de C-h-l Kökünün Semantik Analizi, 61.
96 A� dem Apak, Anahatlarıyla İslâm Tarihi 1 (I�stanbul: Ensar Neşriyat, 2010), 82.
97 25/Furkân 70-71; 16/Nahl 119.
98 el-Kurtubı�, el-Câmiu’l-Ahkâmü’l-Kur’ân, c.15, 484.
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davranışlarında da göstermesini ister. Kasas suresi 54. ayette; “I�şte onlara, 
sabretmelerinden ötürü, mükâfatları iki defa verilecektir. Bunlar kötü-
lüğü iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için 
harcarlar.” buyurularak iyi davranışın kötülükleri sildiği vurgulanmıştır.

2.3.2. Dengeli Olma

Pek çok ayete göre Allah insanıa uç sınırlardan ziyade orta yolda 
ilerlemesini önermektedir. Bu, insanın hem bireysel olarak ruhuna zor 
gelmeyecek hem de diğer insanlarla ilişkilerinde daha sağlıklı bir yer 
teşkil edecektir. Dengeli olmak ile ilgili ayetlerin çoğu ölçü-tartı ile ilgilidir. 
Sadece Hz. Muhammed döneminde değil diğer peygamberler dönemi için 
de bu konunun ayrı bir önemi olduğunu görmekteyiz. Burada adaletin 
çok hassas bir denge olduğunu görebiliriz. O� rneğin A’raf suresi 85.ayette; 
“Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a 
kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir 
delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik 
vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. 
Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır.” denilerek Allah’ın 
vahdaniyetinin vurgulanmasından sonra adalet vurgusu yapılmıştır. Bazı 
müfessirler burayı ‘insanların hakkını kısmayın, zulmetmeyin’ diye açık-
lamışlardır.99 Başka bir örneği Rahman Suresi’nde görmekteyiz; “Göğü 
Allah yükseltti ve mı�zanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın. 
O� lçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın.”100 Burada adalet vurgusunun 
yanında dünyadaki dengenin korunmasının, oradaki taşkınlık ve zulüm 
içeren davranışların önlenmesinin önemine vurgu yapıldığı açıktır. O� lçü 
ile ilgili vurgunun olduğu ayetlerde yeryüzündeki taşkınlığın önlenmesine 
ilişkin söylemin olması aslında bir anlamda dengeli davranma hasletinin 
ölçüden başlayıp büyük sonuçlara kadar gidebileceğinin göstergesidir.101 
Başka bir ayette ise ölçüyü tam yapmayla birlikte “yakının bile olsa adaletli 
davranmak” 102 öğütlenmiştir. Doğru olanı yerine getirmenin zorluğundan 

99 I�bn Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân, c.1, 400; Zeyd b. Alı�, Tefsîru Garîbi’l-Kur’âni’l- 
Mecid, 99; el-Hevvârı�, Tefsîru Kitâbillâhi’l-Azîz, c.2, 30.

100 55/Rahmân 7-9.
101 26/Şuarâ 181-183; 83/Mutaffifı�n 1-6; 17/I�srâ 35.
102 6/En’âm 152.
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ötürü Allah bunu, ölçüyü tam yapma emri nden sonra zikretmiştir. I�nsanın 
gücü yettiğini yapması gerekir ki bunun ötesi affedilmiştir.103

Mekke döneminde pek çok ayette maldan vermenin önemine vurgu 
yapılmaktadır. Bu diğer insanlar ile empati yapıp onların derdine ortak 
olmamıza neden olacaktır. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere Arap-
lar’da içi farklı şekilde değiştirilmiş bazı değerler bulunmaktadır. Malı 
şanının, soyunun yüceliğini göstermek adına savrukluk derecesine varın-
caya kadar harcama o dönemde cömertlik göstergelerinden biriydi. Dola-
yısıyla vermenin emredildiği ayetlerde savruk olmaktan da men edildiğini 
görmekteyiz.104 Furkan suresi 67. ayette; “(O kullar), harcadıklarında ne 
israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.” denil-
mektedir. Bu ayetten yığarak para biriktirmenin yanında, haddi aşarak 
harcamanın da doğru olmadığı, Mekke döneminde Hz. Peygamber ve ona 
uyanlar ile şehvetlerine kapılıp sınırsızca harcayan ama iyi iş yapmaya 
gelince cimrilik edenleri bu sebeplerin ayırdığı anlaşılmaktadır.105 Bunun 
yanı sıra I�srâ 26-27. ayetlerde “Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını 
ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar 
şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.” buyrul-
muştur. Ayetlerdeki cimrilik ve savrukluk noktasının birlikte zikredilmesi 
“cömertlik” değerinin yeniden tanımlandığını bizlere göstermektedir.

2.3.3. Sakındırma

Kur’ân’ın sosyal ilişkilerde örneklem oluşturduğu başka bir husus 
insanları bazı davranışlardan sakındırmasıdır. Salih amel ve denge ile iyi 
davranışlar öğütlenmiştir ancak ne yaptığı kadar kişinin ne yapmadığı ya 
da ne yapmaması gerektiği de önemli bir husustur. Bunlar ayetler ışığında 
kişiye hatırlatılarak kendisine çekidüzen vermesi söylenmiştir. En çok 
vurgu yapılan konu ‘yeryüzünde bozgunculuk yapılmaması’ hususudur.106 
Mevdûdı�, Kur’ân’a göre, dünyadaki karışıklık ve düzensizliğin insanın 
Allah’ı bırakıp nefsine kulluk etmesinden kaynaklandığını ve bu durumun 
kargaşa ve düzensizlikleri doğurduğu için Kur’ân’ın bunu kökünden 
kazıyıp atılmasını amaçladığını söylemektedir. Müfessire göre yeryüzün-
deki bu bozgunculuk hali insanın, koruyucu ve yardımcı olarak Allah’tan 

103 Nâsırüddı�n Abdullāh b. O� mer b. Muhammed Beyzâvı�, Envârü’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Teʾvîl (Lüb-
nan: Dâru I�hyâi’t-Turâsi’l-Arabı�, ts), c.2, 289.

104 7/A’râf 31; 6/En’âm 196-1977.
105 Mevdûdı�, Tefhimu’l-Kur’ân-Kur’ân’ın Anlamı ve Tefsiri, c.2, 601-602.
106 7/A’râf 56; 11/Hûd 116.
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başkasını kabul etmesiyle başladığı için, düzen de ancak tek koruyucu ve 
yardımcının Allah olduğunu bilmekle tekrar sağlanabilecektir.107 Taberı� 
de benzer şekilde fesat durumunu şirk koşmama ve isyan etmeme olarak 
açıklar. Dua ve eylemlerde samimi olmanın istendiğini de eklemiştir.108 Bu 
tavırlar iyi olan davranışları yok ettiği için bunlardan vazgeçilene kadar 
hiçbir eylem iyi olarak sonuçlanmayacaktır.109

Hûd Suresi 116. ayette; “Sizden önceki nesillerden aklı başında 
kimseler (insanları) yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysa-
lardı ya! Ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu 
yapmıştı. Zulmedenler ise içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler 
ve günahkâr kimseler oldular.” denilmektedir. Bu kimseler zalimdirler ve 
şirk koşup isyan etmeleri sebebiyle mallarıyla zevk peşinde dolanıp ve 
bunları âhirete tercih edenlerdir.110 Bunların yeryüzünde zulümlerine ve 
bozgunculuklarına kimsenin karşı koymaması sonucunda o toplumların 
sonu felaket olmuştur.111

Bir başka ayette “(Resûlüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima 
kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, 
mütecâviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir 
de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır 
diye, sakın boyun eğme.”112 denilmektedir. Bu ayetler el-Velı�d b. el-Muğı�-
re’nin Hz. Muhammed’e bir mik tar mal teklif etmesi ve dininden döndüğü 
takdirde bu malı ona vereceğine da ir yemin etmesi üzerine inmiştir.113 Bu 
ayette kişinin batıl bir yol üzerinde haksızlık ve düşmanlığı çok ileri götür-
mesi söz konusudur.114

Bunun yanı sıra insanın kusurlarını arama, laf taşıma, iyiliği engel-
leme, zalim ve kaba olma, cimrilik edip başkasını umursamama ve biri 

107 Mevdûdı�, Tefhimu’l-Kur’ân-Kur’ân’ın Anlamı ve Tefsiri, c.2, 44-45.
108 Taberı�, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, c.10, 249-250.
109 I�bn Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân, c.1, 246; et-Tusterı�, Tefsîru-t-Tusterî; 66.
110 el-Kurtubı�, el-Câmiu’l-Ahkâmü’l-Kur’ân, 233; Muhammed Alı� Es-Sâbûnı�, Safvetü’t-Tefâsîr 

(Lübnan: el-Mektebetü Asriyye, 2008), c.2, 538.
111 Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân, c.12, 1933.
112 68/Kalem 10-14.
113 I�bn Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân, c.3, 386-387.
114 el-Ferrâ, Meâni’l-Kur’ân, 173.
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bir şey istediğinde onu azarlama, yetimi hor görme, kibir115 gibi pek çok 
davranıştan insanlar sakındırılmıştır. Dünyada insanlar, diğer insanlarla 
hatta diğer varlıklarla birlikte yaşamaktadır. Ondaki düzen bozulduğunda 
bundan herkes etkilenecektir. Dolayısıyla burada meydana gelen olumsuz 
durum herkesi de bir ölçüde etkileyecektir.

2.3.4. Motive Etme/Davranış Kazandırma

Kur’ân’ın gelmeye başladığı zamanlarda Hz. Muhammed ve ona 
inananlar, müşrikler tarafından psikolojik, ekonomik ya da fiziksel şiddete 
maruz kalmışlar zaman zaman bu ruh hali içinde moral bozukluğu yaşa-
yabilmişlerdir. Bu tepki insanidir. Zira Fâtır suresi 7 ve 8. ayetlerde; “I�nkâr 
edenler için şüphesiz çetin bir azap var, iman edip iyi işler yapanlara da 
mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır. Kötü işi kendisine güzel gösterilip de 
onu güzel gören kimse (kötülüğü hiç istemeyen kimseye benzer) mi? Allah 
dilediğini sapıklığa yöneltir, dilediğini doğru yola iletir. O halde onlar için 
üzülerek kendini helak etme. Allah onların ne yaptıklarını biliyor.” buyru-
larak bu tepki olağan karşılanmıştır. Bunun yanı sıra bu ayetlerde iman 
ile iyi işi birlikte zikredilmesi bunların birbirinden ayrılmayacağını göster-
mektedir.116 Hata yapmayacağından emin olanlar davranışlarında eksik bir 
şey olup olmadığını sorgulamazlar. Bu aslında bir kibir halidir ve bu hal 
onu mahvedecektir. Allah’ın burada önerdiği duyarlı, kendini hesaba çekip 
davranışlarını değerlendiren kimseler olmaktır. Kurtuluş ve mahvolma 
arasındaki ayrım budur. Ayetin cümle yapısı aslında soru biçimindedir: 
“Kötü işi allandırıp pullandırılarak gözüne güzel gösterilen kişi için ne 
dersiniz?” Böyle bir kimse, alçak gönüllü ve kötülükten sakınan kimse gibi 
olamaz. Doğru karakter, kendini denetleme, hesaba çekme, çekinme ve 
sakınma davranışlarıyla ortaya çıkar. Durum böyle olduğuna göre; “Sakın 
onlar için hayıflanma.” denilmiştir ki bu insani bir istektir. Allah, kalbinde 
beliren bu arzu nedeniyle onu rahatlatmakta ve bu işin onun elinde olma-
dığını açıklamaktadır.117

I�şte böyle anlarda Allah, hem cennet müjdesi ve rızası ile inanan-
ları motive etmiş hem de onlara bu şekilde davrananlara karşı nasıl bir 
tavır almaları gerektiği ile ilgili modellemeler oluşturmuştur. Genelde 
motivenin iyilik yapmaya devam edip sabırla iyiliği sürdürmek olduğunu 

115 68/Kalem 10-14; 107/Mâ’ûn 2-3; 75/Kıyâme 33; 46/Ahkâf 17; 17/I�srâ 31-34; 93/Duhâ 
9-11; 11/Hûd 113.

116 Es-Sâbûnı�, Safvetü’t-Tefâsîr, c.2, 990.
117 Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân, c.22, 2927.
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görüyoruz. Gerçekten de pek çok kötü hadise bir şekilde bitmekte ve emek 
verilen şeyler sonunda karşılığını bulabilmektedir. Burada önemli olan 
pes etmeyip mücadeleye (pek çok açıdan) devam etmektir. Beled suresi 
17 ve 18. ayetlerde bunu örneğini görmekteyiz; “Sonra iman edenlerden, 
birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyen-
lerden olmaktır. I�şte bunlar sağdakilerdir.”118 Kötü işlerden sakınmak, iyi 
bir ahlaka sahip olmak, nefsin isteklerine uymaktan kaçınmak sabır gerek-
tiren durumlardır. Başarması kolay değildir. Bu durumda bir insanın diğe-
rine destek olması onun bu zorlu durumları aşmasına yardımcı olacaktır.119

Bir yandan sabır tavsiyesi ile inananlar sakinleştirilmeye çalışılırken 
bir yandan da onlara maruz kaldıklarına karşı davranışlarının ne olması 
gerektiği söylenmiştir. Onlardan biri şayet kendilerine biri sataşacak olursa 
mütevazı bir şekilde davranmak, kibirden uzak durmak; onlarla “selam” 
demek dışında pek muhatap olmadan yoluna gitmek olmuştur.120 Çünkü 
kendi bakış açısını, dünya görüşünü diğer insanlara dayatmak yerine 
olması gereken diğerleri ile diyalog kurmaktır.121 Bunun dışında ise yine 
affedici olmak, iyiliği sürdürmek, takvalı olmak öğütlenerek122 aslında bir 
nevi inanan insan resmi oluşturulmuştur. Bunun sonucunda onlar cennet 
ile müjdelenmiştir.

Sonuç

I�nsanın hem iç dünyasıyla baş başa kalıp düşünmeye, yenilenmeye, 
kendini gerçekleştirmeye hem de diğer insanlarla iletişim kurmaya, 
empati yapmaya, hayatında sağlam adımlar atmaya ihtiyacı vardır. Bireysel 
dünyasından uzaklaşan insan hem topluma hem de kendine yabancılaşır. 
I�nsanlarla iletişimini kesen insanlar da toplumda kendine yer bulamaz. 
Hem kendimiz için hem de diğer insanların iyiliği için birlikte yaşadığımız 
toplumda sağlıklı iletişimler kurmamız gerekir. Kur’ân’ın geldiği zaman 
bazı insanların alışkanlıklarının getirdiği bağımlılıklarla keyfi davran-
dığını, iç dünya muhasebesi yapmanın yanında diğer insanlarla sağlıklı 
iletişim kurmaktan da uzaklaştıklarını görmekteyiz. Bu gün dijitalleşme 

118 Daha fazla örnek için bkz. 41/Fussilet 34-35; 13/Ra’d 22-24; 31/Lokman 17; 11/Hûd 115; 
103/Asr 1-3; 42/Şûrâ 43.

119 Mevdûdı�, Tefhimu’l-Kur’ân-Kur’ân’ın Anlamı ve Tefsiri, c.7, 130.
120 25/Furkân 63/72; 31/Lokman 18-19; 28/Kasas 55; 17/I�srâ 37; 35/Fâtır 43.
121 Freire, Ezilenlerin Pedagojisi, 73.
122 7/A’râf 199-200; 5/Furkân 74-76; 17/I�srâ 23-28.
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çağının bir uzantısı olan sanal âlemde de -aynı davranış şekliyle olmasa 
da- bazı insanların farklı eylemlerinin onları bağımlı olmaya sürüklediği 
ve bunların benzer sonuçlar doğurduğunu görmekteyiz.

Kur’ân’ın Mekkı� ayetlerine baktığımızda Allah’ın, insanın bireyselliğini 
yeniden kazanması noktasında onu tefekküre yönelttiğini ve ondan arın-
masını istediğini görmekteyiz. Sadece bu öneriler değil, bunun yanın da 
teselliler ve örneklerle onun motive edilmesi söz konusudur. Diğer insan-
larla ilişkisinde ise iyi işler yapmanın vurgusu örneklerle açıklanırken 
hangi davranışlardan uzak durulması gerektiği de söylenmiştir. I�nsanın 
meyilleri, zaafları bilindiği için her daim dengenin olması gerektiği hatır-
latılmıştır. Yine sadece öğüt vermekle yetinilmeyip “nasıl olunması gerek-
tiğine” ilişkin davranış modellemeleri de yapılmıştır.

Kur’ân’ın söyleminden hareketle bu gün sanal gerçekliğin, gerçek 
âlemi perdelemesinden; doğaya, insanlara, yaratılmışlara bakarak, onların 
var oluşları ile ilgili düşünerek, yaratıcıyı hatırlayarak kurtulmalı ve ruh 
arındırılmalıdır. Bu zihin faaliyeti ile elde olana şükretme ve elinde bir şey 
olamayan kişinin halinin anlaşılması sağlanacaktır. Bu empati duygusunu 
kazanan insan sadece gerçek alemde insanlara karşı yardımsever, anlayışlı 
olmayacak aynı zamanda sanal dünyada ifşa ile mahremiyetin ihlali, klavye 
başından çirkin sözlerle saldırı ya da eylemsiz eylem ve eylemsiz ibadet 
yapmaktan kendini kurtaracaktır. Kur’ân’ın rehberliği insana yeniden 
insan oluşu hatırlatılıp örnek bir modelleme sunmuştur.
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Giriş

Graeme Burton, Denis McQuail ve Daniel Katz’a göre dijital medyanın 
beş temel işlevi vardır. Bunlar: 1-Bilgilendirme, 2-Toplumsallaştırma, 
3-Kamuoyu oluşturma, 4-Kültürel devamlılık, 5-Eğlendirmedir.1 Sosyal 
medyanın sayılan bu işlevleri konumuz açısından önem arz etmektedir. 
Bu önem, sosyal medyanın iletişim için fiziki sınırları aşan ve sınırsız bir 
ortam imkânı sunmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim bu vasatta aynı 
anda yüzlerce insana ulaşmak, bildiride bulunmak, koordine etmek, sevk 
ve yönlendirmek mümkün hale gelebilmektedir. Bu imkân ile büyük kitle-
lerin manipüle edilmesi mümkün olabildiği gibi, ilim ve ahlak dersleriyle 
aynı kitlelerin düzenli birlikteliklerle adeta e-ümmet halinde dönüştürü-
lerek eğitimi de mümkün olabilmektedir.2 Toplumsal birlik ve beraber-
liğe ihtiyaç duyulduğu veya birlikte hareket etme konusunda duyarlığın 
temin edilmesinde dijital medya son derece önemli katkılar sunabilecek 

1 Mustafa I�nce, “Medyada Yer Alan Bazı Toplumsal Olayların Cuma Hutbelerinde Konu Olarak 
I�şlenmesi U� zerine Bir Değerlendirme” (I. Uluslararası I�nsan ve Toplum Bilimleri Araştırma-
ları Kongresi, Karabük: Karabük U� niversitesi Yayınları, 2018), 817.

2 Nihat Oyman, “Sosyal Medya Dindarlığı”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi 28 (2016), 149.
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bir potansiyele sahiptir.3 Diğer yandan insanların dijital medya uygula-
malarını kullanarak evlendiklerine, kah eğlenip kah üzüldüklerine, “Arap 
Baharı” örneğinde olduğu gibi sistemleri dahi değiştirebilecek eylemleri 
tertip ettiklerine, hatta I�ŞI�D gibi terör örgütlerinin faaliyetlerine katı-
larak insanların hayatlarına kastetmelerine vesile olabilecek kadar dijital 
medyanın insan üzerindeki etkisini görmek mümkündür. Ne var ki birey-
lerin dijital medya ağlarında her ihtiyacını giderme arzusu, çoğu zaman 
beraberinde bağımlılığa, hatta kimi örneklerinde olduğu gibi klinik vaka-
lara da sebep olabilmektedir. Bilinçli kullanılmadığı zaman psikolojik ve 
biyolojik problemlere yol açan dijital medya bağımlılığı, zaman ve mekân 
mefhumunu değiştirerek bireysel ve toplumsal yaşamın farklı boyutlarla 
yorumlanmasına da sebep olabilmektedir.4

Dijital medya sayesinde çağımız her açıdan hız kazanmış, günümüz 
itibariyle fiziki dünyanın sınırlarını berhava etmiştir. Lakin dijital 
medyanın, girift yapıdaki bilgi ve belgeleri toparlayıp analiz etmek gibi 
bir işlevi ve amacı bulunmamaktadır. Bu konjonktürde insan, yaşamını 
kendisine özgü bir şekilde yaşayabilmek için bir çıkış yolu bulmak zorun-
dadır. Bu nedenle iletişimin “mekanik” ve “medyatik” olmaktan çıkarılıp 
insanileştirilmesi elzemdir. Zira dijital medya duygusuzdur; ürünlerini 
faydalı-zararlı, iyi-kötü gibi insanı� bir ayrıma tabi tutmaz. O, göz yaşı 
nedir bilmez ama yeri gelir katılımcılarını hüzünlendirir ve ağlatabilir.5

Dijital medyada boy gösteren sosyal ağlar aynı zamanda kültürün 
bütün unsurlarıyla ilişki içerisindedir. Bu sanal ilişkilerde en çok işlevsel-
liği olan öğe ise kuşkusuz dindir. Bu durumun dinin hayatı ve insanı bir 
bütün olarak kucaklıyor olmasına bağlamak mümkündür. Dini duyarlılığı 
olan insanların sahip oldukları dini formasyonu dijital medyada paylaş-
maları, popüler kültür vasatı olan sosyal medyada popüler dindarlığın da 
doğmasına zemin hazırlamıştır. Dine dair bilgileri sosyal medya tarafından 
determine edilen bireylerin, doğal olarak dini algıları da sosyal medya 
söylemleriyle şekillenecektir. Dijital platformların günlük yaşamdan farklı 
bir jargon ve onun şekillendirdiği din algısının günlük yaşamdan farklı 
bir mahiyette olacağı yadsınamaz. Sosyal medya ile dönüşen bireylerin 

3 I�nce, “Medyada Yer Alan Bazı Toplumsal Olayların Cuma Hutbelerinde Konu Olarak I�şlen-
mesi U� zerine Bir Değerlendirme”, 817.

4 Oyman, “Sosyal Medya Dindarlığı”, 126-127.
5 I�sa Kayaalp, “I�letişimin Onuru: Fıtrat Ahlakı”, Diyanet Aylık Dergi 253 (Ocak 2012), 6-7.
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yaşamı, din algısının dönüşümünü de beraberinde getirmiştir.6 Ne yazık 
ki bu dönüşüm hem sosyal medya katılımcılarını hem de dinin manevi 
otoritesini son derece yıpratmış durumdadır. Zira dijital platformun 
verdiği imkanları kullanarak ve müstear bir kimliğin ardına sığınarak 
sonuçları hakkında kaygısızca paylaşımlarda bulunanlar, faydalı olabilme 
potansiyeli olan dijital medyanın türlü zararlarla meşbu hale gelmesine 
sebep olmuştur. Bu zararla yüzleşmek durumunda bırakılanlardan birisi 
de Allah kelamı Kur’ân’dır. Paylaşımlara konu olan ayetlerin bağlamından 
kopuk, yersiz ilişkilendirmelerle,7 mezhebi, meşrebi, hatta nefsanı� atışma-
larla son derece yıpratıldığı, diyalogdan çok monoloğa, müzakereden çok 
münakaşaya dönüşen paylaşımlarla ne yazık ki Kur’ân bizzat inananları 
tarafından manen tahrif edilmektedir. Oysa Kur’ân’ın mana ve maksadı 
hakkında konuşuyor olmak demek, bir anlamda Allah Teala’dan nakilde 
bulunmak anlamına geleceği için Kur’ân’ı anlamak, açıklamak, mana ve 
maksadını tespit edip başkalarıyla paylaşmak müktesebat, usul ve göze-
tilmesi gereken bir takım etik değerleri gerekli kılmaktadır. Bu çalışma, 
bu değerlere işaret eden bazı ayetlerle konuyu tahlil etmeyi amaçlamak-
tadır.

1. Kur’ân’ın Tefsiri ve Tefsire Olan İhtiyaç

Kur’ân, insanın hidayeti8 amacıyla Allah Teala’nın lütfunun9 bir teza-
hürü olarak nazil olmuştur. Bu amaca matuf olarak Kur’ân, insanlığın 
hidayetine yönelik (huden li’n-nâs)10 bir muhtevaya sahiptir. Bu mahi-
yetiyle Kur’ân, inananlar için ilahi bir kılavuz, bir rehberdir. Kur’ân’ın 
ilk muhatapları olan nüzul dönemi insanları, Kur’ân’ın hem diline vakıf 
olmaları hem de nüzulün bağlamına bizzat şahit olmaları nedeniyle onu 

6 Oyman, “Sosyal Medya Dindarlığı”, 127.
7 Bu yersiz ve bağlamsız ilişkilendirmelere 2017 referandumu bağlamında güncel bir örne-

ğin tahlili için bk. Fatih Tiyek, “Sosyal Medyadaki Ayet Paylaşımlarında Dikkat edilmesi Ge-
reken Hususlar (16 Nisan 2017 Referandumu Bağlamında)”, Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (27 Aralık 2017), 353-378.

8 el-Bakara 2/2.
9 Nüzul (ل

ُ
ز

ُ
kelimesinin misafire hazırlanan ikram anlamına geliyor olması bize göstermek (ن

-

tedir ki Kur’ân-ı Kerim’in inzalini konu edinen ayetler (ör. A� l-i I�mrân 3/7, en-Nı�sâ 4/105, 
I�brâhı�m 14/1, el-Bakara 2/136, 231, el-En’âm 6/114) aynı zamanda Kur’ân’ın Allah Tea-
la’nın kullarına bir ikram ve ihsanı olduğunu da ifade etmektedir. Bk. Zekeriya Pak, Tefsir 
Usûlü (Ankara: Bilay (bilimsel Araştırma Yayınları), 2020), 28.

10 el-Bakara 2/2.
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anlamakta ciddi bir sorunla karşılaşmamışlardır.11 Zira Kur’ân, ilk muha-
taplarıyla anladıkları ortak bir dil üzerinden iletişim kurmuş ve yirmi üç 
yıllık süre zarfında bizzat yaşadıkları olaylar eşliğinde onlarla canlı bir 
diyalog kurmuştur. Bu durum, ilk muhatapların Kur’ân’ı anlamasında 
kıyas kabul etmez bir avantaj ve farklılık meydana getirmiştir. Ancak 
Kur’ân’ın anlaşılmasında son derece müspet katkısı olan bu iki husus, 
Nebi (as) ve sahabenin vefatının ardından gelen yeni nesiller açısından 
anlama sorununun cereyan ettiği iki temel alan olmuştur. Zira dil deği-
şime uğramış, bağlam ise nispeten kaybolmuştur. Dilin değişimi kelime-
lerin taşıdığı anlamların değişim ve dönüşümüyle asli safiyetini kaybe-
derken bağlam ise kayda alınmayan kısımlarıyla karanlığa, kayıt altına 
alınanlardaki ihtilaf ve ravı� katkılarıyla müphemliğe maruz kalmıştır. 
Kem âlât ile kemâlât’ın olamayacağı malum olduğu üzere, elde mevcut 
malzeme, Kur’ân’ın nüzul dönemi otantik anlama ulaşmayı kusurlu hale 
getirmiş, müfessirin yükünü artırmıştır.

Kur’ân’ın anlaşılması için en temel iki unsur olan dil ve bağlam 
bilgisinin tarihsel süreçte uğradığı aşamalar, Kur’ân’ın anlaşılması için 
oldukça geniş bir formasyonu da gerekli kılmıştır. Müslümanların tama-
mının bu müktesebata sahip olamayışı, beraberinde Kur’ân’ın tefsirini 
de zorunlu hale getirmiştir.12 Zira Allah’a (c.c.) iman eden Müslümanlar, 
O’nun buyruklarını öğrenmeyi, anlamayı ve hayatlarına tatbik etmeyi bir 
vecibe olarak bilirler. Hayatlarını Kur’ân ile şekillendirmek, davranışlarını 
kendilerine örnek gösterilen elçinin ahlakıyla süslemek isterler. Bu inanç, 
doğal olarak Kur’ân’ın ayetlerini hayata taşımaya, ayetlerin hayatın ilgili 
her veçhesinde gündeme getirmelerine vesile olacaktır.

Kur’ân’da insanın yaratıldığı fıtrı� yapının, din ile olan ilişkisine 
işaret edilmiştir.13 Bu husus, insan fıtratı ile ilahı� buyrukların birbiri ile 
olan uyumuna da delalet etmektedir. O� yle ki I�bn Teymiye (ö. 728/1328) 
I�slam’ın getirdiği değerlerin insanın fıtrı� yapısı içerisinde garı�zı� 
(yerleşik/gömülü) olarak mevcut olduğunu, peygamberlerin gönderiliş 
amacının da insan fıtratında mevcut bulunan bu değerlerin kendisine 

11 Ayrıntı için bk. Muhammed Bahaeddin Yüksel, Kur’ân’ı Farklı Anlama ve Nedenleri (Ankara 
Okulu Yayınları, 2017).

12 Kur’ân tefsirini zorunlu kılan farklı sebepler için bk. I�smail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi (I�stan-
bul: Fecr Yayınevi, 1996), 1/32-38.

13 er-Rûm 30/30.
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hatırlatılmasından ibaret olduğunu ifade etmiştir.14 Bu sebeple inanma 
ihtiyacı insanda fıtridir, temel bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç, hayatın her 
alanında kendisini hissettirecektir. Din denilen hakikat, hayatın belli bir 
kısmına hapsedilebilecek bir olgu değildir. Aksine din, insanın her türlü 
davranışına kendisinden bir renk katar, bir eser bırakır; hayatın bütün 
aktiviteleri dinin rengiyle boyanır. Kuşkusuz dinin etkisini görebilece-
ğimiz alanlardan birisi de sosyal medya olarak bilinen dijital platformlar-
daki paylaşımlardır.

2. Tefsirde Usûl
Sosyal medya paylaşımlarında Kur’ân ayetleri ve onlara dair açık-

lamalar söz konusu ise, orada murad-ı ilahı�den söz ediliyor demektir. 
Yapılan ayet açıklamaları usulüne uygun olsun veya olmasın, yapılan iş 
tefsire yönelik bir faaliyet iddiasındadır. Usul alimi Kâfiyecı� (ö. 879/1474) 
tefsiri: “Tefsir ilmi, muradına delalet ediyor olması cihetiyle Allah kela-
mının hususiyetlerini araştıran bir ilimdir”15 şeklinde tarif etmiştir. Tarif-
teki muradına delalet ediyor olması cihetiyle ifadesi, bir iddiayı dillendir-
mektedir. Zira bu kayıt, tefsirin bir anlamda Allah adına konuşmak, O’nun 
muradına tercümanlık yapmak demek olduğunu göstermektedir ki tefsir 
denilen faaliyet, aslında zımnen bunu da ifade etmektedir. Bu hususiyet, 
tefsirin son derece mühim ve mesuliyet gerektiren bir faaliyet olduğunu 
gösterir. Bu, iman edenler açısından böyledir. Dolayısıyla tefsirin bir 
usulden yoksun, yöntemsiz, gelişi güzel, her önüne gelenin bilgisizce fikir 
beyan edebileceği bir alan değildir. Tefsir çağlar öncesine ait olan ilahi bir 
metni anlamak ve onu muradına uygun bir şekilde açıklamak ise, bunun 
elbette ki bir usulü ve bu usul çerçevesinde onu anlayıp açıklamak isteyen 
kişide geniş bir formasyonu gerektirecektir. Metnin ilahi mahiyette 
olması, yapılacak faaliyeti daha da mühim ve mesuliyetli kılmaktadır.

Sosyal medyada yapılan ayet paylaşımları ve bu ayetler üzerinden 
verilen mesajlar, ne yazık ki paylaşım sahiplerinin ne tefsire dair bir usule 
ne de Kur’ân’ın muhtevasına dair bir bilgiye sahip olduklarını göster-
mektedir. Ayetler, adeta paylaşım sahiplerinin kişisel görüşleri için bir 

14 Takiyyuddı�n Ahmed I�bn Teymiyye, Mecmû’u fetâva, thk. Abdurrahmân b. Muhammed I�bn 
Kâsım (Medı�ne: Dâru’l-vefâ, 1995), 16/348. Benzer yaklaşımları için aynı eserde bk. 2/6, 
72; 4/45; 5/260; 6/575-576; 8/312; 10/135, 466. Ayrıca bk. Adil Bor - Harun Şahi�n, “Din 
ile I�lişkisi Bağlamında Fıtratın Mahiyeti”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22/3 (2018), 1676.

15 Muhammed b. Suleymân el-Kâfiyecı�, et-Teysîr fî kavâ’idi ’ilmi’t-tefsîr, thk. Nâsır b. Muham-
med el-Matrûdı� (Dımaşk: Dâru’l-Kalem, 1990), 150.
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payanda yapılmakta, ilahi otorite üzerinden görüşler meşrulaştırılmak-
tadır. Münakaşalara konu olan ayetler, bağlamından kopuk, maksadından 
uzak, metinde olmayan eklemelerle asli mana tahrif edilerek kullanılmak-
tadır. Ayetler, bir hakikatin tespitine yönelik bir başvuru kaynağı olmaktan 
çok, ihtilafın, ayrışmanın, hatta nefsı� tatminlerin bir aparatı olarak kulla-
nılmaktadır. Bu durum, dijital platformlarda ayet paylaşımlarının sorunlu 
bir temelde, etikten yoksun olarak gerçekleştiğini göstermektedir.

3. Dijital Medya ve Din
O� zellikle Web 2.0 versiyonuyla insanların istifadesine sunulan inte-

raktif dijital platformalar, kültür ve bilgi akışında son derece radikal deği-
şimlere sebep olmuştur. Sadece bilginin akışını değil, bireyin kendisinin de 
kimlik ve şahsiyetinde önemli değişimlere sebep olmuştur. Dijitalin yeni 
ve renkli dünyasında boy gösteren sosyal medya platformu hem insanlar 
arası çok farklı bir ilişkiler ağını hem de iletişimde yeni bir jargonun 
oluşmasını sağladı. Bu dijital dünyada bireyler müstear bir ismin ardına 
gizlenmenin vermiş olduğu öz güvenle adeta sınırsız bir özgürlük alanı 
temin etmiş, gerçek hayatta bilinçaltında birikmiş, mahsur kalan duygu 
ve düşüncelerini kaygısızca ilan edebilme imkâna kavuşmuştur.16 Ancak 
bu imkânın bir neticesi olarak şekillenen mevcut durumda, din dilinin17 
itminan, ahlak ve erdem üzerinden bireyde inşa ettiği karakter ve kimliğin 
bu yeni dijital dünyada nasıl bir varlık bulacağı meselesi bugünün felsefe 
çevrelerinin tartıştığı hararetli konular arasına dahil olmuştur.18

Bireyin dijital platformlarda gösterdiği aktiviteler, günlük hayatta 
sahip olduğu kimlikten farklı bir mahiyet arz etmekte olup sanal dünyanın 
bu yeni kimliğine sanal kimlik denilmektedir.19 Kendisini ifade etme 
biçimi olan sanal kimlik, dinamik bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede kimlik 
üretiminin iki boyutundan bahsedilebilir. Bunlardan birisi olan “kimlik 
duygusu”, kişinin kendi kimliğine ait bir süreci imlerken ikincisi olan 
“kimlik ataması”, diğer muhatapların kimlik boyutuna dair edindikleri 

16 Oyman, “Sosyal Medya Dindarlığı”, 130.
17 Din Dili ve çerçevesi hakkında ayrıntı için bk. Mustafa Mücahit, “Cami Eğitiminde Kullanı-

lan Din Dilinin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi” (Uluslararası Cami Sempozyumu 
(Sosyo-Kültürel Açıdan), Malatya: I�nönü U� niversitesi Yayınları, 2018), 725-751.

18 Mustafa Ekici, “Medya Dili Ekseninde Ayrışma Nedenleri”, Toplumsal Birliğin Güçlendirilme-
sinde Dinî Söylemin Önemi (I�stanbul: Gaziantep U� niversitesi, 2016), 419.

19 Yahya Turan, “Sosyal Medyanın Kimlik Gelişimindeki Rolü” (Uluslararası Kişilik ve Karakter 
I�nşâsında Dinin Yeri Sempozyumu, Ordu: Ordu U� niversitesi I�lahiyat Fakültesi, 2016), 409.
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düşünceleri ifade etmektedir.20 Dolayısıyla dijital dünyanın sanal bireyi, 
dijital platformlarda nasıl görünmek istiyor veya sanal muhatapları tara-
fından nasıl görülmek isteniyorsa, ona uygun bir kimliğe bürünebilmek-
tedir. Ardına gizlendiği bu sanal kimlikle birey, toplumsal denetim ve 
normlardan uzak olarak düşüncelerini alabildiğine özgürce ifade edebil-
mektedir. Geçek hayatta katılmaktan çekineceği sanal grup ve topluluk-
lara katılabilmekte, baskı altında tuttuğu düşüncelerini kaygısızca ifade 
edebilmektedir. Bu ise sanal kimlikleri oldukça cazip hale getirmektedir. 
Ancak bu cazibe aynı zamanda bireyin gerçek hayatı ile sanal hayatı 
arasında sürekli maske değişimini gerektireceği için, beraberinde kimlik 
çatışmasını da gündeme getirecektir.21 Bunun doğal sonucu olarak kimlik 
bunalımı ve klinik vakaların oluşması söz konusu olabilmektedir. Zira 
dijital platformlar ve oradaki sosyal ağlar, birey kimliğinin dış etkilere son 
derece açık olduğu ortamlardır. Bu dış etkiler sonucu kimliğin dönüşümü 
ise çoğu zaman kaçınılmaz olup yıpratıcıdır. Kimliğin bu dönüşümüne 
Gonzales ve Hancock “kimlik kayması” ismini vermişlerdir.22

Toplumlara bakıldığında birçok dindarlık tipleri bulabiliriz. O� rneğin 
burjuvazi dindarlığı, çiftçi dindarlığı, esnaf ve zanaatkârlar dindar-
lığı, şehir dindarlığı, bürokrasi dindarlığı, kır dindarlığı gibi… Hızla 
gelişen teknolojinin fiziki sınırlılıklarını kaldıran iletişim ağlarını insan-
lığın hizmetine sunmasıyla birlikte sosyal medya dindarlığı tabiri de 
bu dindarlık tipolojileri arasındaki yerini almış bulunmaktadır. Post 
modern bir zeminde gelişen sosyal medya dindarlığı, bireyin paylaşımla-
rında sunduğu dindarlık profilinin, aslında gerçek hayatında tam olarak 
neye tekabül ettiği veya etmediğini teste tabi tutma imkânı vermediği 
için, bilginin ahlakiliği sorununu da gündeme getirmektedir. Bu durum, 
sosyal medyanın pazarlama ve gösterişçi dindarlığa oldukça müsait bir 
platform olduğunu göstermektedir. Bu durum aynı zamanda, dindarlığın 
popülizme ve gösterişe açık olduğunu da göstermektedir. Sonuçta sosyal 
medya, kendi sanal dünyasında bireylerini yalnızlaştırarak dinin toplum-
sallaştırma işlevine mâni olabilmekte ve bireyselleşen dindarlık, nihaye-
tinde sanal ekranlarda gösterişten ibaret kalmaktadır.23

20 Cemile Tokgöz Bakıroğlu, “Sosyalleşme ve Kimlik I�nşası Ekseninde Sosyal Paylaşım Ağları” 
(Akademik Bilişim 2013, Antalya: Akdeniz U� niversitesi, 2013), 999.

21 Turan, “Sosyal Medyanın Kimlik Gelişimindeki Rolü”, 409-410.
22 Turan, “Sosyal Medyanın Kimlik Gelişimindeki Rolü”, 410.
23 Oyman, “Sosyal Medya Dindarlığı”, 139-140.
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Gelişen teknoloji ve bu teknolojinin sunduğu iletişim ağları nedeniyle 
içinde bulunduğumuz çağa bilgi çağı ve iletişim çağı ismi verilmiştir. Ancak 
bu ortamın bireyi kuşattığı nihai sonuca baktığımızda içinde bulundu-
ğumuz çağın medya çağı olarak tanımlanmasının daha isabetli olacağını 
söylemek mümkündür. Zira sanal dünyasında bireyselliğe mahkûm ettiği 
insanları gerçek hayattan soyutlayan iletişim çağı, aslında ve hakikatte 
bireyi Tanrı’yla, tabiatla ve hemcinsleriyle hatta bizatihi kendisiyle ileti-
şimde köklü sorunlar yaşadığı bir iletişimsizlik zindanına mahkûm etmiş-
tir.24

Her şeyden önce sanal medya bireyin din ile olan bağında çözülme-
lere, yapay ve donuk bir ilişki biçiminin oluşmasına sebep olmuştur. Dinin 
o sıcak ve derunu ilişki biçimi sanal dijital platformlarda kaybolmuştur. 
Oysa dijital medyanın oldukça sıradan ve yapay, anlık ve iz bırakmayan 
tatminlerine karşılık din, bireye hakiki bir itminan, erdem ve derin bir 
sükûnet bahşetmektedir. Dinin bireye kazandırdığı bu gerçek ve hakiki 
kazanımların, endüstriyel bir tüketim ürününe dönüştürerek tüketme 
kabiliyetinde olan sosyal medya, doğal olarak dini kendisine rakip olarak 
görecektir.25

Din-sosyal medya rekabetini bilgi teorisi üzerinden tanımlayacak 
olursak; bilgi sosyal medya için kullanım değeri olan bir ürün iken, vicdan-
larda yeşeren din sahasındaki bilgi, gönle şifa veren, yaramızı sağaltan 
bir nimet, ilahi bir lütuf olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususa işaret 
eden birçok ayetten birisinde Allah Teâlâ: “Ey insanlar! Rabbinizden size 
bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet 
gelmiştir.” (Yûnus 10/57) buyurmuştur. Oysa medyanın dil ve kavram-
larındaki temel argümanların tamamı batılı ideolojik bagajlar taşımak-
tadır. Maalesef medyanın bu temeli onu, kapitalizmin ana endüstrile-
rinden birisi konumuna getirmektedir. Batıda yaşanan dini tecrübeden 
de meşruiyet kesbeden bu temel yapı, medyanın neden din karşıtı bir 
jargon ürettiğini de izah eder mahiyettedir. Bireyi doğaya karşı bir savaş 
içinde konuşlandıran bu yapı, ideolojik tarafı ile din duygusunun tam da 
karşısında konumlanmıştır. Doğal yapısı gereği oldukça din karşıtı olan 
medyanın olayları yorumlamada dayandığı temel yapısı da materyalist 
olup doğa ve doğallık karşıtıdır. Oysa din, bir dağa âşık olup “Uhud bizi 

24 Yusuf Kaplan, “Medyadaki Fizikı� Şiddet mi Medyanın Ontolojik Şiddeti mi?”, Din ve Hayat 
TDV - İstanbul Müftülüğü Dergisi 15 (2012), 121.

25 Ekici, “Medya Dili Ekseninde Ayrışma Nedenleri”, 418.
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sever, biz de Uhud’u severiz” diyerek dağlarla, kuşlarla, toprakla, suyla 
dostluk kurabilen, toplumundaki sıradan bireylerden muhteşem kahra-
manlar çıkarabilen, medyanın yapay ve sıradanlığında istatistiğe dönüşen 
bireyine karşılık her insan tekini biricik ve değerli kılan bir sistemdir.26

Dijital platformların sanal dünyalarına ait bu menfi yönün bireyleri 
öğütücü etkisine karşı durabilmek için kuşkusuz toplumsal değer ve dini 
normların gözetilmesi gerekir. Yeni dijital dünyanın günümüz açısından 
vazgeçilmez bir yaşam biçimi olduğu bir gerçek olduğuna göre, günümüz 
toplum ve medeniyetleri, başkalarına ait formları ancak kendi normları 
çerçevesinde reforme edebilme kabiliyetleri oranında hayatta ve kendi 
olarak kalabilme imkânını bulacaklardır. Bu ise, toplumların ancak kendi 
normlarına sadık kalmaları ile mümkündür. Kendi normlarını yaşamak 
yerine başkalarının normlarını yaşayanlar, onların normlarıyla deforme 
olurlar.27 Zira medyanın ne söyleyeceğimizi değil, ne hakkında düşüne-
ceğimizi determine ettiği dikkate alınırsa, hedef kitlesinin, örneğin I�slam 
dinini nasıl algılayacakları, dahası I�slam kelimesini duyduklarında zihin-
lerinin neyi çağrıştıracağını da büyük ölçüde belirleme kabiliyetine sahip 
olduğunu görebiliriz. O� rneğin yapılan birçok araştırma Alman medya-
sının 11 Eylül olayları öncesinde I�slam’ı şiddet ve terörle ilişkilendirme 
oranı %50 oranında iken, 11 Eylül sonrası bu oranın %80’nin üzerine 
çıktığını ortaya koymaktadır.28 Bu süreçte medyanın sunumlarına bakıl-
dığında I�slam’ı bir din olarak değil, Batı karşıtı ve Batıya meydan okuyan 
hasım bir ideoloji olarak sunduğu görülecektir. Yani I�slam, Batılı insan-
ların zihinde klişe ve stereotiplere uygun bir şekilde yeniden üretil-
mekte ve kurgulanmaktadır. Bunu farklı bir ifade ile söylemek gerekirse 
medya, Samuel Huntington’un (ö. 1993) “medeniyetler çatışması” tezini 
iletişimsel olarak kurgulamakta, I�slam’ı kendilerine bir tehdit ve tehlike 
olarak pazarlamaktadır.29 Bu durum, sosyal medyanın gücünün boyutla-
rını açıkça göstermektedir.

Kuşkusuz dijital dünyanın sunduğu bu potansiyel gücün kontrol 
edilmesi, hatta faydalı yönde değerlendirilmesi elzemdir. O� rneğin dinsel 
söylemlerin dile getirilmesi açısından günümüzde medya, sadece bireysel 

26 Ekici, “Medya Dili Ekseninde Ayrışma Nedenleri”, 422.
27 Kaplan, “Medyadaki Fizikı� Şiddet mi Medyanın Ontolojik Şiddeti mi?”, 117.
28 Orhan Gökçe, “Avrupa Medyasının ve Kamuoyunun I�slam Algısı” (I�slamofobi Kolektif Bir 

Korkunun Anatomisi, Sivas, 2011), 75.
29 Orhan Gökçe, “Avrupa Medyasının ve Kamuoyunun I�slam Algısı”, 77.
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veya bazı dini grupların düşüncelerini çevrelerine iletme konusunda 
kullandıkları bir platform değildir. Sosyal medya aynı zamanda günümüz 
hemen her toplumda resmi din anlayışının teşekkül ettirilmesi ve yaygın-
laştırılmasında başvurulan bir vasıta konumundadır. Bu çerçevede medya, 
medya gücüne sahip olanların kimliği ve hedeflerine göre şekillenen, 
son derece mühim bir silah durumundadır.30 Müslümanlar açısından bu 
imkânın âtıl bırakılması, görmezden gelinmesi düşünülemez. Nitekim 
tarihte peygamberler ve din davetçileri, dinin toplumlara iletilmesinde 
elverişli ortam olarak gördükleri panayırlar, tapınaklar ve mabetler gibi 
davetlerini ifade edebilme imkânı buldukları dönemin sosyal medya plat-
formu olarak görülebilecek yerleşim merkezlerini hedefleri için bir vasıta 
olarak görmüş ve onlardan istifade etmişlerdir.31

Dine dair sahih bilgilerin toplumlara ulaştırılmasında bugünün sosyal 
medyası olan dijital platformlar, dil ve coğrafi sınırları kaldırmıştır. Sosyal 
medyanın fiziki sınırları ortadan kaldıran bu mahiyeti, bütün dünya sathına 
yayılmış olan Müslümanları, sanal ortamında biraya getirebilmekte ve 
tabiri caizse “dijital/e-ümmet” olabilmelerine imkân vermektedir.32 Böyle 
bir imkânın görmezden gelinmesi Müslümanlar açısından kabul edilemez. 
Zira sosyal medya dinin eğitim ve öğretimi açısından da kullanıcılarına 
sanal bir eğitim ortamı sunma kabiliyetine sahiptir. Bu ortam, günlük 
yaşamın bireyler önüne koyduğu uzaklık, maddi yetersizlik, bedensel 
engellilik ve benzeri birçok engeli de bertaraf ederek paydaşlarına sesli, 
görüntülü ve yazılı mebzul derecede materyallere zahmetsiz ve ücretsiz 
olarak ulaşmalarına imkân vermektedir. Dahası görüntülü konuşabilme ve 
canlı yayın yapabilme imkanlarıyla kullanıcılarına birçok hususta tasarrufu 
sağlamakta ve bazı hususlarda yüz yüze eğitimin imkanlarını yakalamanın 
ötesinde, onu da aşabilmektedir.33

Sosyal medyanın bu imkanına rağmen, günümüzde din konusunda 
bazı uzman kişilerin dijital platformları tercih etmemesi bir tercih olarak 
görülse de bu durum, büyük ölçekte gençliği çepeçevre kuşatmış bir alanın 

30 Şinasi Gündüz, “Dinsel Söylemin Medyatikleşmesi ya da Medya Vaizleri”, Eskiyeni 17 (10 
Haziran 2010), 47.

31 Gündüz, “Dinsel Söylemin Medyatikleşmesi ya da Medya Vaizleri”, 46.
32 Mehmet Haberli, “Sosyal Medyada Dini I�nanç ve Ahlaki Değerlerin Dejenerasyonu U� zerine 

Bir Değerlendirme” (I. Uluslararası I�nsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ka-
rabük: Karabük U� niversitesi Yayınları, 2018), 642.

33 Haberli, “Sosyal Medyada Dini I�nanç ve Ahlaki Değerlerin Dejenerasyonu U� zerine Bir De-
ğerlendirme”, 643.
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kontrolsüz bırakılması ve potansiyel gücü son derece yüksek olan bir 
alandan onların mahrum bırakılması anlamına gelecektir. Aksine sosyal 
medyanın din hizmetlerinde kullanılması için bir rehberliğe ve dijital 
dünyanın bu yeni medyasında dinı�-ahlâkı�-kültürel alanda yapısal olarak 
ortaya çıkaracağı boşluğun doldurulmasına ihtiyaç vardır. Zira özellikle 
dinin belli konu ve başlıklarının öne çıkarıldığı sosyal medya uygulama-
ları (Facebook, Twitter, Instagram, bloglar vb.) çoğu zaman yoğun ilgiye 
ulaşabilmektedir.34 Bu ilgi neticesinde Kur’ân ve ayetlere dair elde edilen 
bilgilerin sağlıklı ve sahih olması önem arz etmektedir.

4. Medya Vaizliği
Din adına ekranlarda arzı endam edip sohbet eden, hazırlanan prog-

ramlarda dinleyicilere çeşitli dini konularda konuşan kimseleri ifade 
etmek için kullanılan35 medya vaizliği ifadesi, geçtiğimiz yıllarda Diyanet 
I�şleri Başkanlığının düzenlediği bir toplantıda dönemin başbakanı sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmasında “Bizi medya vaizlerinden 
kurtarın” şeklindeki serzenişiyle daha bir önem kazanmıştır.36 Şu bir 
gerçektir ki tarih boyunca din üzerinden menfaat devşirmeye çalışan 
insanlar hep var olagelmiştir. Sosyal ve siyasal yapılarda meşrulaştırma 
aracı olarak da suiistimale konu olan bu oluşum, ne yazık ki toplumu 
din üzerinden ama dinin sahih bilgisini tahrif ederek insanları manipüle 
etmiştir.37 Ne yazık ki bu tarz bir yönelim günümüzün sosyal medyasında 
da söz konusudur.

Sosyal medya yapısı gereği, ticari bir değer üretmek zorundadır. Bu 
efektif ürün ihtiyacı sadece dinı� alanda değil, aslında hayatın hemen her 
alanında sansasyonel kişi ve olaylara gereksinim duyar, hatta onları üretir. 
Sahih bir din tasavvuruyla insanları ekran karşısında tutmanın zor olaca-
ğını düşünen dijital medya, bunun yerine Kur’ân’da şifreler arayıp onları 
çözen, temel ibadetlerde aykırı görüşler ortaya koyan ya da sivri görüşle-
riyle bir pop star gibi izleyici önüne çıkarılan kişileri seçer.38 U� lkemizde 

34 Adem Korukcu vd., “Sosyal Medya ve Din: Facebook O� rnekleminde Dini I�çerikli Paylaşım-
lar U� zerine Bir Değerlendirme” (Bartın: Bartın U� niversitesi I�slami I�limler Fakültesi, 2015), 
514.

35 Mustafa Karataş, “Medya Vaizliği (Analitik Bir Yaklaşım)” (Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, 
Ankara: Diyanet I�şleri Başkanlığı Yayınları, 2011), 298.

36 Karataş, “Medya Vaizliği (Analitik Bir Yaklaşım)”, 298.
37 Gündüz, “Dinsel Söylemin Medyatikleşmesi ya da Medya Vaizleri”, 47.
38 Ekici, “Medya Dili Ekseninde Ayrışma Nedenleri”, 417-418.
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“medya vaizliği” tabiri çerçevesinde dile getirilen bu tanımlamalar, ABD 
sosyal medyasında I�ncil mesajını televizyon aracılığıyla insanlara duyur-
maya çalışan televizyon vaizleri ve papazları tanımlamak üzere “televan-
jelik” kavramıyla ifade edilmiştir.39

Bu çerçeveden bakıldığında medyanın bir endüstri olduğunu 
söylemek mümkündür. Bu endüstrinin efektif, değerli ve dinamik bir 
şekilde sürekli gelişen ürünlere ihtiyacı vardır. Din de dahil olmak üzere 
bu endüstriye malzeme edilen her şey, zamanla kullanılıp atılacak sıradan 
ürünlere dönüşeceğini unutmamak gerekir.40 Oysa din basit çıkarlar 
güdülemeyecek kadar asil bir dünyadır. Onda, dünyada sahici insanlar ve 
o insanların hayatına erdem ve sükûnet katan hayati değerler vardır. Bu 
hayati değerlere ulaşmak için mücadelesi verilmiş muhteşem adanmış-
lıklar vardır. Dolayısıyla burada yapılacak iş, zıddına benzemek değildir. 
Arnold Lunn’un ifadesiyle “Sanat eserleri çileci ve utançsızdır. Kültür 
endüstrisi ise pornografiktir, lakin iffet taslarlar.” Dolayısıyla din iffettir, 
bunun dışına çıkıldığında zıddına dönüşür.41

Genel olarak sosyal medyaya bakıldığında çeşitli medya kuruluşlarının 
halkın din ve dindarlıkla ilişkisi üzerindeki manipülasyonlarının hiçbir 
zaman eksik olmadığı görülür. Gerek toplum genelinde seküler algının 
yaygınlaşması ve böylece dini değerlerin sıradanlaştırılması açısından 
“medya vaizleri” önemli bir rol oynamaktadır. Medya vaizleri arasında 
cinci hocalar, üfürükçüler ve masa başı din uzmanları başat rolü oynarlar. 
Dinin tersyüz edildiği bu anlatımların sahibi medya vaizlerinin, bayram 
ve dini günler gibi her vesilede dijital ekranlardan insanlara sunma ısrarı, 
şayet bir toplumsal mühendislik değil ise, bilgi kirliliği yanında toplumun 
değerlerinde de hasara neden olduğunun görülmesi gerekir.42 Bir genel-
leme yapmadan mevcut bir damarı tanımlamaya yönelik olarak ifade 
edilecek olursa, medya vaizliğinde Kur’ân ayetleri bağlamsızdır, dilsizdir. 
Ayetlerin bağlamı da dili de medya vaizinin konjonktüre göre gözettiği 
hedeflerle sınırlıdır. Dolayısıyla ayetler, medya vaizinin hedefleri çerçeve-
sinde dile gelir ve konuşur.

39 Gündüz, “Dinsel Söylemin Medyatikleşmesi ya da Medya Vaizleri”, 46.
40 Ekici, “Medya Dili Ekseninde Ayrışma Nedenleri”, 423.
41 Ekici, “Medya Dili Ekseninde Ayrışma Nedenleri”, 423.
42 Gündüz, “Dinsel Söylemin Medyatikleşmesi ya da Medya Vaizleri”, 49.
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5. Dijital Medyada Ayet Paylaşımı
Dijital ortamlar, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası durumundadır. 

Dijital dünyanın görmezden gelinmesi veya bertaraf edilmesi mümkün 
ve mantıklı da olmadığına göre, bir imkân olan bu platformların bireyin 
sağlıklı istifadesinin gerçekleşmesi için tedbirlerin alınması ve yöntem-
lerin geliştirilmesi gerekir. Eğitimden ülke savunmasına, sağlıktan devlet 
kurumlarına, sokakta, caddede, okulda, hastanede, alış-veriş merkezinde, 
arabada evimizde hatta telefonlarla cebimize kadar hayatın her kademe-
sine girmiş olan dijital dünya, bireyin dünyasını şekillendirip yönlendi-
rirken, aynı zamanda bireyin dünyasından da etkilenmekte ve şekillen-
mektedir. Bu interaktif yapı, elbette ki bireyin dini duyarlılığına da konu 
olacaktır. Kuşkusuz bunun en bariz yansımasını, dijital platformlarındaki 
ayet paylaşımlarında görmek mümkündür.

Kur’ân’ın tarihsel bir süreçten sonra bir metin olarak önümüzde 
duruyor olması, onun algılanma sürecine işaret eden birinci aşama iken; 
onun anlaşılma keyfiyetine dair sorulan sorulara verilecek metodo-
lojik cevaplar, müfessirin anlama faaliyetine işaret eden ikinci aşamaya; 
Kur’ân’ın açıklanması işi ise sürecin tefsir yapma boyutuna işaret eden 
sürecin üçüncü aşamasına işaret etmektedir. I�lk iki merhale olan algı-
lama ve anlama süreci işin bireysel boyutunu göstermekte, ancak 
üçüncü merhale olan açıklama (tefsir) faaliyeti işin sosyal boyutuna 
tekabül etmektedir. Zira müfessir ilk iki merhalede kendisi için bireysel 
bir faaliyet yürütmekte iken, üçüncü merhaleden sonra artık Kur’ân’ı 
anlamak isteyen başka bireyler için bir faaliyet içerisine girmektedir ki 
bu aşamadan itibaren işin sosyal boyutu söz konusudur.43

Kur’ân’ın tefsiri dilbilimsel ilkeler ve bağlamsal unsurların gözetil-
mesi ile gerçekleştirilir. Tefsirde bu iki temel veri alanının gözetilmesi, 
anlamın selameti açısından zorunludur. Zira dilbilimsel ilkelerin ve 
bağlamsal verilerin ihmal edilmesi, kaçınılmaz olarak ayetlerin anlamla-
rında tahribata ve tahrifata sebep olacaktır. Zira ayetlerin anlamlarında 
dilsel ve bağlamsal veriler, anlamı belirleyici bir konumdadır. Bu iki 
unsurun belli bir sistem dahilinde yoğurularak oluşturulan tefsir faaliye-
tinde iki uygulama söz konusudur: bunlar doğrudan açıklama ve dolaylı 
açıklamadır. Doğrudan açıklama ayetin hangi anlam ve mesajı içerdiği 
bilgisinin muhataba ayrıntılı bir şekilde verilmesidir. Dolaylı açıklamada 

43 Ayrıntı için bk. I�brahim Görener, “Algılama-Anlama ve Tefsir”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Dergisi 17 (2003), 275-304.
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ise ayetin güncel bir olay veya olgu ile ilişkilendirmesiyle mana ve mesa-
jına birtakım yüklemelerde bulunulması söz konusudur. Bu uygulama-
lardan ilki daha metodolojik ve usulüne uygun bir faaliyet olarak gerçek-
leştirilmiş iken, ikincisi anlık ve sürekli değişken bir formda cereyan 
etmiştir. Bunlardan ilki olan doğrudan açıklama Kur’ân’ın tefsirine dair 
eser yazma veya düzenli ders niteliğinde gerçekleştiği için kalıcı olmuş, 
dolayısıyla sonraki nesillere aktarılabilmiştir. Ancak ikincisi mahiyet 
olarak anlık ve değişken olduğu için muhtevası çoğunlukla çarpıcı ifadeler 
ve sloganik söylemlerle tanzim edilmiş, dolayısıyla çağlara sârı� bir kalı-
cılığı söz konusu olmamıştır.44 Dijital medyadaki ayet yorumları mahiyet 
olarak ikinci uygulama kapsamında değerlendirilmelidir.

6. Dijital Medyada Kur’ân Yorumları Etiği
Daha önce ifade edildiği üzere Tefsir, Allah kelamının anlaşılmasına 

yönelik bir faaliyet olduğu için, ayetlere dair yapılan her açıklama, aynı 
zamanda ayetten murat edilen mananın o olduğuna dair bir iddiayı da 
dile getirmiş olmaktadır. Bu çerçevede tefsir, bir anlamda Allah Teala’dan 
rivayette bulunmak anlamını zımnen içermektedir. Bu sebeple ilahi 
kelamın anlam ve maksadı hakkında konuşmak, ciddi sorumluluk gerek-
tiren bir husustur. Kur’ân’ı anlamakta zorluk çeken diğer insanlar için 
Allah Teala’nın muradına aracılık, elbette ki her önüne gelenin yapabile-
ceği bir faaliyet olmasa gerektir. Tefsir için derin bir formasyon ve gözetil-
mesi gereken usul ve esaslar söz konusudur.

Sosyal medyada tefsir yapabilmek için gerekli olan bilgi birikimi ve 
usulün gözetildiğini söylemek oldukça zordur. Yapılan ayet paylaşım-
ları ve o ayetlere dair getirilen açıklamalar, ne yazık ki Kur’ân’ın mana 
ve maksadını yansıtmaktan oldukça uzak olup genel itibariyle bağla-
mından kopuk, bu sebeple de alakasız ilişkilendirmeler, hatta çarpıt-
malar söz konusudur. Ayet paylaşımlarında oldukça yaygın bir kullanım 
biçimi de ayetlerin keyfi tartışma ve çatışmalara konu edilerek hakikatin 
tecessüsünden uzak, muhataba galip gelme, nefsini tatmin etme şeklinde 
olup mezhebi ve meşrebı� savunmalara konu edilmektedir. Sözde I�slam’ı 
anlatma bahislerine konu olan ayetler, tabiri caizse Müslümanlığı bir 
futbol taraftarlığı veya bir takımın holiganlığını yapmaya mümasil nice 
paylaşımlarda, ayetler paylaşımcıların elinde adeta karşı tarafı vurmak 
için atılan kurşunlara dönüşmekte, hakikatin talibi olmak yerine paylaşım 

44 Tiyek, “Sosyal Medyadaki Ayet Paylaşımlarında Dikkat edilmesi Gereken Hususlar (16 Ni-
san 2017 Referandumu Bağlamında)”, 361.
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ortamları nefsı� tatmin platformlarına dönüştürülmektedir. Müzakere 
ortamları yerine münakaşa ortamlarına dönüşen paylaşım ortamları, ne 
yazık ki muhatapta ayetlerde konuşanın Allah Teala olduğu bilincini örse-
lemekte, ayetteki muradı ilahiyi karşılıklı tahlil etmek yerine her iki tarafı 
bulundukları mevzilerde karşılıklı taşlaşan hasımlar haline dönüştür-
mektedir. Paylaşılan ayetler ise karşı muhatabın ne gönlüne dokunmakta 
ne de içerdiği mesaj idrakine yansımaktadır.

Kur’ân Allah kelamıdır. Rehberliğine uyanları hakikate ulaştırır,45 
muhtevasına iman edenlerin imanlarını artırır.46 Lakin sosyal medyada 
ayet paylaşımlarında Kur’ân’ın bu fonksiyonunu görmek ne yazık ki pek 
de mümkün değil. Kuşkusuz bunun sebepleri arasında ayet paylaşımla-
rında gözetilmesi gereken bazı etik ilkelerinin gözetilmemesinin de payı 
bulunmaktadır. I�nsan hayatı bir bütün olduğuna göre, inanılan değer-
lerin insan davranışlarının her alanına kendisinden bir etki bırakacağını 
söylemek mümkündür. Elbette ki sosyal medya da bu alanlardan birisidir. 
Bu platformlardaki ayet paylaşımları da bunun bir göstergesidir. I�slam, 
insanı bir bütün olarak kabul eder ve bireyin Allah ile, hem cinsleri ile 
ve eşya ile olan ilişkisini bu bütünlük içerisine değerlendir. Dolayısıyla 
insanın diğer insanlarla olan ilişkisine dair de düzenlemeler getirmiştir. 
Bu çerçevede bireylerin birbirleriyle sosyal medya üzerinden karşılıklı 
ilişkiler kuruyor olması, doğal olarak gözetilmesi gereken bir takım etik 
kuralları da beraberinde getirecektir. Bu etik değerler paylaşımın her iki 
tarafını da ilgilendirdiğinden, söz konusu değerleri üç açıdan ele almakta 
fayda var: Paylaşım yapan açısından, paylaşımları okuyan açısından ve 
her iki taraf açısından.

6.1. Paylaşım Yapan Açısından
Sosyal medyada ayet paylaşımı, öncelikle ilgili ayeti dijital ortama 

aktaran ilk kişi, yani paylaşım sahibi ile gerçekleşmektedir. Dolayısıyla 
sosyal medyada ayet paylaşımında ilk gözetilmesi gereken etik değerlerin 
söz konusu edileceği taraf, paylaşım yapan taraf olacaktır. Ayet paylaşımı 
yapacak kişi için bazı etik değerler şunlardır:

6.1.1. Kur’ân ve İslam Hakkında Yeterli Bilgisi Olmadan 
Konuşmamak

Herhangi bir bilgi ve belgeye sahip olmadan din gibi ilahi bir yetkiye 
konu olan alanda konuşmak, doğru olmasa gerektir. Nitekim bir ayette: “De 

45 el-I�srâ 17/9.
46 el-Enfâl 8/2.
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ki: ‘Kuşkusuz rabbim açık ve gizli çirkinlikleri, günahı ve hakkı olmadığı 
halde başkalarına tasallut olmayı, meşru kıldığına dair hakkında hiçbir 
delil indirmediği şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmedi-
ğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.’” (el-A‘râf 6/33) buyurulmuştur. 
Ayette geçen Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemek ifadesi ile kaste-
dilenin ne demek olduğunu I�bnu’l-Cevzı� (ö. 597/1201) kesin bilgi sahibi 
olmadan kişinin din hakkında konuşmasının haram olması şeklinde 
açıklamıştır.47 Bu ayette vurgulanan husus, Kur’ân’ın tefsirinin yapıla-
mayacağı değil, herhangi bir bilgi-belgeye dayanmadan Kur’ân hakkında 
konuşmanın hatalı oluşudur. Bir Müslümanın bu yöndeki hassasiyetine 
ve duyarlılığına örnek olması açısından Hz. Ebu Bekir’in şu sözü ne mani-
dardır: “Allah’ın kitabı hakkında bilmediğim bir şeyi söylersem hangi gök 
beni altında gölgelendirir, hangi yer beni üzerinde taşır?”48

Kur’ân hakkında konuşmanın dijital platformda gerçekleşiyor 
olması, herhangi bir bilgi ve belgeye dayalı olmadan, gelişi güzel, zan 
ve tahminlere veya nefsi arzulara dayalı olarak gerçekleşmesini meşru 
kılmaz. Aksine yazılan yazıları kimlerin okuyacağı ve onlarda hangi algı 
ve anlamaları sonuç vereceği ölçülemeyeceği için, yüz yüze yapılan açık-
lamalardan daha fazla bir dikkati ve sorumluluğu gerektirmektedir. Bu 
sebeple sosyal medyada ayet paylaşımları yapacak olan kişinin, öncelikle 
ilgili ayetin varsa sebebi nüzulünü, siyak-sibak ve Kur’ân bütünlüğünü, iç 
ve dış bağlamını inceleyerek ayetin mana ve maksadını sahih bir şekilde 
tespit etmesi son derece önem arz etmektedir.

6.1.2. Sözlerinde hikmetli ve Tatlı Dilli Olmak, Müzakereyi 
Güzel Bir Üslupla Yapmak

Kuşkusuz dil ve üslup, verilmek istenilen mesajın muhataba ulaşma-
sında dikkat edilmesi gereken en önemli iki unsurdur. Sosyal medyada 
diyalogdan çok monoloğun gerçekleşme sebebi bu olsa gerektir. Değerli 
olan şeyler, güzel sunumları hak eder. Allah Teala hak din ile gönderdiği 
elçisine, I�slam’ı insanlara ona yaraşır bir üslupla anlatması gerektiğini 
şöyle ifade buyurmuştur: “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet 
et; onlarla mücadeleni en güzel bir üslupla yap.” (en-Nahl 16/125) Hz. 

47 Ebu’l-Ferec Cemâluddı�n Abdurrahmân I�bnu’l-Cevzı�, Zâdu’l-mesîr fî ’ilmi’t-tefsîr (Beyrût: 
Dâru I�bn Hazm, 2002), 493.

48 Ebû Cafer Muhammed I�bn Cerı�r et-Taberı�, Câmiu’l-beyân an te’vîli’l-Kur’ân, thk. Abdullah 
b. Abulmuhsin Turkı� (Kâhire: Dâru hicr, 2001), 1/72. Yukarıda sözü edilen el-A‘râf 6/33 
ayeti ve Hz. Ebu Bekir’in sözünün Kur’ân’ın tefsirini yasakladığı yönündeki yanlış algı ve 
değerlendirmesi için bk. Muhammed Bahaeddin Yüksel, “Kur’ân Tefsirinde Sahabenin Rey 
Yaklaşımı”, Eskiyeni 42 (20 Eylül 2020), 851-880.
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Peygamberin şahsında bütün Müslümanları bağlayan bu ayette, insanları 
hak ve hakikat olana davette gözetilmesi gereken üç hususa işaret edil-
mektedir: Bunlar; hikmet, güzel öğüt ve güzel bir üsluptur. Bütün bunlar, 
muhatabın davet edilen hakikate muhatabın soğuk durmasına kapı arala-
madan49 onda ünsiyet meydana getirmek içindir.50 Nitekim Allah Teala 
Hz. Peygamberi bu amaca matuf olarak: “Sen onlara sırf Allah’ın lütfettiği 
merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, 
hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi.” (A� l-i ‘I�mrân 3/159) buyurarak 
bu gerçeğe işaret etmiştir. Kurtubı� (ö. 671/1273) bu ayetle ilgili şu tespit-
lerde bulunmuştur: “Bu ayet Allah Teala’nın Hz. Peygamber’in Kureyş’i 
I�slam Dini’ne davet ederken sert ve katı olmadan incelikle ve yumuşak 
sözle davet etmesini emretmesi münasebetiyle nazil olmuştur. Dolayı-
sıyla Müslümanların kıyamette kadar bu üslup ile muhataplarına öğütte 
bulunması gerekir.”51 Ayet her ne kadar nüzul döneminde Hz. Peygam-
berle tartışmaya girişenlerle alakalı olarak inmiş olsa da ayet metninde 
muhatabın belirtilmeden mutlak bir sı�ga ile sevk edilmiş olması, ayette 
genel olarak bir davet ve tartışma yöntem bilgisinin verildiğine işaret 
etmektedir. Diğer bir ifadeyle bu ayet, seviyeleri farklı olan bireylere 
yönelik özelde I�slam davetinin, genelde ise ilmı� ve fikrı� müzakerelerin, 
eğitim ve öğretimin temel yöntemlerini ortaya koymaktadır.52

Dolayısıyla sözün hakikat olması, muhatabın onu kabulünü garanti 
etmemektedir. Hakikatin kabulü, ancak muhatabın o sözü fıtratına yerleş-
tirilen değerler eşliğinde akletmesiyle tespit ve teslimi gerçekleşecektir. 
Bu durumda sosyal medyada ayet paylaşımı yapan kişi, sert ve üslupsuz 
konuşarak ayetle muhatap arasına girmemeli, muhatabın hakikate ulaş-
masına katı tutumuyla mâni olmamalıdır. Bu sebepten olsa gerek, Allah 
Teala Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun’a: “I�kiniz firavuna gidin, çünkü 
o haddini çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla 
söyleyin. Ola ki öğüt alır, belki Allah’a karşı saygılı olur.” (Tâhâ 20/43-44) 
buyurmuştur. Ayette Allah Teala’nın, kendisini ilah yerine koyan bir insana 

49 Bk. el-Kehf 18/54, 56.
50 Aksi tutumun muhatapta imana değil, inkara vesile olacağı hakkında bk. Ebu Mansur Mu-

hammed b. Muhammed b. Mahmud el-Mâturidı�, Te’vilâtu Ehli’s-Sunne (Beyrut: Dâru’l-Kutu-
bi’l-‘I�lmiyye, 2005), 8/233-234.

51 Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebı� Bekr el-Kurtubı�, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 
ve’l-mubeyyini limâ tadammanahû mine’s-sunneti ve âyi’l-Furkân, thk. Abdullâh b. Adilmuh-
sin Turkı� (Beyrût: Muesseseti’r-Risâle, 2006), 12/461.

52 Hayrettin Karaman vd., Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir (Ankara: Diyanet I�şleri Başkanlığı 
Yayınları, 2017), 3/453-454.
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dahi sözün yumuşağı ile (kavl-i leyyin) hitap edilmesini emir buyuruyorsa, 
elbette ki Müslümanlar sosyal medyadaki kardeşlerini bundan mahrum 
etmemelidir. Dolayısıyla dijital platformlarda Kur’ân’dan ayet paylaşım-
larında hikmetli olunmalı, tatlı dilli olunmalı ve sunumu en güzel bir 
üslupla yapılmalıdır. Paylaşıma konu olan ayetlerin ifade ettiği anlamlar, 
her iki taraf açısından münakaşa değil, müzakere konusu olmalı; mananın 
tespiti için konuya müteallik diğer naslarla gerçeğin tecessüsünün yapıl-
ması gerekir. Nitekim ayet paylaşmaktan maksat, Allah Teala’nın mura-
dını öğrenmek ve paylaşmak olsa gerektir.

Râgıb el-I�sfehânı� (ö. V/XI), ayette geçen “hikmet” kelimesinin Allah 
için kullanıldığında “eşyayı bilmesi ve onları gayet sağlam bir şekilde 
yaratması” anlamını; insanlara ait bir eylem olarak kullanılması halinde 
ise “varlıkları tanıması ve güzel davranışlarda bulunması” anlamını 
ifade ettiğini belirtmiştir.53 Genel olarak müfessirler ayetteki hikmetin, 
maksatlı tartışmalara son verecek derecede kesin kanıtlara dayanan, 
ikna edici, doğru ve sağlam bilgi anlamında olduğunu ifade etmişlerdir. 
Bu sebeple olsa gerek Hz. Peygamber hem kendisi hem de sahabesi için 
Allah Teala’dan hikmet niyazında bulunmuş54 ve bir vesile ile “Akletmez 
sefih kimselere hikmetten söz etme!” diyerek sözün bir de muhataba göre 
söylenmesi gerektiğini salık vermiştir.55 Bu husus I�hvân-ı Safâ Risalele-
ri’nde şu hakı�mâne ifadelerle dile getirilmiştir: “Hikmet bir gelin gibidir 
ve sadece süslenmiş eve inmek ister.”56

Kuşeyrı� (ö. 465/1072) ayette geçen hikmet kelimesinin aynı zamanda 
kişinin yaptığı tavsiyeye aykırı bir yaşam biçimine sahip olmaması gerek-
tiğini söyleyerek bilginin ahlakiliğine de vurgu yapmıştır.57 Bu husus 

53 Ebu’l-Kâsım Râgıb el-I�sfehânı�, el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân (I�stanbul: Kahramân Yayınları, 
1986), 181.

54 Buhârı�, “Fezâilü’s-sahâbe” 24.
55 Dârimı�, “Mukaddime” 34. Bu hususta “Her makam için bir söz, her söz için de bir makam 

vardır” ifadesi için bk. I�brâhı�m b. O� mer el-Bikâı�, Nazmu’d-durer fî tenâsibi’l-âyât ve’s-suver 
(Kahire: Dâru’l-Kutubi’l-I�slâmı�, 1431), 12/90.

56 I�hvânu’s-safâ, Resâilu ihvâni’s-safâ ev hallâni’l-vefâ (Tahrân: Mektebu’l-I�’lâmi’l-I�slâmı�, 
1405), 4/13; Karaman vd., Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, 1/424. Ayrıca ilgili ayetin özel-
de hikmet kavramı genelde ise ayette vurgulanan din dili açısından geniş bir tahlili için 
bk. Arslan Karaoğlan, “Nahl Sûresinin 125. A� yeti Perspektifinde Din Dilinin Yeniden I�nşâ 
Edilmesinin Gerekliliği U� zerine Bir Analiz”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
20/1 (2020), 100-123.

57 Ebu’l-Kâsım ’Abdulkerı�m Kuşeyrı�, Letâifu’l-İşârât (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-’I�lmiyye, 1971), 
2/177. Bu hususunda Nuh’un (as) kendi ifadesi ile nasıl dile getirildiği hakkında bk. Nûh 
11/88.Nitekim bu husus Nuh’un (as) mübarek ağzından dile getirilmiştir.
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Kur’ân’da Şuayb’ın (as) dilinden “Size yasakladığımı kendim yapmak 
niyetinde değilim” (Hûd 11/88) ifadeleriyle dile getirilmiştir. Şu hâlde 
başkasına vereceği öğüdü kişinin öncelikle kendisinin gözetmesi, sakın-
dıracağı şeyden öncelikle kendisinin uzak durması, ayet paylaşımlarında 
gözetilmesi gereken temel bir ahlakilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayette geçen güzel öğüt (mevize-i hasene) ifadesini Kuşeyrı� doğru 
bilgiye dayanan ve baskı-şiddet içermeyen öğüt,58 Zemahşerı� (ö. 
538/1144) ise muhataba onun salahı için nasihatte bulunduğunu hisset-
tirecek şekilde ünsiyet kesbeden bir hitapla konuşmak, 59 I�bnu’l-Cevzi ise 
I�bn Abbas’tan (ö. 68/687) rivayetle örfen güzel görülen bir edep (üslup) 
olarak tefsir etmiştir.60

Yine ayet metninde geçen mücadeleni en güzel bir üslup ile yap ifadesi 
benzer ifadenin geçtiği el-‘Ankebût 29/46 ayetinin tefsirinde Mâturı�dı� (ö. 
333/944) muhataplarla sözün yumuşağı ile (kavl-i leyyin) konuşulması 
olarak tefsir etmiştir.61 Ebu’l-Leys es-Semerkandı� (ö. 375/985), hakikati 
tespit ve tayin etmek maksadına dayalı olması şartı ile ilim konusunda 
münazara yapmanın da caiz olduğunu el-Ankebût 29/46 ve el-Kehf 18/22 
ayetlerine dayanarak dile getirmiş,62 Râzı� (ö. 606/1210) ise, muhataba 
söylenecek sözün delil üzere açık ve müdellel olması gerektiğini savun-
muştur.63 Mâverdı� (ö. 450/1058) ise ayetin en güzel üslup ile maksadının 
dört husus olduğunu ifade etmiştir: 1-Affedici olmak, 2-I�nsanların aklını 
tahkir etmeden kalplerine seslenmek, 3-O� nceki nesilleri zemmetmeden 

58 Kuşeyrı�, Letâifu’l-İşârât, 2/177.
59 Ebul Kâsım Mahmûd b. ‘Umer ez-Zemahşerı�, el-Keşşâf an hakaiki gavâmidu’t-Tenzîl ve uyû-

ni’l-akâvîl fî vucûhi’t-Tenzîl, thk. Ebu’l-Fadl Dimyâtı� (Riyâd: Mektebetu’l-Ubeykân, 1998), 
3/485. Aynı açıklama için bk. Alâuddı�n Ali b. Muhammed b. I�brâhı�m el-Hâzin, Tefsîru’l-Hâ-
zin (Lubâbu’t-Te’vîl fî Meâni’t-Tenzîl) (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-‘I�lmiyye, 1995), 4/62.

60 I�bnu’l-Cevzı�, Zâdu’l-mesîr fî ’ilmi’t-tefsîr, 799.
61 Mâturidı�, Te’vilâtu Ehli’s-Sunne, 6/595. Benzer açıklama için bk. Nasr b. Muhammed 

es-Semerkandı� Ebu’l-Leys, Bahru’l-’Ulûm (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-’I�lmiyye, 1993), 2/255; 
Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed el-Vâhidı�, el-Vecîz fî fefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, thk. Safvân ‘Adnân Dâvû-
dı� (Dımaşk: Dâru’l-Kalem, 1995), 624; Ebû Muhammed Huseyin Mes’ûd el-Begavı�, Tefsî-
ru’l-Begavî (Meâlimu’t-Tenzîl) (Riyâd: Dâru Tayyibe, 1989), 5/52; Zemahşerı�, el-Keşşâf, 
2/644; Nâsiruddin Ebı� Saı�d Abdillah b. Omer b. Muhammed Şirâzı� el-Beyzâvı�, Envâ-
ru’t-Tenzîl ve esrâru’t-te’vîl (I�stanbul: Derseâdet, ts.), 2/245; Hâzin, Lubâbu’t-Te’vîl, 3/107; 
Ebu’l-Fidâ I�smail I�bn Kesı�r, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, thk. Abdurrezzâk el-Mehdı� (Beyrût: Dâ-
ru’l-Kitâbi’l-’Arabı�, 2011), 4/613.

62 Ebu’l-Leys, Bahru’l-’Ulûm, 2/255-256.
63 Ebu Abdillah Muhammed b. ’Umer Fahruddin er-Râzı�, Tefsîru’l-Fahri’r-Râzî (Mefâtî-

hu’l-gayb, et-Tefsîru’l-Kebîr) (Beyrût: Dâru’l-Fikr, 1981), 20/140.
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yeni nesli doğru olana irşat etmek, 4-I�nsanların seviyelerine uygun 
konuşmak. Maverdı� bu açıklamanın ardından Hz. Peygamberin: “Biz 
nebiler topluluğu insanlara akledebilecekleri bir şekilde konuşmakla 
emrolunduk” şeklindeki sözünü örnek vermiştir.64

6.1.3. Paylaşımlarda Zan İfade Eden Bilgilerden Kaçınmak

Sosyal medyada ayet paylaşımlarında özellikle de itikâdı� konularda 
zan ifade eden ilişkilendirmelerden sakınmak gerekir. Kur’ân’da iman 
edilmesi gereken asli konular arasında olmayan veya zanna dayanan 
itikat konularını ayetlerle kesinmiş gibi ilişkilendirerek sosyal medyada 
paylaşmak, paylaşımcıların gündemini gereksiz yere meşgul edecek ve 
ayrışmalara sebep olacaktır. Nitekim Allah Teala itikâdı� konularda zanna 
dayanmayı şu sözleriyle haram kılmıştır: “Yeryüzünde bulunanların çoğu, 
onlara uyman halinde seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Çünkü onlar 
zandan başka bir şeye tâbi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka 
bir şeye de dayanmıyorlar.” (el-En’âm 6/116)65 Maturı�dı� bu ayetle ilgili 
olarak şu tespitte bulunmuştur: “Ayette hitap, her ne kadar zahirde Hz. 
Peygambere yönelik olsa da emir bütün müminlere yöneliktir. Zira Hz. 
Peygamber, müşriklerin kendisini putlara kulluğa davetlerine hiçbir 
zaman olumlu cevap vermemiştir. Bu hal üzere iken kendisine yönelik 
gelen bu emrin, onun şahsında bütün müminlere yönelik olduğu anlaşıl-
maktadır.”66 Ebu’l-Leys es-Semerkandı� ise: “Büyüklerinin söylediklerine 
zan üzere uydular. Şayet ‘Onlar niçin azap görsün, kesin bilgi ile değil, 
zannı� bilgi ile büyüklerine uydular?’ denilecek olursa, onlara şöyle cevap 
verilir: Zira onlar tamamen zan ve cehalet üzere hareket etmekte ısrarcı 
oldular. Dolayısıyla mazur değillerdir” açıklamasında bulunmuştur.67

Sosyal medya paylaşımcıları, gereksiz ve lüzumsuz gündemlerle 
insanların vakitlerini heba etmemeli, kendisi de mâlâyânı� işlerle meşgul 
olmamalıdır. Allah Teala insanların bu yöndeki davranışlarının sorgula-
maya konu olacağını şu ifadelerle bildirmiştir: “Hakkında bilgin olmayan 
şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan 
sorumludur.” (el-I�srâ 17/36)

64 Ebu’l-Hasan Ali b Muhammed b Habı�b el-Mâverdı�, en-Nuked ve’l-’uyûn tefsîru’l-Mâverdî 
(Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-I�lmiyye, ts.), 2/220.

65 Ayrıca bk. Yûnus 10/36; en-Necm 53/28.
66 Mâturidı�, Te’vilâtu Ehli’s-Sunne, 4/227.
67 Ebu’l-Leys, Bahru’l-’Ulûm, 1/509. Zan ve cehalet üzerinde ısrarcı olma ifadesi için bk. 

Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed el-Vâhidı�, et-Tefsîru’l-basîd, thk. Muhammed b. Mansûr el-Fâyiz 
(Riyâd: Câmi’atu’l-I�mâm Muhammed b. Su’ûd el-I�slâmiyye, ts.), 8/388.
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6.2. Paylaşımları Okuyan Açısından

Sosyal medyada paylaşılan ayetleri ve onlara dair değerlendirmeleri 
okuma pozisyonunda olan kimselerin de dikkat etmesi gereken bazı etik 
değerler bulunmaktadır. Bu hususlar gerek ayetlerdeki ilahi muradın 
doğru tespiti ve gerekse paylaşımların daha bilinçli yapılması açısından 
elzem durumdadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

6.2.1. Ayetlere Dair Yapılan Yorumları Eleştirel Bir Yaklaşımla 
Okumak

Mevzusu ilahi bir kelam olmasına rağmen ne yazık ki sosyal medyada 
yapılan Kur’ân yorumları bütünüyle hakikati yansıtmamakta, payla-
şımlar kimi zaman hakkaniyetten uzak ve çarpıtmaya dayalı olmaktadır. 
Hatalı yorumların genel bir sebebi, paylaşım yapan kişinin ilahi muradı 
gözetmek yerine mezhebi, meşrebi ve nefsı� sâiklerden hareket ediyor 
olmasıdır. Bu sebeple dijital platformlardaki her medya vaizinin Kur’ân 
ayetlerine dair getirdiği yorumun eleştirel bir gözle okunmasında fayda 
vardır. “Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele!” 
(ez-Zumer 39/18) ayeti, en güzele uymanın diğerlerini elemeyi gerektiren 
bir faaliyet olduğuna göre, Müslümanın eleştiren ve seçici bir akla sahip 
olması gerektiğini söylemek mümkündür. Nitekim Kur’ân’da Allah Teala 
vahdaniyetine delil olan birçok şeyi, yeri-göğü, geceyi-gündüzü, yağmu-
ru-rüzgârı, insanın kendisini ve yediklerini düşünerek hakikati idrakiyle 
kavramasını istemiştir.68 Kuşkusuz Müslümanın daimı� vasfı olan bu seçici 
yaklaşımı, sosyal medya paylaşımları için de haliyle geçerli olacaktır.

Sosyal medyadaki ayet paylaşımları ile ilgili olarak gözetilmesi 
gereken esasa misal olarak şu ayeti örnek alabiliriz: “Şayet size bir fâsık 
bir haber getirirse onu iyice araştırın.” (el-Hucurât 49/6) Ayette geçen 
fısk kelimesi temel olarak Allah Teala’nın emrinden çıkmak anlamında69 
olmakla birlikte Kur’ân’da çoğunlukla yalancı (kâzib) anlamında kulla-
nılmıştır.70 Buna göre fâsık kimse, insanlara yalan haber taşıyan, gerçek 

68 Bu husustaki birçok ayetten bazıları şunlardır: el-Bakara 2/164; A� l-i ‘I�mrân 3/190-191; 
Yûnus 10/6, 67, 101; Yûsuf 12/105; er-R’âd 13/3-4; en-Nahl 16/10-13, 65-69, 79; el-Hac 
21/18, 63, 65; en-Nûr 24/41, 43-44.

69 Halil b. Ahmed el-Ferâhidı�, Kitâbu’l-’ayn, thk. ’Abdulhamı�d Hendâvı� (Beyrût: Dâru’l-Kutu-
bi’l-‘I�lmiyye, 2003), 3/321; Muḥammed b. Aḥmed Ezherı�, Tehẕību’l-Luġa, thk. ʿAbdusselām 
Muḥammed Hārūn - Muḥammed ʿAlı� en-Neccār (Kahire: el-Muʾessesetu’l-Mıṣriyyeti’l-ʿAm-
me li’t-Teʾlı�f ve’l-Enbāʾ ve’n-Neşr – ed-Dāru’l-Mıṣriyye li’t-Teʾlı�f ve’t-Terceme, 1964), 8/414.

70 Ebu’l-Bekâ Eyyûb b. Mûsâ el-Huseynı�, el-Kulliyyât mu’cemu fî’l-mustalahâti ve’l-furûki’l-lu-
gaviyye, thk. Adnân Dervı�ş - Muhammed el-Mısrı� (Beyrut: Muessesetu’r-Risâle, 1998), 674.
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dışı bilgileri paylaşan, fâsıklık ise yalan-yanlış haber taşıyan ve çok yalan 
söyleyen kimse anlamına gelmektedir.71 Bu ayete göre Müslümanlar, 
kendilerine gelen haberleri, doğruluk açısından teste tabi tutmaları, 
haber ve bilginin kaynağını araştırmalıdırlar.

Elmalılı Hamdi Yazır, bu ayetin “iz câehum” değil de şüphe harfi 
olan “in” ile başlamasının önemli bir nükteye işaret ettiğini, bunun da 
müminlerin, fâsıklara karşı son derece uyanık olmaları gerektiği, hatta bu 
uyanık kalmanın onları aldatmaya tevessül dahi etmekten caydırıcı dere-
cede olmasına telmihte bulunduğunu ifade etmiştir.72 Kaldı ki yapılan bir 
araştırmada katılımcıların sosyal medyayı kullanıyor olmalarına rağmen 
dijital platformların din üzerinde türlü olumsuzluklara yol açtığını belirt-
mişlerdir. Araştırmaya iştirak edenlerin %45’i sosyal medyadaki dini 
paylaşımların gerçeği yansıtmadığını; %40’ı ise paylaşımların Kur’ân’a 
dayanmayan hurafe bilgilerden ibaret olduğunu belirtmişlerdir.73

6.2.2. Paylaşımları Kur’ân ve Sünnet Ekseninde 
Değerlendirmek

Kur’ân ve onun en güzel pratiği olan sünnet, I�slam’a ait esasların anla-
şılmasında en temel iki kaynaktır. Kur’ân’da bu hususu âmir birçok ayet 
bulunmaktadır. Bunlardan birisinde Allah Teala: “Ey iman edenler! Allah’a 
ve resulüne itaat edin, sizden olan ulü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaş-
mazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a 
ve resulüne götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır 
hem de en güzelidir.” (en-Nı�sâ 4/59) Dolayısıyla ayet paylaşımlarına dair 
yorumları okuyan kişi, ayet ilişkilendirmelerini ve yorumlarını Kur’ân ve 
sünnet ekseninde değerlendirmeli, konuya dair farklı tefsirlerden istifade 
ederek ayetin mana ve maksadına dair önbilgi elde etmelidir.

6.3. Her İki Taraf Açısından

Sosyal medya gelişen teknolojinin insanlara sunduğu bir ilişki biçi-
midir. Bu yeni dünyanın da elbette sosyal ilişkilerde gözetilmesi gereken 

71 Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân Tefsiri (I�stanbul: Bayraklı Yayınları, 
2013), 18/168-169.

72 Elmalı’lı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, thk. I�smail Karaçam vd. (I�stanbul: 
Zehraveyn, ts.), 7/196. Ayrıntı için bk. Mehmet Yusuf Yagır, “Günümüz Medyasının Hucurat 
Suresindeki Bazı Ahlâkı� I�lkelere Göre Değerlendirilmesi”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Der-
gisi 10/20 (2018), 638-650.

73 Recep Emin Gül, “Dini Bilgiyi Gençliğe Ulaştırmada Sosyal Medyanın O� nemi” (ASEAD 5. 
Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Astana Yayınları, 2019), 1101.
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kuralları olacaktır. Normal hayatta yekdiğerinin hukukuna karşı haddi 
aşmalar, aynen dijital dünyada da söz konusudur. Bu çerçevede sosyal 
medyanın her iki tarafının esas alması gereken ayetlerden birisinde Allah 
Teala şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplu-
lukla alay etmesin; zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar 
da başka kadınlarla alay etmesinler; çünkü alay edilenler edenlerden 
daha iyi olabilirler. Birbirinizi aşağılamayın, birbirinize kötü ad takmayın. 
I�man ettikten sonra fâsıklıkla anılmak ne kötüdür! Günahlarına tövbe 
etmeyenler yok mu, işte zalimler onlardır.” (el-Hucurât 49/11) Ayetin 
ortaya koyduğu ahlaki ilkede insanların birbiriyle alay etmesi, şahsiye-
tini tahkir etmesi, aşağılaması, lakaplar takması yasaklanmıştır.74 Ayette 
dikkat çeken bir husus, karşısındaki insanı çeşitli söylemlerle aşağılayan 
kişinin, Allah katında kendisinin değil, aşağıladığı insanın üstün olabi-
leceği, bunun değerlendirmesinin Allah’a ait olduğu vurgusu önem arz 
etmektedir. Kimse kendisini tezkiye etmemeli75 ve Allah’ın seçilmiş kulu 
olarak görmemelidir.76

Diğer bir husus ise ayet paylaşımları atışma ve sataşmalara malzeme 
edilmemeli, ayetler üzerinde muhatapların dedikodusu, gıybeti yapılma-
malıdır. Bu hususta şu ayet dikkate alınmalıdır: “Ey iman edenler! Zannın 
çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, 
birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini 
yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinir! Allah’a itaatsizlikten de 
sakının.” (el-Hucurât 49/12) O� zellikle faydasız tartışmalarla hasımlar 
haline dönüşen paylaşımcıların her iki tarafı, “birbirinize düşmeyin, 
sonra zayıflarsınız” (el-Enfâl 8/46) buyurarak Müslümanları hakiki 
hasımları karşısında parçalanmışlığın getirdiği zayıflıktan sakındıran 
Allah Teala’nın buyruğuna kulak vermeli ve topluca Allah’ın ipine sımsıkı 
sarılmalıdır.77

Ayetleri paylaşmaktan maksat, Allah Teala’nın buyruklarını insanlarla 
buluşturmak, iyiliğin yaygınlaşması, insanların dinlerini öğrenmeleri ise, 

74 Yagır, “Günümüz Medyasının Hucurat Suresindeki Bazı Ahlâkı� I�lkelere Göre Değerlendiril-
mesi”, 645.

75 Bu gerçek Kur’ân’da Yûsuf‘un (as) dilinden şöyle ifade edilmiştir: “Ben nefsimi temize çı-
karmıyorum. Çünkü nefis, rabbimin acıyıp koruması dışında, daima kötülüğü emreder.” 
(Yûsuf 12/53).

76 Ayrıntı için bk. Salime Leyla Gürkan, “Kur’ân’a Göre Seçilmişlik Kavramı ve I�srailoğulla-
rı’nın Seçilmişliği Meselesi”, İslâm Araştırmaları Dergisi 13 (2005), 25-61.

77 A� l-i I�mrân 3/103.
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muhatapların sosyal medyanın gizlediği kimlikler ardından birbirlerini 
taşlamaları, birbirleri hakkında türlü zanlarda bulunarak töhmet altında 
bırakıcı çekiştirmeler, türlü isnatlarla ithamlar altında bırakmaları asla 
doğru değildir. Sanal ortamda mevzilenerek kardeşlerini yalan isnat-
lara mahkûm edenler, yaptıklarının elbette ki ilahi bir sorguya muhatap 
olacağını bilmelidirler. O� zellikle ayetlerin bu indı� ve nefsanı� tutumlara 
alet edilmesinin yapılan davranışın çirkinliğini daha da artırdığını bilme-
lidirler. Zira bu tavırlar sonuçta Allah kelamına insanların ulaşmalarına 
değil, ondan uzaklaşmalarına vesile olacaktır. Bunun yerine ilahı� düstura 
itaatle kardeşlerinin hak ve hukukunu gözetmek, salih niyetle ve sükû-
netle I�slam’ın ahkamını kardeşleriyle paylaşmak ve sonucunda ilahi 
takdire vasıl olmayı arzulanmak tercih edilmelidir.

Sonuç

Enformasyon teknolojilerinin hayatın her alanına girmiş olması, 
internet ve dijital medyayı hayatın dışında bırakmayı imkânsız hale getir-
miştir. Bugün devletlerin ayakta durabilmesine varana kadar hayatımıza 
entegre olmuş olan dijital dünya ve sosyal medya, hem faydalı hem de 
zararlı olabilme potansiyeliyle artık yaşamımızın bir parçasıdır. Zararlı 
yönleri de olmakla birlikte artık dijital dünyayı bu vasatta yermenin bizi 
ulaştıracağı bir fayda yoktur. Bunun yerine yapılması gereken, dijital 
dünyanın insanımıza nasıl daha faydalı, daha kullanışlı hale getirilmesi 
gerektiğinin yol ve yöntemlerini tespit etmek ve uygulamaya koymak 
olmalıdır.

Dijital medyayı, menfi yanından uzak tutarak insanımızın istifade-
sine sunmaya katkısı açısından sosyal medya okuryazarlığı önem arz 
etmektedir. Bu becerinin insanlarımıza kazandırılması, fiziksel sınırları 
aşan bu platformların son derece faydalı hale gelmesine katkı sunacaktır. 
Bu hasletin faydasını göreceğimiz alanlardan birisi de kuşkusuz sosyal 
medyadaki Kur’ân ayetlerinde görülen etik ihlalleridir.

I�lahi bir kelam olan Kur’ân’ın, kendisine iman edenler tarafından 
dijital medyada manen tahribata uğratılması, kabul edilebilir bir durum 
değildir. Okunması arzu edildiğinde şeytanın türlü zararlarından Allah’a 
sığınılarak başlanılmasını emir buyuran Allah Teala, elçisi Hz. Peygam-
ber’in örnekliğinde Kur’ân’a ve ona davette insanlara karşı takınılması 
gereken tavırlardan bolca bahsetmiştir. Bu husustaki ayetleri dijital 
medyada paylaşım yapan, yapılan paylaşımı okuyan ve her iki taraf 
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açısından ele almak mümkündür. Bunların belli başlı olanları çalışmada 
ele alınmıştır.

Dijital medyada Kur’ân ayetlerini ve o ayetlerin ihtiva ettiği mana ve 
maksatlara dair paylaşım yapılırken, paylaşıma konu edilen şeyin ilahi 
bir kelam olduğu, saygı ve ihtiramı hak ettiği ve yapılan yorumların Allah 
Teala’dan bir nakilde bulunmak anlamını içerdiği, ilahi bir emanet olduğu, 
mana ve maksadında mezhebi veya meşrebi birtakım sâiklerle tahribat 
yapmanın uhrevi bir sorumluluğu gerektireceği akıldan çıkarılmamalıdır. 
Paylaşımları okuyanların ise Allah kelamına dair okuyacakları payla-
şımlarda seçici davranmaları, sosyal medyanın din öğretme konusunda 
taşıdığı kusur ve mahzurları da hesaba katarak ayetlere verilen mana ve 
maksatlar hususunda Kur’ân’a, onun en güzel pratiği olan Hz. Peygam-
berin sünnetine ve ayetlerin geniş çerçevede ihtiva ettiği malumata sahip 
olmak için tefsirlere müracaat ederek önbilgiye sahip olmaları, dikkat 
edilmesi gereken önemli bir husustur.

Dine dair müktesebatımızın içinde bulunduğumuz çağa kadar günlük 
fizikı� yaşama ait etik değerlerden bahsetmiş olması, yeni dijital dünyanın 
etik değerlerden arındırılmış bir alan olduğu anlamına gelmez. Unutulma-
malıdır ki din insanı ve hayatı bir bütün olarak kabul eder. Müslüman bir 
birey, hayatına ait bütün olay ve olgularda inandığı dininden bir renk, bir 
tat ve çeşni bulacaktır, bulmalıdır. Kur’ân’ın karşılıklı ilişkilerimize dair 
getirdiği değerlerle bezeli bir din dilinin oluşturulması, dijital medyanın 
katılımcılarına son derece faydalı yönlerinden istifade etme imkânı vere-
cektir. Kuşkusuz bu durum, dini anlatma ve öğretme mesuliyeti taşıyan 
kurum ve bireylere birtakım sorumluluklar yüklemektedir.
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Giriş

Son birkaç yüzyılda, dünya üzerinde hızlı ve önemli değişikliklerin 
yaşandığı görülmektedir. Sanayi alanında gerçekleşen büyük devrimler 
neticesinde hayatın bütün yönlerini etkisi altına alan hızlı bir dönüşüm 
hareketi ortaya çıkmaktadır. Değişim ya da dönüşüm rüzgârı, dünya 
üzerindeki farklı insan gruplarının hayat algılarını, yaşam prensiplerini, 
dini inançlarını, kültürel düzlemde içinde yetiştikleri fikirlere bakışlarını, 
hayallerini ve gerçeklik algılarını önemli oranda etkilemektedir. I�nsanın 
din ve inanç konusundaki yaklaşımı da bu çerçevede değişim rüzgârından 
nasibini almaktadır.

Günümüz insanı, son zamanlarda ortaya çıkan hızlı gelişmeler karşı-
sında din konusunda kimi zaman olumlu kimi zaman da olumsuz bir 
tutum içinde olabilmektedir. Kültürel çevrenin etkisinden bağımsız olma, 
nesilden nesle aktarılan bilgileri sorgulama anlayışı, var olanı yok sayıp 
kendi algısını kurma eğilimleri insanların din ve dindarlık konusunda 
farklı yönelimlere girmesine sebep olmaktadır. I�nsanın dinle ilişkisi 
konusunda sözü edilen hareketli vaziyet, dijitalleşme konusunda yaşanan 
gelişmelerle birlikte büyük bir ivme kazanmaktadır. Bilgi teknolojilerinin 
geliştiği günümüzde bilgi adına var olan her şey erişilebilir, denetlenebilir 
ve ölçülebilir yönüyle değerlendirilmektedir. Her şeyin denetlendiği ve 
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sorgulandığı böyle bir dönemde dine ait kabul edilen her konu da sorgu-
lamanın hedefi olabilmektedir.

Dijital dönemle birlikte dinin bünyesinde barındırdığı kavramların ve 
konuların irdelendiği; geleneğin aktardığı hususların sorgulandığı görül-
mektedir. Sözü edilen bu faaliyet her ne kadar asırlardır zaten var olan 
bir durum olsa da dijital platformlarda bunun çok daha geniş bir tabana 
yayılarak ve cüretkâr ifadelerle dile getirilmesi dikkat çekmektedir. Diğer 
yandan dinle ilgili yeterli ve donanımlı bilgi sahibi olmayan ve buna bağlı 
olarak dinle ilişkileri farklılık arz eden halkın farklı kesimlerinin çok 
kolay bir şekilde bu ifadelere ulaşabilme imkânı da dikkatleri işin farklı 
bir yönüne çekmektedir.

Son peygambere gönderilen ilahi vahiy Kur’ân, muhataplarının düşün-
mesini, akletmesini ve sorgulamasını istemektedir.1 Hatta eğer muhatap-
ların güçleri yetiyorsa ayetlerdeki meydan okumalara cevap vermeleri 
emredilmektedir.2 Ancak Kur’ân’ın bu konuda önemli bir ilkesi vardır: 
Muhatap hakkı ve hakikati bulmaya çalışmalıdır. Yani, itiraz ederken ya 
da iddiada bulunup karşı çıkarken amacı hakikati bulmak olmalıdır. Bu 
bakımdan amaç, Kur’ân’ı inkâr etmek ya da Kur’ân’a iftira atmak olma-
malıdır. Eğer böyle bir amaç içinde Kur’ân’la mücadeleye girişirse kişinin 
hakkı, hakikati ve Kur’ân’ın vadettiği hidayeti bulması söz konusu olamaz. 
Bu noktada yaratıcı ve var edici, doğaüstü bir varlığı kabul etmeyen ateist 
grupların dinle ilgili iddiaları gündeme getirilebilir.

Belli bir dini öğreti ya da doğaüstü varlığı kabul etmeyen ateist grup-
ların özellikle felsefe ve fizik alanındaki verileri de kullanarak dini yok 
sayan, Allah’ı inkâr eden bir tutum içinde oldukları gözlenmektedir. I�lgili 
grubun Kur’ân’ın gerek içerik gerekse konumu hakkında birtakım iddia-
ları da dillendirdikleri görülmektedir. Çalışmada, kendilerini ateist olarak 
vasıflandıran grubun Kur’ân’la alakalı iddiaları konu edilecek ve belli 
konularla ilgili değerlendirmelere yer verilecektir. O� ncelikle sözü edilen 
grubun kendini nasıl tanıttığı üzerinde durulacak daha sonra da iddiaları 
sıralanıp değerlendirme yapılacaktır.

1 el-Bakara 2/44, 76, 171; el-En’âm 6/32; el-Mü’minûn 23/80. 
2 Yûnus 10/38; Hûd 11/13; el-I�srâ 17/88; Tûr 52/34.
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1. Konuyla İlgili Tanım ve Çerçeve
Ateist web sitelerinin Kur’ân’a yönelik iddialarını doğru değerlen-

direbilmek için onların kendilerini tanıtma ifadeleri ve din karşısındaki 
konumlarını belirleme yöntemleri önem arz etmektedir. Bu bakımdan 
internet sitelerinde kendilerini tanıtan ifadelere değinmek yerinde 
olacaktır.

Ateizm Derneği “Dini öğretileri ve doğaüstü inançları reddeden birey-
lerin kendi felsefi görüşlerini hiçbir kaygı duymaksızın ifade edebileceği 
özgür bir ortam yaratmayı amaçlayan; toplumumuzdaki inançsızların 
haklarını koruyan ve dinin toplumsal bir baskı aracı olarak kullanılma-
sına karşı mücadele veren bir kuruluş”3 olarak kendini tanımlamaktadır. 
Bu tanım ifadelerinden de anlaşılacağı üzere dinin karşısında felsefi görüş 
konumlandırılmaktadır. Dolayısıyla bu grubun felsefi bir ateizm üzerinde 
yoğunlaştığını söylemek mümkündür.

Ateizmin felsefi temeller üzerine bina edilmesi, fizik ve biyoloji konu-
larıyla desteklenmesi bu gruba göre önem arz etmektedir. Ateizm.org 
sitesinin yöneticisiyle yapılan bir söyleşide bu konu üzerinde hassasiyetle 
durulduğu görülmektedir. Hatta Turan Dursun, I�lhan Arsel gibi ateist 
olduğunu açıkça beyan eden isimlerin felsefi ateizmden ziyade I�slam 
dininin eleştirisi düzeyinde kaldıkları belirtilmektedir. Bu bakımdan 
konunun bilimsel ve felsefi tarafıyla ilgilenip aktif ve organize bir hare-
ketin ancak internet ortamında sağlanabildiği üzerinde durulmaktadır.4 
Sözü edilen grup, fikirlerini temellendirme konusunda felsefeye önem 
vermekte; internet ortamında felsefi ateizme yönelik okuma grupları 
oluşturmaktadır.5

I�lgili grubun belli bir din ve inanç grubunu doğrudan hedef almak-
sızın genel mahiyette bir dinsizliği, tanrı tanımazlığı savunduğu görül-
mektedir. Kendilerini tanıtırken kullandıkları ifadelerde de genel manada 
doğaüstü inançları dışlayan bir tutum içinde olduklarını beyan etmekte-
dirler: “Bizler hayatı bilim, akıl ve mantık süzgecinden geçirerek yaşayan, 
herhangi bir dine, peygamberlere, kutsal kitaplara vb inanmayan insan-
larız. Doğaüstü inançların, özgürlüğü değil baskıyı getireceğinin farkına 
varmış bireyleriz. Hurafeye dayalı inançların olmadığı, bilimi temel alan 

3 Ateizm Derneği, “Ateizm Derneği Kimdir?” (31 Mart 2021).
4 Cumhuriyet Gazetesi, “Ateistlere Sanal Dünyada da Yer Yok” (31 Mart 2021). 
5 Goodreads, “Felsefi Ateizm Okuma Grubu” (3o Mart 2021).
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ve özgür düşüncenin hüküm sürdüğü, insanca yaşamanın mümkün olduğu 
bir toplum hedefliyoruz. Peki biz neye inanıyoruz? O� ncelikle insanın en 
değerli evrimsel kazanımı olan empatinin, hoşgörünün ve aklın gücüne 
inanıyoruz. Elimizde başka bir yaşam olmadığına, dolayısıyla ne yapıla-
caksa burada, bu yaşam içerisinde yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu 
bağlamda gezegenimizin içindeki tüm güzelliklerle birlikte korunması 
gerektiğini düşünüyoruz.”6 diyerek genel manada bütün inanç grupla-
rından ayrı bir konumda kendilerini değerlendirmektedirler.

Derneğin resmi web sitesi üzerinden amaçlarına yer veren bu grup7 
“Türkiye’deki ateistler, agnostikler, panteistler, deistler vb. olarak, bu 
özgürlüğün büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığını” iddia etmektedir. 
I�fadede ateistlerin yanı sıra agnostikler, panteistler, deistlerin de zikredil-
mesi dikkat çekmektedir. Kendilerini ateist olarak tanımlamaktan kaçınan 
fakat dinle ilgili eleştiriler getiren kimi grupların “örgütlü bir mücadele” 
içine yerleştirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. O� zellikle sosyal medya-
daki halka açık seminerlerde de benzer ifadeler kullanılmaktadır.

Grubun eleştirdiği diğer bir konu zorunlu din dersleriyle ilgilidir. 
“Küçük yaştan başlayan ve MEB müfredatında yer alan zorunlu din dersi 
yetmezmiş gibi, aile ve toplum tarafından dayatılan doğaüstü inançların 
da çocukların merak duygusunu, sorgulama sürecini ve bilimsel düşün-
ceyi sınırladığı” ifadelerine yer verilmektedir. Gerek aile içindeki din 
eğitimi gerekse devlet kanalıyla okullarda verilen din eğitimine karşı 
sert bir duruş içinde oldukları gözlenmektedir.8 Ayrıca ahlak ile dini 
hassasiyetin ayrımına önem vermektedirler. “I�nsanı değerli kılan erdem-
lerin, merhametin, barışın, saygı ve sevginin, empatinin; kısacası gerçek 
ahlakın, dinlerden değil temel insani değerlerden geldiğini ve bu değer-
lerin savunulması gerektiğini” ısrarla vurgulamaktadırlar. Bu noktada 
inançsızlık özgürlüğü temelinden hareket edilmekte; inançlı bile olsa bu 
özgürlüğe destek verenlerin “mücadele”ye destek olabilecekleri üzerinde 
durulmaktadır. Grup özellikle dijitalleşme ile birlikte “insanların isimsiz 
ve özgürce yazabilecekleri, fikir beyan edebilecekleri sanal ortam”ın 
kendileri adına önemli bir açılım sağladığını belirtmektedirler.9

6 Ateizm Derneği, “Ateizm Derneği Kimdir?”. 
7 Ateizm Derneği, “Ateizm Derneği Kimdir?”.
8 Konuyla ilgili bk. Muhammed Esat Altıntaş, Ateist Çevrelere göre S/Zorunlu Din Dersleri (An-

kara: Maarif Mektepleri, 2019).
9 Cumhuriyet Gazetesi, “Ateistlere Sanal Dünyada da Yer Yok”. 
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Ateizm Derneği’nin resmi web sitesinde verilen bilgilere dayanarak 
bu grubun kendini tanıtımı ve hedefleri hakkında genel olarak bu hususlar 
belirtilebilir. Grubun, felsefi ateizm konusundaki dikkatli söylemi, belli bir 
inanç grubunu doğrudan hedef almayan ifadeleri önem arz etmektedir. 
Kendi konumlarını “inançsızlık” üzerine kuran bu grup, toplumsal yapı 
içinde açık yüreklilikle ve özgürce fikirlerini beyan edememekten yakın-
maktadır. Bu bağlamda internet imkânlarının yaygınlaşmasının, grubun 
fikirlerini açıkça ifade etmeleri yolunda dikkate değer olduğu üzerinde 
durulmaktadır.

2. Kur’ân Hakkındaki İddiaları

Ateist web sitelerinin kendilerini tanıtan yazıları ve hedeflerini beyan 
ettikleri ifadeleri ele alındığında belli bir inanç grubunun ismini zikretme-
dikleri, belli bir inanç grubunu açıkça hedef almadıkları görülmektedir. 
Ancak bu grubun taraftarlarının yürütücülüğünü yaptığı internet siteleri 
üzerinde yapılan araştırma, forum sayfalarındaki ifadeler, sosyal medyada 
yer alan paylaşımlar ve yayınlanan videolar incelendiğinde konunun 
farklı bir seyir aldığı görülmektedir. Yaşadığımız coğrafyada hâkim inanç 
grubunun, inanç mensuplarının hedef alındığı ve hatta bu söylemlerde 
tahkir edici, alaycı bir üslubun kullanıldığı gözlenmektedir. Bu bağlamda 
sözü edilen grubun Kur’ân’la alakalı iddiaları öne çıkmaktadır. I�ddiaları, 
Kur’ân’ın varlığı ve korunması ile içeriğinde yer alan konular bakımından 
ele almak mümkündür.

2.1. Kur’ân’ın Varlığı Hakkındaki İddiaları

Her türlü inanç karşısında inançsızlık temelinden hareket eden bu 
grup, dini yok saymaktadır. Bu bakımdan dini oluşturan ve dine ait olan 
her olguya karşı aynı anlayış içinde oldukları açıktır. Onların Kur’ân’ın 
varlığı konusundaki tutumlarını daha net ortaya koyabilmek adına dinin 
kutsal kabul ettikleriyle ilgili bakış açılarını beyan etmek gerekmektedir.

Web sitelerinde “Kuran Yırtma Akımı” başlığı altında ifade ettikleri 
hususlar dikkate değerdir. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Kur’ân’dan 
sayfaları yırtmış ve ilgili görüntüleri sosyal medya aracılığıyla paylaş-
mıştır. Sözü dilen bu eylemlere dünyanın en büyük online ateist platformu 
Atheist Republic’in kurucusu da dahil olmuştur. Bir yandan Müslüman-
ların bu yapılanlara cevap verdiği diğer yandan kimilerinin Kur’ân’dan 
ve bazen de I�ncil’den yaprakları yırtarak paylaşımlarda bulunduğu bu 
olaylar zinciri devam etmiştir. Nihayetinde ülkemizde de bu videolarla 



90 İSLAM VE YORUM V

İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

ilgili tepkiler dile getirilmiş ve Emniyet Genel Müdürlüğü “dine hakaret 
eden şahıs...” ifadeleriyle sözü edilen kişi hakkında yasal işlem başlatıl-
dığını açıklamıştır. Konuyla ilgili EGM’nin paylaşımına yer veren Ateizm 
Derneği, resmi bir açıklamada bulunmaktadır: “Her çeşit dini doktrini 
reddeden özgür düşünceli bireyler olarak, her ne kadar dini metinlerin 
kutsal olduğunu düşünmüyor olsak da, son dönemde gerçekleşen Kuran 
yırtma eylemlerini yersiz bulduğumuzu belirtmek isteriz. Aydınlanma 
mücadelemizin bilincinde olarak, yalnızca dini kitapların değil hiçbir 
kitabın tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz. Bireylerin kişisel sosyal 
medya hesaplarından yaptığı paylaşımların derneğimizin görüşlerini 
yansıtmadığını hatırlatır; bununla birlikte yaşadığımız topluma ve ülke-
mizin hukuk sistemine göre her ne kadar saygısızlık olarak kabul ediliyor 
olsa da, bu tip eylemlerin herhangi bir cezai yaptırımı ve böylesine tehli-
keli boyutlara varan bir toplumsal linç hareketini kesinlikle hak etmedi-
ğini düşündüğümüzü kamuoyuna duyururuz.”10

I�fadelerde “dini metinlerin kutsal olmadığı” beyanı bu grubun 
Kur’ân’a yaklaşımını belirtmesi bakımından dikkat çekmektedir. Her ne 
kadar bu eylemlerin yersiz olduğu belirtilse de cezai yaptırımın gerekli 
olmadığı üzerinde durulması onların kutsal konusundaki düşüncelerinin 
yansıması olarak değerlendirilebilir.

Sözü edilen grubun Kur’ân’ı, saygı gösterilen bir değer, bir kutsal 
olarak kabul etmediği gibi Kur’ân’da bahsi geçen diğer mucizeleri de 
reddettiği görülmektedir: “Kur’ân’da bilimsel yasalara ters, doğaüstü, 
insanüstü mucize iddiaları” ifadeleriyle şu konulara yer verilmektedir: 
1. I�lk insanın çamurdan yaratılması, 2. Ayın yarılması, 3. Bedir savaşında 
melek ordusunun Müslümanlara destek olması, 4. Kayalıktan deve çıka-
rılarak Salih peygambere mucize verilmesi, 5. Firavuna karşı Musa’ya 
verilen mucizeler, suların kan olması, tüm ilk doğan erkek çocukların 
ölümü, kurbağa, çekirge istilası ve Kızıldeniz’in yarılması, 6. Meryem’in 
cinsel ilişkiye girmeden I�sa’yı doğurması, 7. I�sa’nın bebekken konuşması, 
ölüleri diriltmesi, 8. Fil vakasında kuşların attıkları taşlarla orduyu helak 
etmesi, 9. Süleyman’ın kuşlara, cinlere hükmetmesi, ayakta öldüğünde 
asasını kurt yiyip de düşene kadar öldüğünün anlaşılmaması, 10. Nuh 
tufanında tüm hayvanlardan birer çiftin gemiye toplanması”11

10 Ateizm Derneği, “Kuran Yırtma Akımı” (1 Nisan 2021).
11 Antidogmatik, “Kuran’daki Çelişkiler (4)” (30 Mart 2021).
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Kur’ân’da olduğu var sayılan mucizelerin hakikati ifade etmediği 
üzerinde duran bu kimselere göre gerçekten mucize olsa, insanlığın 
dikkatinden bunun kaçması mümkün değildir. Dünya üzerinde araş-
tırmalar yapan insanların bunu bir şekilde anlayıp ortaya çıkarmaları 
gerekmektedir. Dolayısıyla mucize iddialarını “Müslüman inançlıların en 
saf yanılgılarından biri” olarak görmektedirler.12

Dinin ilahi yönünü ispat eden, bir yandan insanın acziyetini ortaya 
koyarken diğer yandan insana hakikati gösteren mucizeler, dinde özel 
bir yere sahiptir. Din konusunda tamamen reddedici bir eğilim gösteren 
ateist grupların internet ortamlarında mucizeleri kökten reddeden bir 
tavır içinde olduğu görülmektedir. Din ve dine ait ne varsa yok sayan 
böyle bir yaklaşım, mucizeler konusunda da inkârcı tutumunu devam 
ettirmektedir. Dolayısıyla Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispat eden, 
ilahi vahiy Kur’ân hakkında da tümüyle reddeden ve onun Allah katından 
olmadığını, kutsal olamayacağını beyan eden bir yaklaşımla karşılaşmak-
tayız. Elbette bu noktada Kur’ân’ın Allah tarafından korunması meselesi 
gündeme gelmektedir.

2.2. Kur’ân’ın Korunması Konusundaki İddiaları

Kur’ân, “Şüphesiz, o zikri (Kur’ân’ı) Biz indirdik! Onun koruyucusu da 
elbette biziz.”13 buyruğuyla Allah’ın Kur’ân’ı koruduğunu beyan etmektedir. 
Kur’ân’a iman edenler, vahyin Allah’tan Cebrail vasıtasıyla Hz. Peygam-
ber’e gönderilmesinden itibaren bugünkü anlamda kitap haline gelinceye 
kadar korunduğunu kabul etmektedir. Kur’ân’ın korunması, vahyin ve 
dolayısıyla dinin korunması anlamına gelmektedir. Bu bakımdan I�slam 
dininin ana kaynağı Kur’ân hakkındaki bir şüphe ya da itiraz, insanların 
dinle ilgili ilişkilerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

Ateist grupların Kur’ân’la ilgili ifadelerinde öne sürdükleri önemli 
bir iddia, Kur’ân’ın Allah tarafından indirildiği gibi O’nun tarafından da 
korunduğu şeklindeki inanca yöneliktir. Onlar, Kur’ân’ın doğaüstü bir 
varlığa ait olmadığını iddia ederken Kur’ân’ın korunması konusundaki 
ön kabulleri de hedef almaktadır. Kur’ân’ın kitap haline getirilmesi serü-
veninin Hz. Peygamber’in vefatından sonraki dönemlere denk gelmesi 
onlara göre ciddi bir delildir. Zira “O hayattayken gönderilen ayetlerin o 
öldükten sonra doğru yazılmadığının garantisini verecek kimse yoktur.” 

12 Ateist Canavar, “Topluca Derlenmiş Ateist Soruları” (30 Mart 2021).
13 el-Hicr 15/9.
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Ayrıca hicri ve miladi takvimin hesabının karıştırılması neticesinde 
Kur’ân vahyinin Hz. Peygamber vefat ettikten sonra dahi indirilmeye 
devam ettiği şeklinde bir itirazı gündeme getirmektedirler. Bu durum 
“çelişkinin başıdır ve nihayetinde Kur’ân’ın “değiştirilmediğinin garantisi 
yoktur.” iddiaları öne çıkmaktadır.14 Dolayısıyla bu gruba göre Kur’ân’ın 
Allah tarafından vahyedilmesi, vahyin devamında korunması söz konusu 
olamaz. Zaten doğaüstü bir varlığı, Allah’ı kabul etmeyen insanların Allah 
tarafından gönderildiğine inanılan kutsal metni kabul etmesini beklemek 
mümkün değildir.

I�nananların Kur’ân’ın korunduğu iddialarında temel kabul ettik-
leri “Şüphesiz, o zikri (Kur’ân’ı) Biz indirdik! Onun koruyucusu da elbette 
biziz.”15 ayetine yer verdikleri bir bağlam içinde Tevrat ve I�ncil’de de ilgili 
kitapların korunacağına ilişkin ifadelerin yer aldığını aktarmaktadırlar. 
“Kur’ân’da korunduğu yazıyorsa; Tevrat ve I�ncil’de de yazıyor. Kimin koru-
duğuna değil, kimin uydurduğuna bakın!” ifadeleriyle Kur’ân’ın uydurma 
olduğu yönünde iddialarını dillendirmektedirler.16

Doğaüstü bir varlık, yaratıcı ve ilah inancını tamamen reddeden ateist 
grupların Allah’ın vahyine dayandığına inanılan Kur’ân’ın gerek varlığı 
gerekse mucizevi olması konusunda inkârcı bir tutum içinde oldukları 
görülmektedir. Allah inancını tamamen reddeden bir anlayış, Allah’tan 
geldiğine inanılan Kur’ân hakkında da benzer bir tutum içindedir. Kur’ân’ı 
gönderen Allah’ın varlığına inanmazken Kur’ân’ın mucizevi varlığına ve 
korunmuşluğuna inanmaları söz konusu olmamaktadır.

3. Kur’ân’ın İçeriği Hakkındaki İddiaları
Kur’ân’ın mucize olmadığı ve Allah tarafından korunmadığı, insanlar 

tarafından uydurulduğu iddialarında bulunanların Kur’ân’ın içeriğine 
yönelik de birtakım iddiaları gündeme getirdiği görülmektedir. Her ne 
kadar ateist grup, Kur’ân’ın ilahi bir vasıf taşımadığını ve dolayısıyla 
kutsal olmadığını bir ön kabulle ele alsa da nihayetinde yaşadığımız 
coğrafya ve içinde bulunduğumuz toplum adına Kur’ân’la ilgili konuların 
gündeme gelmesinden kaçınamamaktadırlar. O� zellikle sosyal medya 
paylaşımlarındaki, video yayınlarındaki ya da belli aralıklarla düzenle-
dikleri programlarındaki bu konuya ilişkin ifadelerinden bunu anlamak 

14 Facebook, “Ateist Forum” (30 Mart 2021).
15 el-Hicr 15/9.
16 Facebook, “Kuran’daki Çelişkiler” (30 Mart 2021). 
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mümkündür. Bu yayınlar esnasında Kur’ân’dan ayetleri örnek göstererek 
Kur’ân’ın mucizevi bir kelam olduğu yönündeki izleyicilerden gelen iddi-
alara cevap vermek durumunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla iddialarında 
Kur’ân’ın içeriğinde yer alan konuları da ele almaktadırlar. Gündeme geti-
rilen konular daha ziyade günümüzde öne çıkan hususlarla ilgili Kur’ân’ın 
yaklaşımı ya da Kur’ân’daki kimi ayetler arasında farklı duruma hitap 
eden lafızlardaki değişikliklerle ilgilidir.

“Kur’ân’ın kendi içindeki dini çelişkiler” başlığı altında “Kur’ân’ın 
hemen her suresinde bir çelişki bulmak mümkündür. Uzun surelerde 
ise onlarca çelişkiye rastlanabilir. Çelişkiler; bir ayette söylenenin başka 
bir ayette değiştirildiği, farklı ya da tersinin söylendiği tutarsızlıklardan, 
ayetlerdeki akıldışı, mantıkdışı, bilimdışı yanlışlardan, Tevrat ve I�ncil’e 
uymayan hatalı hükümlerden ve bilgilerden oluşur.”17 şeklinde Kur’ân’ın 
içeriği hakkında ciddi bir iddia ortaya attıkları görülmektedir.

Aslında I�slam karşıtlığıyla öne çıkan farklı grupların iddialarında 
gündeme getirdikleri konuların ve ayetlerin ateist gruplar tarafından 
da dillendirildiği görülmektedir. Bu çerçevede Kur’ân’ın bilimle ilişkisi, 
Kur’ân’ın kadınlarla ilgili hükümleri, kölelik konusundaki bakışı, had 
cezaları ve ayetlerde yer alan farklı ifadelerin bu bağlamda zikredildiği 
görülmektedir.

3.1. Kur’ân’ın Bilimle İlişkisi Bakımından İddiaları

Ateist gruplar, doğaüstü bir varlığın olmadığı yönündeki iddialarında 
bilimsel verileri kullanmakta ve özellikle evrim konusuna önem vermek-
tedir. I�nternet sitelerinde bir yaratıcının olmadığını ispat ederken fizik, 
astronomi ve biyoloji alanlarında verileri gündeme getirmektedirler. 
Bu çerçevede Kur’ân’ın ilgili konularla alakalı ifadeleri öne çıkmakta ve 
Kur’ân’ın bilimle ilişkisi ele alınmaktadır. I�ddialar iki yönlü değerlendiri-
lebilir: Birinci aşamada iddiaları, Kur’ân’ın uydurulmuş bir kitap olduğu 
ve dolayısıyla uyduran kişilerin kendi dönemlerindeki zihniyeti yansıt-
tığı şeklindedir. Dolayısıyla bunlara göre Kur’ân, bilimsel konuları ele 
almaktan uzaktır. I�kinci aşamada ise eğer Kur’ân bilimsel konulardan 
bahsederse bu konularda hata ettiği üzerinde durmaktadırlar.

Kur’ân’la ilgili iddialarında sözünü ettiğimiz bu yaklaşımın etkili 
olduğu görülmektedir. O� rneğin; Ateizm Derneği TV’nin yayınladığı bir 
videoda programa katılan bir izleyici, I�slam’dan çıktığını ama rahimdeki 

17 Ateist Canavar, “Kuran’daki Çelişkiler” (30 Mart 2021).
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üç karanlık evreden bahseden ayetle18 ilgili kafasında birtakım sorular 
olduğunu söylemektedir. Bunun üzerine programın sunucuların biri 
“Çıkmışsın neyini düşünüyorsun, tereddüdün varsa bir daha düşün.” 
şeklinde cevap vermektedir. Diğer sunucu ise bu soruya şöyle cevap 
vermektedir: “Kur’ân’da dünyayla alakalı bir şeyin doğru olması, Kur’ân’ın 
doğaüstü iddialarının doğru olmasını gerektirmiyor. Olağanüstü iddialar 
olağanüstü kanıtlar gerektirir.” Konuşmanın devamında o dönemde böyle 
bir hususun bilinemeyeceği ve dolayısıyla bunun ancak Allah’ın bildir-
mesiyle bilinebileceği üzerinde duranlara karşı bunun bir safsata olduğu 
üzerinde durmaktadır. Bu safsata iddiasını ise şu şekilde açıklamaktadır: 
“1.Kişisel bilmezlik safsatası. Allah dışında bir şeyle açıklanamayacağına 
dayanarak öyleyse Allah yapmıştır, iddiası. Senin açıklayamıyor olman 
Allah tarafından yapıldığı anlamına gelmez. 2. Kur’ân’dan önce insan 
anatomisiyle alakalı bilimsel bilgiler vardı.” Konuşmanın bu kısmında 
Kur’ân’dan önceki dönemlerde yaşayan ve tıp alanında öne çıkan isimlere 
yer vererek onların da benzer bir söylemde bulunduklarını söylemekte-
dir.19

Kur’ân bilimsel konularda hakikati ifade etse bunu kişisel bilmezlik 
safsatası olarak izah edip Kur’ân’ı yalanlama; Kur’ân, bilimsel hakikatleri 
içermese bu sefer de Kur’ân’ın doğaüstü bir varlığın eseri olmadığını iddia 
etme eğilimi bu grubun iddialarında çoğunlukla görülen bir durumdur. 
Dolayısıyla her iki halde de onlara göre Kur’ân, insanlar tarafından uydu-
rulmuştur.

Ateist çevrelerce ele alınan ve Kur’ân’ın bilimsel hakikatlerden uzak 
olduğunu, bilimin verileriyle çeliştiğini iddia ederken öne sürdükleri 
konularda biri de denizlerin karışmaması ile ilgili ayetlerdir. Ayetlerde “O, 
birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. (Ama) aralarında bir engel 
vardır; birbirlerine karışmazlar.”20 buyrulmaktadır. Diğer bir ayette ise 
“Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak 
şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O’dur.”21 
ifadeleri yer almaktadır. Sözü edilen ayetlere yer verilerek bunun “muci-
zeciler” tarafından Allah’ın varlığının ve Kur’ân’ın Allah’ın kelamı oldu-
ğunun delili olarak zikredildiği üzerinde durulmaktadır. I�lgili ayetlerin 

18 ez-Zümer 39/6.
19 Youtube, “Rahimdeki U� ç Karanlık Evre Kur’ân Mucizesi mi?” (31 Mart 2021). 
20 er-Rahmân 55/19, 20.
21 el- Furkān 25/53.
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açıklaması olarak inananların yüzey gerilimi iddiasının bu olayla alakalı 
olmadığı, Cebelitarık Boğazı için söylenenlerin doğruyu yansıtmadığı ve 
Kaptan Cousteau’nun bu ayetten etkilenip Müslüman olduğu iddialarının 
doğru olmadığından bahsedilmektedir. Bilimsel verilere dayanarak ayet-
lerde ifade edilenin bir hakikat olmadığı belirtilmektedir. Bu tarz iddi-
aların sahipleri ise “mucizesever”, “mucizeci” şeklinde ifadelerle tavsif 
edilmektedir.22 Diğer bir internet sitesinde ise ilgili ayetlerin devamın-
daki “Onlardan inci ve mercan çıkar.”23 ifadesine işaret edilerek “Halbuki 
tatlı suda inci ve mercan yetişmez. Suni olarak inci yetiştirilse bile mercan 
hiç yetişmez. Bu ayetlerin müteşabih olduğu söylenebilir. Ancak mucize 
uydurmacıları, ayetteki mercan ve inciyi görmezden gelip, iki denizin 
karışmamasını mucize diye sunmaya çabalarlar.” ifadelerine yer veril-
mektedir.24 I�nananların mucize arayışıyla hareket ederek Kur’ân’daki bu 
tarz ifadelere ilahi bir vasıf yükledikleri oysa belirtilen hususların bilimsel 
verilerle çeliştiği iddia edilmektedir.

Kur’ân’da zikredilen ve bilimsel açıdan ele alınan konulardan biri de 
yerin ve göğün yaratılma süresiyle ilgilidir. Ateist web sitelerinde ele alın-
dığı şekliyle kimi ayetlerde yer ve göğün yaratılma süresi altı gün olarak 
belirtilmektedir.25 Diğer bir ayet grubunda yaratmanın seyrinden bahse-
derken gün sayıları toplamı sekiz etmektedir.26 Onlara göre Kur’ân’da 
yerin ve göğün yaratılması konusunda verilen sürelerde de bir ihtilaf 
bulunmaktadır.27

Kur’ân’la ilgili iddialarda gündeme getirilen bir konu da Kur’ân’da 
beyinden söz edilmemesidir. Ayetlerde beynin işlevlerinin kalbe atıfla 
zikredildiği görülmektedir. Kur’ân’da düşünme ve inanma kalbin imkân-
ları dâhilinde ele alınmaktadır. Kur’ân’ın Hz. Peygamber’in kalbine indiril-
mesi,28 Hz. I�brahim’in kalbinin tatmin olması ele alınmaktadır.29 Hidayet 
konusundan bahseden ayetlerde de kalbin zikredildiği görülmektedir.30 

22 Ateist Açıklıyor, “I�ki Denizin Birbirine Karışmaması ‘Mucizesi’” (31 Mart 2021).
23 er-Rahmân 55/22.
24 Antidogmatik, “Kuran’daki Çelişkiler (4)”.
25 el-A’râf 54; Yûnus 10/3; Hûd 11/7.
26 el-Fussilet 41/9-12.
27 Ateist Canavar, “Kuran’daki Çelişkiler”.
28 el-Bakara 2/97. 
29 el-Bakara 2/260.
30 eş-Şûrâ 42/24; et-Tegābün 64/11.
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“Kurandaki Çelişkiler” başlığı altında bu konuya değinen sözü edilen gruba 
göre günümüzdeki bilimsel veriler, bilgilerin ve hafızanın beyinde saklan-
dığını, mezkur hususlarda beynin etkili olduğunu kanıtlamaktadır. Buna 
rağmen Kur’ân’da bu hakikat dikkate alınmamaktadır. Oysa “Hidayet veri-
lecek olsa, verileceği organ kalp değil, beyin olmalıdır. I�slamcılar bunu, 
bugün de sevginin, merhametin kalple ifade edilmesiyle açıklar. Tersine 
bu ifade şekli, dini inançlardan kaynaklanarak oluşmuştur. Bazı I�slamcılar 
ise kalbin de beyinsel fonksiyonlara sahip olduğunu iddia etmektedir. Bu 
iddianın hiçbir bilimsel yanı yoktur. Kalp, sadece kan pompalayan bir 
organdır ve beyin işlevlerinin hiçbirine sahip değildir.”31 Dolayısıyla kalbi 
kan pompalayan bir organ olarak sınırlandıran bu zihniyetin Kur’ân’ın 
bilimsel verilerle çeliştiği iddiasında bu hususu da gündeme getirdiği 
görülmektedir.

Kur’ân’da “Her şeyden çift çift yarattık, inceden inceye düşünesiniz 
diye.”32 ayetiyle her canlının çiftler halinde yaratıldığı beyan edilmektedir. 
Ancak bazı web sitelerinde bakteri ve virüs gibi eşleri olmadan bölünerek 
çoğalan varlıklardan bahsedilerek Kur’ân’ın bunları ya bilmediği ya da 
bunları canlıdan saymadığı iddia edilmektedir.33

Kur’ân’da çelişki olarak öne sürülen konulardan bir kısmı da gök 
cisimlerinden bahseden ayetlerle ilgilidir. Eski toplumların güneş, ay, 
yıldız ve diğer gök cisimleriyle ilgili algılarına yer verilerek Kur’ân’da 
da bu algının etkisindeki ifadelere yer verildiği belirtilmektedir. Zülkar-
neyn’den bahseden ayetlerde “Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu 
kara bir balçıkta batar buldu.”34 ifadeleri yer almaktadır. Ayette “gibi” 
ifadesinin yer almamasına rağmen meallerden bazılarında bu ifadenin 
parantez içi ilave edildiği üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla ateist grup-
lara göre Kur’ân’ın bu ifadesi, bilimsel hakikatlerden uzak, o dönemin gök 
cisimleriyle ilgili algısını yansıtan bir kullanım olarak değerlendirilme-
lidir. Aynı bağlam içinde “Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. 
Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş 
azabını hazırladık.”35 ayetine de işaret edilmektedir. O dönemde yıldızların 
dünyadan göründüğü üzere küçük boyutlu olduğunun sanıldığı üzerinde 

31 Antidogmatik, “Kuran’daki Çelişkiler (4)”.
32 ez-Zâriyât 51/49.
33 Antidogmatik, “Kuran’daki Çelişkiler (4)”.
34 el-Kehf 18/86.
35 el-Mülk 67/5.
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durulmaktadır. Oysa yıldızlardan kimileri dünyadan bile oldukça büyük 
yapıdadır. Bilimsel olarak hakikat böyle olmasına rağmen ayette yıldızlar, 
şeytanlara atış taneleri olarak belirtilmektedir.36

Ateist web sitelerinin bağlantı linkini paylaştığı kimi sitelerde 
Kur’ân’ın bilimsel verilerle çelişen ifadelerinin yanı sıra matematik kural-
larıyla çelişen hesaplamalarının olduğu da iddia edilmektedir. Konuyla 
ilgili verilen örnekler miras taksimatıyla ilgili oranları konu alan ayetlerle 
alakalıdır. Hesaplarda payın paydadan fazla çıktığı iki örnek üzerinde 
yoğunlaşmaktadırlar. I�lgili hesaplamadaki yanlışlık nedeniyle malın 
paylaşılamayacağı, ayette yazdığı üzere bütün hak sahiplerine belirtilen 
oranda malı paylaştırmanın mümkün olmadığı belirtilmektedir. Niha-
yetinde “Basit bir miras paylaşımı bile yapamayan bir kitap sizce Tanrı 
buyruğu olabilir mi? Karar sizin...”37 ifadelerine yer verilmektedir.

Çalışmanın bu bölümünde Kur’ân’ın bilimle ilişkisi bağlamında ateist 
web sitelerinde gündeme getirilen ayetlerden kimilerine değinilmektedir. 
Aslında ayetlerde ifade edilenler her ne olursa olsun iddialarını sürdür-
dükleri görülmektedir. Eğer ilgili ayette verilen bilgi, bilimsel hakikatlere 
uygunsa bu, o dönemin algısı ve bilgisiyle açıklanmaktadır. Diğer yandan 
verilen bilgiler bu gruba göre yanlışsa Kur’ân çelişkilerle doludur, bilimsel 
hakikatlerden uzaktır. Dolayısıyla sözü edilen grubun Kur’ân’la ilgili bu 
değerlendirmelerini Allah inancı olmayan, doğaüstü ve aşkın bir varlığı 
kabul etmeyen bir zihniyetin eseri olarak kabul etmek mümkündür.

3.2. Kadınlarla İlgili Ayetler Bağlamında İddiaları

Modernleşme ile birlikte kadının toplumsal ve siyasal hayattaki 
konumu ile aile hayatındaki rolünde büyük bir değişim görülmektedir. 
Klasik algıların değiştiği ve rollerin farklılaştığı bu dönemde dinin kadınla 
ilgili hükümlerine yönelik farklı söylemlerin gündeme geldiği görülmek-
tedir. I�slam aleyhine söylemleriyle öne çıkan birçok grup, Kur’ân’da kadın-
ları konu alan ayetler bağlamında iddialarda bulunmaktadır. Bu bağlamda 
dile getirilen konular ateist çevrelerce de kullanılmaktadır.

Kur’ân’ın kadınlarla ilgili söylemine yönelik iddialarda özellikle aile 
hayatında ve toplumsal hayatta kadının rolünden bahseden ayetler öne 
çıkmaktadır. I�nananların ilgili ayetlerde o dönemin şartlarının dikkate 

36 Antidogmatik, “Kuran’daki Çelişkiler (4)”.
37 Antidogmatik, “Kuran’da Matematik Hatası” (30 Mart 2021).
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alındığını beyan etmeleri de bu bağlamda eleştirilmektedir. Zira o 
dönemin algısına işaret eden ve hitap eden bir kitabın bu dönemde kutsal 
kabul edilmesinin mümkün olamayacağı iddia edilmektedir. Kadın ve 
erkeğin şahitliğinden bahseden ayetteki38 ve miras taksimatının yer aldığı 
ayetteki39 oransal farklılık üzerinde de durularak I�slam’da kadın ve erkek 
eşitliğinin olmadığı belirtilmektedir.40 Dörde kadar hanımla evliliğe izin 
veren ayet41 bağlamında I�slam’da evlilik konusunun eleştirildiği görül-
mektedir. Cariyelerden söz eden ayetlerden42 hareketle kadın haklarının 
göz ardı edildiği iddiaları gündeme getirilmektedir.43 Aile hayatı içinde 
kadın ve erkeğin farklı konumlarına işaret eden ve dövme konusunun yer 
aldığı ayet,44 modern hukuka aykırı ifadeler olarak değerlendirilmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde bu türden ifadelerin ve eylemlerin bireysel özgürlük 
ve kadın-erkek eşitliğine aykırı kabul edileceği belirtilmektedir. Bu 
bakımdan ayetlerde beyan edilen hususların suç olduğu iddia edilmek-
tedir.45 Ayrıca meallerde kadınlarla ilgili ayetlerin dipnotlarda açıklama-
larla birlikte verildiği de ayrıca dile getirilmektedir.46

Sözü edilen web siteleri incelendiğinde kadınların konu edildiği 
ayetler bağlamında I�slam’ın kadına gereken değeri vermediği, kadınların 
erkeklere nazaran ikinci sınıf bir konuma indirildiği, kadının toplumdan 
dışlandığı iddiaları öne çıkmaktadır. I�ddialarda Kur’ân’ın indirildiği 
dönemden bugüne gelinceye kadar kadının aile hayatında ve toplumsal 
hayattaki rolünü görmezden geldikleri anlaşılmaktadır. Kur’ân’ın insanı 
önceleyen ve ona değer veren hükümleri, kadını muhafaza eden ve hakla-
rını beyan eden ifadeleri görmezden gelinmektedir.

3.3. Kölelikle İlgili Hükümler Bağlamında İddiaları

Modernleşme ile birlikte toplumların gündemine gelen konulardan 
biri de köleliktir. Köleliğin insan onuruna yakışmayan bir durum olduğu, 

38 el-Bakara 2/282.
39 en-Nisâ 4/11, 12.
40 Weebly, “Kuran’daki Apaçık Bilimsel Hatalar” (30 Mart 2021).
41 en-Nisâ 4/3.
42 en-Nisâ 4/3, 24.
43 Antidogmatik, “Kur’ân’ın Utandıran Ayetleri”.
44 en-Nisâ 4/34.
45 Weebly, “Kuran’daki Apaçık Bilimsel Hatalar”.
46 Antidogmatik, “Kur’ân’ın Utandıran Ayetleri”.
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geri kalmışlığın bir simgesi olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda 
ateistlerin Kur’ân’a inanmama sebeplerini sıraladıkları bir bölümde ilk 
sırayı kölelik konusuna ayırdıkları görülmektedir. Köleliğin Kur’ân’da 
yasaklanmadığı, bilakis hükümlerde köleliğin dikkate alındığı47 üzerinde 
durulmaktadır.

I�lgili web sitelerinin kölelikle ilgili iddialarında, Kur’ân ayetlerinden 
verdikleri örneklerin kimilerinde kölelerin azat edilmesi konusunun ele 
alındığı görülmektedir.48 Kur’ân’ın bir ilke olarak insanlara dayatmadığı 
kölelik, toplumsal hayatta zaten var olan ve son yüzyıla kadar da görünür 
anlamda devam eden bir konudur. Buna rağmen ilgili grupların Kur’ân’da 
kölelikle ilgili hükümlerin yer almasından hareketle bu iddiaları gündeme 
getirdikleri görülmektedir. Oysa Kur’ân farklı vesilelerle kölelerin azat 
edilmesini emretmekte ve onların hukukuna saygı göstermeyi emretmek-
tedir.

3.4. Kur’ân’la İlgili Diğer İddialar

Kur’ân’ın kıyamete kadar yol gösterici bir kılavuz olduğu, inanan-
ları hidayete götüren önemli ilkelere sahip olduğuna inanılmaktadır. 
Ancak kimi web sitelerinde Kur’ân’ın dili, kullandığı kavramlar, ele aldığı 
konular bakımından 7. yüzyıl Araplarının kültürünü, dilini ve genel dünya 
görüşünü yansıttığı iddia edilmektedir. 14 asır öncesinin Hicaz bölge-
sinde hâkim olan toplumsal yapının Kur’ân tarafından da kabul edildiği 
üzerinde durulmaktadır. Buna göre köle ve cariye ile aristokrat kesim 
arasındaki ayrım, ayetlere yansımaktadır. Diğer yandan inanç temelli 
bir ayrımın da Kur’ân’da yer aldığından bahsedilmektedir. Mümin, kâfir, 
müşrik, kitap ehli ve zimmi gruplarının ayetlerde farklı statüleriyle sunul-
duğu belirtilmektedir. Dolayısıyla gerek dil yapısı gerekse içerdiği konular 
ve bu konularla ilgili yaklaşımı dikkate alındığında Kur’ân’ın her asırda 
geçerli genel hakikatleri içerdiği iddiasının nesnel bir temeli bulunmadığı 
iddia edilmektedir.49

Kur’ân’ın anlaşılır, apaçık bir kitap olduğunu beyan eden ayetler 
bu bağlamda gündeme getirilmektedir.50 “Kur’ân anlaşılmaz bir yığın 
ayetle ve kavramla doludur. Anlaşılabilmesi için eski Kureyş Arapçasının, 

47 el-Bakara 2/177, 178, 221; en-Nisâ 4/24, 25, 36. 
48 en-Nisâ 4/92; el-Mâide 5/89.
49 Ateizm, “Kuran Mutlak Mı? Kuran Zaman ve Mekândan Bağımsız Mı?” (31 Mart 2021).
50 Yûsuf 12/12; ez-Zuhruf 43/2, 3; ed-Duhân 44/58.
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hadislerin, peygamberin ayrıntılı hayatının, dönem tarihinin iyi bilinmesi 
gerekir. Orucun kaç gün olduğu, namazın kaç vakit olduğu bile açıkça 
belirtilmemiştir.” Bu bakımdan Kur’ân’ın anlaşılır olmadığı iddiası öne 
sürülmektedir.51

Kur’ân’ın bir üslup özelliği olan yemin konusu da iddialarda yer 
almaktadır. Allah’ın yemin etmesi garip bir durum olarak değerlendi-
rilmekte ve “Allah’ın bu kadar çok yemin etmesi anlaşılmaz. Yoksa bu 
yeminler Muhammed’in yeminleri midir?” ifadesi kullanılmaktadır.52

Kur’ân’da yer verilmeyen hususlarla alakalı bir itiraz da gündeme 
getirilmektedir. Bu bağlamda ayetlerde ele alınan konuların Ortadoğu’ya 
ait unsurları içerdiği üzerinde durulmaktadır. Buna göre kar, buz, dolu, 
sis ya da portakal, mandalina, karpuz, kavun, ceviz gibi yiyeceklerden 
kanguru, lama, pelikan, fok gibi hayvanlardan Kur’ân’da söz edilmemek-
tedir.53

Kur’ân’ın kimi zaman farklı lafızlarla konuların farklı yönlerine işaret 
ettiği ayetler de sözü edilen web sitelerinde gündeme getirilmektedir. 
Buna göre; şefaat konusundan bahseden ayetlerde54 kimi zaman şefaat 
edilebileceği kimi zaman da şefaatin mümkün olmadığı üzerinde durul-
maktadır.55 Dolayısıyla Kur’ân bir konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadelere 
yer vermektedir, iddiası dillendirilmektedir.

I�ddialarda gündeme getirilen konulardan biri de Kur’ân’da savaşla 
ilgili ayetlerdir. I�slam’ın hoşgörü dini olduğu şeklindeki anlayışın hakikati 
yansıtmadığı; zira ayetlerin müşrik olanların öldürülmesini emrettiği 
iddia edilmektedir.56 Kur’ân’ın müşriklerle savaş konusundaki bu ayetle-
rinden hareketle “I�slam ve Hoşgörü” başlığı altında ayetlerin sıralandığı 
görülmektedir.57

Kur’ân’ın kimi suçlar için vaz ettiği cezalar, iddialarda öne çıkan 
hususlar arasındadır. El kesme, ayak kesme ve celde cezalarının yer aldığı 

51 Ateist Canavar, “Topluca Derlenmiş Ateist Soruları”.
52 Ateist Canavar, “Kuran’daki Çelişkiler”.
53 Antidogmatik, “Kuran’daki Çelişkiler (4)”.
54 el-Bakara 2/123; el-En’âm 6/51; Meryem 19/87; ez-Zuhruf 43/86.
55 Ateist Canavar, “Kuran’daki Çelişkiler”.
56 et-Tevbe 9/5, 7, 12.
57 Antidogmatik, “Kur’ân’ın Utandıran Ayetleri”.
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ayetlere58 işaret ederek bunlar, “akıl almaz ceza yöntemleri” olarak ifade 
edilmektedir.

Ateist web sitelerinin Kur’ân’la ilgili iddialarında öne çıkan konular 
incelendiğinde bunların I�slam karşıtı farklı gruplar tarafından dillendi-
rilen iddialarla benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Son birkaç yüzyıldır 
bu iddiaların Kur’ân’la ilgili çalışmaların konusunu oluşturduğu görül-
mektedir. Bu bakımdan dijitalleşme, son dönemde gündeme gelen bir 
konu olsa da iddiaların tarihi süreç içinde daha eski olduğunu söylemek 
mümkündür. Dolayısıyla bu iddialar ve bunlara verilen cevaplar I�slam 
düşünce tarihindeki önemli eserlerde yer almaktadır.

4. İddialarla İlgili Değerlendirmeler

Ateistlerin iddialarının özellikle Allah inancı ve buna bağlı konularla 
alakalı olduğu açıktır. Tanrı, ahlak ve ölümden sonraki hayatla ilgili mese-
leler bu bağlamda öne çıkmaktadır.59 Bu bakımdan konunun kelami ve 
ahlaki bir yönünün bulunduğunu; itikadi ve ahlaki yönden konunun ele 
alınmasının zaruri olduğunu söylemek mümkündür.60 Kur’ân hakkındaki 
iddialarda da sözü edilen inanç temelinin etkisi büyüktür. Diğer yandan 
Kur’ân’la ilgili iddiaların sözü edilen grubun dinle ilgili yaklaşımlarında 
bir basamak olduğu, inananlar adına şüphe meydana getirme yönünün 
öne çıktığı da bilinmektedir.

Günümüzde kişilerin ateizme yönelmesinin farklı sebepleri olsa 
da61 nihayetinde onların dinle ilişkilerinin, dine bakışlarının etkin bir rol 
oynadığı söylenebilir.62 Dinin sınırlayıcı ve cezalandırıcı yönünün olması, 
hayatın her alanında özgürlüğün savunulduğu ve sınırların tamamen 
yok edilmesi amacıyla girişilen mücadelelerde önemli bir engel teşkil 
etmektedir. Bu bakımdan dinin hayattan dışlanmasına yönelik söylemler, 

58 el-Mâide 5/33; Nûr 24/2, 4. 
59 Metin Yasa, “Çağdaş Dünyada Dinin Ateist Yorumu”, EKEV Akademi Dergisi 16 (Yaz 2003), 

38-42.
60 Konu hakkında iddiaların bazıları için bk. Richard Dawkins, Tanrı Yanılgısı, çev. Tunç Tun-

cay Bilgin (I�stanbul: Kuzey Yayınları, 2013), 108-150.
61 Ali Rıza Aydın, “Ateist Düşünceye Etki Eden Psiko-Sosyal Faktörler”, EKEV Akademi Dergisi 

14 (Kış 2003), 30-42.
62 Mustafa U� nverdi, “Din Karşıtı Yayınlar ve Gençlerde Atesitik Eğilimin Nedenleri”, İlahiyat 

Akademi Dergisi 12 (2020), 146, 147.
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ateizmin iddialarının farklı mecralarda dillendirilmesinde önemli bir 
etkiye sahip olmaktadır.

Dünya tarihinin seyri içinde ateizm, farklı coğrafyalarda farklı 
gruplar tarafından benimsenen bir yaklaşım olmakla birlikte;63 Türki-
ye’de ateizmle ilgili çalışmaların ilk safhasında I�slam karşıtı bir söylem 
dikkat çekmektedir. Dolayısıyla ateist gruplar yaşadığımız coğrafyada 
I�slam karşıtı gruplar olarak değerlendirilmektedir. Oysa dijital ortamda 
ateizm, bir I�slam eleştirisi sunmaktan ziyade felsefi konular ve fizik ilke-
leri çerçevesinde farklı bir seyir halinde ilerlemektedir. Son dönemdeki 
ateistlerin çalışmalarında da öncekilere nazaran daha faklı konulara 
temas edilmektedir.64

Dijital ortamda ateist sitelerinde öne çıkan bir diğer durum ise 
agnostik ve deist gibi grupların da ateistlerle birlikte zikredilmesidir. 
Sözü edilen grupların inanç konusunda problemleri olmakla birlikte dinle 
alakalı farklı tutumları ifade ettiği ve aralarında fark olduğu bilinmekte-
dir.65 Hatta dünya üzerinde farklı kesimlerin ateizm adı altında değişen 
kimi yönleri bulunmakta;66 dayandıkları kaynaklar farklılık gösterebil-
mektedir.67 Bu bakımdan ateistlerin ortak bir tanım etrafında birleşme-
leri mümkün olmamaktadır.68 Oysa ateist grupların bu şekilde birleştirici 
tavırla dinle sorunu (!) olan bütün grupları tek bir çatı altında toplama ya 
da onları da kendi bünyesi içine alma durumu söz konusu olabilir. Dola-
yısıyla sözü edilen grubun dine dair şüphe içindeki farklı kesimleri bir 
araya getirme, onları organize etme gibi bir rol alma hevesinde olduğu 
anlaşılmaktadır.

Kur’ân, nazil olduğu dönemden bugüne gelinceye kadar Kur’ân’la 
ilgili iddiaların gündeme geldiği, farklı konuların öne çıktığı bilinmektedir. 
Gündeme gelen konulardan biri de Kur’ân’ın ilahi bir kelam olması, Allah 

63 Murtaza Korlaelçi, “Ateizm ve Çeşitleri”, Felsefe Dünyası 46 (2007/2), 13-15
64 Mehmet Evkuran, “Yeni Ateist Akımın Din Eleştirisi U� zerine”, Dini Araştırmalar ve Küresel 

Barış Sempozyumu, ed. Muhiddin Okumuşlar vd. (Konya: Türkiye I�mam Hatipliler Vakfı Ya-
yınları, 2016), 1/311.

65 Kenan Sevinç, “Ateizmin Boyutları ve Tipleri”, İslâmî İlimler Dergisi 12/3 (Güz 2017), 106.
66 Korlaelçi, “Ateizm ve Çeşitleri”, 12-42.
67 Ferhat Akdemir, “Ateizmin Tarihi U� zerine Kısa Bir Deneme”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâ-

hiyat Fakültesi Dergisi 18-19 (2005), 351-361.
68 Antoine Vergote, “Atezimin Psikolojisi”, çev. Hayati Hökelekli, Uludağ Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 3/3 (1991), 232-239.
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tarafından vahyedilmesi meselesidir. Hz. Peygamber’e karşı gelen, vahyi 
inkâr eden kimseler Kur’ân’ın Allah’tan gönderilmediğini inat ve ısrarla 
savunmaktadır. Bu kitabın Hz. Peygamber tarafından uydurulduğu;69 bir 
büyü,70 eskilerin masalları olduğu;71 bir insanın ona Kur’ân’ı öğrettiği72 
iddia edilmektedir. Ateist web sitelerinde yer alan Kur’ân’ın konumu ve 
mucize olması hakkındaki iddialar incelendiğinde bu iddiaların benze-
rinin gündeme geldiği görülmektedir. Kur’ân bu iddialara cevap vermekte 
ve onların durumunu izah etmektedir. Ayetler, muhatapların bu tavır-
larında hakka, hakikate ve hidayete yönelik kasıtlı eylemlerinin, inat ve 
ısrarla inkârlarının etkili olduğunu beyan etmektedir. “Onlara bir âyet 
geldiğinde (okunduğunda), ‘Allah’ın elçilerine verilenin benzeri bize de 
verilmedikçe kesinlikle inanmayız.’ dediler. Allah, elçiliğini kime vereceğini 
çok iyi bilir. Suç işleyenler, yapıp durdukları hileler sebebiyle, Allah tara-
fından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır.”73 I�nkâr-
cılar kendi durumlarını kendi ağızlarıyla şöyle ifade etmektedir: “Dediler 
ki: ‘Bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır, kulaklarımızda da 
sağırlık var; bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapa-
cağını yap, biz de yapmaktayız!’” Dolayısıyla Kur’ân, muhataplarının haki-
kate karşı kör ve sağır tutumlarının onların gerçeği görmelerine engel 
olacağını beyan etmektedir. Bu nedenle ayetler muhataplarının önyargılı 
ve iftiracı bir tutum sergilemeleri halinde hakikatin ortaya çıkamayaca-
ğını açıkça beyan etmektedir.

Yüce Allah, Kur’ân’ı indirenin kendisi olduğunu ve onu koruyacak 
olanın da yine bizzat O olduğunu buyurmaktadır. Bu bakımdan Kur’ân’a 
ilave yapılması ya da Kur’ân’dan bir şeylerin çıkartılması imkânsızdır. 
Zira böyle bir durumda Kur’ân’a batılın karışması söz konusu olur ki bu, 
kabul edilemez.74 Nihayetinde ilave etmek de çıkarmak da tahrif ve tebdil 

69 es-Secde 32/3; et-Tûr 52/33; el-Ahkâf 46/8.
70 el-En’âm 6/7.
71 el-Mutaffifı�n 83/13.
72 en-Nahl 16/103.
73 el-En’âm 6/124.
74 Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerı�r et-Taberı�, Tefsîru’t-Taberî, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-

Türkı� (Kahire: Dârı Hicr, 2001), 14/18.
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kabul edilmektedir.75 Dolayısıyla şeytanların Kur’ân’a bir söz ilave etmesi76 
reddedildiği gibi Kur’ân’ın vahye dayandığı da ortaya konulmaktadır.77

Şu halde internet sitelerinden aktardığımız ifadelerde Kur’ân’a yönelik 
iddiaların temelinde yatan Allah tarafından korunmadığı şeklindeki iddia, 
öncelikle Kur’ân’a art niyetle yaklaşan, maksadı hakikati görmek değil 
hakikati örtmek olan bir zihniyetin ürünüdür. Allah inancını reddeden, 
kâinatın kendiliğinden oluştuğunu fizik konularıyla izah etmeye çalışan, 
insanın evrimsel gelişimini ispat etmek için biyoloji konularını öne süren 
bu zihniyetin Allah tarafından vahyedildiğine inanılan Kur’ân’la ilgili bu 
şekilde bir söyleme girdiği görülmektedir. Zaten Allah inancına sahip 
değilken, kaynağı Allah olan bir kitabı da elbette reddetmek durumunda 
kalmaktadırlar. Oysa Kur’ân’ı önyargısız ve samimi bir yönelişle araştır-
dıkları zaman hakikati görmeleri mümkün olacaktır.

Kur’ân’ın bilimle ilişkisi konusunda bazı iddialar gündeme gelmek-
tedir. Ateist gruplar bir yandan felsefi verilere, özellikle Yunan filozof-
ların görüşlerine yer vermekte diğer yandan ise fizik konuları bağla-
mında evrim teorisini savunmaktadır. Evrimi savunurken yaratılıştan 
bahseden ayetleri, kâinatın oluşumunu fizik kurallarıyla açıklarken gök 
cisimleriyle ilgili ayetleri, yeryüzündeki diğer varlıkların işleyişinden söz 
ederken kâinatta yer alan diğer varlıklarla ilgili ayetleri inkâr etme yolunu 
tutmaktadırlar. Aslında ilgili bölümde de belirtildiği üzere bu konuda 
büyük bir çıkmaz içindedirler. Zira Kur’ân’ın bilimsel bir hakikati beyan 
etmesi halinde bu, onlara göre Kur’ân’ın doğaüstü bir kelam olduğunun 
kanıtı olamaz. Çünkü bugün bilinen kimi bilimsel hususların o dönemde 
de bilindiği açıktır. Diğer yandan şu an için ulaştıkları bilimsel verilerin 
Kur’ân ayetlerinde nakzedildiği iddiasında bulunurken bu durumda da 
Kur’ân’ın bir uydurma olduğunu açıkça ifade edebilmektedirler. O� yleyse 
onlara göre Kur’ân hakikati de söylese onlara göre hakikatin tersini (!) de 
ifade etse onlar benzer bir tavır içinde olmaktadır.

75 Ebu’l-Kāsım Mahmûd b. O� mer ez-Zemahşerı�, el-Keşşāf an hakāiki’t-tenzîl ve uyûni’l-ekāvîl 
fî vucûhi’t-te’vîl, thk. A� dil Ahmed Abdülmevcûd, Ali Muhammed Muavvid (Riyad: Mektebe-
tü’l-‘Ubeykân, 1998), 3/399.

76 Mukātil b. Süleymân, Tefsîru Mukātil b. Süleymân, thk. Abdullâh Mahmûd Şehâte (Beyrut: 
Muessesetü’t-Târı�hi’l-‘Arabı�, 2002), 2/425.

77 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürı�dı�, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne -Tef-
sîru’l-Mâtürîdî- thk. Mecdı� Baslûm (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 2005), 8/12.
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I�nternet sitelerinde Kur’ân hakkındaki iddialarda bilimsel konular 
önemli bir yer işgal etmektedir. Sözü edilen iddialara cevap veren, 
bilimsel açıdan konuyu açıklığa kavuşturan internet sitelerinin de bulun-
duğu görülmektedir. Bu, sanal ortamda iddialarını rahatlıkla yayabilen ve 
karşı cevap gelmeyince de kendilerini başarılı kabul eden ateist zihniyete 
karşı önemli bir gelişmedir.

Nihayetinde Kur’ân’ın bilimle ilişkisi bağlamında temel ilke şudur: 
Kur’ân’ı vahyeden Allah’tır, bilimin konusu olan varlık âlemi de Allah tara-
fından yaratılmıştır. O� yleyse Allah’ın kelamı ile yarattığı varlıklara hâkim 
kıldığı kuralların çelişmesi söz konusu olamaz. Ancak bilimin sürekli 
geliştiği ve yenilendiği, bu bakımdan da önceki asırlardaki verilerin günü-
müzde değiştiği açıktır. Dolayısıyla ayetle çeliştiği iddia edilen bilimsel bir 
verinin önümüzdeki dönemlerde değişmeyeceğinin garantisi bulunma-
maktadır. Bu nedenle Kur’ân ayetleriyle bilimsel verileri karşılaştırırken 
bu hakikati gözden kaçırmamak gerekmektedir.

Kur’ân’ın içerdiği konularla alakalı iddialarda kadın ve kölelerle ilgili 
ayetler, cezaların yer aldığı hüküm ayetleri, mucize söylemleri, Kur’ân’ın 
üslup özelliklerinden kaynaklı kullanımlar ve Kur’ân’da zikredilmeyen 
konular gündeme gelmektedir. Sözü edilen konularla alakalı söylemler, 
özellikle son birkaç yüzyıldır I�slam aleyhine çalışan gruplar tarafından 
hâlihazırda dillendirilmektedir. Bu noktada ateist çevrelerin bu iddiaları 
kullandığı, çeşitli internet sitelerinde bunları sırasıyla sunduğu görül-
mektedir. O� te yandan son asırlarda Müslüman âlimlerin bu iddialarla 
alakalı önemli çalışmalar kaleme aldığı bilinmektedir. Aynı cevapların 
ateist çevreler için de söz konusu olması mümkündür.

Konuyu değerlendirme bakımından mucize söylemleri ve Kur’ân’da 
zikredilmeyen konular meselesini ele alırsak; öncelikle ilgili internet site-
lerinde Müslümanların mucize sever, mucize arayıcıları olarak tanıtılma-
sının doğru bir tespit olmadığını ifade etmeliyiz. Zira Kur’ân’da muhatap-
ların mucize istekleri konu edilmekte ve onlara cevaplar verilmektedir. 
O� rneğin, Kureyş’in ileri gelenlerinin Allah Resulü’yle mücadele etmek 
üzere öne sürdükleri bu iddialar, ayetlere konu edilmektedir:78 “Dediler 
ki: ‘Sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmaya-
cağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı; içlerinden de 

78 Taberı�, Tefsîru’t-Taberî, 15/87; Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebı� Bekir el-Kurtubı�, el-Câ-
mi’ li ahkāmi’l-Kur’ân, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkı� (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 
2006), 13/172.
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çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. Yahut -iddia ettiğin gibi- göğü üzerimize 
parça parça düşürmelisin veya Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. 
Veya altından bir evin olmalı; ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir 
kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız.’ De ki: 
‘Rabbimi tenzih ederim! Ben sadece bir beşer-peygamberim.’79

Ayetler insanlara verilen Kur’ân mucizesi ve gösterilen diğer muci-
zelere rağmen inkârcıların şaşkınlık içinde bahane üreterek mucize iste-
meye yöneldiklerini anlatmaktadır.80 Aslında gönderilenlerin ötesinde bir 
mucize arayışı, inat ve inkârdaki haddi aşan durumu ortaya koymaktadır.81 
Onların alaylı bir tavırla mucize isteklerini sıraladıkları ve bu isteklerinde 
inatlarının etkili olduğu görülmektedir. Diğer yandan sözü edilen inkâr-
cıların amacı doğru yolu bulmak ya da hakikate erişmek değildir.82 Zaten 
onların sıraladıkları isteklerinde de haddi aşan inkârları ortaya çıkmak-
tadır.83 Bu açıdan Kur’ân, muhataplarına sürekli mucizeler gösteren ve bu 
şekilde onları susturan bir kitap değildir. Hatta insanların mucize istek-
lerine karşı çıkılmaktadır. Mucizenin muhatabın dikkatini çeken, ona 
doğruyu gösteren bir işlevi kuşkusuz vardır. Ancak bu durum, inanan-
ların sürekli mucizelerle kuşatıldığı anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla 
Müslümanların tek gündemi mucize değildir.

Diğer bir iddiada ise farklı varlıkların Kur’ân’da zikredilmediği 
üzerinde durulmaktadır. Aslında bu söylemin bir sınırı bulunmamaktadır. 
Zira var olan her şeyin Kur’ân’da olmadığı iddia edilebilmekte ve dolayı-
sıyla da sonu gelmez bir iddia silsilesi ortaya çıkmaktadır. Kur’ân’ın var 
olan her şeyin kendi bünyesinde yer aldığına dair bir iddiası bulunma-
maktadır. Durum böyleyken karşılaşılan her durumu Kur’ân’da kontrol 
etmek ve buna bağlı bir yargıda bulunmak doğru değildir.

Sonuç
Bilişim teknolojilerinin geliştiği, dijital platformların yaygınlık 

kazandığı bir dönemde yaşamaktayız. Dijitalleşme ile birlikte bilgiye 
ulaşma kolaylaşmakta, bilgi yaygınlaşmaktadır. Diğer yandan bilginin 

79 el-I�srâ 17/90-93.
80 Zemahşerı�, el-Keşşāf, 3/552.
81 Ebû Abdillah Fahruddı�n Muhammed b. O� mer er-Râzı�, Tefsîru’l-Fahri’r-Râzî (Beyrut: Dâ-

ru’l-Fikr, 1981), 21/57.
82 Mâtürı�dı�, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, 8/357.
83 Kurtubı�, el-Câmi’ li ahkāmi’l-Kur’ân, 13/177.
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denetlenmesi ve kontrolü noktasında sanal ortamların dezavantajlı bir 
yönü de bulunmaktadır. Sözü edilen bu iki yönlü durum, dijital ortamlara 
yönelik araştırmalarda dikkatli olmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Zira bir yandan bilginin kolay ulaşılabilir bir niteliğe sahip olması diğer 
yandan sanal ortamda bilginin denetlenmesi noktasında temel ilkeleri 
belirlemenin imkânsızlığı, yanlış bilgilerin kolay bir şekilde yayılabilme-
sine zemin hazırlamaktadır.

Dijital platformlarda insan hayatını doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkileyen pek çok konu ele alınmaktadır. Bu konulardan bazıları da 
dinle ilgilidir. I�nsanların dinle ilgili tasavvuru, dine yönelişleri, din algı-
ları sanal ortamda gündeme gelmektedir. Tartışmaların merkezinde ise 
dine ait veriler ve bu verilerin yorumlanması yer almaktadır. Kimi zaman 
dine karşı olumlu bir yaklaşım sergilenirken kimi zaman din aleyhinde 
birtakım iddiaların dillendirildiği görülmektedir. Söylem sahipleri bazen 
dini inançları konusunda açık ifadelere yer vermezken bazen de kendile-
rini açık bir şekilde isimlendirebilmektedir. Din konusunda birtakım iddi-
aları gündeme getiren gruplardan biri de ateist olarak kendilerini tanıtan 
kimselerdir.

Ateizme yönelen kimseler, gerçek hayatta düşüncelerini açıkça ifade 
etmekten çekindiklerini ya da böyle bir ortamın kendilerine verilmediğini 
söylemektedir. Oysa dijitalleşme ile birlikte, internet imkânlarının yaygın-
laşması kendilerini özgür bir ortamda ifade etmelerine olanak sağlamak-
tadır. Bu açıdan dijitalleşmenin ateist çevreler tarafından kendi lehlerine 
önemli bir gelişme olarak kabul edildiğini ve sanal dünyanın imkânla-
rından istifade etmekte gayretli olduklarını söylemek mümkündür.

Ateist gruplar, dini dışlayan bir tavır içinde bulunmaktadır. Yaratıcı 
ve dağa üstü bir gücü kabul etmeksizin var oluşu bilimsel verilerle açık-
lamaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla Allah’ın varlığı konusundaki inkârcı 
tutumları nedeniyle dine ait olan hususları da reddetme yolunu takip 
etmektedirler. Bu noktada Kur’ân’la ilgili birtakım iddialarının da olduğu 
görülmektedir.

Son ilahi vahiy Kur’ân ve içerdiği ayetler de sanal ortamda din konu-
sundaki tartışmalarda ele alınmaktadır. I�ddialarda Kur’ân’ın varlığı, 
mucize olması, Allah tarafından vahyedilmesi ve korunması meseleleri 
öne çıkmaktadır. I�nanç olarak “kutsal” bir olguyu kabul etmeyen ateist 
çevreler, Kur’ân’la ilgili iddialarında “kutsal”ı yıkıcı bir söylem içinde 
bulunmaktadır. Allah’ın var olmadığını ispat etmeye yönelik delilleri öne 
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süren bu grubun Allah’ın vahyettiğine inanılan kitap için de inkârcı bir 
tutum içinde olduğu görülmektedir. Bu çerçevede delillerini daha çok 
felsefi zemine yerleştirmekte; fizik ve biyoloji alanındaki verileri öne 
sürmektedirler.

Kur’ân’la ilgili iddialarda ayetlerde yer alan konular da gündeme 
gelmektedir. O� zellikle bilim, kadın, köle ve ahkâm konuları öne çıkan 
başlıklar arasındadır. Aynı konunun farklı yönlerine işaret eden Kur’ân 
ayetlerini kıyas ederek çelişki iddialarını öne sürmeleri de bu çerçevede 
değerlendirilebilir. I�ddialarda konu edilen hususların I�slam karşıtı faali-
yetleriyle bilinen farklı grupların son birkaç yüzyıldır gündeme getirdiği 
konularla benzer olduğu görülmektedir. Bu açıdan ateist gruplar mevcut 
malzemeyi sanal ortamda farklı siteler aracılığıyla öne çıkartmaktadır.

Dijitalleşmenin din konusunda bazı temelsiz ve delilsiz iddiaların 
yaygınlaşmasında etkili olduğu açıktır. O� te yandan sanal ortamların 
herkese açık platformlar olması nedeniyle iddialara cevap verme imkânı 
da bulunmaktadır. Bu noktada Kur’ân’a inanan Müslüman grupların da 
dinle ilgili sözü edilen iddialara cevap veren web sitelerini kurdukları 
gözlenmektedir. Ayrıca bilimsel verilerin ayetlerde konu edilen husus-
larla münasebetini izah eden önemli yazılar sanal ortamlarda paylaşıl-
maktadır. Bu açıdan dijitalleşmeden kaçınmanın mümkün olmadığı günü-
müzde dinle ilgili çalışmaların sanal ortama taşınması, iddiaların hassasi-
yetle ele alınması ve cevapların sunulması önem arz etmektedir.
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Giriş
Geçmişten günümüze yazılan tefsirler birçok övgülere konu olurken 

eleştirilere de konu edinilmektedir. O� rneğin Zemahşerı�’nin el-Keşşâf’ı 
tefsirler içerisinde en fazla övgü alan bir tefsir olmasının yanında özel-
likle Mu’tezilı� görüşleri içermesi nedeniyle birçok tenkit türü eserlerin 
yazılmasına da neden olmuştur. Bu çalışmada internet forum sayfala-
rında klasik tefsir kaynaklarına yöneltilen eleştiriler ve bu eleştirilerin 
sebepleri ele alınmıştır. I�nternet ortamında binlerce forum sayfalarının 
olması dikkate alındığında çalışmanın sınırlandırılması gerekmiştir. Bu 
çerçevede tefsir alanında en popüler forum sayfalarından biri olan ve kırk 
binden fazla katılımcısı bulunan Mülteka Ehli’t-tefsîr çalışma alanı olarak 
belirlenmiştir. Klasik tefsirlerin eleştirisi üzerine tez, makale, bildiri vb. 
birçok çalışma kaleme alınmış olsa da dijital platformlardaki tefsir eleş-
tirilerin analizi üzerine yapılmış bir çalışma tespit edilememiştir. Dola-
yısıyla bu çalışmanın bu alandaki literatüre bir katkı sağlayacağı düşü-
nülmektedir. Yöntem olarak Mülteka Ehli’t-tefsîr forum sayfasında klasik 
tefsir üzerine yapılan yorumların nitel veri taramasıyla analiz-anlamacı 
bir yol takip edilerek değerlendirilmesi yapılmıştır.

Mülteka Ehli’t-tefsîr Hakkında Genel Çerçeve
Mülteka Ehli’t-tefsîr web forum sayfası 2003 yılında Suudi Arabis-

tan’ın Riyad şehrindeki Merkezü Tefsîr li’d-dirâsâti’l-Kur’âniyye adlı 

MÜLTEKA EHLİ’T-TEFSÎR ÖZELİNDE   
İNTERNET FORUM SAYFALARINDA   

KLASİK TEFSİR KAYNAKLARININ ELEŞTİRİSİ
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Kur’ân araştırma merkezi tarafından oluşturulmuştur. Merkezin faali-
yetleri internet üzerinden www.tafsir.net web sayfasında yer almaktadır. 
Forum sayfası da bu internet sitesine bağlı olarak faaliyette olup https://
vb.tafsir.net/forum sayfasından ulaşılmaktadır.

Forum sayfasının hali hazırda 42212 katılımcısı bulunmaktadır. Katı-
lımcılardan 20126 kişi sayfaya üye olup 140 üyesi ise günlük ortalama 
aktif katılımcı olarak görülmektedir. Sayfada 230469 konu başlığı bulun-
makta olup her konu hakkında müstakil bir başlık altında katılımcıların 
görüşlerine ve yorumlarına yer verilmektedir. Katılımcılar konuları ilmı� 
diyaloglar halinde tartışmaktadır. Katılımcıların önemli bir kısmı tefsir 
konusunda uzmanlaşmış üniversite öğretim üyeleri ve kendini bu konuya 
adayan öğrencilerden oluşmaktadır. Forum sayfası, yöneticilerin isimle-
rine yer vermemektedir. Ancak sayfa hakkında kullanıcı bilgileri ve uyarı-
ları hazırlayanın Melik Suud U� niversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdur-
rahman b. Meâda eş-Şehrı� olduğu zikredilmektedir. Bu durum Suudi 
Arabistan’daki üniversitelerin öğretim üyelerinin yönetimde yer aldığını 
göstermektedir.

Forum sayfasının ana konuları, alt konuları ve katılımcıları şu şekildedir:
Konu Alt konu Sayısı Katılımcı Sayısı
Tefsir ve Ulumu’l-Kur’ân 15856 100032
Kıraat, Tecvid ve Resm-i Osmânî 4160 32814
Kur’ân’a Yardımcı Diğer İlimler 1519 12223
Yazılan Tezler 1839 11806
Basılı ve Yazma Eserler 7660 26417
Sempozyum ve Çalıştaylar 543 2914
Kur’ân ve Tefsire Yönelik Medya Çalışmaları 710 2469
Kur’ân İlimleri Dışındaki Diğer Konular 7916 30572
Kur’ân ve Tefsir Çalışmalarını Kapsayan Dijital Yazılımlar 980 4316

Bu tabloda görüldüğü üzere tefsir ve ulumu’l-Kur’ân bölümü hem 
katılımcı sayısı hem da alt konuları itibariyle en fazla yeri işgal etmek-
tedir. Bu durum forum sayfasının temel amacıyla örtüşmektedir. Nitekim 
forum sayfasının kuruluş amacı da bu iki konuya ağırlık vermektir. Bu 
konudaki alt başlıklar incelendiğinde genellikle birçok âyetin müstakil 
bir konu başlığı yapılarak ele alındığı görülmektedir. Bunun dışında belli 
başlı öne çıkan ulumu’l-Kur’ân konuları müstakil başlıklar altında tartış-
maya açılmıştır.

Kıraat, Tecvid ve Resm başlığı altında ise genellikle tecvid ve kıraat 
üzerine yazılan eserler ve belli başlı kıraat konuları ele alınmaktadır.
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Kur’ân’a Yardımcı Diğer İlimler başlığı altında ağırlıklı olarak 
Kur’ân’da geçen belli başlı kelimeler müstakil başlıklar altında incelen-
mektedir. O� rneğin ة

َّ
م

ُ
ك ,ümmet/أ

َ
ل

َ
 helak oldu, Ashab-ı uhdûd, Talut gibi/ه

kelime ve kavramlar alt başlıklarından bazılarıdır.

Yazılan Tezler bölümünün forum sayfasındaki diğer bölümlere göre 
akademisyenler için en yararlı kısmı olduğunu söylemek mümkündür. 
Adından da anlaşıldığı üzere bu başlık altında tefsir ve ulumu’l-Kur’ân 
alanında yazılan yüksek lisans ve doktora tezleri duyurulmakta ve tanı-
tımı yapılmaktadır. Söz konusu kısım sayesinde özellikle Arap dünyasında 
yapılan birçok tezden haberdar olunmaktadır.

Basılı ve Yazma Eserler başlığı altında adından anlaşıldığı üzere tefsir 
ve ulumu’l-Kur’ân alanında yazılan tezlerin basılmış halleri, makaleler ve 
henüz yazma durumunda olan çalışmaların tanıtımı ve incelemesi yapıl-
maktadır. O� zellikle klasik tefsir kaynaklarından tahkikli neşri yapılan 
eserlerden bu sayfa sayesinde daha hızlı haberdar olmak mümkündür. 
Sayfada sözü edilen eserlerin pdf formatları bulunmamaktadır. Ancak 
birçok eserin pdf formatlarının bulunduğu sayfaların linkleri verilmek-
tedir. Bu linkler yoluyla ilgili web sayfasından eserlerin pdf formatına 
ulaşılmaktadır.

Sempozyum ve Çalıştaylar başlığı altında tefsir ve ulumu’l-Kur’ân’a 
ilişkin alanlarda yapılmış ve yapılacak olan sempozyum ve çalıştayların 
duyurusu yapılmaktadır. Bu sayfada ilgili sempozyum ve çalıştayların 
resmi linklerine yer verilmektedir. Ayrıca söz konusu sayfa daha önce 
gerçekleşmiş olan sempozyum ve çalıştaylarda sunulan bildirilerin içeriği 
hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır.

Kur’ân ve Tefsire Yönelik Medya Çalışmaları başlığı altında Arap 
televizyon kanallarında Kur’ân ve tefsirine yönelik yapılan program-
ların duyurusu ve tanıtımı yapılmaktadır. Bu programlarda genellikle 
Şinkı�tı�’nin (1907-1974) Edvâʾü’l-beyân adlı tefsiri gibi Selefı�lerde takdir 
görmüş tefsir kaynaklarının okumaları yer almaktadır. Televizyonlarda 
yapılan bu programlar https://www.youtube.com ve https://archive.
org web sayfalarında Mülteka Ehli’t-tefsîr sayfasıyla bağlantılı kanallara 
yüklenmiş ve bunların linkleri forum sayfasında söz konusu başlık altında 
verilmektir. Bu sayfa özellikle birçok tefsir programının tüm bölümlerine 
ulaşıp izleme imkanı vermektedir.

Kur’ân İlimleri Dışındaki Diğer Konular başlığı altında fıkıh, hadis, 
siyer, nahiv gibi çeşitli ilim dallarına ait konulara yer verilmekle birlikte 
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ağırlıklı olarak Selefı�lerin düşüncelerini yansıtan Allah’ın haberı� sıfatları 
gibi çeşitli akı�de konuları ele alınmaktadır.

Kur’ân ve Tefsir Çalışmalarını Kapsayan Dijital Yazılımlar başlığı 
altında başta el-Mektebetü’ş-şâmile ve el-Câmiu’t-târihî li-tefsîri’l-Kur’â-
ni’l-kerîm olmak üzere I�slamı� ilimler alanında yapılmış bilgisayar ve cep 
telefonu yazılımların tanıtımı ve kullanımına dair ayrıntılı bilgilere yer 
verilmektedir.1

Mülteka Ehli’t-tefsîr forum sayfasında uyulması gereken kurallar ve 
ilkeler bölümü, sayfanın mahiyetine ve kullanım amacına yönelik önemli 
ip uçları vermektedir. Bu ilkelerin başında forum sayfasının katılımcı-
larının Ehl-i sünnet ve’l-cemaat çizgisi dışına çıkmaması gerektiği yer 
almaktadır. Buna göre sayfadaki yorumların Ehl-i sünnete aykırı olma-
ması gerekir. Aykırı olan yazıların sayfada bulunulmasına müsaade edil-
meyeceği ifade edilmektedir.2 Bu ilke göstermektedir ki; forum sayfası 
belli bir düşünce sınırlarına sahip olup fikir özgürlüğüne yer vermemek-
tedir. Dolayısıyla ilmı� bir amaçtan ziyade sabit bir düşüncesinin savunul-
masını esas almaktadır. Ayrıca aşağıda daha ayrıntılı ele alınacağı üzere 
onların Ehl-i sünnet’ten kastettikleri çizgi, I�bn Teymiyye ve talebelerinin 
benimsediği Selefı� yoldur.

Forum Sayfasında Önem Verilen Tefsirler

Taberı�’nin Câmiu’l-beyân’ı Zemahşerı�’nin el-Keşşâf’ı, I�bn Atıyye’nin 
el-Muharrerü’l-vecîz’i, Râzı�’nin Mefâtihu’l-gayb’ı, Beyzâvı� ve A� lûsı� tefsir-
leri klasik tefsir kaynakları içinde en çok önem verilenlerin başında yer 
almaktadır. Kurtubı� ve Ebussuûd Efendi’nin tefsirleri ikincil sırada da olsa 
önem verilen tefsirler içinde zikredilmektedir.

Hâşiyeler içinde ise Zemahşerı�’nin el-Keşşâf’ına yazılan Tı�bı�, Kazvı�nı�, 
Kutbuddı�n eş-Şı�râzı� ve Taftâzânı�’nin hâşiyeleri en fazla önem verilen 
kaynaklardandır. Beyzâvı� hâşiyesi konusunda ise Hafâcı�’nin hâşiyesi daha 
öncelikli görünmektedir.3 Klasik tefsir kaynaklara ait bilgilerin verilmesi 
konusunda genellikle Tâhir b. A� şûr’un eserleri referans gösterilmektedir.4

1 “el-Kısmu’l-‘âm”, Mülteka Ehli’t-tefsîr (25 Şubat 2021).
2 “Siyâsâtü’l-mültekâ”, Mülteka Ehli’t-tefsîr (24 Şubat 2021).
3 “Takyı�m li’t-tefâsı�r”, Mülteka Ehli’t-tefsîr (21 Kasım 2016).
4 Muhammed Tâhir I�bn Aşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr (Tunus: Daru’t-Tunusiyye li’n-Neşr, 1984), 1/7.
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Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ına Yönelik Eleştiriler

Forum katılımcılarından Ebû Cihâd el-Ensârı�, Zemahşerı�’nin el-Keşşâf 
tefsiri hakkında katılımcıların görüşünü sormaktadır. Sayfanın katılım-
cılarından I�brahim Mansur buna uzun bir cevap yazmaktadır. O, klasik 
kaynaklarda olduğu üzere tefsirin dilbilimsel yönünün son derece iyi 
olduğundan söz etmektedir. O, Sem‘ânı�, I�bn Hallikân, Râzı�, Kelbı�, Kurtubı�, 
Şevkânı�, A� lûsı� ve Şınkı�tı�’den nakillerde bulunarak Zemahşerı� ve tefsiri 
hakkında övgü dolu bilgiler vermektedir. Sayfada hakkında övgüde 
bulunan müelliflerin bilgilerinin vefat sırasına göre aktarılması yazarın 
ilmı� düzene önem verdiğini göstermektedir. Ayrıca söz konusu müellif-
lerin zikredilmesi, Zemahşerı�’nin kimler üzerinde etkili olduğu hakkında 
da kabaca bir bilgi sunmaktadır. Yazar ilmı� tarafsızlık adına övgü dolu 
bilgilerin ardından eleştirilere de yer vermektedir. Bu eleştirilerin 
başında el-Keşşâf’ın itizâlı� tehlikesinden söz edilmektedir. O, I�bn Hacer’in 
Lisânü’l-mîzân’ından nakilde bulunarak5 Zemahşerı�’nin I�bn Atıyye gibi 
birçok büyük müfessiri etkileyerek yanlış işler yapmalarına neden oldu-
ğunu vurgulamaktadır. Halbuki I�bn Atıyye’nin Zemahşerı�’nin el-Keşşâf’ını 
görüp görmediğine dair elimizde bir bilgi yoktur. Ayrıca kaynaklar I�bn 
Atıyye’nin tefsirinin el-Keşşâf tefsirinden önce tamamlandığına işaret 
etmektedir.6 Dolayısıyla I�bn Atıyye’nin el-Keşşâf’tan etkilenmesi mümkün 
görünmemektedir. Yazar, I�bn Atıyye’de Mu’tezilı� görüşlerin varlığının 
el-Keşşâf’tan kaynaklı zannederek böyle bir etkilenme olduğu yanılgısına 
düşmüştür. Bu durum forum sayfasındaki bilgilerin özensiz ve kaynak-
ların yeterince iyice tetkik edilmeden kaleme alındığını göstermektedir. 
Yazar, böyle sakıncaları olan el-Keşşâf tefsirinin okunmasının caiz olma-
dığını ifade eder. Çünkü kişi bu tefsiri okuyup farkında olmadan Mu’te-
zilı� bir kişilik kazanabilir.7 Sayfanın Abdurrahim isimli bir katılımcısı 
ise el-Keşşâf’ın tehlikesinden korunmak için I�bnü’l-Münneyyir’in hâşi-
yesinden yardım alınması gerektiğini belirtir. Açıklamalarının sonunda 
Zemahşerı�’nin el-Keşşâf gibi bir tefsiri yazmasıyla Allah’ın affına muhtaç 
olduğuna işaret eder.8

5 Ebü’l-Fazl Şihâbüddı�n Ahmed b. Alı� I�bn Hacer el-Askalânı�, Lisânü’l-Mîzân (Beyrut: Dâ-
ru’l-Beşâiri’l-I�slâmiyye, 2002), 6/4.

6 Konu hakkında geniş bilgi için bk. Abdulmuttalip Arpa, “el-I�tticâhü’l-I�’tizâlı� fi Tefsiri I�bn 
Atıyye el-Endelüsı�”, The Journal of Academic Social Science Studies 64 (2017), 165.

7 “Mâ ra’yükum fı� tefsı�ri’l-Keşşâf li’z-Zemahşerı�”, Mülteka Ehli’t-tefsîr (04 Şubat 2006).
8 “Mâ ra’yükum fı� tefsı�ri’l-Keşşâf li’z-Zemahşerı�” (04 Şubat 2006).
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Zemahşerı� ve Beyzâvı�’nin mukayese yapıldığı bir tartışma sayfasında 
Zemahşerı�’nin tefsirini tamamen Mu’tezilı� mezhebini desteklemek üzere 
kaleme aldığı vurgulanmaktadır. Halbuki Zemahşerı�’nin tefsirinin dilbi-
limsel ağırlıklı olup söz konusu edildiği gibi her fırsatta kendi mezhebini 
destekleyici açıklamalara gitmediği bilinen bir husustur.

Her ne kadar Zemahşerı�’nin tefsiri hakkında ağır eleştiriler geti-
rilmiş olsa da yazılan tüm tefsirlerin ana kaynaklarının Taberı�, I�bn Atıyye 
ve Zemahşerı�’nin tefsirleri olduğu belirtilerek Zemahşerı�’nin önemine 
değindiği de görülür.9

Beyzâvı� tefsiri hakkında genellikle olumlu yorumlara yer verilmiş, 
kısmen itizâl etkisi olduğundan söz edilmiştir.10 Bununla birlikte 
Beyzâvı�’nin çoğu zaman Mu’tezilı� görüşleri ayıklayıp Ehl-i sünnet yolunu 
takip ettiği ifadelerine yer verilmektedir.11

Râzî Tefsirine Yöneltilen Tenkitler

Forum sayfasında Râzı�’nin tefsirinde sakıncalı bir şeyin olup olma-
dığı sorgulanmaktadır. O� zellikle I�bn Teymiyye’den nakilde bulunularak 
Râzı� tefsirinin Mu’tezile’nin görüşlerine çok fazla yer verilmesi eleştiril-
mektedir. Ayrıca Râzı�, Mu’tezile eleştirisinde yetersiz görülmektedir. Bu 
sayfaya göre Râzı�, Ehl-i sünnet muhaliflerin görüşlerinin şüphelerine son 
derece titiz bir şekilde yer verirken Ehl-i sünnetin görüşüne ise zayıf bir 
şekilde yer vermektedir.

Râzı� çok fazla felsefe, matematik, doğa vb. dönemin modern ilimle-
rine dair bilgilere yer vermesiyle tefsir çizgisi dışına çıkmış görülmek-
tedir. Forum sayfasında Râzı�, Ehl-i sünnet muhaliflerinin delillerinin 
Allah’ın razı olduğu selefin yolunu takip ederek çürütmeyip aklı� metodu 
kullandığı için eleştirilmektedir. Çünkü forum sayfası katılımcılarının 
temel çizgisi selefin yoludur. Nitekim Râzı�’nin Selef-i salih’in akı�desini iyi 
bilmediği için hatalara düştüğü vurgulanmaktadır. Bu nedenle Selef-i sâlih 
akı�desini ve metodunu iyi bilmeyen bir ilim yolcusunun Râzı� tefsirinden 
yararlanmaması gerektiğine işaret edilmektedir.12 Bir başka deyişle Râzı� 
tefsirinin Selefı� düşünce açısından zararlı olduğu ı�mâ edilmektedir.

9 “Takyı�m li’t-tefâsı�r” (21 Kasım 2016).
10 “Takyı�m li’t-tefâsı�r” (21 Kasım 2016).
11 “Takyı�m li’t-tefâsı�r” (21 Kasım 2016).
12 “Takyı�m li’t-tefâsı�r” (21 Kasım 2016).
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Orijinal ve Taklitçi Görülen Tefsirler

Rivayet açısından Taberı� tefsiri orijinal kabul edilip Beğavı� ve I�bn 
Kesı�r tefsiri onun taklidi görülmektedir. Dilbilimsel açıdan el-Keşşâf tefsiri 
orijinal kabul edilip Beyzâvı� tefsiri taklidi görülmektedir. Ansiklopedik 
tefsir açısından Râzı� tefsiri orijinal kabul edilip A� lûsı� ve Vehbe Zuhaylı�’nin 
tefsirleri onun taklidi görülmektedir. Mâtürı�dı� ve Sa’lebı�’nin tefsirleri ise 
taklitçi görülmese de kendinden önceki tefsir kaynaklarından seçmeci 
kaynaklar olarak zikredilmektedir.13

Ehl-i Sünnet’e Aykırı Görülen Tefsirler

Forum sayfasında Ehl-i sünnet ve’l-cemâat diye ifade ettikleri düşün-
ceye aykırı tefsirlere karşı nasıl bir tavır takınılması gerektiği konusuna 
yer verilmiştir. Onların Ehl-i sünnet tabiriyle daha çok Selefı� tavrı kastet-
tikleri yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır.14 Çünkü sayfada konuya 
dair açıklamalarda I�bn Teymiyye’nin Mukaddime fî usûli’t-tefsîr adlı eseri 
referans gösterilmektedir. Ayrıca bu konuda I�bn Teymiyye’nin rehber-
liğinin en ideal olduğuna işaret edilmektedir. Sayfanın ifadelerine göre 
Ehl-i sünnet ve’l-cemâat sahabe ve ilk üç asrın sahip olduğu akı�de, Kur’ân 
ve Sünneti anlama yolunu takip edenlerdir.15 Dolayısıyla ilk üç asrın 
anladığı gibi Kur’ân’ı anlamaya çalışanların tefsirleri muteber olup diğer 
tefsirler ise merduttur. Buna göre Ehl-i sünnete muhalif olanlar Mu‘tezile, 
Şia, Eş‘arı� ve Mâtürı�dı� müfessirlerdir. Burada özellikle Eş‘arı� ve Mâtürı�dı� 
müfessirlerin Ehl-i sünnete muhalif görülmesinin nedeni, onların ilk üç 
asrın nakilci yolunu takip etmeyip akılcı yolu takip etmeleridir. Eş‘arı� ve 
Mâtüridı� müfessirler özellikle Allah’ın sıfatları konusunda Ehl-i sünnete 
(Ehl-i Selefe) aykırı yorumlar getirdikleri için eleştirilmektedir.16

Forum sayfasındaki bazı katılımcılar, Mâtürı�dı�leri Ehl-i sünnete 
muhalif kabul etseler de Eş‘arı�leri bunun dışında olduğunu savunurlar. 
Onlara göre Eş‘arı�lerin Ehl-i sünnete muhalif olması sıfatları kabul veya 

13 “Takyı�m li’t-tefâsı�r” (21 Kasım 2016).
14 “Mâ hüve’r-ra’yü’r-râcih fi’t-teâmül mea’t-tefâsı�ri’l-muhâlife li-menheci Ehl-i sünnet ve’l-

cemâat”, Mülteka Ehli’t-tefsîr (21 Kasım 2016).
15 “Mâ hüve’r-ra’yü’r-râcih fi’t-teâmül mea’t-tefâsı�ri’l-muhâlife li-menheci Ehl-i sünnet ve’l-

cemâat” (21 Kasım 2016); krş. Takıyuddin Ebu’l-Abbas I�bn Teymiyye, Muḳaddime fî uṣû-
li’t-tefsîr (Beyrut: Daru Mektebeti’l-Hayati, ts.), 9-10. 

16 “Mâ hüve’r-ra’yü’r-râcih fi’t-teâmül mea’t-tefâsı�ri’l-muhâlife li-menheci Ehl-i sünnet ve’l-
cemâat” (21 Kasım 2016).
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ret etmekten değil, anlama tarzının farklılığından kaynaklanmaktadır. 
Bu nedenle onlar, Eş‘arı�lerin Ehl-i sünnet’e muhalif görüldüğünü ileri 
sürmektedir. Dolayısıyla bazı katılımcıların Eş‘arı� savunusu içine girdik-
leri görülür. Onlar, Eş‘arı� müfessirlerin Ehl-i sünnet dairesi içinde sayıl-
ması gerektiğini savunurlar. Ancak katılımcıların çoğunluğuna göre Eş‘arı� 
müfessirlerin Ehl-i sünnete muhalif görülmesinin en büyük nedeni Allah’ın 
haberı� sıfatlarını te’vil etmeleridir. O� rneğin âyetlerde Allah’a isnad edilen 
yed, ayn, nefs, vech, arşa istiva, nüzul, mecı�et, rıza, gazab, hub, buğz gibi 
sıfatlar Selefı�lere göre te’vil edilmez, bu sıfatlara olduğu gibi iman edilir. 
Ancak Eş‘arı� müfessirler, Allah’ı yaratılmışlara benzeyişten tenzih için bu 
sıfatları Allah’a layık olacak şekilde te’vil etmişlerdir. Onların bu te’villeri 
forum sayfasındaki katılımcıların ifadesine göre Kur’ân’ı tahrif etmek ve 
Allah hakkında bilgisizce konuşmaktır.

Eş‘arı� müfessirlerin eleştirildiği diğer bir konu ise Zemahşerı�’nin 
el-Keşşâf’ının bazı Mu’tezilı� görüşlerini benimseyerek nakletmeleridir. 
Eş‘arı� müfessirlerin tefsirlerinde mevcut olan bu i’tizâlı� görüşler konu 
hakkında derinlemesine bilgisi olmayan ilim taliplerini etkilemesi forum 
sayfası katılımcıların en önemli endişelerinden biridir. Bu nedenle söz 
konusu katılımcılar Eş’arı� tefsirlerini herkesin okumaması gerektiğine 
dikkat çekmektedir. Eş‘arı� tefsirler içinde ise en çok dikkat edilmesi 
gereken eser olarak Râzı�’nin tefsiri zikredilmektedir. Onlara göre Râzı� 
tefsiri muhaliflerin görüşlerini zikredip bunlara cevap vermekte yetersiz 
kalmaktadır. Bu durum okuyucunun zihninde muhaliflerin görüşlerinin 
doğru olabileceği izlenimi verebilir. Sonuç itibariyle forum sayfasında 
genellikle el-Keşşâf tefsirinin itizâlı� tehlikesine dikkat çekildiği ve Râzı�’nin 
aklı� yorumlarından da sakınılması gerektiğine sık sık vurgu yapılmakta-
dır.17 Forum sayfası katılımcılarının kendilerine en yakın gördükleri Eş‘arı� 
tefsirlerine bu şekilde tenkitçi yaklaşmaları Mâtürı�dı� âlimlerin tefsirle-
rine daha ağır bir eleştirel gözle baktıklarına işaret etmektedir. Çünkü 
Mâtürı�dı� âlimleri Eş’arı�lere göre Mu’tezile’ye daha yakın bir çizgiye sahip 
oldukları gibi daha akılcı yorumlar getirmektedir. Klasik tefsir kaynakları 
içinde özellikle tefsir ilmiyle yeni meşgul olan ilim talipleri için I�bn Kesir’in 
tefsiri önerilmektedir. Klasik tefsirlere olan bu mesafeli yaklaşım ilme 
yeni başlayanlara yöneliktir. Yoksa I�slamı� ilimlerde ilerlemiş ve sağlam 
bir akı�deye (Selefı� şuur) sahip ilim taliplerinin tüm tefsirlere bakmasında 
bir sakınca görülmemektedir. Tefsir kaynaklarının değerlendirilmesinde 

17 “Mâ hüve’r-ra’yü’r-râcih fi’t-teâmül mea’t-tefâsı�ri’l-muhâlife li-menheci Ehl-i sünnet ve’l-
cemâat” (21 Kasım 2016).
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Suudi Arabistan’ın önde gelen Selefı� âlimlerinden Useymı�n’in (ö. 1929-
2001) rehberliğine18 önem verilmektedir.

Forum sayfasında yer alan bilgilere göre; klasik tefsir kaynakları 
rivayet ve dirayet tefsirleri diye ikiye ayrılmaktadır. Bu iki tür içinden 
rivayet tefsir kaynakları, Ehl-i sünnet itikadı konularını doğru bir şekilde 
anlama açısından en iyi tefsirlerdir. Çünkü Ehl-i sünnet akı�desi sadece Hz. 
Peygamber ve sahabeden gelen rivayetlere dayalı olmalıdır. Rivayet tefsir 
kaynakları de bu nakilleri ihtiva etmesi nedeniyle Ehl-i sünnete en yakın 
tefsirler olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte rivayet tefsir kaynak-
larında bazı tahrifler de bulunmaktadır. Çünkü bazı rivayet tefsirleri çok 
zayıf ve mevzu nakillere de yer vermektedir. Çok zayıf ve mevzu rivayet-
lerin zikredilmesi ise bir tahrif türüdür. O� rneğin Vâhidı�’nin (ö. 468/1076) 
tefsirinde bu türden tahrifler bulunmaktadır. Rivayet tefsir kaynakları 
rivayetleri senetleriyle birlikte zikretmiş olsalar bile çok zayıf ve mevzu 
rivayetlere yer vermeleriyle tahrif türünün örneklerinden kabul edilir.19

Forum sayfasındaki açıklamalara göre; dirayet tefsir kaynaklarından 
bazıları Ehl-i sünnete uygundur. Ancak diğer bazıları ise Mu’tezile, Eş’arı� 
ve Mâtürı�dı� gibi mezmûm kabul edilen kelamcıların düşüncelerine göre 
kaleme alınmıştır. Sayfaya göre Ehl-i sünnete aykırı olma açısından bu üç 
mezhep arasında bir fark bulunmamaktadır. Bu üç mezhep dışında bugün 
Umman’da varlığını sürdüren Haricı�lerin I�bâziyye koluna ait tefsirler ise 
daha ağır eleştirilerek yok hükmünde sayılmaktadır. Bu konuda özellikle 
Umman müftüsü Ahmed b. Hamad el-Halı�lı�’nin (d. 1942) Cevâhiru’t-tefsîr 
adlı eseri zikredilmektedir. Halı�lı�, I�bâziyye mezhebinden olduğu için onun 
tefsirinden sakınılması gerektiğine temas edilmektedir. Halbuki Halı�lı�’nin 
tefsirine bakıldığında o, özellikle tefsirin önsözünde I�bn Teymiyye’nin 
görüşlerine büyük önem verdiğini açık bir şekilde ifade etmektedir.20 
Buna rağmen I�bâziyye olduğu için bu yönü görülmeyip sakıncalı ve yok 
hükmünde bir tefsir olarak kabul edilmektedir. Forum sayfası katılımcıla-
rının Şiı� müfessirlerin tefsirleri konusundaki yaklaşımları da I�bâziyye’ye 
olan yaklaşımdan farklı değildir. Ayrıca forum sayfasındaki açıklamalara 
göre Şia diğer mezheplere göre Kur’ân’a en az önem veren bir mezheptir. 
Bununla birlikte mevcut Şiı� mezhebine göre yazılan tefsirler, genellikle 

18 Ebû Abdillâh Muhammed b. Sâlih Useymı�n, el-Fetâvâ (Riyad: Dâru’l-Vatan, 1431), 2/23.
19 “Mâ hüve’r-ra’yü’r-râcih fi’t-teâmül mea’t-tefâsı�ri’l-muhâlife li-menheci Ehl-i sünnet ve’l-

cemâat” (21 Kasım 2016).
20 Ahmed b. Hamad Halı�lı�, Cevâhirü’t-tefsîr (Umman: Mektebetü’l-I�stikâme, 1984), 1/27.
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Ehl-i sünnet tefsir kaynaklarından yararlanılarak yazılmıştır. Ancak Şiı� 
tefsirlerde özellikle imamet konularında kendilerine özgü görüşlerin yer 
alması ve itikâdı� konularda Mu’tezile mezhebini esas almaları problemli 
görülmüştür. Dolayısıyla Şiı� tefsir kaynakları bu yönleriyle Ehl-i sünnete 
aykırı kabul edilmektedir.

Forum sayfasında I�mâmiyye Şiı� tefsir kaynaklarının Mu’tezile mezhe-
bine uyma konusunda farklılık gösterdiği iki örnekle incelenmektedir. 
Mu’tezilı� görüşler içinde örnek olarak Kur’ân’ın mahluk olup olmadığı ve 
ru’yetullah meselesiyle Şiı� tefsir kaynakları arasında karşılaştırma yapıl-
maktadır. I�mâmiye Şia’sının erken dönem tefsir kaynaklarından Ayyâşı� 
(ö. 320/932 [?]) ve Keşşı�’ye (III-IV./IX-X. yüzyıl) göre Kur’ân Allah kelamı 
olup mahluk değildir.21 Bu eserler, halku’l-Kur’ân konusunda Mu’tezile ile 
aynı düşüncede değildir. Ayyâşı� ve Keşşı� dışında erken dönem I�mamiyye 
Şia’sına müntesip diğer âlimler de halku’l-Kur’ân ve rü’yetüllah konu-
sunda olduğu gibi kelamın birçok konusunda Mu’tezile’ye muhalif Ehl-i 
sünnete muvakıf düşünceye sahiptirler. Ancak geç dönem I�mamiyye 
Şia’sına müntesip âlimler erken dönemden farklı olarak Mu’tezilı� çizgiye 
sahip olmuşlardır.22 Geç dönem I�mamiyye Şiı� âlimler ise benimsedikleri 
Mu’tezilı� çizginin erken dönem I�mamiyye Şiı� âlimlerinden farklı olmadı-
ğını çeşitli şekillerde açıklamaya çalışmaktadırlar. Bu açıklama şekille-
rinden birine göre erken dönem I�mamiyye Şiı� âlimleri takiyye tavrı nede-
niyle Ehl-i sünnete muvafık görünmüşlerdir. Dolayısıyla aslında onlar da 
geç dönem I�mamiyye Şia düşüncesine sahiptirler.23 Dahası onlara göre 
erken dönem I�mamiyye Şiı� âlimlerin bizzat kendilerinin de Şia ve Mu’te-
zile’nin aynı düşüncede olduklarını açıkça belirtirler.24 Bununla birlikte 
takıyye ile de olsa erken dönem Şiı� âlimlerin Ehl-i sünnete muvafık 
görüşlere sahip olması nedeniyle forum sayfası katılımcıları söz konusu 
kaynakların geç dönemden daha güvenilir olduğuna işaret etmektedir.

I�mamiyye Şia’sının Mu’tezile ile aynı düşüncede olması konusunda 
özellikle halku’l-Kur’ân’ı örnek vermeleri aslında Şia’nın Kur’ân’a önem 

21 Ebû’n-Naḍr Muḥammed b. Mesʿûd ʿAyyâşı�, Tefsîru’l-ʿAyyâşî, nşr. Hâşim er-Resûlı� (Tahran: 
Mektebetu’l-ʿI�lmiyye, ts.), 1/8; Ebû Ca‘fer Muhammed b. el-Hasen Tûsı�, İḫtiyârü maʿrife-
ti’r-ricâl, nşr. Hasan el-Mustafavı� (Meşhed: Danişgah-ı Meşhed, 1969), 490.

22 O� rneğin bk. Muhammed Bâkır Meclisı�, Biḥârü’l-envâr (Beyrut, 1983), 89/117.
23 Meclisı�, Biḥârü’l-envâr, 1/304.
24 Ebû Muhammed el-Bâkır Muhsin el-Emı�n, Aʿyânü’ş-Şîʿa, nşr. Hasan el-Emı�n (Beyrut: Dâ-

rü’t-Teârüf, 1983), 1/461.
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vermemelerinin arka planını yansıtma çabasıdır. Çünkü forum sayfasına 
göre Kur’ân mahluktur düşüncesi Kur’ân’ın mukaddes olmadığını ifade 
eder. Kur’ân’ın mukaddes olmama düşüncesi ise onun nasslarının ihma-
line yol açar. Çünkü Kur’ân’ın mahluk olması, onun diğer mahluk şeyler 
gibi olduğu anlamını ifade eder. O� yleyse diğer mahluka olan tavır ne ise 
Kur’ân’a olan tavır aynı olur. I�şte bu nedenle I�mamiyye Şia’sı Kur’ân’a 
önem vermez.25

Forum sayfasına göre Zeydı�ler, Şiı� müfessirlere göre daha az tahrifata 
sahiptir. Bununla birlikte Zeydı� âlimlerin çoğunluğunun itikadı� konularda 
Mu’tezile mezhebini takip etmeleri nedeniyle tefsirleri sorunludur ve söz 
konusu konulardaki görüşleri Ehl-i sünnete aykırıdır. Ancak forum sayfa-
sına göre Zeydı�ler fıkıhta içtihada önem vermeleri ve en doğruya ulaşma 
çabaları nedeniyle Ehl-i sünnete yakın bir çizgidedir. Bu nedenle onların 
özellikle ahkama ilişkin konulardaki birçok görüşü makbul görülmektedir.26

Forum sayfasındaki katılımcıların ifadesine göre; Mâtürı�dı�ler, Eş‘arı�-
lerin amca oğullarıdır. Dolayısıyla Eş‘arı�ler hakkındaki tenkitler Mâtürı�-
dı�ler için de geçerlidir. O� zellikle I�mam Mâtürı�dı�’nin Te’vilâtü’l-Kur’ân adlı 
tefsiri dirayete dayalı olduğu için ağır bir şekilde eleştirilmektedir. Çünkü 
onlara göre bir tefsir, sadece dirayete dayalı olmamalıdır. Nitekim Taberı� 
tefsiri hem rivayet hem dirayet verilerini içine alan bir özelliğe sahip 
olduğu için forum sayfası tarafından kabul görmektedir. Forum sayfa-
sında yer alan açıklamalara göre Taberı�’nin en önemli özelliği sadece 
Ehl-i selefin görüşlerine yer vermesidir. Ehl-i selef ile burada sahabe, 
tabiı�n ve tebei tabiı�n olduğu açık bir şekilde ifade edilmektedir. Taberı�’nin 
dirayetinden maksat ise zikredilen Ehl-i selefe ait görüşler arasından en 
doğru olanın tercih edilmesidir. Buna göre dirayet, bir tercihten ibaret 
olup yeni bir görüş ortaya koymak değildir. Taberı� nakiller üzerinden 
konuşup nakle dayanmayan bir görüş ortaya koymadığı için Selefı� tavra 
uygun görülmektedir. Bu nedenle forum sayfası katılımcıları Taberı�’ye 
ayrı bir değer atfetmektedir. Ancak Taberı� çok azda olsa Ehl-i selef 
dışında bir görüşe yer verdiği için eleştiriden uzak kalamamıştır. Bununla 
birlikte bu durum az görüldüğü için Taberı� tefsirinin değerine bir halel 
getirmemektedir. Taberı� israiliyata yer verdiği için eleştirilmez. Çünkü o, 

25 “Mâ hüve’r-ra’yü’r-râcih fi’t-teâmül mea’t-tefâsı�ri’l-muhâlife li-menheci Ehl-i sünnet ve’l-
cemâat” (21 Kasım 2016).

26 “Mâ hüve’r-ra’yü’r-râcih fi’t-teâmül mea’t-tefâsı�ri’l-muhâlife li-menheci Ehl-i sünnet ve’l-
cemâat” (21 Kasım 2016).
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israiliyat rivayetlerini Ehl-i seleften aktarmaktadır. Ayrıca bu rivayetlerin 
senetlerini zikrettiği için sorumluluğu üzerinden atmış olmaktadır. Ancak 
burada dikkat çekici olan Ehl-i seleften israiliyata dair nakil bile olsa eleş-
tiri konusu edilmemesidir. Bu durum Ehl-i selefin ne kadar kutsallaştırıl-
dığını göstermektedir.

Forum sayfasında Taberı�’nin dilcilerin görüşlerine ehemmiyet 
vermediği ve özellikle Ehl-i selefin görüşlerine aykırı olan dilbilimsel 
izahları reddettiği belirtilmektedir. Halbuki Taberı� tefsiri dikkatle okun-
duğunda dilbilimsel izahları nakillerin doğruluğunu ortaya koymada 
temel kıstas yaptığına dair birçok örnek bulunmaktadır. Bir başka deyişle 
Taberı� dil verilerini Ehl-i seleften gelen nakillerden daha fazla önceledi-
ğini söylemek mümkündür.27

Forum sayfasında Taberı� hakkındaki açıklamalar genellikle forum 
sayfası danışmanlarından olan ve ayrıca Melik Suûd U� niversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Müsaid b. Süleymân et-Tayyâr tarafından yapılmaktadır. 
Taberı� tefsirine dair çoğunlukla olumlu bakış yanında bazı eleştirilere 
de yer verilmektedir. Taberı�’nin özellikle Kur’ân’ın korunmuşluğu konu-
sunda şüphe meydana getirecek rivayetlere hiçbir tenkitte bulunmadan 
yer vermesi eleştirilmektedir. Buna örnek olarak şu rivayete yer veril-
mektedir: Saı�d b. Müseyyeb şöyle demiştir: ٌر َ
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kâfirlerin Kur’ân’ı ona bir insan öğretiyor, dediklerini çok iyi biliyoruz” 
(en-Nahl 16/103) âyetinin sebeb-i nüzulü şudur: Vahiy kâtiplerinden biri 
fitneye düşmüştü. Resûlüllah ona sonlarında ِليٌم
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Resûlüllah “Nasıl yazarsan yaz hepsi olur” buyururdu. I�şte bu durum 
kişiyi fitneye düşürdü ve o kendi kendine “Muhammed bu işi bana bıraktı. 
Ben ne istersem yazarım” diyordu.28 Forum sayfası katılımcısına göre 
bu rivayet Kur’ân’ın mukaddesliğine zarar verir ve Kur’ân’ın tahrif olma 
şüphesini doğurur. Taberı�’nin rivayetin sıhhatine dair bir görüş belirtme-
mesi onun tefsirinin zaaf noktasıdır.29 Sonuç olarak Taberı� tefsirinde Ehl-i 
seleften aktarılan nakillerin sıhhati önem taşımaktadır. Bir başka deyişle 

27 Ayrıntılı bilgi için bk. Alim Hatip - Harun Abacı, “Ali bin Ebı� Talha’nın Garı�bu’l-Kur’ân I�lmi 
O� zelinde Taberı�’nin Tercihlerindeki Yeri”, Diyanet İlmi Dergi 56/2 (2020), 16-31.

28 Ebu Cafer Muhammed bin Cerı�r Taberı�, Camiu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân, thk. Abdullah b. 
Abdülmuhsin et-Türkı� (Beyrut: Daru Hicr Li’t-Tabaa ve’n-Neşr ve’t-Tevzi` ve’l-I�`lan, 2000), 
1/54.

29 “Mülahhas fı� menheci’t-Taberı� fı� tefsı�rihi”, Mülteka Ehli’t-tefsîr (23 Nisan 2003).
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forum sayfasına göre en önemli husus, tefsir malzemesinin Ehl-i selefin 
sahih rivayetlerine dayanmasıdır. Dolayısıyla sahih olduktan sonra rivayet 
malzemesinin israiliyat türünden olması problem teşkil etmemektedir.

İşârî Tefsir

Forum sayfasında işârı� tefsirin neliğine yer verilerek Selefı� anlayışa 
göre özellikle işârı� tefsir kaynaklarına nasıl bakılması gerektiği ortaya 
konulmaktadır.

Sayfadaki açıklamalara göre işârı� tefsirin en güzel örnekleri sahabe 
döneminde bulunmaktadır. O� zellikle I�bn Abbâs’ın en-Nasr sûresinin 
Resûlüllah’ın vefatının haberi olduğunu söylemesi30 işârı� tefsir olarak 
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla işârı� tefsir sahabenin nakilleriyle yeti-
nilmesi veya ilimde derinleşmiş olan âlimlerin lafzın ve dinin sınırları 
içindeki işaretlerinden ibaret olması gerekir. Nitekim söz konusu sûrede 
Resûlüllah’a istiğfar emrinden söz edilmektedir. I�stiğfar ise yapılan bir 
işin sonunda getirilmesi yaygın olan bir durumdur. Resûlüllah’tan böyle 
bir şey talep edilmesi de onun yaptığı işin nihayete erdiğini göstermek-
tedir. Onun asıl işi de peygamberlik olduğuna göre sûrede peygamberlik 
görevinin sona ereceği dolayısıyla da vefat edeceği sonucu anlaşılmak-
tadır.31 Görüldüğü üzere forum sayfası katılımcılarının işârı� tefsir anla-
yışı tasavvuf ehlinin yaygın anlayışı olan keşf metoduna değil, lafza bağlı 
delâlet-i akliyye metoduna dayanmaktadır. Dolayısıyla onlara göre işârı� 
tefsirin Kur’ân’ın zâhirinden bağını koparmaması gerekir. Bir başka 
deyişle işârı� tefsir, zâhirin delaletinden başka bir şey olmamalıdır. Görül-
düğü üzere işârı� tefsir, Selefı� anlayış doğrultusunda yeniden şekillendi-
rilmiş ve geçmişte yaygın olarak kabul edilen işârı� tefsir çizgisi sınırlandı-
rılmıştır. Sayfada işârı� tefsire yönelik açıklamaların kaynağı I�bn Teymiyye 
ve I�bnü’l-Kayyım’ın görüşleri gösterilmektedir. Böylece diğer konularda 
olduğu gibi işârı� tefsir konusundaki yaklaşım I�bn Teymiyye ve öğrenci-
sinin çizgisiyle belirlenmektedir. Buna göre işârı� tefsir ile ortaya konulan 
çizgiyle klasikteki birçok tasavvuf ehlinin işârı� tefsiri eleştirilmekte ve 
onların tefsirlerinin te’vil kapsamında dahi olmayıp batıl düşüncelerden 
ibaret olduğu ima edilmektedir.

30 Ebû Abdillâh Muhammed b. I�smail el-Buhârı�, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ 2, nşr. Muhammed Züheyr b. 
Nasr (b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 1422/2001), Megâzı� 53.

31 “Mâ hüve’r-ra’yü’r-râcih fi’t-teâmül mea’t-tefâsı�ri’l-muhâlife li-menheci Ehl-i sünnet ve’l-
cemâat” (21 Kasım 2016).
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Söz konusu sayfada bu görüşlere karşı eleştiri getiren katılımcılar da 
bulunmaktadır. Onlar işârı� tefsir konusunda sûfı�lere yöneltilen eleştiri-
leri haksız bulurlar. Çünkü Selefı� eleştiriyi haksız bulanlara göre tasavvuf 
ehli Kur’ân âyetlerine ilişkin öğüt, ibret, güzel ahlak, zühd gibi hususların 
dışına çıkmazlar. Dolayısıyla sûfiler, dinin esasları dışına çıkarak batıl 
düşüncelere sapmamışlardır. Buna göre tasavvuf ehli ve âriflerin işârı� 
tefsiriyle batıl ehlinin merdud görülen yorumlarının birbirine karıştırıl-
dığı belirtilerek Selefı� tavırdaki işârı� tefsir anlayışına karşı eleştiriler de 
serdedilmektedir. Karşı eleştiride bulunanlar işârı� tefsirin en ideal örneği 
olarak Tüsterı�’nin tefsirini zikrederler. Tüsterı�’den alıntı yapılarak işârı� 
tefsire örnek de verilmektedir. Bu örneğe göre اِقُب

َّ
الث  

ُ
م

ْ
ج

َّ
 O, karanlığı“ الن

delen yıldızdır.” (et-Târık 86/3) âyetini Tüsterı� “Müminin kalbi” diye tefsir 
eder. O kalp, Allah’ın tevhidiyle, sürekli zikir ve müşahede ile yıldız gibi 
karanlığı aydınlatır.32 Ancak Selefı� çizgiye sahip katılımcılar Tüsterı�’nin 
bu gibi yorumların kabul edilemeyeceğini ve Allah’ın Kitabını anlama 
konusunda bunlara müsamaha edilmemesi gerektiğini vurgulamakta-
dırlar.33 Forum sayfasında koyu Selefı� tavıra sahip katılımcılara göre; 
tasavvuf ehli sûfı� tefsir, irfânı� tefsir, işârı� tefsir ve remzı� tefsir tabirleriyle 
ortaya koydukları yorumlarla insanları aldatarak geleneksel yolun dışına 
çıkmışlardır. Onlara göre işârı� tefsir, geleneksel tefsir metodu dışında 
tamamen uydurma bir yol olup aslı yoktur. O� yle ki bu tür işârı� tefsirler, ne 
tefsir, ne te’vil, ne de tercihe şayan olmayan tefsir, ne fasit hatta ne de bâtıl 
tefsir diye de adlandırılmaz. Buna göre söz konusu tasavvuf ehlinin işârı� 
tefsiri en aşırı uçta yer alan bir bidat türüdür. Bu tür bidat olarak sayılan 
işârı� tefsir kaynaklarının başında da Tüsterı�’nin tefsiri ile Kuşeyrı�’nin 
Letâifu’l-işârât’ı zikredilmektedir. Bu iki tefsir ve bunlar tarzında kaleme 
alınan tüm işârı� tefsir kaynakları din dışı kabul edilmektedir. Buna ilave 
olarak A� lûsı� tefsiri her ne kadar geleneksel tefsir metoduna sahip olsa 
da işârı� tefsiri barındırdığı için çarpık bir yapıya sahip görülmektedir. Bu 
nedenle A� lûsı� tefsiri en kötü tefsir metoduna sahip kaynaklar içinde en 
bariz örnek olarak zikredilmektedir.34

32 Ebû Muhammed Sehl b. Abdillâh Sehl et-Tüsterı�, Tefsîrü’l-Ḳurʾâni’l-ʿaẓîm (Beyrut: Dâru’l-kü-
tübi’l-ilmiyye, 1423), 191.

33 “Mâ hüve’r-ra’yü’r-râcih fi’t-teâmül mea’t-tefâsı�ri’l-muhâlife li-menheci Ehl-i sünnet ve’l-
cemâat” (21 Kasım 2016).

34 “Mâ hüve’r-ra’yü’r-râcih fi’t-teâmül mea’t-tefâsı�ri’l-muhâlife li-menheci Ehl-i sünnet ve’l-
cemâat” (21 Kasım 2016).
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Forumdaki katılımcıların çoğunluğuna göre yukarıda örnek olarak 
verilen işârı� tesirde اِقُب
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م
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َّ
 ifadesinin “Müminin kalbi” olarak tefsir الن

edilmesi, âyetin ne lafzıyla ne de anlamıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu yorum 
tamamen benzetme yoluyla ortaya konulmuş ve hiçbir faydası olmayan bir 
uydurmadan ibarettir. I�şte bu nedenle söz konusu işârı� tefsirler okunmaz. 
Ancak tasavvuf ehlinin konu hakkındaki yaklaşımlarının ne olduğunu ve 
bu konuda doğruya ulaştıkları noktalarının olup olmadığını tespit için 
işârı� tefsir kaynakları okunur. Bir başka deyişle işârı� tefsir kaynaklarının 
ne derece hatalı olduklarının ortaya konulması için okunur ki ilim taliple-
rinin bunların hatalarından korunması sağlanmış olsun.35

Bazı katılımcılar eleştirileri daha ileri götürerek bu tür işârı� tefsirin 
zındıklık olduğunu ve bunların küfre yakın yorumlar olduğunu söyler. 
Dahası onlar, I�bn Salâh’tan aktararak36 Vahidı�’ye referansla Sülemı�’nin 
Hakâiku’t-tefsîr adlı eserindeki açıklamaları tefsir diye ifade edenin kâfir 
olacağını belirtir. Söz konusu katılımcılar, Sülemı�, Tüsterı� ve Kuşeyrı� gibi 
tefsirlerdeki yorumların Allah’a iftira olduğunu açık bir şekilde vurgula-
maktadırlar.37 Çünkü onlara göre I�bn Teymiyye ve öğrencilerinin ortaya 
koyduğu ilkeler dışına çıkan her şey batıl ve dine aykırıdır. Sonuç olarak 
forum sayfasında Selefı� tavrın çok sıkı bir şekilde korunduğu ve işârı� 
tefsire bu gözle bakıldığı anlaşılmaktadır.

Tefsir Hâşiyeleri Üzerine
Forum sayfasında tefsir hâşiyeleri literatürüne çok önem verilmek-

tedir. Mahtut ve matbu halde tefsir hâşiyeleri listeler halinde sunulmakta 
ve internet ortamında pdf formatında bulunan hâşiyelerin linklerine yer 
verilmektedir. Tefsir ve hâşiyeleri konu edinilirken olumlu yönlerine yer 
verilmekle birlikte satır aralarında eleştirileri görmek de mümkündür.

Klasikte olduğu gibi forum sayfasında üzerinde en fazla inceleme 
konusu yapılan Beyzâvı� hâşiyeleridir. Sayfada Beyzâvı� üzerine yazılmış 
133 hâşiye liste halinde verilmiştir. Hâşiyelerin çoğunluğunun Osmanlı 
âlimleri tarafından yazılmış olması forum sayfası katılımcıları tarafından 
vurgulanmaktadır. Forum sayfasında yer alan açıklamaya göre Osmanlı 

35 “Mâ hüve’r-ra’yü’r-râcih fi’t-teâmül mea’t-tefâsı�ri’l-muhâlife li-menheci Ehl-i sünnet ve’l-
cemâat” (21 Kasım 2016).

36 Ebû Amr Takıyyüddı�n Osmân b. Salâhiddı�n eş-Şehrezûrı� I�bnü’s-Salâh, el-Fetâvâ, nşr. Muvaf-
fak Abdullah Abdulkâdir (Beyrut: A� lemu’l-Kütüb, 1407), 197.

37 “Mâ hüve’r-ra’yü’r-râcih fi’t-teâmül mea’t-tefâsı�ri’l-muhâlife li-menheci Ehl-i sünnet ve’l-
cemâat” (21 Kasım 2016).
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âlimlerinin Beyzâvı� tefsirini temel ders kitabı yapmaları hâşiyelerin 
daha çok onlar tarafından yazılmasında etkili olmuştur. Diğer bir etken 
ise Beyzâvı�’nin okutulduğu dönemde özellikle I�slam âleminde âlimlerin 
çoğunluğunun Beyzâvı� gibi Eş‘arı� olmalarıdır. Dolayısıyla forum sayfa-
sındaki açıklamalara göre mezhep birliği tefsire olan önemi artırmıştır. 
Forum sayfası katılımcılarının bu ifadelere yer vermesi aslında Beyzâvı�’yi 
dolaylı olarak eleştirmelerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü konu hakkın-
daki diğer katılımcılara göre üzerine hâşiye yazılması konusunda Beyzâvı� 
tefsirinden daha öncelikli birçok değerli tefsir bulunmaktadır. Dolayısıyla 
Mu’tezilı� bir tefsirin özeti durumundaki daha az değer taşıyan Beyzâvı� 
tefsiri üzerine en fazla hâşiye yazılması rahatsız edici bir durum arz 
etmektedir. Beyzâvı�’nin eleştirildiği diğer bir husus ise konuyla ilgili merfû 
hadis mevcut iken Sahâbı� ya da tâbiı�nin kavline yer vermesidir. Çünkü 
forum sayfası katılımcılarına göre temel bir tefsir kaidesi olarak bir hadis, 
âyetin anlamını açık bir şekilde tefsir ediyorsa ne sahâbe ne tâbiı�n ne 
de başka bir müfessirin görüşüne yer verilmez. Ayrıca tefsir konusunda 
bir hadisin sahih olması ile onun mutlaka Buhârı� ve Müslim’de rivayet 
edilmesi gerekmez. Aksine hadis, sıhhat şartlarına sahip olduktan sonra 
hangi kaynakta yer aldığının bir önemi yoktur. Beyzâvı�’ye tenkit olarak 
yöneltilen hadis meselesi dışında şiirler konusunda da eleştiriler getiril-
mektedir. Beyzâvı�’nin tefsirde delil olarak zikrettiği şiirlerin kimlere ait 
olduğunu zikretmemesi ve araştırıldığında bazı şiirlerin Abbâsı� dönemine 
ait olması bir tefsir zafiyeti olarak görülmektedir. Çünkü forum sayfasın-
daki açıklamalara göre delil olarak zikredilmesi mümkün olan şiirler, 
Cahiliyye, Asr-ı saadet ve Emevı� dönemi hicrı� 145 yılına kadar yaşamış 
şairlere ait olanlardır. Bu konuda özellikle şair I�brahim b. Herme’nin vefat 
ettiği tarih son sınır kabul edilmektedir. Zira bu tarihten sonraki şiirler 
dilin fesâhatından uzak kabul edildiği için delil gösterilmek için makbul 
görülmemiştir.38 Her ne kadar Beyzâvı� üzerinden bu eleştiri yapılsa da 
zayıf ve mevzu hadislerin zikredilmesi, merfu hadise rağmen diğer görüş-
lere yer verilmesi ve Abbâsı� dönemi şiirlerin delil olarak kullanılması 
diğer tefsirlerde de sıkça görülen bir durumdur.

Beyzâvı� üzerine diğer tefsirlere göre daha fazla hâşiye yazılması 
ve tefsirin diğerlerine göre daha çok şöhret kazanmış olması ona karşı 
tenkitlere de daha detaylı bir şekilde yer verilmesine yol açmıştır. Beyzâvı� 
hakkında yukarıda yer verilen tenkitler yanında en ağır eleştirildiği 
husus onun Allah’ın sıfatlarını te’vil etmesidir. O� rneğin Beyzâvı� Rahman 

38 “Mea’ş-Şeyh Abdurrahmân eş-Şehrı� fi’t-ta’lı�k ’alâ tefsı�ri’l-Beyzâvı�”, Mülteka Ehli’t-tefsîr (21 
Kasım 2014).
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ve Rahim sıfatlarının lügavı� anlamı olan “kalp inceliği ve şefkat” vasfının 
Allah’a isnadı mümkün olmadığı için bunların lâzımı olan “lütfetme ve 
ihsan etme” anlamları ile te’vil edilmesi gerektiğini beyan eder. Ancak 
forum sayfası katılımcıları ise bu tür te’villeri bir tahrif türü görerek 
teşbihten uzak bir şekilde rahmet lafzının hakikat anlamının Allah’a 
isnad edilmesi gerektiğini savunurlar.39 Beyzâvı�’ye yöneltilen bu eleşti-
riler dolaylı olarak Beyzâvı�’nin bu konudaki temel kaynağı olan Râzı�’ye de 
yöneltilmektedir. Zira Râzı�’nin tefsirine bakıldığında Rahman ve Rahim 
gibi sıfatların anlamı ve te’vili konusunda Beyzâvı�’den farklı bir düşünce 
ortaya koymamaktadır.

Hâşiyeler sıralamasında ikinci olarak Zemahşerı�’nin el-Keşşâf tefsiri 
üzerine yazılmış 35 hâşiye zikredilmiştir. el-Keşşâf hâşiyeleri içinde en 
değerli bulunan Tı�bı� hâşiyesidir. Çünkü forum sayfasına göre Tı�bı� hâşi-
yesi el-Keşşâf’taki itizâlı� fikirleri en güzel şekilde ayıklayıp belâğı� unsur-
ları ortaya çıkarmıştır. Böylece Tı�bı� hâşiyesi Mu’tezilı� tehlikeden arınmış 
bir tefsir sunduğu için hâşiyeler içinde en iyisi olarak görülmektedir. 
Zemahşerı�’nin el-Keşşâf’ı üzerine kaleme alınan hâşiyelerin yazılma sebe-
binin itizâlı� fikirlerin ayıklanma zorunluluğu olduğu ifade edilmektedir. 
Bir başka deyişle el-Keşşâf’ta itizâlı� fikirlerin olması birçok hâşiyenin 
yazılmasına yol açmıştır. Bu ifadeler forum sayfasının el-Keşşâf’a karşı 
tenkitçi bakış açısını göstermektedir. Halbuki el-Keşşâf hâşiyeleri incelen-
diğinde asıl amacın itizâl ayıklama olmayıp kapalı olan ibarelerin anla-
şılır hale getirilmesi olduğu anlaşılmaktadır.40 Nitekim el-Keşşâf üzerine 
yapılan çalışmalar göstermektedir ki Zemahşerı� Mu’tezile savunusunda 
Kâdı� Abdülcebbâr ve Ka’bı� gibi diğer Mu’tezilı� âlimlere oranla daha zayıf 
kalmaktadır. Zira Zemahşerı� kendi kelamcılığını göstermek üzere tefsir 
yazmaktan ziyade Abdülkâhir el-Cürcânı�’nin nazım teorisini en iyi şekilde 
Kur’ân’a uyarlama amacına sahip olduğu tefsirin genelinden anlaşılmak-
tadır. Bu nedenle el-Keşşâf tefsiri özellikle Kâdı� Abdülcebbâr’ın Müteşâbi-
hu’l-Kur’ân adlı eseriyle mukayese edildiğinde Mu’tezile lehine delil teşkil 
edecek birçok âyette Kâdı� Abdülcebbâr’ın aksine Zemahşerı�’nin Sünnı� 
tefsirlerdeki bilgilerden farklı bir bilgi vermediği görülmektedir.41 Bu 

39 “Mea’ş-Şeyh Abdurrahmân eş-Şehrı� fi’t-ta’lı�k ’alâ tefsı�ri’l-Beyzâvı�” (21 Kasım 2014).
40 Mesut Kaya, Tefsir Geleneğinde el-Keşşâf Şerh ve Hâşiyeleri Üzerine Bir İnceleme (I�stanbul: 

I�FAV Yayınları, 2019), 116.
41 O� rneğin krş.Taberı�, Camiu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân, 1/161; Ebü’l-Hasen Kādı’l-kudât el-He-

medânı� Kâdı� Abdülcebbâr, Müteşâbihü’l-Kur’ân (Mısır: Dâru’t-Türas, 1969), 41; Cârullah 
Ebû’l-Ḳâsım Muḥammed O� mer Zemaḫşerı�, el-Keşşâf ‘an ḥaḳâ’iḳı ġavâmiżi’t-tenzîl ve ‘uyû-
ni’l-eḳâvîl fî vücûhi’t-te’vîl (Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-’Arabı�, 1407), 1/13.
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durum Zemahşerı�’nin dilci yönünün kelamcı yönüne ağır basmasından 
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte forum sayfası katılımcıların tenkitçi 
bakışı bu gerçeği görmezden gelmelerine yol açmaktadır.

Beyzâvı� ve el-Keşşâf hâşiye listelerinin ardından sırasıyla Celâleyn 
tefsiri üzerine 19 hâşiye, Ebussuûd Efendi’nin tefsiri üzerine 4 hâşiye 
zikredilmiştir.

Forum sayfasına göre Celâleyn tefsiri üzerine birçok hâşiye yazılma-
sının temel nedeni Beyzâvı� tefsirinin durumuna benzer bir şekilde eserin 
özellikle Mısır’da bir ders kitabı olarak önem verilmesinden kaynaklan-
maktadır. Buna göre Beyzâvı� tefsirine yapılan dolaylı eleştirinin burada 
da geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Celâleyn tefsirinin 
ana damarlarının Beyzâvî ve el-Keşşâf tefsirleri olduğu dikkate alındı-
ğında bu daha da anlaşılır olmaktadır. Nitekim forum sayfasında yer alan 
ifade üslubu Celâleyn’den daha kıymetli tefsirler varken Mısırlı âlimlerin 
esere olan ehemmiyetlerinin bu konuda etkili olduğunu vurgulamaktadır. 
Bu durum Suyûtı� ve hocası Mahallı�’nin Mısırlı olmasının Celâleyn tefsi-
rine olan ehemmiyetteki milliyetçi ihtimaline işaret edilmektedir. Celâ-
leyn tefsirinin dilbilimsel izahları el-Keşşâf kaynaklı olduğu için övgüye 
konu edilmektedir. Ancak Celâleyn tefsiri, özellikle sıfatlar konusunda 
yer verilen te’viller nedeniyle eleştirilmekte ve bunlar itikâdı� sapmalar 
olarak görülmektedir. Dolayısıyla Beyzâvı�’ye yapılan eleştirilerin benzeri 
bu tefsire de yapılmaktadır.42

Forum sayfasında hâşiye listeleri vefat tarihi veya önem sırası gibi 
belli bir sıralama türü takip edilmeksizin karışık olarak verilmiştir. Hâşiye 
müelliflerinin vefat tarihlerine yer verilmekle birlikte eserin mahtut ya 
da matbu mu olduğu ve mahtut ise hangi kütüphanede yer aldığına dair 
bilgiler verilmemiştir.

Forum sayfasında ayrıca I�bn Kesı�r, Nesefı�, Şiı� âlim Feyz-i Kâşânı�’nin 
(ö. 1090/1679) Tefsîrü’ṣ-ṣâfî, I�bnü’t-Türkmânı�’nin (ö. 750/1349) tefsiri, 
I�sferâyı�nı�’nin (ö. 945/1538) Nebe Sûresi tefsiri, Konevı�’nin Fâtiha tefsiri 
ve I�bn Sina’nın I�hlas sûresi tefsirleri üzerine yazılmış bir hâşiye ismi zikre-
dilmektedir.43 Burada ilginç olan bir yandan Şiı� müfessirin tefsiri zikredi-
lirken bir yandan I�bnü’t-Türkmânı� gibi şöhret bulmayan bir tefsire de yer 
verilmektedir. Ayrıca tam tefsirler yanında sûre tefsirler üzerine yazılan 
hâşiyelerin zikredilmesi de dikkat çekmektedir. Bu durum hiçbir mezhep 

42 “Miftâhu Tefsı�ri’l-Celâleyn”, Mülteka Ehli’t-tefsîr (08 Kasım 2012).
43 “el-Havâşı� ’ale’t-tefâsı�r”, Mülteka Ehli’t-tefsîr (24 Ocak 2010).
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ayrımı yapılmadan, şöhret bulmuş ya da bulmamış, bütün ya da kısmı� 
tefsir olup olmadığına bakılmadan tüm yönleriyle hâşiyelerin mercek 
altına alınmaya çalışıldığını göstermektedir. Buna göre forum sayfasında 
her ne kadar Selefı� tavır hakim olsa da bazen ilmı� tavrın da baskın çıka-
bildiği anlaşılmaktadır.

Sonuç
Mülteka Ehli’t-tefsîr forum sayfasında tefsirlerin eleştirisinde sayfa 

katılımcılarına göre I�bn Teymiyye ve I�bn Hacer gibi saygın bir konuma 
sahip âlimlerin görüşleri mutlak doğru kabul edilmektedir. Bu nedenle 
söz konusu âlimlerin görüşlerinin doğruluğu tahkik edilmeksizin sayfada 
bu görüşlere yer verilmektedir. Bu durum forum sayfalarında gelişi güzel 
birçok hatalı bilgilerin bulunmasına yol açmaktadır. Bu minvalde eleşti-
rilmek istenen tefsir kitabı hakkındaki tenkitler muteber görülen âlim-
lerden referans gösterilerek haklı görünüm kazandırılmaya çalışılmıştır.

Klasikte olduğu gibi günümüz forum sayfalarında da eleştirilerin 
merkez odağı Zemahşerı�’nin el-Keşşâf’ıdır. Forum sayfalarında el-Keşşâf 
en çok eleştiriye konu olan tefsir olmakla birlikte dilbilim konusunda 
övgü liderliğini de sürdürmeye devam etmektedir. Fahreddı�n Râzı�’nin 
tefsiri her ne kadar Ehl-i sünnet taraftarı olarak kabul edilse de Ehl-i 
sünnet çizgisini savunmada yetersiz görülüp ciddi bir şekilde eleştiri 
konusu edilmektedir.

Tefsirlere olan bakışta özellikle I�bn Teymiyye ve I�bn A� şûr’un görüş-
lerinin oldukça etkili olduğu görülmektedir. Forum sayfalarında verilen 
bilgilere referans olarak genellikle bu iki âlimin eserleri gösterilmektedir.

Başta I�bn Teymiyye olmak üzere Selefı�lik çizgisi, tefsirlere olan bakışı 
önemli ölçüde şekillendirmiştir. Katılımcılar yorumlarını genellikle Selefı� 
âlimlerin görüşleriyle ya da Selefı� çizgide kabul ettikleri görüşlerle oluş-
turmuşlardır. Buna göre başta Mu’tezile ve Şia olmak üzere Mâtürı�dı� 
ve Eş‘arı� müfessirler Selefı� çizgiye muhalif oldukları için Ehl-i sünnet 
dışı kabul edilmektedir. Ayrıca Sülemı�, Tüsterı� ve Kuşeyrı� gibi âlimlerin 
işârı� tefsirleri de söz konusu Selefı� tavra aykırı olduğu için bidat kabul 
edilmektedir. Bazı aşırı Selefı� katılımcılara göre ise bu tür işârı� tefsirler 
Allah’a iftira olup küfrü gerektirir.

Sonuç olarak Mülteka Ehli’t-tefsîr forum sayfası Ehl-i sünnet ifadesiyle 
Selefı� düşünceyi kastetmektedir. Bu düşünceye aykırı olan tüm görüş ve 
yorumlar Ehl-i sünnet muhalifi olarak ifade edilmektedir.
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Forum sayfasında genellikle Selefı� tavır hakim olmakla birlikte bazen 
ilmı� bakış Selefı� bakışa baskın çıkabilmektedir.
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Giriş
Günümüz toplumlarında teknolojiye erişim ve teknolojik vasıtaların 

kullanım imkânı müspet ve menfi yönde bazı etkiler yaratmaktadır. Bu 
olgu kimi zaman zoru kolaylaştırırken bazı durumlarda aksi yönde etki-
lere sahip olabilmektedir. Bilimsel araştırmalar da bu baş döndürücü 
değişimden üzerine düşen payı almıştır. Yirminci yüzyılın sonlarında 
yaygınlık kazanan ve içinde bulunduğumuz yirmi birinci asrın ilk çeyre-
ğinde hızla yayılan I�nternet (Genel Ağ) kullanımı sayesinde hayatın nere-
deyse tüm mecralarında, bilhassa bilimsel disiplinler arasında adeta 
dijital köprüler inşa edilmiştir.

Dijitalleşmenin yoğunlaştığı bu tarihsel evre öncesinde son derece 
sınırlı iletişim ve araştırma olanaklarına sahip bilim insanları günümüzde 
binlerce kilometre mesafe uzaklıktaki meslektaşlarıyla anlık görüşmeler 
yapabilme, veri paylaşma ve ulaşılan bilimsel sonuçlar hakkında bilgi 
sahibi olma imkânına sahip bulunmaktadır. Bu durum bilimsel kaynak-
lara erişim için fiziksel dokümanlara duyulan ihtiyacın her geçen gün 
azalmasını beraberinde getirmiştir.

Dünyadaki belli başlı kütüphanelerin dijitalleşmeye hız vermesi, 
bireysel girişimlerle yüzbinlerce eserin taranarak veya daktilo edilerek 
I�nternette erişime açılması bunun başlıca tezahürlerindendir. Bilim 
insanları bu gelişmeyle birlikte web siteleri, telefon uygulamaları, sosyal 
medya mecraları ve binlerce kitabı bünyesinde barındıran kütüphane 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA 
DİJİTAL KÜTÜPHANELERİN ROLÜ  

 (KURAMER PRO KÜTÜPHANE PROGRAMI ÖRNEĞİ)
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programlarını kullanarak eserlerin dijital nüshalarına, tıpkıbasımlarına 
hatta çoğu kez yazmalarına dahi bir tuşla erişebilmektedir.

Bu durum yalnızca bir eserin tıpkıbasımına ulaşmakla sınırlı değildir. 
Bir araştırmacı I�nternet veya kütüphane programları aracılığıyla belirli 
anahtar kelimeler kullanarak taramalar yapabilmekte, geçmiş dönem ve 
çağdaş eserlerde benzer içerikte çok sayıda bilgiyi tespit, karşılaştırma ve 
değerlendirme olanağı bulmaktadır. Bu durumun önceki yüzyıllarda kısıtlı 
imkânlarla yapılabilen literatür taramalarına derin etkileri olmuştur.

Dijitalleşmenin sosyal bilimler başta olmak üzere Temel I�slam Bilim-
leri için yeni bir dönemin kapısını aralama potansiyelini haiz olduğu 
söylenebilir. Zira Müslüman kültür, I�slam’ın doğduğu yedinci yüzyıldan 
günümüze değin insanlık tarihinde eşine az rastlanır zengin bir külliyat 
ortaya koymuştur. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında ilmı� faaliyet yürüten 
Müslüman âlimler yalnızca Temel I�slam Bilimleri değil diğer birçok alanda 
insanlığın kültür mirasına önemli katkılar sunmuştur. Fuat Sezgin’in 
başyapıtı “Geschichte des arabischen Schrifttums” (Arap-I�slâm Bilimleri 
Tarihi) adlı eser bunun en önemli tanıklarındandır.

Temel I�slam Bilimleri Araştırmalarında kullanılan kaynakların büyük 
çoğunluğunu Arapça yazılan eserler oluşturur. Son yirmi yılda Arapça 
kaynaklara erişim imkânı sunan çok sayıda web sitesi ve telefon uygula-
ması geliştirilmiştir. Bunların da ötesinde binlerce cilt eseri ihtiva eden 
devasa dijital kütüphaneler oluşturulmuştur. O� zellikle matbu eserler 
söz konusu olduğunda fiziksel doküman ihtiyacını ve buna ulaşmanın 
zorluklarını yok denecek düzeye indiren bu kütüphaneler sadece binlerce 
kaynağa erişim hususunda sağladığı kolaylık açısından değil, araştırma-
ların hızını artırması yönüyle de dikkat çekicidir.

Bu alanda ilk akla gelenler el-Mektebetu’ş-Şâmile ve bunun ihtiva 
ettiği kaynaklar bakımından genişletilmiş versiyonu el-Mektebetu’ş-Şâ-
miletu’z-Zehebiyye’dir. Başlangıçta CD Player üzerinden kopyalanarak 
kullanıma sunulan, dijitalleşme ve I�nternete erişimin yaygınlaşmasıyla 
web sitesi üzerinden kullanıma açılan bu ve benzeri kütüphane program-
ları gerek kaynak sayısı gerekse eserlerin aslına uygun biçimde daktilo 
edilerek okuyuculara sunulması yönünden her geçen gün daha da geliş-
tirilmektedir.

Türkiye’de geliştirilen ve bu kütüphanelere benzer özelliklere sahip 
olmakla birlikte araştırmacılara çok daha işlevsel kullanım imkânı sunan 
diğer bir dijital kütüphane daha bulunmaktadır. Bu, Ege U� niversitesi 
Birgivi I�slami I�limler Fakültesi O� ğretim U� yesi Dr. Mehmet Apaydın’ın 
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doktora tezi olan “Hadislerin Tespitinde Bütünsel Yaklaşım” metodunu 
uygulamak için geliştirdiği ve hâlihazırda Kuramer Pro adını taşıyan 
kütüphane programıdır.

Bu çalışmada Kuramer Pro Kütüphane Programı’nın ortaya çıkış 
serüveni, isimlendirilmesi ve kurucusunun özgeçmişi hakkında kısaca 
bilgi vererek şu an farklı disiplinlerde bini aşkın akademisyen tarafından 
kullanılmakta olan programın özelliklerini izah etmeye çalışacağız. Buna 
ek olarak hâlâ geliştirilmekte olan programın, tamamlandığında ne tür 
özellikler taşımasının hedeflendiğine dair bilgi verilerek benzer nitelik-
lere sahip programlarla Kuramer Pro arasındaki ortak ve ayrışan yönlere 
işaret edilecektir.

1. Kuramer Pro Kütüphane Programı’nın Ortaya Çıkışı ve 
Kurucusu

Kuramer Pro Kütüphane Programı’nın ortaya çıkışına değinmeden 
önce kurucusu Mehmet Apaydın’ın eğitimi ve ilmı� kişiliği hakkında bilgi 
vermek faydalı olacaktır. Zira bu programda benzerlerinden farklı olarak 
yalnızca kaynakların dijital ortama aktarılması hedeflenmemektedir. Aynı 
zamanda bu kaynaklardan hareketle kurucusunun “Bütünsel Yaklaşım” 
olarak isimlendirdiği ilmı� metodun rivâyet malzemesine uygulanması 
amaçlanmaktadır. Bu yüzden programa yüklenecek eser seçiminde 
çağdaş eserlerden ziyade klasik dönemde telif edilenlere ağırlık verildiği 
gözlenmektedir.

1.1. Mehmet Apaydın’ın Eğitimi ve İlmî Kişiliği

Mehmet Apaydın, 1995 yılında Ortadoğu Teknik U� niversitesi (ODTU� ) 
Fizik O� ğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl nesı�1 meselesi 
ve siyer olaylarının tarihlendirilmesi hakkındaki ilk çalışması Resûlul-
lah’ın Günlüğü (1995) adlı eserini yayınlamış, ardından Bilkent U� niver-
sitesi Tarih Bölümü’nde aralarında Halil I�nalcık Hoca’nın da bulunduğu 
farklı akademisyenlerden yüksek lisans dersleri almıştır. Sonrasında 
Bandırma Anadolu Lisesinde ve I�stanbul’daki özel bir lisede birkaç yıl 
öğretmenlik yapan Apaydın, Marmara U� niversitesi I�lahiyat Fakültesi’nde 
Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî’nin Hayatı, Eserleri ve Hadisleri Birleş-
tirme Metodu (2001) isimli tezi ile yüksek lisansını, Hadislerin Tespitinde 
Bütünsel Yaklaşım (2017) adlı çalışmasıyla doktorasını tamamlamıştır. 

1 I�slam öncesinde ve Kur’ân’ın nüzul döneminde Arapların ayları takdim veya tehir ederek 
takvime yönelik müdahaleleri anlamında kullanılan bir terim. Detaylı bilgi için bk. Mehmet 
Apaydın, Siyer Kronolojisi, (I�stanbul: KURAMER Yay., 2018), 177-182. 
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Ege U� niversitesi Birgivi I�slami I�limler Fakültesi Hadis Bilim Dalı’nda Dr. 
O� ğretim U� yesi olan Mehmet Apaydın aynı zamanda I�stanbul 29 Mayıs 
U� niversitesi Kur’ân Araştırmaları Merkezi (KURAMER) bilim kurulu 
üyesidir. Yazarın çeşitli dergilerde yayımlanmış bilimsel tebliğ ve maka-
lelerinin yanı sıra Resulullah’ın Günlüğü (1995), Hadislerin Tespitinde 
Bütünsel Yaklaşım (2018) ve Siyer Kronolojisi (2018) adlarında üç kitabı 
yayımlanmıştır. Yazarın bunlara ek olarak yürütmekte olduğu “Hadis 
Tetkikleri”, “Kur’ân’ın Nüzul Kronolojisi” ve “Siyer Mekanları” isimli çalış-
maları mevcuttur.

Mehmet Apaydın, Fen Bilimleri ve I�slâmı� I�limlere ek olarak bilgi-
sayar yazılımı alanında uzmandır. Kuramer Pro yazarın tamamıyla kişisel 
çabalarıyla vücut bulmuş bir üründür. Bütünsel Yaklaşım Metodu’na göre 
I�slâmı� kaynaklardaki rivâyetlerin Haber adı verilen kategoriler altında 
tasnif edilmesi hedeflenmektedir. Her Haber senedleri itibarıyla en az 
bir Tarîkten oluşmaktadır. Apaydın bugüne değin Bütünsel Yaklaşım 
Metodu’yla yüzlerce rivâyeti tetkik etmiştir. Bunlardan yapılan seçkilerin 
önümüzdeki dönemde Hadis Tetkikleri başlığıyla yayımlanması plan-
lanmaktadır. Doksanlı yılların başında ilk olarak büyük hacimli kâğıtlar 
üzerinde yaptığı çizimlerle sonrasında Microsoft Excel programı yardı-
mıyla bunu yapmayı deneyen Apaydın, gelişen teknolojik imkânlardan 
istifade ederek bu metodunu uygulayabileceği bir yazılım geliştirmiştir. 
Kuramer Pro bu ihtiyaçtan doğmuş bir üründür.

Programın Kuramer Pro olarak adlandırılmasının nedeni Apaydın’ın 
kişisel kullanım için geliştirdiği programı 2013’ten sonra KURAMER 
araştırmacılarının talebi üzerine genel kullanıma açmasıyla ilişkilidir. 
Programın tedavüle girişi ve dağıtımının KURAMER üzerinden yapılıyor 
oluşunun da bunda etkili olduğu söylenebilir. KURAMER ile program 
arasındaki ilişki bundan ibarettir. Bu dijital kütüphane, kurucusunun 
kişisel girişimiyle hayat bulmuş olup henüz herhangi bir kurum tara-
fından desteklenmemektedir. Buna rağmen hâlihazırda bini aşkın araş-
tırmacı ve akademisyen tarafından kullanılmakta ve kişisel imkânların 
elverdiği ölçüde geliştirilmeye devam etmektedir.

Kuramer Pro’nun özelliklerinden bahsetmeden önce Apaydın’ın 
Bütünsel Yaklaşım Metodu’na ana hatlarıyla değinmek faydalı olacaktır. 
Zira program, I�slâmı� literatürü tek çatı altından toplamanın yanı sıra bu 
metodun ilgili literatüre uygulanması için de tasarlanmıştır.
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1.2. Rivâyetlerin Tespitinde Bütünsel Yaklaşım Metodu

Hadis geleneğinde Hz. Peygamber’e ve sahâbı�ye nispet edilen söz ve 
eylemleri ihtiva eden rivâyetler Hadîs ya da Haber olarak isimlendirilmek-
tedir. Hadis rivâyetleri isnad ve metin olmak üzere iki ana bölümden müte-
şekkildir. Hadis âlimleri belirledikleri kriterlere göre bu rivâyetleri sened ve 
metin bakımından incelemiş ve kaynak değeri bakımından belirli bir sınıf-
lamaya tâbi tutmuştur. Ancak bazı durumlarda rivâyetlerin sened incele-
mesiyle ulaşılan sonuçlar metin merkezli tetkikiyle ortaya çıkan neticelerle 
çelişebilmekte hatta bunlar tam tersi sonuçlar verebilmektedir. Geleneği-
mizde muhtelifu’l-hadîs olarak bilinen alan bu türden çelişkileri giderme 
ihtiyacına binaen ortaya çıkmıştır. Bunun dışında hadis ilminde hadislerin 
hangi durum ve olay üzerine söylendiğini belirlemeyi gaye edinen esbâbu 
vürûdi’l-hadîs diye bir yöntem de gelişmiştir.

Mehmet Apaydın “Bütünsel Yaklaşım” olarak adlandırdığı metotla rivâ-
yetlerin tespitinde klasik hadis usulü dışında yeni bir yol önermektedir. Bu 
yöntemde rivâyetlerin tüm varyantları senedleri ve metinleriyle birlikte 
ele alınarak, ihtiva ettikleri olayların meydana geldiği yer, zaman ve diğer 
yönlerini ortaya çıkarabilecek yeni bir Kurgu yapılmaktadır.2 Apaydın’ın 
rivâyetlerin tespit edilmesi için önerdiği bu metodu tenkit ve kritik eden 
çeşitli akademik çalışmalar kaleme alınmıştır.3

Hz. Peygamber’e ait söz, fiil ve takrirlerin, başlangıçta çoğunlukla şifâhı�, 
ilerleyen zamanlarda hem şifâhı� hem yazılı, son aşamada ise -devam eden 
bazı semâ/kıraâṭ meclisleri sayılmazsa- tümüyle yazılı olarak günümüze 
kadar ulaştığını ifade eden Apaydın, bunların Hadîs, Rivâyet, Eser veya 
Haber olarak adlandırıldığını ve sadece hadis eserleri değil, hemen hemen 
bütün klasik I�slâmı� külliyâtta yer aldığını vurgulamaktadır. Ona göre bu 
rivâyetlerden belli bir sahâbı�, tâbiı� veya erken dönem âlimine nispetle 
nakledilenler, isnâdlarından anlaşılacağı üzere aynı rivâyetin tâktî, ihtisâr 
ya da manen rivâyet yoluyla farklılaşmış versiyonlarıdır. Bunlara Tarîk 

2 Mehmet Apaydın, “I�mâmetin Kureyş’e Ait Olduğuna Dair Hz. Peygamber’e I�snâd Edilen 
Rivâyetlerin Bütünsel Yaklaşım Yöntemiyle Tespiti”, I�lahiyat Akademi Dergisi, 7-8 (2018) 
220-221. 

3 Bk. Hüseyin Hansu, “Hadislerin Tespitinde Bütünsel Yaklaşım Adlı Eser U� zerine Bir Değer-
lendirme”, MU� I�FD, 54 (2018), 136-153; Bekir Kuzudişli, “Hadislerin Tespitinde Bütünsel 
Yaklaşım U� zerine”, SAUI�FD, 20 (2018) 38; Yavuz Köktaş, “Hadislerin Tespitinde Bütünsel 
Yaklaşım Adlı Kitap U� zerine Bazı Mülahazalar”, (https://www.yavuzkoktas.com/hadisle-
rin-tespitinde-butunsel-yaklasimadli-kitap-uzerine-bazi-mulahazalar/), (Erişim: 28 Mayıs 
2021); Fatma Yüksel Çamur, Anlatıbilim ve Hadis, (Ankara: Ankara U� niversitesi, I�lahiyat Fa-
kültesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2020), 114-123. 
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veya Vecîh denilmektedir. Yazar, bunlara isnâdlarındaki değişimleri dikkate 
alarak Tarîk demenin daha uygun olacağını belirtir.4

O� te yandan Hz. Peygamber’in belli bir konudaki söz, fiil veya takrı�rleri 
bir başka sahâbı�, tâbiı� veya sonraki dönemde yaşamış bir âlimden nakle-
dilmiş olabilir. Bu nakiller bazen benzer ifadeler bazen de değişik ibâreler 
ve kalıplardan oluşabilir. Herhangi bir hususta Hz. Peygamber’e ait belli bir 
söz, fiil veya takrı�r hakkında onu aktaran bütün sahâbı�, tâbiı� ve âlimlere 
ait haberler tarı�kleriyle birlikte bir araya getirildiğinde bunların nakil süre-
cinde râvı� tasarrufları ve istinsah hatalarından dolayı değişime uğradıkları, 
parçalara ayrıldıkları ve anlam bakımından birbirlerinden farklılaştıkları 
görülür. Bazılarının Hz. Peygamber’in sözü, fiili veya takrı�rini daha eksiksiz 
aktardıkları hâlde bazılarında diğerlerine göre ciddi noksanlar olduğu 
görülür. O� yle ki bazı örneklerde aynı sahâbı�ye ait iki farklı tarı�kin birbirine 
zıt ifadelere sahip olduğuna şahit olmak mümkündür ve bunların sayısı 
azımsanmayacak kadar çoktur.5

Apaydın, bu tarihı� süreç ve durumlar dikkate alındığında elimiz-
deki rivâyetlerin -en azından tamamı için- bize Hz. Peygamber’in söz, fiil 
ve takrı�rlerini aslına uygun olarak aktarıp aktarmadıklarını sadece isnad 
mevsûkiyetlerinden hareketle belirlemenin mümkün görünmediğini iddia 
etmektedir. Ona göre söz konusu rivâyetler bize Kur’ân âyetleri gibi sübûtu 
şüphe götürmeyecek bir hâlde nakledilmiş olsalar dahi mevcut hâlleriyle 
Hz. Peygamber dönemindeki gibi anlaşılamayabilir. Çünkü bu rivâyetler bir 
fotoğraf karesinin yırtılmış ve yıpranmış parçaları gibi Hz. Peygamber’in 
söz, fiil ve takrı�rlerinin tamamını değil, belli kısımlarını ihtiva etmektedir. 
O hâlde yıpranmış bile olsa fotoğrafın tam hâline ulaşılabilmesi için parça-
ların bir araya getirilmesi ve asıl görüntünün ortaya çıkarılması gerekir. 
Elbette bazı durumlarda ulaşılan parçaların hepsi bir araya getirilse de 
fotoğraf tamamlanmayabilir. Ancak eksik bir fotoğraf dahi küçük parçaların 
her birine nispetle gerçeğe daha yakın bir görünüme sahip olacaktır.6

Hz. Peygamber’e ait bir söz veya olay hakkında nakledilen rivâyetleri bir 
fotoğrafın parçaları gibi bir araya getirmek için yeni bir yöntem gerektiğinin 
altını çizen Mehmet Apaydın, klasik hadis usûlünün imkânlarıyla böyle bir 
birleştirme yapmanın mümkün olmadığını hatta bu tür girişimlere tarihte 

4 Mehmet Apaydın, “Erı�ke Hadı�si’nin Bütünsel Yaklaşım Yöntemiyle Tespiti”, Ankara U� niver-
sitesi I�lahiyat Fakültesi Dergisi, 61:1 (2020), 88. 

5 Apaydın, Erîke Hadîsi, 89. 
6 Apaydın, Erîke Hadîsi, a.y.
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şüpheyle yaklaşıldığını ve bu yola başvurmanın cerh sebebi olarak görüldü-
ğünü söylemektedir.7 Apaydın, kaynaklarımızda bir konu hakkında aktarılan 
rivâyetlerin incelenmesi neticesinde bunların kurgulanabildiğini, bir metnin 
gerçek ile ilişkisinin, muhtevasında yer alan olgular ve bunların birbirleri 
arasındaki irtibatlar aracılığıyla kurulabileceğini ifade etmektedir.8

Burada Bütünsel Yaklaşım Metodu’nu tüm boyutlarıyla aktarmak 
mümkün değildir. Ancak Kuramer Pro’nun işlevselliğinin tam olarak ortaya 
konulması Bütünsel Yaklaşım’a dair genel de olsa bilgi sahibi olmayı gerek-
tirdiğinden yöntemin uygulanışına ilişkin bazı özet bilgiler vermenin yararlı 
olacağını düşünüyoruz.

Apaydın’a göre bir metnin iki tür anlama düzeyinden bahsedilebilir. 
Bunlardan ilki, bir metnin dinı� değerler yüklenmemiş doğal, literal anlamı; 
ikincisi ise bir metne dinı� değerler yüklenerek ulaşılan anlamıdır.9 Bütünsel 
Yaklaşım Metodu rivâyetlerin incelemesinde birinci anlama düzeyinde 
yürütülen bir faaliyet olarak görülmekte ve metodun rivâyetlere uygulan-
ması aşamasında ikinci anlama düzeyi bakımından görüş beyan etmekten 
kaçınılmaktadır. Burada hedeflenen gaye, rivâyetlerde mündemiç tarihı� 
bir durumu imkân dâhilinde tüm yönleriyle ortaya çıkarmaktır. Bu yüzden 
klasik hadis usulünde kullanılan enstrüman ve tanımların bir kısmı (sened, 
metin, eser, haber vs.) Apaydın tarafından olduğu gibi kabul edilirken, bazı-
ları dikkate alınmamakta, bunlara ilaveten Bütünsel Yaklaşım’a özgü yeni 
kavramsallaştırmalara gidilmektedir.10

Bütünsel Yaklaşım Metodu’nun amacı, en başta sahâbı� kanalıyla Hz. 
Peygamber’e nispet edilen sözlerin bizzat onlar tarafından telaffuz edilip 
edilmediğini, şayet edilmişse bu hadisenin yaşandığı Zaman, Mekân, Nesne, 
Eylem ve Grup ögelerini tespit ederek olayı aslına en uygun olarak kurgula-
maktır. Bunun için ilk olarak Uygulama Kapsamı’nın belirlenmesi gerekir. 
Daha sonra bu ifadeleri nakleden sahâbı� veya tâbiûn rivâyetlerinin Tarîk-
leri ayrı gruplar halinde derlenerek Haber adı verilen şekil ve yöntemlere 
göre tasnif edilip bir araya getirilmelidir.11

7 Bk. Mehmet Apaydın, Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî’nin Hayatı, Eserleri ve Hadisleri Birleş-
tirme Metodu, (I�stanbul: Marmara U� niversitesi, I�lahiyat Fakültesi, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, 2001), 23-32, 57-58.

8 Mehmet Apaydın, Hadislerin Tespitinde Bütünsel Yaklaşım (I�stanbul: KURAMER Yay., 2018), 275.
9 Apaydın, Bütünsel Yaklaşım, 158.
10 Bk. Apaydın, Bütünsel Yaklaşım, 181-202.
11 Apaydın, Erîke Hadîsi, 90.
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Apaydın, klasik hadis usulünde Hadîs ya da Haber olarak isimlendirilen 
rivâyetlerin tümünün aslında bir Haberin en az bir Tarîki olduğunu ifade 
etmekte ve bu Haberleri benzerleriyle mukayese etmeden (kurgulamadan) 
inceleme konusu yapılan durum hakkında tam bir fikir edinilemeyeceğini 
savunmaktadır.12

Bütünsel Yaklaşım’a göre Haber’ler derlendikten sonra bunların ihtiva 
ettiği rivâyetlerde yer alan ifadeler çıkarılır. Bu ifadeler; Eylem, Zaman, 
Mekân, Nesne ve Grup olmak üzere beş ayrı kategoride tasnif edilir. Kurgu 
aşamasına gelince, tasnif edilen ifadelerden Eylem özelliğine sahip olanlar 
olayın vuku zamanın akış yönüne göre listelenir. Diğer ifadeler ise ilişkile-
rine göre Eylem olguları ile irtibatlandırılırlar.13 Bu işlemler neticesinde bir 
olay akışı ve örgüsü ortaya çıkar. Olay akışı daha sonra Senaryo adı verilen 
teknik bir metin haline getirilir. Böylece ortaya çıkan yeni metin üzerinden 
Hz. Peygamber’e isnad edilen bir ifadenin geçtiği bir hadisenin ayrıntıla-
rına dair birinci anlama düzeyinde bir değerlendirme yapmak mümkün 
hâle gelir. Ancak Bütünsel Yaklaşım yöntemi çerçevesinde Kurgusu yapılan 
olayın dinı� anlamı üzerinde herhangi bir değerlendirme yapılmaz.14

Bütünsel Yaklaşım’da rivâyetlerin mevsûkiyeti, yer aldığı kaynaklar 
veya senedlerindeki râvı�ler üzerinden değerlendirilmez. Dolayısıyla 
Kurguda ihtiyaç duyulan her rivâyet, klasik hadis usûlündeki cerh ve tadı�l 
kriterleri dikkate alınmadan kullanılabilir hâle gelir. Apaydın, rivâyet-
lerin erken dönem ya da geç dönem kaynaklarda yer almasının bunların 
mevsûkiyetleriyle doğrudan alakalı olmadığı hatta geç dönem kaynak-
larda bulunan bir Rivâyet veya Tarîkin erken dönemdekilere nispetle daha 
iyi korunmuş olabileceği hususunun dikkate alınması gerektiğini belirtir. 
Çünkü ona göre geç dönemde yaşayan bir âlimin meselâ I�bn Hacer’in (ö. 
852/1449) bir rivâyeti aktarmak için kullandığı kaynak, müellif nüsha-
sına daha yakın olabilir. Hatta onun, bazı erken dönem eserlerin müellif 
nüshalarına ulaşması mümkündür. Bu durum, et-Taberânı� (ö. 360/971), 
Ebû Nuaym (ö. 430/1039) ve el-Beyhakı� (ö. 458/1066) gibi ilk döneme 
yakın muhaddisler için daha da kuvvetli bir ihtimâl olarak görülmelidir.15

Bütünsel Yaklaşım yöntemini klasik hadis usûlünden ayıran en önemli 
yön, rivâyetlerin dinı� yönünü ortaya koymaktan ziyade tarihı� yaşanmışlığı 

12 Apaydın, Bütünsel Yaklaşım, 187, 190.
13 Detaylı bilgi için ayrıca bk. Apaydın, Bütünsel Yaklaşım, 275-311.
14 Apaydın, Erîke Hadîsi, 90-91.
15 Apaydın, Erîke Hadîsi, 91. Ayrıca bk. Apaydın, Bütünsel Yaklaşım, 159-176.
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ortaya koymaktır, denilebilir. Apaydın’ın birinci anlama düzeyi dediği şey 
aslında rivâyetlere tarih biliminin ön gördüğü çerçevede salt bilimsel 
bir perspektiften yaklaşılması teklifidir. Bu bağlamda geçmiş ulemâdan 
bizlere miras kalan çoğu isnadlı, rivâyet malzemesi zengin bir araştırma 
alanı sunmaktadır. Bütünsel Yaklaşım Metodu, önerdiği bir ya da birden 
fazla Tarîkten müteşekkil Haberlerin tespit edilmesi, toplanması ve içer-
dikleri ögeler ortaya çıkarılarak ilgili oldukları tarihı� olay çerçevesinde 
Kurguya dâhil edilmesiyle önceki dönemde eksik ya da yanlış anlaşılan 
çok sayıda mevzuyu aydınlığa kavuşturma potansiyeline sahiptir, değer-
lendirmesinde bulunabilir.

2. Kuramer Pro Kütüphane Programı’nın Fonksiyonları

Kuramer Pro Kütüphane Programı’nın üç temel işlevi olduğunu söyle-
yebiliriz. Bunlardan birincisi “metin, PDF, yazma, fotoğraf, grafik, sesli ve 
görüntülü kayıt formatlarında ulaşılan I�slâmı� literatürün klasik kaynak-
larının tek bir ortamda toplanması”, yönetimi, paylaşımı ve kullanımının 
kişisel veya çok kullanıcılı olarak sağlanmasıdır. Böylece Müslüman 
toplumlar için ortak bir kültürel bellek inşa edilmesine katkıda bulunul-
ması hedeflenmektedir. Bu bakımdan programda istisnalar hariç çağdaş 
dönemde kaleme alınmış güncel içerikli eserlerden ziyade hicrı� 1430 
senesinden önce vefat etmiş müellifler tarafından kaleme alınmış eser-
lere yer verildiği görülmektedir. Apaydın’ın ilmı� araştırmalar için gittiği 
Suudi Arabistan’a iki ayrı ziyaretinde iki aya yakın süren incelemeleri 
sonucu fotoğrafladığı mekânlardan hareketle hazırlamakta olduğu “Siyer 
Mekanları” adlı eser ve Hz. Peygamber dönemindeki bazı olayları tarih-
lendirmek için kullandığı güneş ve ay tutulmalarını gösteren şemalarla 
uydu görüntüleri gibi içerikler programa eklenecek görsellere örnek veri-
lebilir. Yine henüz tahkik edilmemiş ve PDF formatında bulunan eserler 
de bu kabı�ldendir.

Programın ikinci işlevi kitap ve makale telifi için Çalışma adı verilen 
bir modül ile muhteva oluşturma ve kaynaklardan derlenen bilgileri bu 
muhtevanın altına yerleştirerek tasnif etme imkânı sunmasıdır. Araş-
tırma tamamlandıktan sonra, alıntı yapılacak metin ve buna bağlı dipnot 
ile kaynakça bilgisi otomatik olarak oluşturulmakta ve bunlar eşzamanlı 
olarak çalışmanın yer alacağı Word belgesine aktarılabilmektedir. Böylece 
araştırmacının rutin işleri büyük ölçüde azaltılarak önemli oranda zaman 
ve emek israfının önüne geçilmiş olunmaktadır. Çalışma modülü hakkında 
ilerleyen bölümlerde ayrıca bilgi verilecektir.
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U� çüncü işlevi ise bir önceki bölümde özetle aktarmaya çalıştığımız 
Bütünsel Yaklaşım Metodu’na göre I�slâmı� külliyatta yer alan rivâyetlerin 
müstakil Haberler olarak inşa edilmesidir. Sonrasındaki aşamada bu 
Haberler arasındaki irtibatların kurulması ve muhtevalarındaki olay ya da 
olaylara ilişkin Kurguların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Böylece 
alanda araştırma yapan akademisyenlerin çalışmalarını farklı eserlerde 
dağınık hâlde bulunan hadis rivâyetleri yerine bu Haberler ve bu Haber-
lerden ortaya çıkacak Kurgulardan hareketle yürütmeleri beklenmek-
tedir. Bir Kurgunun gücü bünyesindeki olguların çok sayıda Haberle teyit 
edilmesine bağlıdır. Ayrıca bu olguların birbirleri arasında kurulan irti-
batların sayısı Kurgunun gücünü artırmaktadır. Haberler ise birbirinden 
farklı alanda kaleme alınmış klasik dönem eserlerinde mevcut bir ya da 
daha fazla sayıda Tarîkten oluşmaktadır. Bu bağlamda matbu, yazma, 
kayıp ve eksik eserlerden programa eklenen eser sayısı arttıkça hem 
külliyatı kronolojik olarak kullanabilme hem de Hz. Peygamber dönemine 
dair daha fazla ve sağlam Kurgular çıkarma olanağı artmaktadır.

2.1. Programın Teknik Özellikleri

Kuramer Pro’nun teknik alt yapısı, kullanıcılarına araştırmalarını 
hızlı ve kolay bir yolla sonuçlandırma imkânı sunacak özelliklerde tasar-
lanmıştır. Şimdi, programın bu yönleri hakkında ayrı başlıklar altında 
bilgi verelim.

2.1.1. Tasarım, Kodlama ve Uygulama Ortamı

Kodlanmasına 2011’de başlanmış olan programın mantıksal altya-
pısı uzun vadede birçok yeni uygulamaya, ekleme ve geliştirmeye imkân 
verecek şekilde tasarlanmıştır. O� zellikle entegre I�nternet sitesi desteği, 
cep telefonları ve diğer cihazlara destek dâhil uzaktan erişim imkânlarına 
sahip esnek bir altyapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Program, Windows 
I�şletim Sistemi’nde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ancak sunucu tabanlı 
kurulumlar yapıldığı takdirde web tabanlı arayüzler ile her türlü işletim 
sistemi ve cihaz (örneğin Linux, Ipad ve çeşitli cep telefonları) ile de kulla-
nılabilme imkânı vardır.

Kuramer Pro’nun programlama arayüzü WPF adı verilen en gelişmiş 
arayüzlerden birine sahiptir. Ancak bu arayüz programın sadece Windows 
10 işletim sisteminde çalışmasına imkân vermektedir. Yakın zamanda 
programcısı tarafından .Net MAUI arayüzüne aktarılması planlanan 
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Kuramer Pro’nun, Windows 10 işletim sisteminin yanında Android ve 
MacOS gibi işletim sistemlerinde de çalışması sağlanacaktır. Böylece 
programın Mac bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonlarında kullanılması 
mümkün hâle gelecektir.

Bir kütüphane programı olmaktan ziyade çok sayıda bilim insanının 
aynı yapı içerisinde koordineli biçimde çalışmasını hedefleyen Kuramer 
Pro’nun mevcut hâliyle bazı eksiklikleri de mevcuttur. Bu eksikliklerin 
giderilerek programın daha kolay kullanıma sahip esnek bir sisteme 
dönüşmesi için şu an sayıları bini aşan kullanıcılar birer test edici mesa-
besinde görülmektedir. Böylece ücretsiz olarak paylaşılan programın 
eksikliklerinin giderilmesi ve daha da geliştirilmesi için kullanıcıların 
katkılarından ve geri bildirimlerinden istifade edilmektedir.

A. Çoklu Dil Desteği

Kuramer Pro Arapça, Türkçe ve I�ngilizce olmak üzere üç dilde dipnot, 
kaynakça gösterimi, alıntı ve çalışma yönetimi sistemine sahiptir. Prog-
ramın menüleri de bu dilleri destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca 
programın Türkçe olması ve Windows I�şletim Sistemi’nde oldukça 
sorunlu bir durum teşkil eden Arapça Dil Desteği’ne ihtiyaç duymadan 
çalışması, kullanıcıların Arapça dilini aktif hâle getirmeden Windows 
I�şletim Sistemleri’ni kullanmalarına imkân vermektedir.

B. Çoklu İşlemci Desteği

Kuramer Pro, mevcut programlama sistemleri ve altyapılarının en 
son tekniklerini kullanmakta olup yeni bilgisayarlardaki çok çekirdekli 
sistemlerden en iyi şekilde istifade edecek şekilde tasarlanmıştır. Arama-
larda bilgisayar işlemcilerinin çok çekirdekli olması durumunda sonuç-
lara kat kat hızlı erişim imkânı sağlamaktadır. Sunucu kurulumlarında da 
bu durum oldukça önemlidir. Mümkün olan en yüksek sayıda çekirdek ve 
RAM ile sistem çok daha performanslı çalışabilmekte ve çok daha fazla 
aramaya aynı anda cevap verebilmektedir.

C. Arama ve Bulma Seçenekleri

Kuramer Pro arama, bulma ve bulunan sonuçların kullanımı, saklan-
ması veya Word belgesine aktarımı açısından oldukça pratik özelliklere 
sahiptir. Programda sadece kaynaklar değil, kullanıcı tarafından oluştu-
rulan çalışma ve Haber içeriklerinde de aramalar yapılabilmektedir.
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Örnek: 1

D. Programın Çoklu Kullanım Özellikleri

Kuramer Pro kişisel kullanım açısından gerekli araçların yanı sıra 
çoklu kullanımı hedefleyen ve bunun için geliştirilmiş bir programdır. 
Çoklu kullanımdan kasıt, bir sunucu aracılığıyla çok sayıda araştırma-
cının aynı veri tabanı üzerinde çalışarak gerek sistemle gerekse birbirleri 
ile bilgi alışverişinde bulunabilmeleridir. Böylece her bilim insanı şahsi 
çalışmalarını özel olarak yürütebilmekte ve gerekli gördüğünde meslek-
taşlarıyla bu platform üzerinden paylaşabilmektedir. Ayrıca kaynakların 
herhangi bir sayfasında bir araştırmacı diğerlerinin görecekleri şekilde 
bilgi ve uyarı notları yazabilmekte ve böylece, sözgelimi bir tashif hatasını 
veya bir konu hakkındaki fikrini ilgili kısma ekleyerek diğer bilim insan-
larının görmesini sağlayabilmektedir. Bu durum Temel I�slam Bilimleri 
Araştırmalarında kolektif bir çalışma geleneğinin oluşması ve devam etti-
rilmesi bakımından önemlidir.

Kaynaklara ortak erişim mümkün olduğundan yeni kaynaklar ekle-
nince bütün bilim insanları bunları anında görebilmekte ve kullanabil-
mektedir. Mesela yeni bir kaynak (metin, PDF veya yazma eser) eklen-
diğinde başka bir kentteki ya da ülkedeki araştırmacı anında o kaynağı 
görmekte ve kullanmaya başlayabilmektedir. Tekrar güncelleme, ekleme 
gibi işlemlere gerek kalmamaktadır. Ortak yapılan çalışmalarda bir bilim 
insanı çalışmasını belli bir aşamaya getirdiği anda izin verdiği takdirde 
diğer araştırmacılar o çalışmayı inceleyebilmekte, üzerinde düzenlemeler 
ve eklentiler yapabilmektedir.

Programın çoklu kullanımı aynı zamanda bilim insanlarının birlikte 
uyum içinde çalışmasını temin etmek anlamına geldiği için çok daha 
büyük ve önemli projelerin, koordinasyon düzeyi yüksek bir standardın 
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yanı sıra interdisipliner yaklaşıma da imkân veren bir çerçevede yapı-
labilmesine olanak sağlayacaktır. TDV I�slâm Ansiklopedisi gibi birçok 
bilim insanının ortak yürüttüğü projeler Müslüman toplumlar açısından 
oldukça önemlidir. Bu sistem yardımıyla yapılabilecek ortak çalışmalarda 
daha ayrıntılı konuları çok sayıda araştırmacı eş zamanlı olarak yürüte-
bilecektir.

Belki bundan da önce vurgulanması gereken şey, iç sistematiği ve 
işleyişi itibariyle bilgiye erişim kadar herhangi bir konuda ulaşılan tüm 
bilgileri aynı anda ve bütüncül bir perspektifle görme imkânı veren 
Kuramer Pro, araştırmacıya daha güçlü bir yorum ve analiz gücü kazan-
dırmaktadır. Hakeza, araştırmayı subjektif boyutlardan arındırma ve 
ulaşılan neticeleri bilimsel bir izah çerçevesine kavuşturmaya hizmet 
etmektedir. Programın ilmı� araştırmalara daha objektif, şeffaf ve denet-
lenebilir bir mahiyet kazandırdığı, ele alınan konuya daha geniş bir pers-
pektiften bakma imkânı sunduğu söylenebilir. Bu nedenle Temel I�slâm 
Bilimleri başta olmak üzere sosyal bilimlerin pek çok disiplininde kulla-
nılma potansiyelini haizdir.

E. Benzer Kütüphane Programlarıyla Karşılaştırılması

Kuramer Pro bazı yönleriyle el-Mektebetu’ş-Şâmile ve muhteva bakı-
mından zenginleştirilmiş el-Mektebetu’ş-Şâmiletu’z-Zehebiyye program-
larına benzemektedir. Ancak ilgili programların bir kopyası olduğunu 
söylemek doğru olmaz. Şüphesiz Şâmile Kütüphane Programı, alanında 
ilk olması ve başka özellikleri nedeniyle mevcut programlar içerisinde 
tartışmasız en iyilerden biridir. Bunda ücretsiz olmasının yanında oldukça 
mantıklı bir şekilde tasarlanmış yapısı sayesinde içeriğinin sürekli farklı 
kaynaklardan beslenmesine imkân vermesi önemli rol oynamaktadır. Bu 
özellikleri nedeniyle Kuramer Pro’da Şâmile’yle benzeşen yönler bulun-
maktadır. Şâmile’nin Temel I�slâm Bilimleri araştırmacıları tarafından en 
sık kullanılan programlardan oluşu bunda etkili olmuştur. Araştırmacıların 
alışkanlıklarını değiştirmeden Kuramer Pro’ya kolaylıkla uyum sağlamala-
rını temin etme arzusunun da bunda rol oynadığı düşünülebilir.

Kuramer Pro’nun kaynakların yönetimi ile ilgili özellikleri Şâmile’ye 
benzemekle beraber daha pratik ve daha esnek bir kullanıma sahip olduğu 
değerlendirilebilir. O� rneğin Şâmile programında bir eseri incelerken sadece 
bir sayfası görüntülenebilirken, Kuramer Pro’da tercihe göre bir eserden 20 
sayfa aynı anda görüntülenebilmektedir. O� zellikle büyük ekranlara sahip 
kullanıcılar için bu, metinlerin karşılaştırılmalı incelenmesi ve diğer pek 
çok konuda önemli avantajlar sağlayacaktır.
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O� te yandan Şâmile’nin yapısı Kuramer Pro Kütüphane Programı siste-
minin sadece bir kısmından ibarettir. Çalışma Sistemi, Çoklu Kullanım, 
Çoklu Dil Desteği, Çoklu I�şlemci Desteği, Alıntı Sistemi ve Fiş Yönetimi, 
Kurgulama vb. daha birçok özellik bu programa özgüdür. PDF ve Yazma 
Eser Yönetimi, Fotoğraf, Grafik, Sesli ve Görüntülü Kaynakların Yönetimi de 
yine Kuramer Pro’nun artıları arasında sayılabilir.

Şâmile programı gerek yazılımı gerekse kullandığı veri tabanı açısından 
oldukça eski araçlar ve yapılardan oluşmaktadır. Yeni işletim sistemlerine 
uyumu gittikçe zorlaşmakta ve mevcut yapısı nedeniyle geliştirilmesi 
oldukça zor görünmektedir. Ayrıca kaynak sayısının artmasına bağlı olarak 
arama ve bulma fonksiyonu, indeksleme yöntemi nedeniyle gittikçe zorlaş-
maktadır. Şâmile dışındaki programların da durumu çok farklı değildir. 
Tüm kütüphane programlarını ele almak çalışmamızın sınırlarını zorla-
yacağından en yaygın kullanılanı olması hasebiyle burada örnek olarak 
Şâmile Kütüphane Programı seçilmiştir. Bunun yanı sıra Şâmile; alanında 
ilk olması, Kuramer Pro’ya örneklik ve kaynaklık etmesi bakımından ayrı 
bir öneme sahiptir.

Kanaatimizce Kuramer Pro; kullanılması, geliştirilmesinin desteklen-
mesi ve ücretsiz hizmet vermesi durumunda dünya genelinde geniş bir 
kullanım alanına sahip olacaktır. Bu bakımdan I�slâmı� literatürün korun-
ması ve tasnif edilmesinde çok faydalı hizmetler sunma potansiyeline sahip 
bir program olduğu değerlendirilebilir.

F. Programı Geliştirme İmkânları

Kuramer Pro gerek fikrı� altyapısı gerek tasarımı gerekse kullanılan 
programlama araçları ve veri tabanı nedeniyle geliştirilmeye müsait bir 
programdır. Temel yazılım maksadı I�slâmı� literatürün özellikle klasik 
dönem kaynaklarını tespit ve tasnif ederek araştırmacıların istifadesine 
sunmaktır. Bu sistem gerekli ilgi, alaka gösterilir ve yatırımlarla destek-
lenebilirse ilmı� açından Müslümanların ortak kültürel belleğini oluştur-
maya katkıda bulunabilir. Bunun yanı sıra I�slâmı� araştırmalar yapan bilim 
insanları arasında ortak projeler yürütülmesine ön ayak olabilir.

Kuramer Pro’nun ana sayfasında dört ana bölüm yer alır. Bunlar 
sırasıyla Kaynaklar, Çalışmalar, Haberler ve Kurgular olarak isimlendi-
rilmiştir. Burada her bir bölüm hakkında müstakil olarak bilgi vermek 
faydalı olacaktır.
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2.1.2. Kaynaklar ve Yönetimi

Kuramer Pro’da, I�slâmı� literatürün temel kaynaklarına erişimin 
hızlandırılması, pratik kullanımı ve bu kaynaklara istinaden yapılacak 
olan ilmı� çalışmaların hızlıca sonuçlandırılması için mümkün olduğu 
kadar basit bir kaynak yönetimi sistemi oluşturulması hedeflenmiştir. 
Bu çerçevede kaynakların metin, PDF, yazma, fotoğraf, grafik, ses kaydı 
ve video gibi farklı formatları için ortak bir kullanım altyapısı ve ara yüzü 
oluşturulmaya çalışılmıştır. I�lerleyen süreçte program için detaylı bir 
kullanım kılavuzunun hazırlanması da planlanmaktadır.

A. Mektebetu’ş-Şâmile Kaynakları

Kuramer Pro mevcut Mektebetu’ş-Şâmile adlı programın ücretsiz ve 
herkese açık olan veri tabanındaki kaynakları otomatik olarak kendi veri 
tabanına çevirerek aktarmaktadır. Bunun için gerekli menülerin kulla-
nımı oldukça pratiktir. Ayrıca Şâmile’den daha önce alınmış eserleri tanı-
makta yeni eklenenleri diğerlerinden ayırabilmektedir. Böylece mükerrer 
eser eklemenin önüne geçilmiş olunmaktadır. Programdaki eserler 
Şâmile kaynaklarıyla sınırlı değildir. Bunun dışındaki kaynaklardan prog-
rama eklenmiş çok sayıda eser bulunmaktadır. Yeni tespit edilen eserleri 
programa eklemeye devam edilmektedir. El-Mektebetu’ş-Şâmiletu’z-Ze-
hebiyye Kütüphane Programı’nın önümüzdeki aylarda yeni versiyonunu 
kullanıma açması planlanmaktadır. Bu yeni versiyondan çok sayıda eserin 
seçilerek Kuramer Pro’ya aktarılmasıyla programdaki eser sayısı da bariz 
biçimde artacaktır.

Eserler programa telif hakkı kurallarına riayet edilerek eklenmek-
tedir. Buna ek olarak kişisel kullanıcılara istediği eseri programa ekleme ve 
çıkarma imkânı da sunulmaktadır. Her güncellemede programa Mehmet 
Apaydın tarafından bir sürüm numarası verilmektedir. Programın son 
hali Kuramer Pro 47 (Mayıs 2021 itibarıyla) olarak numaralandırılmıştır. 
Programın son versiyonunda yaklaşık 7 bin eser ve bunların farklı baskı-
larından oluşan 10 bin küsur nüsha bulunmaktadır. Daha önce işaret etti-
ğimiz üzere bu eserlerin tamamına yakını kaynak eser niteliğindedir.

B. PDF Kaynaklar

Mektebetu’ş-Şâmile programında PDF kullanımı imkânı olmasına 
rağmen çok pratik değildir. Kuramer Pro ise bu konuda oldukça farklı bir 
yapıya sahiptir. Sistem PDF dosyalarını sayfalarına ayırarak kaydetmek-
tedir. Ayrıca önceki bölümde ele aldığımız kaynaklar ile PDF kaynaklar 
arasında sayfa irtibatı kurulabilmektedir. Böylece mesela Vâkıdı�’nin 
el-Megâzı� adlı eserinin bir sayfasını incelerken üstte bulunan “Çoklu 
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Nüsha” adlı işaret kutucuğu aracılığıyla aynı eserin PDF versiyonunun 
aynı sayfasına erişilebilmekte ve matbu metin ile karşılaştırma yapılabil-
mektedir.

Örnek: 2

C. Yazma Eserler

Kuramer Pro’nun diğer programlarda olmayan başka bir özelliği 
Yazma Eser Yönetimi Sistemi’dir. Bu sistem sayesinde yazma eserler diğer 
metin tabanlı ve PDF eserlerde olduğu gibi varak varak kaydedilmektedir. 
Böylece yazma eserin sayfaları yine metin ve PDF olarak kaydedilen 
eserin ilgili sayfaları ile irtibatlandırılarak istenildiğinde eserin yazma-
sının ilgili sayfasına da bakılabilmekte ve oradan da sayfanın tamamı veya 
bir kısmı resim şeklinde otomatik olarak kesilerek alıntılanabilmektedir.

I�lerleyen süreçte sadece metin ve PDF değil, eserlerin mühim yazma-
larıyla zenginleşecek olan Kuramer Pro, bilim insanlarının eserlerin asıl-
larını incelemesini kolaylaştırarak matbu eserlerdeki muhtemel tashif ve 
tahkik hatalarının çok daha kolay bir şekilde fark edilmesine ve düzeltil-
mesine yardımcı olacaktır.

Örnek: 3
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D. Fotoğraf, Grafik, Sesli ve Görüntülü Kaynaklar

Klasik I�slâmı� literatürde fotoğraf, sesli ve görüntülü kaynaklar sınırlı 
bir yere sahiptir. Kuramer Pro Kütüphane Programı bu tür kaynakları da 
kayıt altına alma ve ilmı� çalışmalarda bunlardan iktibas yapma imkânı 
sunmaktadır. Bu çalışmaların yayınlanma ortamı da kâğıt baskılar yerine 
I�nternet ortamları olacak şekilde tasarlanmıştır. Mesela bir bilim insa-
nının uzun bir video kaydı programa kaynak olarak eklenebilir. Kaynak 
tanım bilgileri girilebilir ve bu videonun değişik kısımlarındaki dikkati 
çeken konuşmalar ve ifadeler işaretlenerek kaynak gösterilebilir. Apay-
dın’ın Siyer Kronolojisi eserinde kullandığı Uydu Görüntüleri USGS (United 
States Geological Survey) ve Google Earth gibi görüntüleme siteleri ve 
programlarından alınan görsellerle, KURAMER tarafından desteklenen 
bir proje kapsamında Hicâz bölgesinde 2016 ve 2017 yıllarında şahsen 
çektiği fotoğraflar programa eklenebilecek görsel materyallere örnek 
verilebilir. Suudi Arabistan’a iki ayrı ziyarette iki aya yakın süren bu gezi-
lerde yaklaşık 30 bin civarında fotoğraf çekilmiştir.

2.1.3. Çalışmalar ve Yönetimi

Kuramer Pro benzeri programlarda olmayan bir çalışma yönetimi 
sistemine sahiptir. Bu sistemin temel amacı araştırmacıların alıntı yapma, 
fiş hazırlama, dipnot gösterme, içindekiler ve kaynakça oluşturma gibi 
ayrıntılara ayırdıkları zamanı en aza indirmektir. Program, araştır-
macı çalışmasını tamamladıktan sonra bunları dipnot ve kaynakçasıyla 
otomatik olarak oluşturduğu bir Word belgesine aktarmaktadır. Sistem, 
müellifin alıntı yaptığı kaynakları veya alıntıları hangi formatta olursa 
olsun (Metin, PDF, Yazma Eser, Fotoğraf veya Video) otomatik yönetmekte 
ve Word belgesi olarak yazım işlemi için hazırlamaktadır.

A. Çalışmaların Oluşturulması

Çalışma oluşturmak için öncelikle çalışmanın isimlendirilmesi ve 
konu başlıklarının mümkün olduğu kadar ayrıntılı oluşturulması gerekir. 
Fakat gerektiğinde sadece çalışmanın adı belirlenerek bilgi derlenmesine 
başlanabilir, konu başlıkları bilahare derlenen bilgilere istinaden daha 
tutarlı ve detaylı bir biçimde hazırlanabilir. Bu tercih tamamen kullanı-
cıya aittir. Sistem, konu başlıkları olsun olmasın yapılan alıntıları çalış-
manın içinde derlemektedir. Alıntıların derlenmesi devam ederken veya 
bittikten sonra konu başlıkları oluşturulur ve bu alıntılar ilgili konuların 
altına eklenir. Bir alıntı birden fazla konu başlığının altına da koyulabilir. 
Bu işlemden sonra da tekrar yeni başlıklar veya alıntılar yapılarak çalışma 
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zenginleştirilir. Çalışmanın tamamlandığına kanaat getirildikten sonra ise 
yazım işlemine başlamak için Word belgesi haline getirilir. Tercihen fiş 
dökümü de otomatik olarak yaptırılır. Böylece elde edilen Word belge-
sinde aşağıdakiler bulunmaktadır: 1. Çalışma Kapağı, 2. I�çindekiler, 3. 
Transkripsiyon işaretleri, 4. Kısaltmalar, 5. Başlıklar ve Alıntılar (Metin, 
PDF, Yazma), 6. Dipnotlar, 7. Kaynakça.

Derlenen alıntılar eskiden kullanılan bilgi fişleri şeklinde de kâğıtlara 
dökülebilir. Fiş dökümü yapıldığında A6 boyutlarındaki kâğıtlara her bir 
alıntının üst kısmında konu başlığı, fiş kodu vb. bilgiler olmak şartıyla 
metin (PDF veya Yazma ise seçilip kesilen kısmın resmi) ve dipnot göste-
rimi ile kaynağın kaynakçadaki gösterimi yazılmaktadır.

B. Çalışmaların Paylaşılması

Kuramer Pro ilerleyen süreçte bir sunucu (server) aracılığıyla genel 
kullanıma açıldığında yapılan çalışmalar sunucu üzerinden müellifleri 
tarafından izin verildiği takdirde paylaşılabilir veya ortak olarak geliştiri-
lebilir. Birden fazla kullanıcı eş zamanlı olarak aynı çalışmaya bilgi bulup 
ekleyebilir. Böylece bir akademisyen öğrencilerinden sistemli bir şekilde 
istifade ederek daha geniş çaplı projeleri yönetebileceği gibi, yüksek 
lisans ve doktora talebeleri de sunucu üzerinden online olarak denetle-
nerek yaptığı çalışmanın daha verimli ve hızlı yürümesi sağlanabilir.

C. Çalışmaların Word Belgesine Aktarılması

O� n çalışmalar, tamamlandıktan sonra Word belgesine aktarılır. 
Müellif, Word belgesine aktarıldıktan sonra çalışmasını ve belgesini iste-
diği gibi düzenleyebilir. Aktarım tamamlandıktan sonra müellif; Word 
dokümanındaki metin, PDF veya Yazma eser parçalarından oluşan görsel-
leri dipnotlarını silerek ya da aynen koruyarak kendi metnini yazmaya 
başlayabilir.

D. Çalışmaların Fiş Dökümü

Programda isteğe bağlı olmak üzere özellikle eskiden fişler üzerine 
kaydedilmiş alıntıları bir masanın üzerine sererek metin yazmaya alışmış 
müellifler için bir çalışmanın otomatik olarak A6 boyutlarında (A4 kağı-
dının dörtte biri) fişlere dökümü yapılabilmektedir.

2.1.4. Haberler ve Yönetimi

Haberler Mehmet Apaydın’ın rivâyetlerin tespitinde uygulanmasını 
önerdiği Bütünsel Yaklaşım Metodu’nu uygulamak isteyen araştırma-
cının kullanacağı bir bölümdür. Bu bölümde rivâyetlerin, nakleden râvi 
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merkeze alınarak isnad ağaçları çıkarılabilmekte, metinler ise muhtevala-
rındaki Eylem, Zaman, Mekân, Nesne ve Grup ögelerine göre tasnif edilerek 
bir şemada gösterilebilmektedir. Tespit edilen her bir ögenin çevirisi 
yapılmakta ve her ögeye bir kod atanmaktadır. Kuramer Pro’da her Tarîk 
ve ögelerine müstakil birer kod atanmaktadır. Bu kodlar program tara-
fından tekrarı gayrikabil olarak belirlenmektedir. Programda Bütünsel 
Yaklaşım Metodu’yla oluşturulan bir Haber ya da Kurgunun izi bu kodlar 
aracılığıyla sürülebilmekte ve ilgili alıntıların yapıldığı kaynağa doğrudan 
erişilebilmektedir.

Örnek: 4
F18F8A el-Mıḳdâm b. Maʿdı�kerib Haberi
Tanım: el-Mıḳdâm b. Maʿdîkerib’den nakledilen Haber.

Açıklama: el-Mıḳdâm b. Maʿdîkerib’den nakledilen bu Haber’in bazı 
tarı�klerinde doğrudan Hz. Peygamber’den, bazı tarı�klerinde ise Ḫâlid b. 
el-Velîd yoluyla rivâyet edilmiştir. el-Mıḳdâm’ın Hz. Peygamber’e yetiş-
tiği bilinmektedir.

Diğer taraftan Ḫâlid b. el-Velîd’in Ḫayber gazvesine katılmadığı 
yönündeki haberler dikkate alındığında onun bu Haber’in sadece Anla-
tıcı’sı olduğunu, metinde anlatılan olaya şahit olmadığını kabul etmek 
gerekir.

Alıntılar
F18F89 Alıntısı

Tanım: el-Mıḳdâm b. Maʿdîkerib’den nakledilen Haber’in erken 
döneme ait kaynaklarda yer alan tarı�kleri bulunmaktadır. Ancak metin 
bakımından aşağıdaki tarı�k daha mufaṡṡal olduğu için tercih edilmiştir:

֍ [8F89] eṭ-Ṭaberânı�, el-Muʿcemu’l-Kebîr, XX, 271.
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I�fâdeler

▪ Eylem İfâdeleri
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E-F89-C4F6 - Resûlullâh (s.a) Ḫâlid b. el-Velı�d’i gönderdi. O “Namaz 
için toplanınız! Cennete ancak mü’minler girer” diye seslendi. (وُل اللِه
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Örnek: 5

A. Haberlerin Oluşturulması

O� nceki bölümlerde ifade ettiğimiz üzere Apaydın, klasik hadis usûlüne 
göre yapılan tasniflerde yer alan her bir hadis rivâyetini bir Haberin Tarîki 
mesabesinde görmektedir. Dolayısıyla bir Haberin oluşturulması için ilgili 
râviden olay hakkında bilgi aktaran tüm sened zincirleri ve ifadelerin ortaya 
çıkarılması gerekmektedir. Bu yolla hazırlanan Haberler doğrudan bir Word 
sayfasına aktarılabilmekte ve araştırmacı metin üzerinde dilediği değişik-
liği yapabilmektedir. I�şte Haberler bölümü, bu ameliyeyi yürütmek için 
tasarlanmıştır. Bu yolla sahâbı�den başlanarak tüm râvilerin Haberlerinin 
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çıkarılması hedeflenmektedir. Apaydın’a göre Haberler oluşturulmadan 
Kurgular ortaya çıkamaz. Kurgular oluşmadan da Hz. Peygamber döne-
minde yaşanmış birçok olayın nasıl vuku bulduğunu izah etmek güçtür.

Bütünsel Yaklaşım’ın uygulanması için ilerleyen süreçte ilk olarak bir 
ekip oluşturularak Haberlerin hazırlanması planlanmaktadır. Her Haberin, 
hazırlanmasının akabinde kurulacak bir web sitesi aracılığıyla Arapça, 
I�ngilizce ve Türkçe dillerinde tüm araştırmacıların hizmetine sunulması 
düşünülmektedir. Kuramer Pro, rivâyetlerdeki ortak isnad ağaçlarını 
çıkarmanın yanı sıra kullanıcılarına Câhiliye Dönemi ve I�slam’ın ilk döne-
mindeki Arap kabilelerinin soy ağaçları gibi şemalar çıkarma imkânı da 
sunmaktadır. Bu yönüyle de benzeri programlardan ayrışmaktadır.

2.1.5. Kurgular ve Yönetimi

Bu bölüm Bütünsel Yaklaşım metoduna göre hazırlanmış Haber-
lerin belirli bir olay örgüsü çerçevesinde birbirleriyle irtibatlandırıl-
ması için tasarlanmıştır. Belirli bir konuda Bütünsel Yaklaşım Metodu’na 
göre çalışma yapan araştırmacı önce Haberleri oluşturmalı bu aşamayı 
nihayete erdirdikten sonra ulaştığı sonuçları Haberler arasındaki iliş-
kiyi kurarak göstermelidir. Bütünsel Yaklaşım metodunda buna Kurgu 
denmektedir. Kurgular da daha sonradan birleşerek Senaryo adını alırlar. 
Burada yöntemin detaylarına değinmek imkân dâhilinde değildir. Bunun 
için Apaydın’ın Kuramer Yayınları’ndan çıkan Hadislerin Tespitinde 
Bütünsel Yaklaşım kitabına ve yayımlanmış makalelerine bakılabilir.

Örnek: 6
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2.1.6. Kuramer Pro Kütüphane Programı Eğitimleri

Mehmet Apaydın tarafından çoğunluğu I�stanbul 29 Mayıs U� niversi-
tesi Kur’ân Araştırmaları Merkezi (KURAMER) bünyesinde olmak üzere 
çeşitli üniversitelerde Kütüphane Pro Kütüphane Programı kullanımı 
ve Bütünsel Yaklaşım Metodu eğitimleri verilmektedir. Bugüne değin 
farklı üniversitelerden öğretim üyesi ve lisansüstü öğrenci düzeyinde iki 
yüzden fazla araştırmacı bu eğitimlere katılmıştır. Genellikle bir gün süren 
eğitimlerin katılım belgeli haftalık eğitimlere dönüştürülerek devam 
ettirilmesi planlanmaktadır. Youtube gibi dijital mecralar aracılığıyla bu 
eğitimlerden bazı kesitlerin videolarına erişim imkânı bulunmaktadır. 
Programın ne tür niteliklere sahip olduğunun daha iyi anlaşılmasına katkı 
sunacağı düşünülerek bu eğitimlerde ele alınan başlıklar aşağıda sunul-
muştur:

Kuramer Pro Kütüphane Programı Eğitimi

1. Ders: Programın Genel Kullanımı
-Eser Arama, Bulma, Açma
-Alıntı Yapma
-Eserleri Tasnif Etme
-Eser Ekleme, Silme

2. Ders: Programda Arama Yapma ve Sonuçları Kaydetme
-Bütün Eserlerde Arama
-Belli Eserlerde Arama
-Detaylı Arama Seçenekleri

3. Ders: Çalışma Oluşturma ve Toplanan Bilgileri Çalışmaya Ekleme
-I�çindekiler Kısmını Oluşturma
-Alıntıları Ekleme-Tasnif etme
-Not Ekleme ve Genel Not Ekleme
-Çalışmayı Word’e Aktarma

4. Ders: Haber Oluşturma
-Haber Oluşturma ve Tarı�k Ekleme
-Kaynakları Çıkarma
-I�fadeleri Çıkarma
-Tercüme ve Not Girme

5. Ders: Kurgu Oluşturma
-Olguların Çıkarılması
-Haberlerle I�lişkilendirme ve Olgu I�fadelerinin Eklenmesi
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-Olgular Arası I�rtibatların Oluşturulması
-Kurgu’nun Word’e Aktarılması.

Sonuç
Dijitalleşmenin arttığı günümüzde teknik vasıtalar da gelişmekte, 

bilhassa bilginin depolanması ve dolaşıma sokulmasını ilgilendiren alan-
larda gelişen teknolojilere tanık olunmaktadır. Bu çerçevede akademik 
araştırmalarda kaynak temin etmenin kolaylaştığı ve hızlandığı gözlem-
lenmektedir. Bu durum Müslüman toplumlar gibi tarihin farklı dönem-
lerinde zengin bir müktesebat oluşturmuş kültürler için ayrı bir öneme 
sahiptir. Bu açıdan, I�slâmı� literatürün dijital bir platformda toplanması 
hedefiyle ortaya çıkan el-Mektebetu’ş-Şâmile Kütüphane Programı çok 
değerli olmakla birlikte teknik ve işlevsel açıdan pek çok yönden eksik-
likler barındırmaktadır. Bunun yanı sıra Şâmile, programa eklenecek 
eserlerin mezhebı� bir elekten geçirilmesi gibi bir zaaf ile de maluldür. 
O� yle ki Şâmile programı yöneticileri bu hassasiyete uymadığı için Şâmi-
le’nin genişletilmiş versiyonu el-Mektebetu’ş-Şâmiletu’z-Zehebiyye’yi 
desteklemediğini beyan etmiş ve yöneticilerini uygun bir dille uyarmıştır. 
Dolayısıyla Şâmile programının bu yönüyle tüm I�slam külliyatını toplayıp 
tasnif etme kabiliyetinden mahrum olduğu değerlendirilebilir.

Çalışmamızda genel hatlarıyla tanıtmaya gayret ettiğimiz Dr. Mehmet 
Apaydın tarafından tasarlanan Kuramer Pro Kütüphane Programı ise 
tamamıyla bilimsel kaygılarla erişme imkânı bulunan tüm klasik dönem 
I�slâmı� külliyatı -Sünnı�, Şiı�, Zeydı�, I�bâdı� vd. ayırt etmeksizin- kronolojik 
olarak toplamayı hedeflemesi bakımından Şâmile gibi programlardan 
ayrılmaktadır. Tüm matbu eserlerin mevcut metinleriyle, yazmaların 
fotoğraf formatında, kayıp eserlerin ise künyeleriyle bu programa eklen-
mesi planlanmaktadır. Bu bir bakıma merhum Fuat Sezgin’in Arap-İslâm 
Bilimleri Tarihi eserinde yapmayı hedeflediği çalışmanın yeni bir aşamaya 
taşınması ve dijital ortamda tamamlanması anlamına gelecektir. Böylece 
her yeni eser bulunduğunda ya da bir yazma tahkik edildiğinde prog-
ramda güncelleme yapılarak araştırmacıların süreç içerisinde daha fazla 
kaynağa erişmesi sağlanacaktır.

Kuramer Pro, kaynakların tek bir çatı altında toplanması ve kullanıma 
açılması hedefine ek olarak özellikle Temel I�slam Bilimleri araştırmala-
rında ulaşılan bazı sonuçları temelden değiştirme potansiyeline sahip bir 
metot önerisi sunmaktadır. Apaydın tarafından Bütünsel Yaklaşım olarak 
adlandırılan bu metot önerisinin, Hadis, Tefsir, Siyer-i Nebı� ve I�slam Tarihi 
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araştırmalarını doğrudan, I�slam Hukuku, Kelam, Tasavvuf, Din Sosyolo-
jisi vd. alanları dolaylı olarak etkileme ve dönüştürme potansiyeline 
sahip olduğu söylenebilir. En azından şu ana kadar Apaydın’ın bu metotla 
kaleme aldığı çalışmalarda bunun izlerini görmek mümkündür.

Kuramer Pro, kullanıcılarına Bütünsel Yaklaşım Metodu’nu rivâyet-
lere uygulayabilecekleri tüm teknik imkânları sunmaktadır. Bu metot 
Hadis, Tefsir, Siyer-i Nebı� ve I�slam Tarihi araştırmalarının aynı çatı altında 
yürütülmesini öngörmesinin yanı sıra tüm rivâyetlerin klasik hadis 
usulünün getirdiği yerden devralınarak yeni bir tasnife tâbi tutulması 
çağrısında bulunmaktadır. Bu bakımdan Mehmet Apaydın’ın Kuramer 
Pro Kütüphane Programı’yla I�slâmı� kaynakların toplanmasına ek olarak 
kaynaklarımızda mevcut “Rivâyet Malzemesinin Tasnif Edilmesinde Yeni 
Bir Dönem”in açılması teklifinde bulunduğunu söylemek abartılı bir tespit 
olmaz. Program, gerekli ilgi ve desteği görürse tüm Müslüman coğrafyada 
temel bir başvuru kaynağı olmaya adaydır. Dünyanın farklı bölgelerinde 
I�slam araştırmaları yapan gayrimüslim akademisyenler de buna bigâne 
kalmayacaktır.

Kaynakça
Apaydın, Mehmet, Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî’nin Hayatı, Eserleri ve Hadisleri 

Birleştirme Metodu, (I�stanbul: Marmara U� niversitesi, I�lahiyat Fakültesi, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2001).

__ Hadislerin Tespitinde Bütünsel Yaklaşım (I�stanbul: KURAMER Yay., 2018).

__“I�mâmetin Kureyş’e Ait Olduğuna Dair Hz. Peygamber’e I�snâd Edilen Rivâyet-
lerin Bütünsel Yaklaşım Yöntemiyle Tespiti”, I�lahiyat Akademi Dergisi, 
7-8 (2018).

__ “Erı�ke Hadı�si’nin Bütünsel Yaklaşım Yöntemiyle Tespiti”, Ankara U� niversitesi 
I�lahiyat Fakültesi Dergisi, 61:1 (2020).
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Giriş

Yaşadığımız zaman dilimi, insanlık tarihinin en hızlı değişim ve dönü-
şümüne şahitlik etmektedir. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşen dünya, 
sanal âlemi yeni bir cazibe merkezi haline getirmiş, iletişim araçlarının 
yaygınlaşmasıyla dünya adeta küresel bir köy haline gelmiştir. Bu süreçte 
geleneksel iletişim araçları etkisini kaybetmeye başlamış, sanal âlem kitle 
iletişim ve propaganda aracı olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Hem 
mekândan bağımsız hem de daha hızlı ve ekonomik olma gibi avantajlar 
sunan bu yeni metot, yaygın bir kullanımına yol açmıştır. Hal böyleyken, 
muhatabı insan olan dini ekol/akımlar da internetin imkânlarından 
olabildiğince istifade etme yoluna gitmişlerdir. Bu çalışmanın amacı da, 
mazisi iki asra yaklaşan Kur’âncılık ekolünün sanal mecralarda yürüttüğü 
faaliyetleri hem nicelik hem de nitelik açısından incelemektir.

Çalışmanın mihverini teşkil eden Kur’âncılık ekolü, modern döneme 
özgü bir harekettir.1 Kur’ân’ı dinde tek kaynak kabul eden ekol, bir kısım 

1 Kur’âncılık Ekolü hakkında detaylı bilgi için bk: Hadim Hüseyin I�lahibahş, el-Kur’âniyyûn 
ve şübühatuhum havle’s-sünne (Taif: Mektebetü’s-Sıddı�k, 2000); Abdülhamit Birışık, Hind 
Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri (I�stanbul: I�FAV Yayınları, 2019); Mustafa O� ztürk, Çağdaş 
İslam Düşüncesi ve Kur’âncılık (Ankara: Ankara Okulu Yayınları); Aziz Ahmed, Hindistan ve 
Pakistan’da Modernizm ve İslam (I�stanbul: Yöneliş Yayınları, 1990); Daniel W. Brown, Çağ-
daş İslam Düşüncesinde Sünneti Yeniden Düşünmek, çev. Sabri Kızılkaya - Salih O� zer (Ankara: 

DİJİTALLEŞME  
VE KUR’ANCILIK EKOLÜ
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âyetlerin literal anlamından hareketle, Kur’ân’ın her şeyi kapsadığını 
iddia etmektedir. Metin merkezci bir anlayışla hareket eden ve her şeyi 
Kur’ân’dan çıkarmaya çalışan ekol mensupları, bu bağlamda te’vil kapı-
sını sonuna kadar açmaktadır.2

Ekol, Batı’nın sömürgeleştirdiği ilk I�slâm beldeleri olan Hint alt kıtası 
ve Mısır’da ortaya çıkmış, daha sonra I�slam coğrafyasının her tarafında 
belli ölçüde taraftar bulmuş ve belli bir etkinlik alanı oluşturmuştur.3

Ekol, savunduğu görüşler itibarıyla ciddi manada eleştiriye muhatap 
olmaktadır. O� zellikle sünnete bakışları onların ilk ortaya çıktıkları Hint 
alt kıtasında “Münkirin-i Hadis/Hadis I�nkârcısı” diye isimlendirilme-
lerine sebep olmuştur.4 Ekol içerisinde sünnete bakış noktasında iki 
ana eğilimden bahsetmek mümkündür. Birincisi, Seyyid Ahmed Han 
(ö. 1898), Çerağ Ali, Çekrâlevı� (ö. 1914), Reşad Halı�fe (ö. 1990), Kasım 
Ahmed (ö. 2017), Ahmed Subhı� Mansûr, Edip Yüksel gibi Kur’ân’dan başka 
hiçbir kaynağı kabul etmeyen ve sadece Kur’ân’ı esas aldığını açıkça ifade 
edenler. I�kincisi, Kur’ân’dan başka kaynakları dinde delil olarak kabul 
etmekle birlikte bu kaynakları “Kur’ân’a muvafık olmak” gibi bir şarta 
bağlı kılıp seçici davrananlar.5

Ankara Okulu Yayınları, 2009); Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar (Klasik Ya-
yınları, 2019); Mazharuddin Sıddıkı�, İslam Dünyasında Modernist Düşünce, çev. Murat Fırat 
- Göksel Korkmaz (I�stanbul: Dergah Yayınları, 1990); �.M.S Baljon, Kur’ân Yorumunda Çağ-
daş Yönelimler (Ankara: Fecr Yayınevi, 2000); Ahmet Yazıcı, “Kur’âncılık Ekolü ve Namaz”, 
İslami İlimler Dergisi 15/2 (2020), 317-355.

2 Ekolün Kur’ân’ın dini açıdan gerekli olan her şeyi kapsayıp beyan ettiğine dair delil getir-
dikleri âyetler şunlardır: el-Mâide 5/3; el-Enʿâm 6/38; Hûd 11/1; Yûsuf 12/111; en-Nahl 
16/89; Yûsuf 12/40. Bu konuda kaleme aldığımız “Kur’âncılık Ekolünün I�stidlal Ettiği A� yet-
lerin Tahlili” isimli makale yakın zamanda yayımlanacaktır. Bu konudaki kaynaklar için bk: 
Muhammed Tevfı�k Sıdkı�, “el-I�slâmu hüve’l-Kur’ânu vahdeh”, ed. Muhammed Reşı�d Rızâ, 
el- Menâr 9/7 (1906), 515-525; Ahmed Subhı� Mansûr, el-Kur’ân’u ve kefâ: masdaran li’t-teş-
rii’l-İslâmî. (Beyrut-Londra: Müessesetü’l-I�ntişari’l-Arabı�, 2005). 

3 Ekolün ülkemizdeki tarihi hakkında detaylı bilgi için bk: Ahmet Yazıcı, “Kur’âncılık Eko-
lü’nün Türkiye Tarihine Mütevâzi Bir Katkı: Kalem Dergisi O� rneği”, Siirt Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi 7/2 (30 Aralık 2020), 533-554; Mustafa O� ztürk, “I�slami Köktenciliğin Bir 
Tezahürü: Mealcilik”, İslamiyat Dergisi 10/1 (2007), 117-138.

4 Zaferullah Daudi, Şah Veliyyulah Dehlevî’den Günümüze Pakistan ve Hindistan’da Hadis 
Çalışmaları (I�stanbul: I�nsan Yayınları, 1995), 275; Birışık, Hind Altkıtası Düşünce ve Tefsir 
Ekolleri, 299.

5 M. Suat Mertoğlu, İslam’ın Anlaşılmasını Kur’ân İle Sınırlandırma Eğilimini Ortaya Çıkaran 
Temel Dinamikler, ed. Cengiz Kallek (I�stanbul: I�SAM Yayınları, 2010), 119.
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Sünnetin yanında mezhepleri ve gelenek olarak isimlendirilen dini 
müktesebatı da eleştiren ekol, geldiğimiz noktada I�slâm’ı modern hayatın 
gerekleriyle uyumlamak gibi bir amaca evrilmiş gözükmektedir.

Homojen bir yapı arz etmeyen ekol, internet siteleri, sosyal medya 
vb. dijital araçlarla I�slam’ın doğru yorumunun kendilerinin savunduğu 
şekilde olduğunu iddia etmektedir. Bu minvalde kitap, yazı, makale, video 
vb. materyalleri bu kanallar vasıtasıyla yayımlamaktadır. Başta Arapça 
ve I�ngilizce olmak üzere farklı dillerde yayın yapan sitelerle dijital çağın 
imkânlarını kullanan ekol, ülkemizde de faaliyet göstermektedir.

I�şte bu çalışma, dijitalleşmenin küresel bir köy haline getirdiği 
dünyanın farklı ülkelerinde ve farklı dillerde, Kur’âncılık ekolünün temel 
umdeleri paralelinde yayın yapan internet sitelerinin faaliyetlerini kimlik 
vurgusu, açılış sayfaları, manşet, muhteva analizi, kaynak paylaşımı vb. 
açılardan tahlil etmeyi amaçlamaktadır.

1. Dijital Mecralarda Kur’âncılık Ekolü
Milyonlarca sitenin var olduğu sanal ortamda araştırılan bir konu 

hakkında yayın yapan tüm mecraları tespit etmek mümkün olamamak-
tadır. Dolayısıyla burada Kur’âncılık ekolü ile alakalı bütün dijital mecra-
ları tespit ettiğimiz gibi bir iddiaya sahip değiliz. Ancak gerek meşhur bazı 
Kur’âncılar gerek bazı anahtar kavramlar gerekse de Kur’âncılık ekolüyle 
maruf bazı sitelerin bağlantı linkleri vasıtasıyla yaptığımız araştırmalar 
sonucunda Kur’âncılık ekolüyle alakalı olduğunu tespit ettiğimiz siteler 
şunlardır:

quranaloneislam.org submission.org
quranalone.com  quran-islam.org
islamcoranique.org ahl-alquran.com6

free-minds.org toluislam.org7

6 Arap dünyasında Kur’âncılık ekolünün en hararetli bir şekilde savunulduğu bu site -aynı 
zamanda bu çalışmanın da ana kaynaklarından birisi olarak düşünülmüştü- uğradığı bir si-
ber saldırı sonucu şu an için faaliyet gösterememektedir. Sitenin giriş sayfasında kurucusu 
ve yöneticisi Ahmed Subhı� Mansûr tarafından Arapça ve I�ngilizce olarak yapılan açıklama-
da 2 defa saldırıya uğrayan sitenin yeniden faaliyete geçmesinin biraz zaman alacağı ifade 
edilmiş ve takipçiler Facebook adresine yönlendirilmiştir. Halihazırda “Ahl Alquran” isimli 
Facebook sitesinin 23 bin, “Dr. Ahmed Subhy Mansour Ahl Alquran” isimli YouTube kanalı-
nın 20 bin takipçisi vardır. (https://www.ahl-alquran.com/ erişim tarihi: 15.03.2021) (htt-
ps://www.youtube.com/user/ahlalquran1, erişim tarihi: 20.03.2021)

7 Gulam Ahmed Perviz’in kurduğu Tuluu I�slam Hareketi’nin yayın organı olan bu sitenin 
“IDARA TOLU-E-ISLAM OFFICIAL” isimli YouTube kanalının 2 bine yakın, “Idara Tolu e 
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tolueislam.org/newsite aligarhmovement.com
19.org/tr8 www.aim.ngo
www.mpvusa.org9  progressivemuslims.ca
mpvnederland.org quranstruelight.com
quranvshadiths.wordpress.com  mutazilisme.fr
quranalyzeit.wordpress.com lib-ev.jimdo.com
kashifshahzada.wordpress.com proofsofthequran.com
redcoran.wixsite.com/mysite  kritiskemuslimer.dk
kas1728393.tripod.com quranmiracles.com
jumacircle.com kassimahmad.blogspot.com
alrahman.de shahrour.org
kurandakidin.com 114hareketi.org
diniyazilar.com sorgulayanmusluman.com
istanbulyayinevi.net ahmetmuratsaglam.com10

sonsuzrahmet.com11 canertaslaman.com
kurancalis.com emredorman.com

Islam” isimli Facebook kanalının da altı bine yakın takipçisi bulunmaktadır. (https://www.
youtube.com/c/IDARATOLUEISLAMOFFICIAL/featured, erişim tarihi: 20.03.2021; htt-
ps://www.facebook.com/TalueIslam, erişim tarihi: 20.03.2021)

8 Edip Yüksel’in yönetimindeki bu site hem görsel açıdan iyi değildir hem de muhteva açısın-
dan güncel değildir. Edip Yüksel çalışmalarını daha ziyade YouTube kanalı üzerinden yü-
rütmektedir. Kendi ismiyle kurduğu YouTube kanalında Türkçe ve I�ngilizce olmak üzere iki 
farklı dilde videolar yayınlamaktadır. Kanalın şu anda 97 bin üyesi bulunmaktadır. (https://
www.youtube.com/user/edipyuksel erişim tarihi: 20.03.2021) Aynı şekilde Edip Yüksel’in 
kendi I�smiyle kurduğu Facebook kanalı da bulunmaktadır. 35 bin takipçisi vardır. (https://
www.facebook.com/edip.yuksel.19, erişim tarihi: 20.03.2021)

9 Bu sitenin “Muslims For Progressive Values” isimli YouTube kanalının 4 bin, aynı isimli Facebook 
kanalının 13 bin takipçisi vardır. (https://www.facebook.com/mpvusa/, erişim tarihi: 20.03.2021; 
https://www.youtube.com/c/ProgressiveMuslims/featured, erişim tarihi: 20.03.2021.)

10 Edip Yüksel ile aynı çizgiye sahip olan ve kaleme aldığı 4 kitabı Ozan Yayıncılıktan -bu ya-
yınevi Edip Yüksel’in Türkçe kitaplarını yayınladığı yayınevidir- yayımlayan Ahmet Murat 
Sağlam tarafından kurulan bu site Sağlam’ın kitaplarını ücretsiz paylaştığı bir ana sayfaya 
sahiptir ve faal bir site değildir. Sağlam’ın en önemli faaliyeti 85 bin takipçisi bulunan “Ger-
çek Din Bu” isimli Facebook kanalıdır. Site sürekli güncel paylaşımlar yapmakta ve faal bir 
görünüm arz etmektedir.

(https://www.facebook.com/KURANDAKIGERCEKDIN, erişim tarihi: 20.03.2021.)
11 Bu site “Sonsuz Rahmet Kur’ân-ı Kerim Meâli” adında bir meâli bulunan Sonia Cihangir 

tarafından yönetilmektedir. Sonia Cihangir’in YouTube kanalının 9, Facebook kanalının ise 
7 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır. (https://www.youtube.com/c/SoniaCihangirFan/fe-
atured, erişim tarihi: 20.03.2021; https://www.facebook.com/soniacihangir, erişim tarihi: 
20.03.2021.)
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2. Sitelerde Kimlik Vurgusu

Kur’âncılık ekolünün farklı tonlarda dile getirildiği bu sitelere göz 
attığımızda ana sayfalarında yer alan “hakkımızda”, “amacımız”, “vizyo-
numuz”, “misyonumuz”, “manifesto” gibi sekmeler altında kendilerini tarif 
etme noktasında bazı bilgilerin verildiğini görmekteyiz. Kur’ân vurgusu 
merkezi bir konumda bulunmakta, ancak bu vurgu farklı şekillerde dile 
getirilmektedir. Karanlıkta kalmış kitleleri, barış, kardeşlik, ahlak, bilim, 
güzellik ve sanatın ışığı olan Kur’ân’ı okumaya davet ediyoruz,12 Kur’ân, 
Müslümanların ihtiyacı olan hiçbir şeyi ihmal etmeyip her şeyi açık-
lamıştır,13 Kur’ân dışı kaynaklar dine daha sonraki dönemlerde sokul-
muştur,14 I�slam’ın özüne uygun şekilde yorumlanacağı ‘I�slâmı� anlayışta 
reform ve rönesans’ hareketine açık davet sunuyoruz,15 Kuran ehli, bir 
cemaat, grup veya parti değildir. O din adamlarının Müslümanların ilmi 
ve fikri çabalarının önüne koyduğu barikatları kaldırmak için her akla 
açık ideolojik bir eğilimdir,16 Tulu-u-I�slam Hareketi’nin amacı ve hedefi, 
günümüz I�slâm’ında yaygın olan tüm Kur’ân dışı ideolojileri, inançları ve 
uygulamaları ortadan kaldırmak, bunların yerine akla ve mantığa dayalı 
Kur’ân kavramları koymaktır,17 Amerika Birleşik Devletleri’nde ve tüm 
dünyada insan haklarını, sosyal adaleti ve kapsayıcılığı savunuyoruz,18 
I�slam’ın doğası gereği ilerici, kapsayıcı ve eşitlikçi olduğunu iddia ediyo-
ruz,19 sitemizin herhangi bir mezhep, kuruluş veya cemaatle ilgisi yoktur,20 
dünyanın farklı bölgelerinden benzer düşüncelere sahip tek tanrılı 
bireyler grubuyuz21 gibi ifadelerin mezkur mecralarda bu bağlamda ön 
plana çıktığını söyleyebiliriz.

12 http://www.114hareketi.org/dernek-bilgileri/manifesto 
13 https://www.facebook.com/Ahl.Alquran.IQC.
14 http://www.114hareketi.org/dernek-bilgileri/manifesto; 
15 http://www.114hareketi.org/dernek-bilgileri/manifesto. 
16 https://www.facebook.com/Ahl.Alquran.IQC.
17 https://tolueislam.org/newsite/about-us/ 
18 https://www.mpvusa.org/about 
19 https://www.mpvusa.org/about 
20 https://submission.org/aboutus.html;http://www.quranicpath.com/quranicpath/about.

html; http://www.kurandakidin.com/2012/03/kuran-arastirmalari-grubu-kimlerden-o-
lusmaktadir-ve-calismalari-nelerdir/, 

21 https://submission.org/aboutus.html, 
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Burada örnek olması açısından “quranvshadiths.wordpress.com” 
isimli sitede yer alan şu açıklamayı nakletmek istiyoruz:

“Bu web sitesinin amacı, yozlaşmış İslâm dinini ifşa etmek, ilahi mesajı 
içeren gerçek İslam’ı tanıtmak, yalnızca Allah’a ibadet etmek, tüm putları 
reddetmek ve Kuran dışında hiçbir kaynağı savunmamaktır. Tüm kutsal 
kitaplarda verilen mesaj, yalnızca Allah’a ibadet etmektir ve putları ona 
ortak koşmamaktır.”(Enbiya Suresi, 21/25)22

3. Sitelerin Açılış Sayfaları

Açılış sayfaları (landing page) internet siteleri ile ziyaretçiler arasın-
daki etkileşimin ilk başladığı yerdir. Dolayısıyla bu sayfalar, -bir tık ötede 
milyonlarca sitenin var olduğu bir ortamda- ziyaretçileri sitede tutup 
tutmama noktasında kritik önemi haizdir. Bu açıdan değerlendirdiği-
mizde, görsel sunum, kullanım kolaylığı vb. açılardan başarılı bir sitenin 
muhatapta olumlu bir intiba bırakacağını ve sayfada kalma süresini 
artıracağını, aynı şekilde söz konusu özellikler açısından başarısız olan 
bir sitenin de muhatapta olumsuz bir izlenim bırakacağını ve bunun da 
sayfada kalma süresini doğrudan etkileyeceğini söyleyebiliriz.

Çalışmada ele aldığımız siteleri bu açıdan tahlil ettiğimizde gayet 
başarılı olanların yanında başarısız olanların da bulunduğunu söylemek 
mümkündür. I�stisnaları olmakla birlikte örneğin; MPV (I�lerici Müslü-
manlar) gibi bir organizasyon çatısı altında faaliyet gösteren veya ekip 
çalışması ürünü olan sitelerin daha başarılı olduğunu,23 kişisel gayretlerle 
oluşturulan sitelerin ise görsel ve içerik açısından vasat bir durum arz 
ettiğini ifade etmeliyiz.24 Hatta zaman zaman link verilen bazı adreslerin 
domain ücretleri ödenmediği için askıya alındıklarına da şahit olmakta-
yız.25

22 https://quranvshadiths.wordpress.com/about/ 
23 https://toluislam.org/; http://quranic.org/; https://www.aim.ngo/; https://www.mpvusa.

org/; http://www.kurandakidin.com/; http://www.quranicpath.com/quranicpath/index.
html; http://www.free-minds.org/; https://sonsuzrahmet.com/index.php; 

24 https://kas1728393.tripod.com/index.htm;https://kashifshahzada.wordpress.com/; 
https://quranstruelight.com/;https://19.org/tr/;https://quranvshadiths.wordpress.
com/.http://www.detailedquran.com/;http://www.114hareketi.org/;https://
quranvshadiths.wordpress.com/.

25 https://quranix.com/; https://www.hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=fridaypra-
yers&e=com; 
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Açılış sayfalarının görselliği önemli olmakla birlikte bu sayfaların 
manşetleri de muhatap üzerinde tesir oluşturan bir diğer husustur. Bu 
çalışmada ele aldığımız siteleri bu açıdan değerlendirdiğimizde Kur’ân-
cılık hareketinin temel umdeleriyle münasip âyet, slogan veya etkili 
cümlelerin açılış sayfalarında yer aldığını görmekteyiz. Bazı görsellerle 
birlikte bu durumu örneklendirmek istiyoruz.

“quran-islam.org” sitesinin açılış sayfasında büyük puntolarla “True 
İslam/Gerçek İslâm” yazmakta ve altında şu cümle yer almaktadır: 
“Gerçek İslam, Müslümanların kültürlerinden veya geleneklerinden değil, 
Kuran’dan türetilmiştir.” Yine sayfanın ortasına doğan güneş resmi konu-
larak resmin üst kısmına şu ifadeler yazılmıştır: “Zamanın başlangıcından 
beri, tüm peygamberler bir ve aynı dini insanlara anlattılar. Tüm kılıflar(-
zamanın getirdiği farklılıklar) bir kenara bırakıldığında görülecektir ki, 
tüm kutsal kitapların ortak mesajı, yalnızca tek olan Allah’a kulluk etmek 
ve o doğrultuda bir yaşam sürmektir.” 26

Resim 1: “quran-islam.org” sitesinin giriş sayfası

“quranaloneislam.org” sitesinin açılış sayfasında ise ortada bir Kâbe 
resmi vardır ve üst tarafında şu ifadeler yer almaktadır: “Web sitemize hoş 
geldiniz. Allah, kendisinin çok merhametli ve bağışlayıcı olduğunu (Fâtihâ, 
1) ve kitabının da tamamen ayrıntılı olduğunu bildirmektedir. (A‘raf, 52, 
En‘âm, 114, Yûnus, 37) Bu da, neden İslam’ın barış, sevgi ve merhamet dini 

26 https://www.quran-islam.org/home_(P1).html 
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olduğunu ve niçin tüm ritüellerimizin yalnızca Kuran’dan türetildiğini açık-
lamaktadır.”

Resim 2: “quranaloneislam.org” sitesinin giriş sayfası

“free-minds.org” isimli sitenin açılış sayfası görsel açıdan güzel bir 
tasarıma sahiptir ve sayfada şu ifadeler yer almaktadır: “Discover True 
İslam/gerçek İslâm’ı keşfedin, Yalnız Allah. Bu internet sitesi, farklı inanç-
lardaki bütün insanları (Sünni, Şii, Hristiyan, Yahudi, Budist, Hindu, Bahai, 
Agnostik, Hümanist ve dahi Ateistler) yalnızca tek bir ilahı temel alan sistem 
olan İslam’a gelmeleri ve bizzat araştırmaları için davet ediyor.27

Resim 3: “free-minds.org” sitesinin giriş sayfası

Merkezi Los Angeles’te bulunan ve ABD’de, Kanada’da ve Avrupa ülke-
lerinde şubeleri bulunan MPV /I�lerici Müslümanlar organizasyonunun 

27 http://www.free-minds.org
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görsel açıdan başarılı olan sitesinin açılış sayfasında şu manşet yer almak-
tadır: “Savunuculuk. Kapsayıcılık. Sosyal adalet. Müslüman toplumlarda 
insan haklarıyla filizlenen bir kültür oluşturmak. Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde ve dünya genelinde insan haklarını, sosyal adaleti ve kapsayıcılığı 
savunuyoruz.”28

Resim 4: “mpvusa.org” sitesinin giriş sayfası

Aynı şekilde “quranalyzeit.wordpress.com” sitesi de görsel açıdan 
başarılıdır ve manşetinde şu ifade yer almaktadır: “Müslüman Reformas-
yonu: Batıl inançlardan yoksun İslam’a akılcı ve manevi bir bakış mı arıyor-
sunuz? Doğru yere geldiniz!”29

Resim 5: “quranalyzeit.wordpress.com” sitesinin giriş sayfası

“aim.ngo”/Kapsayıcı Müslümanlar Birliği’nin sitesi de görsel açıdan 
başarılıdır ve manşetinde şu ifade yer almaktadır: “Kapsayıcı Müslümanlar 

28 https://www.mpvusa.org
29 https://quranalyzeit.wordpress.com
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Birliği veya AIM, tüm milliyet, ırk ve mezhep mensubu ileri görüşlü Müslü-
manları barındıran bir birliktir.

Resim 6: “www.aim.ngo” sitesinin giriş sayfası

4. Sitelerin Muhteva Analizi
Bu siteleri incelediğimizde geniş bir muhtevaya sahip olduklarını 

görmekteyiz. Söz konusu siteler, yazı ve makaleler, meâl çalışmaları, 
ücretsiz kaynaklar, soru-cevap blogları, forumlar gibi farklı kategorilerde 
içerik barındırmaktadır. Bu sebeple muhteva analizini belli başlıklar 
altında yapmak istiyoruz.

4.1. Yazı ve Makaleler

Çalışmada ele aldığımız sitelerin içerik havuzunda en önemli kısım 
Kur’âncılık ekolünün fikren savunulduğu veya karşıt görüşlerin eleşti-
riye tabi tutulduğu yazılardan oluşmaktadır. Bazen köşe yazısı bazen de 
makale formatında kaleme alınan bu yazıları farklı kategorilere ayırmak 
mümkündür.

4.1.1. Kur’ân Merkezli Yazılar

Kur’âncılık ekolünün temel vurgusunun Kur’ân olduğuna daha önce 
temas etmiştik. Çalışmada ele aldığımız siteleri bu açıdan değerlen-
dir-diğimizde Kur’ân’ı merkeze alan, hayatı Kur’ân merkezli inşa etmeye 
çalışan, dine dair her şeyi Kur’ân’dan çıkarmaya çalışan bir anlayışın 
yoğun bir şekilde vurgulandığını görmekteyiz. Nitekim bir önceki başlıkta 
da bu vurgunun nasıl tezahür ettiğine resimler eşliğinde temas etmiştik. 
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I�ncelediğimiz sitelerde bu bağlamda yayımlanan yazıların genel hatla-
rıyla şu başlıklar etrafında şekillendiğini söylemek mümkündür.

Kur’ân nedir?30 İslâm nedir?31 Dinde hüküm yalnızca Allah’ındır,32 
Kur’ân: kurtuluş için ihtiyacınız olan her şey,33 Dinin kaynağı nedir?34 
Neden yalnız Kur’ân’ı takip etmeliyiz?35 Kur’ân’ın anlaşılması için tefsir, 
hadis, ilmihal gibi kaynaklara ihtiyaç yoktur,36Kur’ân’da hikmet kelimesi,37 
Kur’ân’a göre din,38 Kur’ân, Hadis ve İslâm,39 19 mucizesi,40 Kur’ân’da din 
için gerekli olan her şey yazar mı?41 Reform değil Kur’ân’a dönüş,42 Kur’ân’ı 
üfürük kitabı yapanlar,43 Dini uydurmacılıkta Emevîler, Abbâsîler ve diğer 
tarihi sebepler,44 Dine ilavelerin listesi.45

4.1.2. Sünneti Reddeden Yazılar

Kur’âncılık ekolünün dini yaşantıyı tamamen Kur’ân eksenli kurgu-
laması, tabiatıyla Kur’ân dışı kaynaklara bakışlarını etkilemiş ve başta 
sünnet olmak üzere diğer kaynaklara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşma-
larına sebep olmuştur. I�slâm’ın ilk asırlarında Haricı�ler ve Mu‘tezile gibi 
mezheplerde gördüğümüz seçici sünnet algısı,46 Kur’âncılık ekolüyle daha 

30 https://submission.org/What_is_Quran.html 
31 https://submission.org/What_is_Islam.html 
32 http://www.diniyazilar.com/2020/11/dinde-hukum-yalnizca-allahindir 
33 https://submission.org/App18.html; https://www.quranalone.com/the-quran/appendi-

ces/appendix-18.php. 
34 http://www.kurandakidin.com/2011/10/1-dinin-kaynagi-nedir-2/ 
35 https://submission.org/Why_Quran_Alone.html 
36 http://www.sorgulayanmusluman.com/kuranin-anlasilmasi-icin-tefsir-hadis-ilmihal-gi-

bi-kaynaklara-ihtiyac-yoktur/ 
37 https://submission.org/AlHikmah_Wisdom.html 
38 http://www.kurandakidin.com/2011/10/2-kuran-ayetlerine-gore-din-2/; 
39 https://submission.org/Quran_Hadith_Islam.html 
40 https://www.quranaloneislam.org/miracle-of-19 
41 http://www.sorgulayanmusluman.com/kuranda-din-icin-gerekli-olan-her-sey-yazar-mi 
42 http://www.kurandakidin.com/2011/10/3-reform-degil-kur-an%e2%80%99a-donus 
43 http://www.kurandakidin.com/2011/10/23-kuran%e2%80%99i-ufuruk-kitabi-yapanlar 
44 http://www.kurandakidin.com/2011/10/13-dini-uydurmacilikta-emeviler-abbasi-

ler-ve-diger-tarihi-sebepler 
45 http://www.kurandakidin.com/2011/10/37-dine-ilavelerin-listesi 
46 Burada Kur’âncılık ekolünün Mu‘tezile veya Haricı�lerin devamı olduğu gibi bir kasıt söz 

konusu değildir. Mu‘tezile’nin hadis anlayışı için bk: Hüseyin Hansu, Mutezile ve Hadis 
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da şiddetlenmiş, yukarıda da değindiğimiz gibi ekolün ilk dönem kuşak-
larında sünneti esastan reddedenler ve seçmeci bir tarzda yaklaşanlar 
olmak üzere var olan iki eğilim günümüzde ve özellikle bu çalışmada ele 
aldığımız sitelerin hemen tamamında sünnetin veya diğer kaynakların 
hiçbir şekilde referans kabul edilmediği bir aşamaya evrilmiştir. Hatta 
sünnetin dinde referans olamayacağına dair yazılar Kur’âncılık fikrinin 
temellendirilmesine dair yazılardan daha fazla yer almakta ve Kur’âncılık 
düşüncesinin meşruiyeti karşıtlık üzerinden oluşturulmaya çalışılmak-
tadır.

Bu çalışmanın konusu olan internet sayfalarında Hz. Peygamber’in 
konumu ve sünnet konulu yazılar genel hatlarıyla şu başlıklardan oluş-
maktadır.

Elçiye (resule, peygambere) itaat ne demektir?47 Hadisler meşru bir 
kaynak mıdır?48 Hadisin sağlam bir tarihsel temeli var mıdır?49 Sünnet 
İslâm’ı zehirleyen yanlış anlaşılmış dogmadır,50 Nebi ve resul farkı?51 Kitap 
ve hikmet ne demektir?52 Peygamberlerin aşırı yüceltilmes,53 Kur’ân âyet-
leri ile çelişen hadislere örnekler,54 Hadis-Kur’ân çelişkileri,55 Hadis-mantık 
çelişkileri,56 Hadislerin dine ilaveleri,57 Bazı önemli hadis uydurucuları,58 

(Ankara: Otto, 2018); M. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet: Eleştirel Bir Yaklaşım 
(Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2018); Mûsâ Cârullah Bigiyef, Kur’ân ve Sünnet İlişkisine 
Farklı Bir Yaklaşım: Kitabü’s-Sünne. (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2009).

47 http://www.kurandakidin.com/2011/10/27-elciye-resule-peygambere-itaat-ne-demek-
tir; http://www.sorgulayanmusluman.com/category/kurandaki-din/elciye-itaat-ne-de-
mektir

48 https://www.quranaloneislam.org/are-hadiths-legitimate 
49 http://www.free-minds.org/does-hadith-have-solid-historical-basis 
50 https://submission.org/Misconceived_Dogma.html 
51 http://www.sorgulayanmusluman.com/nebi-ve-resul-farki
52 http://www.sorgulayanmusluman.com/kitap-ve-hikmet-ne-demektir
53 http://www.kurandakidin.com/2011/10/28-peygamberin-asiri-yuceltilmesi
54 http://www.sorgulayanmusluman.com/category/hadislerin-dindeki-yeri/kuran-ayetle-

ri-ile-celisen-hadislere-ornekler
55 http://www.kurandakidin.com/2017/03/hadis-kuran-celiskileri
56 http://www.kurandakidin.com/2011/10/8-hadis-mantik-celiskileri
57 http://www.kurandakidin.com/2011/10/9-hadislerin-dine-ilaveleri
58 http://www.kurandakidin.com/2011/10/12-bazi-onemli-hadis-uyduruculari
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Arap kavmiyetçiliği ve Türkler hakkındaki uydurmalar,59 Hadis ve sünnet: 
şeytani yenilikler,60 Binlerce hadis rivayet eden Ebu Hureyre,61 Buhârî’ye 
kim yetki verdi?62

4.1.3. Güncel Konulardaki Yazılar

Kur’âncılık ekolü gelinen noktada dini modern hayatla uzlaştırma gibi 
bir amaca evrilmiş gözükmektedir. Her ne kadar böyle bir amaç açıkça 
dillendirilmemiş olsa da I�slâm’ı modernizmin ve sekülarizmin dünya algı-
sına uygun bir tarzda yorumlama ameliyesi söz konusu sitelerde bariz bir 
şekilde hissedilmektedir. Muhtemeldir ki ekolün sünneti ve diğer kaynak-
ları göz ardı etmesinin en önemli sebebi, moderniteyi meşrulaştırma 
noktasında mevcut müktesebattan gördüğü muhalefettir.

Kadın hakları ve cinsiyet ayrımcılığı gibi konuların sürekli gündemin 
ön sıralarında yer aldığı bu sitelerde güncel meselelere dair kaleme alınan 
yazılar kabaca şu başlıklardan oluşmaktadır.

Kur’ân’da kadın ve erkek,63 İslâm’da kadın ve erkek eşit mi?64 Kur’ân’ın 
dininde kadın uydurulan dinde kadın,65 Kur’ân’da kadın hakları,66 İslâm’da 
kadın kıyafet yönetmeliği,67 Kur’ân’da örtü ve peçe,68 Bir erkek tanık yerine 

59 http://www.kurandakidin.com/2011/10/17-arap-kavmiyetciligi-ve-turkler-hakkinda-
ki-uydurmalar

60 https://www.quranalone.com/the-quran/appendices/appendix-19.php.
61 https://submission.org/Abu_Hurayrah.html 
62 http://www.free-minds.org/who-authorized-bukhari 
63 http://www.sorgulayanmusluman.com/kuranda-kadin-ve-erkek
64 https://submission.org/Are_Women_Men_Equal.html 
65 http://www.kurandakidin.com/2011/10/21-kuran%e2%80%99in-dininde-kadin-uydu-

rulan-dinde-kadin-2
66 http://www.sorgulayanmusluman.com/kuranda-kadin-haklari
67 http://www.free-minds.org/womens-dress-code-islam; http://www.kurandakidin.

com/2011/10/22-basortusu-ve-kapanma-2; https://quranstruelight.com/thema-
tic-translation-installments-1-35-in-english/installment-30-mandatory-veil-for-women 

68 http://www.quranicpath.com/misconceptions/hijab_niqab.html;https://19.org/tr/ortu/; 
http://www.diniyazilar.com/2020/01/kuranda-basortu-var-mi
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iki kadın şahit,69 İslâm’da çok eşlilik,70 İslâm’a göre kadın dövülür mü?71 
Kur’ân, kadınların halkın içinde Kur’ân okumasını veya şarkı söylemesini 
yasaklar mı?72 Kur’ân’da kadınların adet dönemiyle alakalı hükümler,73 
Kadınların camide yer alma hakkı,74 Kadınların kocalarına “itaat” zorun-
luluğu efsanesi,75 Kadınlara parfüm yasağı,76 Kur’ân “Sünnet” işlemini 
onaylar mı?77 Oje abdesti bozar mı,78 Kur’ân dinler arası evlilik hakkında ne 
diyor?79 Müslüman bir kadın gayrimüslim bir erkekle evlenebilir mi?80 İsrâ 
ve Mi‘rac,81 Kur’ân’da nesh var mı?82 Sanat, müzik, heykel, resim, satranç 
düşmanlığı,83 Müzik ve şarkı caiz mi?84 Muhammed Peygamber okuryazar 
mıydı?85 Piercing ve dövme caiz mi?86 Evrim ve Kur’ân,87 İsa ölü mü diri 

69 http://www.quranicpath.com/finerpoints/women_witness.html; http://www.free-minds.
org/are-two-women-equal-one-man; http://www.diniyazilar.com/2020/06/bir-erke-
gin-sahitligi-iki-kadinin-sahitligine-mi-esittir/; http://www.sorgulayanmusluman.com/
kadinin-sahitligi

70 http://www.free-minds.org/index.php/polygamy-islam; https://www.quranalone.com/
the-quran/appendices/appendix-30.php 

71 https://www.quranaloneislam.org/4-34-beat-your-wife; http://www.diniyazilar.
com/2019/08/islama-gore-kadin-dovulur-mu-nisa-34

72 http://www.quranicpath.com/misconceptions/women_singing.html 
73 http://www.quranicpath.com/misconceptions/menstruation_islam.html; http://www.

free-minds.org/menstruation-and-religious-duties 
74 http://www.quranicpath.com/misconceptions/women_mosque.html 
75 http://www.quranicpath.com/misconceptions/obeying_husbands.html 
76 http://www.quranicpath.com/misconceptions/perfume.html 
77 http://www.quranicpath.com/misconceptions/sunnet.html; http://www.diniyazilar.

com/2019/01/sozde-hadisler-ve-kadin-sunneti
78 http://www.quranicpath.com/misconceptions/nail_varnish.html 
79 http://www.asma-lamrabet.com/articles/what-does-the-qur-an-say-about-the-interfa-

ith-marriage/ 
80 http://interfaithmarriages.org/can-a-muslim-woman-marry-a-non-muslim-man
81 http://www.free-minds.org/isra-miraj 
82 http://www.free-minds.org/abrogation; https://submission.org/abrogation.html 
83 http://www.kurandakidin.com/2011/10/18-sanat-muzik-heykel-resim-satranc-dusmanligi
84 https://submission.org/music_and_singing.html 
85 http://www.free-minds.org/was-prophet-mohammed-illiterate; https://www.

quranaloneislam.org/was-muhammad-illiterate 
86 https://submission.org/Piercing_Tattos.html; http://www.quranicpath.com/misconcepti-

ons/ear_piercing.html 
87 http://www.free-minds.org/evolution-and-quran 
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mi?88 Namazda peygambere salat okuma,89 Kur’ân’da ezan,90 Kur’ân’a göre 
namaz,91 Kur’ân’a göre ahirette şefaat yok,92 Kur’ân’da kabir azabı yoktur,93 
Dinini değiştireni öldürelim mi?94 Mezheplerin çelişkilerine 70 örnek,95 
Hacc’ın dört kutsal ayı,96 Cehennem ebedi mi?97 İbrahim’in kurbanı,98 
İslâm’da mezhepler,99 Tarikatlar,100 Ramazan’da oruç açmak için doğru 
zaman.101

4.2. Meâl Çalışmaları

Kur’âncılık ekolünün en önemli iddiası Kur’ân’ın açık ve anlaşılır bir 
kitap olduğudur. Onlara göre Kur’ân’ı anlamak isteyen herkes, pekâlâ 
okuyup anlayabilir. Başkaları tarafından ayrıca izah edilmesine gerek 
yoktur. Bu bağlamda Kur’âncılar geleneğin şekillendirdiği tefsir çalış-
malarına iyi gözle bakmazlar. Bunun yerine tercüme veya meâl okun-
masını tavsiye ederler. Bu çalışmaya konu olan sitelerde de bu anlayışın 
tezahür ettiğini görmekteyiz. Meâl okuma esaslarından da bahsedilen102 
söz konusu sitelerde Kur’âncılar tarafından yapılan Kur’ân tercümeleri 

88 http://www.free-minds.org/jesus-dead-or-alive 
89 http://www.quranicpath.com/misconceptions/durood_in_salah.html 
90 https://www.quranaloneislam.org/quranic-call-to-prayer 
91 https://www.quranaloneislam.org/salat; https://19.org/tr/kurana-gore-namaz
92 http://www.quranicpath.com/misconceptions/intercession.html; https://www.

quranalone.com/the-quran/appendices/appendix-8.php. 
93 http://www.quranicpath.com/misconceptions/grave_punishment.html; http://www.

kurandakidin.com/2012/03/kabir-azabi-var-midir/ 
94 http://www.sorgulayanmusluman.com/dinini-degistireni-oldurelim-mi
95 http://www.diniyazilar.com/2020/10/mezheplerin-celiskilerine-70-ornek
96 https://www.quranaloneislam.org/the-4-sacred-months-of-hajj; https://submission.org/

Four_Sacred_Months.html. 
97 https://www.quranaloneislam.org/is-hell-eternal 
98 https://www.quranaloneislam.org/abraham-s-sacrifice 
99 https://submission.org/Sects.html; http://www.kurandakidin.com/2011/10/14-

mezhepler
100 http://www.kurandakidin.com/2011/10/15-tarikatlar
101 http://www.quranicpath.com/misconceptions/breaking_fast.html 
102 http://www.free-minds.org/quran/PM/P; http://quranix.org/appendix/qmt/3. 
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ücretsiz indirilmekte103 ya da çevrimiçi okunabilmektedir.104 Birçok farklı 
dilde tercümelere ulaşma imkânının yanı sıra belli dillerdeki tercüme-
leri karşılaştırmalı olarak okumaya imkân veren siteler de mevcuttur.105 
Tavsiye edilen tercümeler ise şunlardır: Reşad Halife,106 Edip Yüksel,107 
Muhammed Esed, The Monoteist Group, Shabbir Ahmed.108 Bu sitelerde 
dikkat çeken bir husus da bazı sitelerde sûre isimlerinin tercüme edilme-
sidir. 109

4.3. Ücretsiz Kaynaklar

Dijital çağın sunduğu önemli kolaylıklardan biri de kaynaklara 
ulaşma noktasında sağladığı imkânlardır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde 
Kur’âncılık ekolünün bu imkândan olabildiğince istifade ettiğini söylemek 
mümkündür. Ekolün yönetimindeki sitelerde Kur’âncılık fikrini yansıtan 

103 https://www.quranalone.com/;http://www.studyquran.org/; https://submission.org/
Quran.html; http://islamusa.org/quran.pdf;http://www.free-minds.org/quran/; http://
proofsofthequran.com/books.html. 

104 https://www.quranalone.com/quran/index_frames.htm;https://www.islamawakened.
com; https://www.quran-islam.org/main_topics/quran_in_english_(P1223).html; https://
quranology.wordpress.com/textual-studies-2

105 https://www.quran-islam.org/quran_translations_(P1133).html; http://www.qura-
nexplorer.com/quran/; http://www.quranix.org/1; http://www.quranicpath.com/
misconceptions/quran_study_tools.html; http://kurancalis.com/#!/translations/?aut-
hor=137438978960&chapter=1&verse=0&verseKeyword=&ownAnnotations&circles=W-
3siaWQiOiItMSIsIm5hbWUiOi�IZX�rZXMifV0%3D&users=W10%3D.

106 1935 yılında Mısır’da doğan Reşad Halife, üniversite eğitimini Mısır’da tamamladı. Master 
ve Doktora eğitimini biyokimya alanında Amerika’da yaptı. 1974 yılında 19 sayısı üzerine 
bina edilmiş matematiksel bir sistemin Kur’ân’da mevcut olduğunu ileri sürerek Tevbe Sû-
resinin son iki âyetinin Kur’ân’a sonradan eklendiğini ve kendisinin Allah’ın Kur’ân’daki 
3:81, 33:7, 46:9-11 ve 72:26-28 ayetlerinde haber verilen elçisi olduğunu iddia etti. Hadis 
ve sünnetin “şeytanı� öğretiler” olduğunu, hadislerin peygamber adına uydurulduğunu ve 
dinde sadece Kur’ân’ın kaynak alınması gerektiğini savundu. 31 Ocak 1990 tarihinde sabah 
namazı vaktinde kendisinin kurduğu Tucson Mescidinde suikaste uğrayarak öldürüldü. (ht-
tps://submission.org/idx_other_Biography_Khalifa.html; https://tr.wikipedia.org/wiki/
Reşad_Halife; https://ar.wikipedia.org/wiki/ رشاد_خليفة)

107 Edip Yüksel’in Türkçe olarak kaleme aldığı “Mesaj: Kur’ân Çevirisi” isimli tercümenin ya-
nında Layth Saleh al-Shaiban ve Martha Schulte-Nafeh ile birlikte kaleme aldığı “Quran A 
Reformist Translation” isimli bir meâli daha vardır. I�ngilizce sitelerde bu ortak meâl Türk-
çe sitelerde ise Mesaj I�simli meal yaygındır. (Edip Yüksel, Mesaj: Kur’ân çevirisi. (I�stanbul: 
Ozan Yayıncılık, 2016); Edip Yüksel vd. (ed.), Quran: A Reformist Translation (United States 
of America: Brainbow Press, 2007).)

108 http://www.ourbeacon.com 
109 https://kurancalis.com; http://www.islamicity.com/mosque/SURAI.HTM 
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kaynakların bir kısmı ücretsiz olarak paylaşılmaktadır. Aynı şekilde kitap 
olarak basılı kaynakların konularına göre tasnif edilerek yazı ve makale 
şeklinde de yayımlandığına şahit olmaktayız.

Kur’âncılık ekolü ile alakalı siteleri incelediğimizde kaynak paylaşımı 
açısından en başarılı sitenin Gulam Ahmed Perviz’in kurucusu olduğu 
Tulu-u I�slam hareketinin sitesi olduğunu söyleyebiliriz. Site, hareketin 
yayın organı olan Tulu-u I�slâm dergisinin yayımlanmış sayılarını orijinal 
nüshalarıyla indirebilme imkânının110 yanı sıra hareketin lideri Gulam 
Ahmed Perviz’in Urduca ve I�ngilizce bütün eserlerine pdf formatında 
erişim imkânı sağlamaktadır.111 Aynı şekilde ekolün görüşlerini yansıtan 
broşürler de orijinal nüshalarıyla indirilebilmektedir.112

Reşad Halife’nin takipçileri tarafından yönetilen siteler de başta Hali-
fe’nin eserleri olmak üzere kaynak paylaşımı açısından iyi seviyededir.113 
Aynı şekilde 1985-1990 yılları arasında Reşad Halife’nin editörlüğünde 
çıkarılan haber bülteninin bütün sayılarının orijinal nüshaları pdf forma-
tında indirilebilmektedir.114

U� lkemizde Kur’âncılık bağlamında faaliyet gösteren siteler de kaynak 
paylaşımı açısından iyi durumdadır. Türkiye’de “İndirilen Din Uydu-
rulan Din” mottosuyla hareket eden ekol mensupları aynı isimle kaleme 
aldıkları bir kitabı sanal mecralardan ücretsiz paylaşmaktadır.115 Kur’ân 
Araştırmaları Gurubu116 adı altında yayımlanan bu kitap Kur’âncılık 
fikrinin savunulduğu hacimli bir eserdir. Yine Pakistanlı Kur’âncı Kashif 
Ahmed Shehzada’nın117 “Dinin Kaynağı olarak Kur’ân Yeter mi? kitabı da 
ücretsiz yayımlanmaktadır.118 Bunun yanında ülkemizde dijital ortamda 

110 https://toluislam.org/magazines/
111 https://toluislam.org/urdu-2/; https://toluislam.org/english. 
112 https://toluislam.org/pamphlets
113 https://submission.org;https://www.quran-islam.org/home_(P1).html. https://www.

quranaloneislam.org;https://www.islamcoranique.org/; https://www.quranalone.com/; 
https://www.quran-islam.org/home_(P1).html.

114 https://www.quranalone.com/articles-links. 
115 http://istanbulyayinevi.net/portfolio-items/uydurulan-din-ve-kurandaki-din
116 Aynı isimli YouTube kanalının 25 bin abonesi bulunmaktadır. (https://www.youtube.com/

channel/UC3rwRYNTtsc587Fb�e1nBUg)
117 Kişisel sitesi için bk: https://kashifshahzada.wordpress.com 
118 http://www.kurandakidin.com/wp-content/uploads/2016/06/Dinin-Kayna%C4%9F%-

C4%B1-Olarak-Kuran-Yeter-Mi.pdf 
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Kur’âncılık ekolünün en meşhur savunucuları olan Caner Taslaman ve 
Emre Dorman gibi isimler kendi şahsi sitelerinde eserlerini pdf forma-
tında ücretsiz yayınlamaktadırlar.119

Dijital kanallarda yayımlanan ücretsiz eserlerin yanı sıra tavsiye 
eserlere de yer verilmektedir.120 O� rneğin Faslı kadın yazar Fatıma Mernis-
si’nin121 feminizmi savunduğu kitapları, kendisini “I�slami Feminist” olarak 
tanımlayan Amine Wedud’un122 cinsiyet ile alakalı kitapları, eşcinselliğin 
I�slâm’da caiz olduğunu savunan Scott Siraj al-Haqq Kugle’nin123 kitapları 
bunlara örnek olarak zikredilebilir.124

Son olarak söz konusu sitelerde üye olma, forumlara katılma, haber 
bültenine kaydolma gibi interaktif hizmetler de verilmekte, soru sormak 
veya öneri yapmak için iletişim adresleri paylaşılmaktadır. Yine her sitede 
YouTube, Facebook, Twitter vb. sosyal medya platformlarına da linkler 
verilmektedir. 125

Sonuç

Kur’âncılık ekolünün sanal mecralardaki faaliyetlerini kimlik 
vurgusu, görsellik, manşet, içerik analizi, kaynak paylaşımı vb. açılardan 
tahlil etmeyi amaçladığımız bu çalışmada vardığımız sonuçları şu şekilde 
sıralamak mümkündür;

1- Dijitalleşmeyle birlikte sanal mecralarda varlık göstermeye 
başlayan Kur’âncılık ekolü, bu sayede Dünya’nın farklı bölgelerindeki 
müntesipleri arasında iletişim imkânı bulmuştur. Hemen her sitede 
kardeş kuruluşlar veya siteler hakkında bilgiler verilmiş, bağlantı linkleri 

119 http://www.canertaslaman.com/kitaplar; https://www.emredorman.com/kitaplar. 
120 https://www.free-minds.org/books; https://www.mpvusa.org/recommended-reading. 
121 https://tr.wikipedia.org/wiki/Fatma_Mernissi. 
122 https://tr.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud. Vedud aynı zamanda Amerika’da ve I�ngilte-

re’de Cuma namazlarında imamlık yaparak haberlere konu olmuştur. (https://www.time-
turk.com/tr/2008/10/18/amina-wadud-bu-kez-cuma-namazi-kildirdi.html)

123 Scott Siraj al-Haqq Kugle’ın “I�slam’da lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel Müslümanlar 
için yer var mı?” isimli makalesine şu adresten ulaşılabilir: https://www.mpvusa.org/sexu-
al-diversity. 

124 https://www.mpvusa.org/recommended-reading; https://www.free-minds.org/books. 
125 https://www.quranaloneislam.org/contact; http://www.quranicpath.com/quranicpath/

contact.html; https://www.aim.ngo/contact-us; 
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vasıtasıyla yönlendirmeler yapılmıştır. Bunun da Kur’âncıların bilgi alış-
verişi ve birlikte hareket etmesi adına önemli olduğu vurgulanmalıdır.

2- Sitelerin açılış sayfalarında Kur’âncılık ekolünün temel ilkeleri 
etkili cümlelerle manşet yapılmakta ve bu şekilde muhataplar üzerinde 
tesir oluşturmaya çalışılmaktadır. Aynı şekilde sitelerde yer alan yazıların 
önemli bir kısmı sünneti ve geleneği eleştiren polemik türü yazılardan 
oluşmakta ve zaman zaman üslup açısından nezaket kuralları ihlal edil-
mektedir.

3- Kur’âncılık ekolünün modern hayat anlayışından ciddi manada 
etkilendiği bir vakıadır. Bu sebeple insan hakları, sosyal adalet, kapsa-
yıcılık, çoğulculuk, kadın hakları, cinsiyet eşitliği gibi konular sürekli 
gündemde tutulmakta ve bu kavramlar üzerinden bir meşruiyet arayışı 
göze çarpmaktadır.

4- Çalışmada ele alınan sitelerin önemli bir kısmı tasarım ve güncel-
leme açısından sorunludur. Hatta Kur’âncı ekolün önemli sitelerinde linki 
verilen bazı adresler domain ücretleri ödenmediği için askıya alınmış-
lardır.

5- “aligarhmovement.com,” “toluislam.org” gibi siteler sadece ekol ve 
önemli şahıslar hakkında bilgi vermeyi amaçlarken bazıları da üye kaydı, 
forumlar, soru sorma, haber bültenleri gibi vasıtalarla Kur’âncılık düşün-
cesine sahip olanları bir araya getirmek gibi bir hedef gözetmektedir.126

6- Çalışmada ele alınan söz konusu sitelerde en fazla dikkat çeken 
isimler Reşad Halife, Gulam Ahmad Perviz, Edip Yüksel, Ahmed Subhı� 
Mansûr, Kasım Ahmed, Muhammed Şehrur gibi Kur’âncılık ekolünün 
önde gelen savunucularıdır.

7- Birkaç istisnayı saymazsak Kur’âncılık ekolünün Facebook, 
YouTube, I�nstagram ve Twitter gibi sosyal medya iletişim araçlarını etkili 
bir şekilde kullanmadığını söylemek mümkündür. Ancak Edip Yüksel ve 
Ahmed Subhı� Mansur bu noktada istisna teşkil etmektedir. Çünkü her iki 
isim de Facebook ve YouTube gibi sosyal medya araçlarını etkili bir şekilde 
kullanmakta ve ekolün en aktif savunucuları olarak dikkat çekmektedir.

126 Bu çalışmanın fikri olarak şekillenip kaleme alındığı bir iki aylık süre içerisinde yukarıda 
ismi geçen birçok siteye üye kaydı gerçekleştirip gönderimlere izin verdik. Bazılarından 
hiç, bazılarından ise bir iki adet etkinlik veya önceki etkinliklerle alakalı bilgi maili aldık. 
Buradan hareketle söyleyebiliriz ki söz konusu siteler müntesipleri ile iletişim noktasında 
etkin bir faaliyet yürütmemektedirler.
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8- Çalışmada ele aldığımız sitelerin isimlerinde (domain adresle-
rinde) quranalone-islam/I�slâm sadece Kur’ân, quranalone/yalnız Kur’ân, 
ahl-alquran/Kur’ân ehli, free-minds/özgür düşünce, toluislam/I�slam’ın 
doğuşu, quranstrue-light/gerçek ışık Kur’ân, mutazilisme/Mu‘tezilizm, 
kritiske-muslimer/Eleştirel Müslümanlar, Kur’ân’daki din, sorgulayan 
Müslüman gibi doğrudan Kur’âncılık hareketine dair vurgular mevcuttur.

9- Bu çalışmanın amacı Kur’âncılık ekolünün sanal mecralarda 
gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında durum tespiti yapmaktır. Bu sebeple 
yapılan faaliyetlerin muhatap kitle üzerindeki etkisine dair bir şey 
söyleme hedefi bulunmamaktadır. Ancak modern olan her şeyi I�slâmileş-
tirmek gibi bir söylem tarzı geliştiren Kur’âncılık ekolü, I�slâm’ın dünyayı 
vahyin hükümleri doğrultusunda şekillendirmek şeklinde özetleyebilece-
ğimiz idealini, I�slâmı modern hayatla uzlaştırmak gibi bir ideale dönüş-
türmüş gözükmektedir. Kanaatimizce bu yaklaşım zaten dünyevileşmiş 
olan Müslüman toplumları, izmlerin istilasına uğrayan modern zamanda 
daha da donanımsız bırakmaya sebep olacaktır.
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Giriş

Teknolojinin gelişmesiyle dijital mecralar hayatın bir parçası haline 
gelerek büyük oranda kolaylık sağlamaktadır. Din özelinde değerlendiril-
diğinde çeşitli dijital platformların dini pratikleri yerine getirmeye aracı 
olduğu ve dini bilgiye hızlı erişimi sağladığı bir realitedir. Böylelikle bu 
erişimin insanların din için etkileşimini arttığı ve dinin dijital bir plat-
formda eskiye nazaran daha çok konuşulduğu söylenebilir. COVID 19 
salgını sonrası oluşan pandemi sürecinde gerek din ile ilgili programların 
gerekse I�slâmı� ilimler eğitim-öğretim programlarının artarak devam 
etmesi ve dini bilgiyi evlerimize kadar getirmesi olumlu bir gelişme 
olmuştur..

O� zellikle son bir yılda iş ve sosyal hayatı yürüttüğümüz dijital dünya, 
kopamayacağımız bir mecra haline gelmektedir. Bununla birlikte pande-
minin sanal dünya haricinde sosyalleşmeyi imkânsızlaştırması ile internet 
ve sosyal medya kanallarında geçirilen sürede artış görülmektedir. Bu 
noktadaki dijitalleşmenin dini bilgi akışına katkı sağlamasının yanı sıra, 
dindar bir kişinin dijital platformlarda zamanı bilinçli kullanması, mahre-
miyetini ve dindarlığını koruyabilmesi meselesi önemli bir gündem oluş-
turmaktadır. Bununla birlikte dini bilgi ve din eğitiminin birçok boyutuyla 
ulaşılabilir olması da tartışmaya açıktır

DİJİTAL DÜNYADA  
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Bu bildiride, dijital platformların dini pratiklerin yerine getirilmesi 
ve dini bilginin eğitim-öğretimi noktasındaki katkıları ele alınmakla 
birlikte bu mecraların olumsuz yanlarının neler olabileceği üzerinde 
durulacaktır. Söz konusu mecraların bireyin ve toplumun dini yaşantısına 
sağladığı imkanlar, birey ve toplum dindarlığını tehdit eden noktalar ile 
Müslüman bir bireyin sosyal medyadaki sınırlarının neler olabileceği ele 
alınacaktır. Dijital platformların kullanımının dünü ve bugününü anlamak 
adına nicel verilere başvurularak bir Müslümanın Kur’ân ve sünnetten 
hareketle belirlediği Müslümanca tavrın dijital dünyada nasıl koruyabile-
ceği hususlarına değinilecektir.

1. Dijitalleşmenin Seyri
Modern düşünce, geleneksel değerlerin kendi dinamiği içindeki 

işleyişini rasyonelleşmenin ve sekülerleşmenin ardından değişimle 
yüzleştirmiştir. Topluma yerleşmiş değerler, bu değişimin sağlayıcılarını 
engelleme konusunda başarılı olmamakta ve değişime direnç göstermek 
mümkün olmamaktadır. Bu noktada yapılması gereken, teknolojik geliş-
melerin insanlığın evrensel değerlerine katkı sağlayacak bir vasıta haline 
gelmesini sağlamak olmalıdır. Nitekim kitap, gazete, radyo, televizyon gibi 
teknolojik gelişmelerin toplumsal kültürün değerlerinin zenginleşmesine 
ve geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 
Bu noktada şu soru akla gelmektedir: Dijital kazanımlar toplumlar için 
bir imkân mı yoksa birey ve toplumun fesadı için bir sebep midir?1

I�nsanlık ilk olarak kitle iletişim araçları ile matbaanın icadıyla tanış-
mıştır. Sonrasında da gazete ve dergi gibi basılı medya; radyo ve televizyon 
gibi görsel medya, sosyal hayatı değişime uğratmıştır. Medyanın bu derece 
hayatın içinde olmasında söz konusu araçların eğitimde kullanılmasının 
yanı sıra zaman ve mekân sınırı olmaksızın kültür verme, eğlence, reklam, 
haber gibi çeşitli özelliklere sahip olması etkilidir.2

‘Geleneksel medya’ sonrası çift taraflı aktif etkileşimin gerçekleştiği, 
içeriklerin özgürce belirlendiği, içeriğe ulaşımın kolay ve ucuz olduğu 
yeni bir medya gelişmiştir. Böylelikle geleneksel medya türleri yeni medya 
türleri ile senkronize bir şekilde web tabanlı platform ve sosyal ağlardan 

1 Mehmet Akgül, “Dijitalleşme ve Din”, Marife Dini Araştırmalar Dergisi 17/2 (2017), 195-
197.

2 Mustafa Arslan, “Kitle I�letişim Araçları, Medya ve Din I�lişkisi U� zerine”, Birey ve Toplum 6/11 
(2016), 8.
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yayınlarına devam etmektedirler. Dijitalleşmenin ardından anında yayın-
larla alıcıya ulaşma ve geri bildirim alarak muhatap kitlenin nabzını 
tutma çok kolay hale gelmiştir. Bu nedenle bu yayın araçları daha fazla 
tüketici konumundaki bireye ulaşmış ve birey ile toplum için ne derece 
etkili olduğu ölçülebilir olmuştur. Dijital verilere dair analizlerde bulunan 
Türkiye I�statistik Kurumu’nun verilerine göre; 2020 yılında evlerden 
internet erişimi %90,7 oranlarına yükselmiştir. Bir önceki yıl bu, %88,3 
iken 2009 yılında ise %30 oranlarındaydı. I�nternet kullanan bireylerin 
oranlarına gelince 2020 yılında %79 oranlarına yükselmiştir. Bu oran 
2019 da %75,5 iken 2009 yılında %38,1 idi.3 Türkiye’nin dijitalleşme 
karnesine bakıldığında, 2009 yılından on yıl gibi bir sürede hem internet 
erişim oranları hem de internet kullanan birey oranlarında iki kat fazla 
artış olduğu görülmektedir.

“We are social 2020” raporunun Türkiye’ye dair araştırmasına göre 
geçen seneye oranla sosyal medya kullanımında 2.2 milyon, mobil kulla-
nımında ise 2. 6 milyon artış söz konusudur. Rapora göre günde 7 saat 
29 dakika internette zaman geçiriyoruz ve bunun 4 saati mobil cihazların 
internetinde geçiyor. Mobil internet kullanıcı oranı % 58’den fazla ve 
bunlarında %93 mobil cihazlarından internete erişim sağlıyorlar. Araş-
tırmaya göre, en çok kullanılan web sitelerinin başında Google gelirken 
sosyal medya platformlarında ise Facebook, Youtube ve Whatsapp 
gelmektedir. Bu sosyal medya araçlarının kullanıcı sayıları da 2020 itiba-
riyle geçen seneye oranla 2 milyondan fazla artmıştır.4

Dijitalleşmenin hayatın bütün yönlerini kapsamasının ardından 
teknolojinin içine doğan ve hayatlarının büyük bir bölümünü tekno-
lojinin kolaylaştırdığı nesil ile teknolojinin uzağında doğup büyüyen 
teknolojiye adapte olmaya çalışan önceki nesil şeklinde iki ayrı kuşağın 
oluştuğu görülmektedir. Dijital yerli ve dijital göçmen olarak isimlendi-
rilen bu iki grup birçok yönden farklılıklara sahiptir. Dijital yerliler; bilgi-
sayarların, anlık mesajlaşmaların, internetin ve video oyunlarının dijital 
dilini tıpkı ana dilleri gibi konuşabilen çevrim-içi çocuklar ve gençlerdir. 
Dijital göçmenler ise teknolojiyle gelen gelişmelere geç uyum sağlayan ve 
bu araçları farklı amaçlarla kullanıp beceri düzeyi değişen daha çok ileri 

3 Türkiye I�statistik Kurumu, “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırma-
sı”(2020-25/08/2020 10:00:00).

4 SURVIVOR, “Türkiye’nin 2020 Dijital Karnesi”, SURVIVOR Dijital Medya Pazarlama Ajandası 
Ltd. Şti. (27 Şubat 2020) 
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yaş gurubu bireylerdir.5 Yeni ağ ortamı içerisinde doğan dijital yerlilerin, 
dijital göçmenlere göre öğrenme şekillerinin de farklılaştığı saptanmıştır. 
Dijital göçmenlerin aksine dijital yerliler okumayı ellerindeki araçlar vası-
tasıyla öğrenmekte, yeni bir ürünü kimsenin öğretmesini beklemeden 
kendi kendilerine çözmekte, fiziksel kütüphaneler yerine internet, arama 
motorları ve sosyal ağlar üzerinden bilgi toplamaktadırlar. Bu nedenle 
basılı kaynakların kullanıldığı çevrelerde yetişen öğretmenler, dijital 
neslin ihtiyaçlarına cevap veremeyerek yeterli rehberliği sağlayamamak-
tadır.6

Dijitalleşme konusunda gelinen noktada eğitim çağında olan dijital 
göçmenlerin öğrenme şekillerini dikkate almak gerektiği için teknolo-
jiyi eğitimde kullanmak önemli bir mesele haline gelmiştir. Bu şekilde 
öğretim sürecini daha verimli kullanma imkânı doğmaktadır. Türki-
ye’de 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumla-
rında kablolu/kablosuz internet ağ yapısı kurulmuş, tablet bilgisayarlar 
ve etkileşimli tahtalarla ders yapma imkânı sağlanmıştır. O� ğretmenler 
ise bilişim ağına erişim olanağı sağlayarak ders notlarının paylaşımını 
gerçekleştirmiş ve bireysel öğretim materyali geliştirip paylaşma olanağı 
elde etmişlerdir.7 Artık, öğretim programları; öğretmenlere, derslerin 
içeriğine ve amacına uygun filmler, haritalar, fotoğraflar, multimedya ve 
hipermedya ile internet gibi telekomünikasyon araçlarını imkân ölçü-
sünde kullanmaya teşvik edici biçimde hazırlanmaktadır. Bununla birlikte 
öğretmenler ders içeriklerine uygun olarak video, film, görüntü ve ses 
dosyasını ders işleyişine dahil ederek dersleri daha etkin biçimde işle-
mektedirler.8 Dijital yerlilerin her yeni teknolojiyi alıp kullanmakta zorluk 
çekmediği göz önünde bulundurulduğunda eğitim ve öğretim metotla-
rının güncel tutulması çok büyük önem arz etmektedir.

Dijitalleşmeyle birlikte dönüşen ve çevrim-içi hale gelen eğitim-öğ-
retim alanı, artan sorumluluklar ya da iş yükü sebebiyle eğitimine devam 
edemeyenler için zaman ve mekân ayırt etmeden yüz yüze ve uzaktan 

5 Hatice Gökçe Bilgiç vd., “Dijital Yerlilerin O� zellikleri ve Çevrim I�çi Ortamların Tasarlan-
masındaki Etkileri”, Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / I�nönü U� niversitesi, Malatya 
(2011), 2.

6 Bilgiç vd., “Dijital Yerlilerin O� zellikleri ve Çevrim I�çi Ortamların Tasarlanmasındaki Etkile-
ri”, 3.

7 I�lyas Erpay, “Yaygın Din Eğitimi Kurumlarında Teknolojinin O� nemi ve Kullanımı”, e-Şarkiyat 
İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR) 11/3 (2019), 1320.

8 Erpay, “Yaygın Din Eğitimi Kurumlarında Teknolojinin O� nemi ve Kullanımı”, 1321.
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öğrenme ortamı sunmaktadır. Bu çevrim-içi eğitim olanakları herhangi 
bir statü engeline uğramadan bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve 
işitsel materyaller vasıtasıyla her zaman ve şartta esnek öğrenme imkânı 
sağlamaktadır. Bu internet tabanlı çevrim-içi eğitim olanağı sürece katı-
lanların özelliklerini de belirlemektedir. Bunlar, çevrim-içi öğrenme 
teknolojilerini çok iyi kullanıyor olmaları, öğrenme ihtiyacı duyan, işbir-
liği ve etkileşime meyilli, kendi öğrenme süreçlerini bağımsız bir şekilde 
yönetebilme becerisine sahip, eleştirel düşünen, yazarak iletişim kura-
bilen ve sözel yeteneğe sahip bireyler olmalarıdır.9

2. Dijital Dünyada Din ve Eğitimi

I�lkel zamanlardan itibaren insan, doğası gereği, dini bilgi, düşünce ve 
yaşama dair bilginin aktarımı için birçok yola başvurmuştur. I�lk insan-
lardan itibaren yazma süreci yazıtlar, mağara resimleri ile başlamış, 
Eski Mısır mezar ve heykel yazıları, papirüs kağıdı, matbaa ile devam 
etmiş, günümüzde de elektronik medya araçları ve dijital platformlarla 
sürmüştür. Dini bilginin de ilk olarak sözlü ardından yazılı olarak korun-
duğu bilinmektedir. Dijital dünya ise bu literatürün çeşitli web siteleri, 
forumlar, sosyal medya platformları ve farklı depolama seçenekleriyle 
insanların erişimine açık hale gelmesini sağlamıştır. Ayrıca mobil cihaz-
lardaki Google Playstore ve Applestore gibi platformlardan Kur’ân ve 
hadis başta olmak üzere birçok I�slâmi kaynağa ücretsiz erişim sağlayan 
uygulamalar, dı�nı� bilgiye ulaşımı kolaylaştırmıştır.10

Dijitalleşmenin bu derece ileri seviyelere ulaşmasından önce 
matbaayla başlayan tarihsel süreçte din ile girdiği ilişki tartışma yarat-
mıştır. Çünkü bundan böyle matbaa, yazılı bir dı�nı� metnin çoğaltılmasını 
sağlamış, yorumunu çeşitlendirmiş, yeni yaklaşımların oluşmasına neden 
olarak süregelen tekelci yaklaşımların yıkımını başlatmıştır. Aynı şekilde 
radyo ile kutsal metinler ve dı�nı� yayınlar ses aracılığıyla evlerde dinle-
nebilmiş, televizyon ile görüntü aktarımı gerçekleşmiştir. Bu, dı�nı� bilgi 
akışını hızlandırmış ve toplumun birçok kademesine ulaşımı sağlamıştır. 
Diğer yandan matbaa, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarının 

9 Bilgiç vd., “Dijital Yerlilerin O� zellikleri ve Çevrim I�çi Ortamların Tasarlanmasındaki Etkile-
ri”, 4–5.

10 Mehmet Haberli, “Dijital Çağda Din ve Dindarlığın Dönüşümü”, Medya ve Din Araştırmaları 
Dergisi 2/2 (2019), 309.
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din dışındaki eğlence, haber gibi pek çok alandan bilgi aktarımı yapıyor 
olması din açısından sorgulanmıştır.11

Türkiye’de modernleşmeyle başlayan teknolojik araçların günlük 
yaşantıya adapte edilmesi bazı dı�nı� gruplar açısından kolay olmamıştır. 
Televizyonun evlere girmesinin caiz olup olmadığı, ezanın hoparlörden 
duyurulması gibi konular tartışılmış, dini sohbetlerin kitaplardan yapıl-
ması dahi hoş karşılanmamıştır.12 Dijital dünyanın gün geçtikçe haya-
tımızın birçok alanına nüfuz etmesiyle sosyal ağların kullanımının da 
meşrûiyeti tartışılmıştır. O� zellikle Müslümanların aklını ve vicdanını 
rahatsız eden birçok konuda âlimlere yöneltilen sorular Müslümanların 
bu yöndeki hassasiyetlerini göstermektedir. O� rneğin, işletme yetkisi 
gayrimüslimlere ait sosyal ağların başta Hz. Peygamber’e yönelik haka-
retleri olmak üzere dı�nı� değerlere karşı hakaret içeren davranışlara 
yer vererek prim vermesi ve bunlara tepkisiz olması I�slam toplumunu 
rahatsız etmiş, bu gibi ağların kullanımının caiz olmadığı yönünde 
fetvalar verilmiştir. Müslüman ülke yönetimleri bu ağlara erişime de sınır 
getirme kararı almıştır. Sadece Müslümanlar değil diğer din mensupları 
da dı�nı� değerlere zarar verdiği gerekçesiyle sosyal ağların kullanımını 
caiz görmemişlerdir. Bu platformların insanları dedikodu yapmaya sevk 
ettiği, başkalarının hayatlarını gözetlemeyi normalleştirdiği, gayri ahlâki 
ilişkiler içinde bulunulduğu, vakit israfına neden olduğu gibi gerekçelerle 
de uyarma ihtiyacı hissettikleri görülmektedir. O� zellikle sosyal ağlardan 
Facebook’un arkadaşlık ve sohbet tabanlı kullanımını Endonezya A� limler 
Birliği Konseyi doğru bulmazken bazı Hint âlimleri de bayanların sosyal 
medyaya fotoğraf koymasını haram kabul etmektedirler. Bir kısım dini 
otorite de tebliğ ve irşat faaliyetlerinin yapıldığı gerekçesiyle kullanımını 
teşvik etmiştir. O� rneğin, papalık Facebook, Twitter gibi sosyal ağların 
kullanılmasını onaylarken din adamlarını bu platformlarda etkin bir rol 
oynamaya davet etmiştir. Ayrıca dindar Hristiyanlar için ahlaki bozul-
manın önüne geçmek amacıyla birtakım sınırlamaları olan alternatif 
sosyal paylaşım ağları kurmuştur. Sosyal ağlar hususundaki hassasiyet 
söz konusu ağların kullanım oranlarının yükselmesiyle daha da artmıştır. 
I�slam alimlerine, mahrem olmayan kişilerle arkadaş olmanın hükmü, 
bayanların profil fotoğrafı ya da herkese açık bir şekilde sosyal medya 
hesaplarına fotoğraf yüklemelerinin hükmü, sosyal ağlar üzerinden oyun 

11 Mehmet Akgül, “Medya ve Din: Radyo I�letişimi ve Gözyaşı Fm O� rneği”, Türk-İslam Medeniye-
ti Akademik Araştırmalar Dergisi 6 (2008), 39.

12 Akgül, “Dijitalleşme ve Din”, 199.
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oynanmasının hükmü, sosyal ağlara yemek fotoğraflarının yüklenmesinin 
hükmü gibi sorular yöneltilmiştir.13

Modernitenin ardından Batı’da dı�nı� ve ahlâki değerlerin zarar 
gördüğü gerekçesiyle modern teknolojinin tahribatına dair uyarılarda 
bulunan kilisenin radyo, sinema televizyon yayınlarının insanları etki-
leyici gücünü göz önüne alarak müntesiplerinin sinema ve televizyona 
karşı yasaklamalara gittikleri bilinmektedir. Bunun yanı sıra kiliseler 
teknolojik gelişmeleri pragmatik amaçlı kullanmış ve eş zamanlı olarak 
dı�nı� yayın yapmaya başlamıştır.14 Hristiyan dı�nı� uygulamaları arasında 
dikkati çekenlerden biri ‘Corfession: A Roman Catholic App’ uygulama-
sıdır. Birkaç dil desteği olan uygulama, istenilen yer ve zamanda uygula-
mayı yöneten katolik papaz aracılığıyla günah çıkarma imkânı vermek-
tedir.15 Pandemi sürecinde ise ilk defa Hristiyanlıkta internet üzerinden 
vaftiz töreni gerçekleştirilmiştir.16

Yahudilerin de dijital araçlara karşı daha aktif tutum içinde olduğunu 
söylenebilir. O� rneğin, internetin pek çok cezbedici özelliğinden dolayı 
filtreli bağlantıyı tercih etmeleri bunlardan biridir. I�çeriği bilinmeyen 
görüntü ve ses iletimlerine karşı barkodlarını hahamların onayladığı 
‘Koser/Helal’ isimli bir yazılım geliştirerek istenmeyen iletişimin engelle-
mesini sağlamışlardır. Koser’in izin vermediği numaralara erişimde ısrar 
edenler için iki üç misli ücretle cezalandırma söz konusu olmaktadır.17

I�slâm A� lemi’nde dı�nı� mobil uygulamaların etkileri üzerinde henüz 
yeterince araştırmaya rastlanmamaktadır. Hristiyan dünyasında, kutsal 
kitap okumaya imkân veren mobil uygulamaların pozitif ve negatif 
yönlerini tespite dair yapılan bir araştırmaya göre, bu tarz uygulama-
ların kullanım kolaylığı, kutsal metine kolay erişilebilir olması, düzenli 
okumaya teşvik gibi avantajları barındırması ifade edilmektedir. Bununla 
birlikte dijital ortamda I�ncil okumanın kutsallık statüsünü erozyona 
uğrattığı ve matbu olan ile kurulan anlamlı ilişkiyi yıprattığı ifade edil-
mektedir. Kur’ân-ı Kerim özelinde ele alındığında geleneksel din anlayışı, 

13 M. Raşit Akpınar, “I�slam Hukuku Açısından Sosyal Medya”, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2017), 498.

14 Akgül, “Dijitalleşme ve Din”, 198.
15 Haberli, “Dijital Çağda Din ve Dindarlığın Dönüşümü”, 310.
16 https://www.diyanet.tv/farkli-bakis/video/dijital-dunya-ve-teblig--farkli-bakis-204-bo-

lum.
17 Akgül, “Dijitalleşme ve Din”,203.
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Kur’ân’ı Kerı�m’i abdestli okuma, O’na abdestli dokunma, edeben uzanarak 
okumama gibi pratiklerle ibadet bilincini korumayı önemsemediğinden 
matbu metinle kurulan ilişkinin zarar gördüğünü söylemek mümkündür.18

Sosyal ağların neden olduğu ahlaki çözülmelerin karşısında çözümsüz 
kalan bir kısım dini otoriteler, internet ve sosyal ağları kullanmanın caiz 
olmadığı hatta haram olduğu yönünde fetvalar vermişlerdir. Müslü-
manlar dijital medyayı sınırlama yönünde çok defa tartışmışlar fakat, 
herhangi bir sınırlama için alternatif bir uygulama teklifinde bulunma-
mışlardır. Dini yeni bir alanda yaşama fikri kolay kabul edilebilir bir olgu 
olmadığından kişilerin bu uzamda varlığını minimum seviyede tutmasını 
salık veren dini otoritelerin, ilk olarak dijitalin aleyhine olan tutumlarını 
değiştirmeleri, internete karşı geliştirdikleri alternatif sosyal ağları ya 
da filtreli bağlantılarla paylaşım sitelerini kontrol edilebilir platformlar 
haline getirmeye çalışmaları, dijital dünyada din ile yaşamayı kolaylaştı-
racağından dolayı üzerinde durulması gereken bir seçenektir.

Dinin iletişim teknolojileriyle girdiği etkileşim, son otuz yılda din 
sosyologları, sosyologlar ve iletişim bilimcilerin ilgisini çekmeye başla-
mıştır. 1990 yıllarda başlayan dini içeriklerin internet ortamına aktarı-
mının ardından dinler ile bu yeni medyanın etkileşimini, kişilerin dini 
hayatlarını dijital dünyaya aktarımını ifade etmek için “Sanal Din” ifadesi 
yaygın kullanım kazanmıştır. Sonrasında 2000’li yıllarda internetin 
dinler tarafından iletişim aracı olarak kullanılmasına “Religion Online”, 
dinlerin sanal ortamları etkileşim aracı olarak kullanmasına da “Online 
Religion” denmiştir. Bu tanımları da içerisine alan çevrimiçi ortamlardaki 
dini pratikleri ifade eden ve dini pratikleri etkisi altına alan “dijital din” 
kavramı gelişmiştir.19 Sosyolojik araştırmalar, teknolojik gelişmelerin dı�nı� 
pratikleri dijital alanda yaşama olanağı vermesi, sosyal bilimsel düşün-
cenin dinin etkinliğinin zayıflayacağına dair kaygısının aksine gittikçe 
güçlenen din etkisini elde edilen araştırma bulgularıyla göstermektedir.20 
Dijital din, televizyon gibi kitle iletişim araçları da dahil olmak üzere taşı-
nabilir cihazlarda kullanım alanı sunan ses kayıtları, podcastlar, vide-
olar, oyunlar, e-mail, web siteleri ve sosyal medya platformları gibi dijital 
medya araçları ile fiziki mekanın dışında olmakla birlikte insandan ayrı 
kabul edilmeyen din ile yaşamaya alan açan üçüncü bir boyut/uzama ait 

18 Haberli, “Dijital Çağda Din ve Dindarlığın Dönüşümü”, 311.
19 Haberli, “Dijital Çağda Din ve Dindarlığın Dönüşümü”, 309–310.
20 Akgül, “Dijitalleşme ve Din”, 200.
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bir kavramdır. Çünkü bu boyutta gerek online gerekse ofline olarak dı�nı� 
pratikler yerine getirilebilmektedir. 21

Sanayileşme ve kentleşme ile birlikte dinden uzaklaşılacağının 
ileri sürülmesinin aksine özellikle sanayileşmiş toplumlar başta olmak 
üzere kutsala dönüşün olduğu ve dinin konuşulmaya devam ettiği bir 
sürecin yaşandığı görülmektedir. Dikkatli bakılırsa sanayileşmenin ve 
kentleşmenin ruhsal açıdan daralttığı insan, mistik öğretilere ve ruhsal 
yönelişlere meyleden yeni bir dini yaşayış şeklini benimsemekte, dijital 
medyanın sosyalleşme olanağı sağladığı platformlar aracılığıyla gruplar 
kurarak bunu birçok kişiyle birlikte deneyimlenen bir ayin şekline dönüş-
türmektedir. Dinin bu kadar konuşulur olması sinema, dizi, tiyatro başta 
olmak üzere birçok yazılı, işitsel ve görsel medyadaki yapımlar vasıtasıyla 
somut örnekler üzerinden de incelenebilmektedir. 22

Dijital platformların zaman ve mekan tanımayan sanal bir zemini 
ortaya çıkarması ya reel dünyadan bağımsız yeni toplulukları oluşturmuş 
ya da reel dünyada kurulan sosyal cemaatlerin sanala taşınmasını berabe-
rinde getirmiştir. Bu sanal cemaatler, ortak dı�nı� pratikleri tercih etmeleri, 
buradan hareketle istişare ve tartışma zeminini oluşturmaları ve birlikte 
etkinlikler yaparak etkileşimde bulunmaları paydalarında buluşmak-
tadırlar. Bu sosyal-dı�nı� ağ toplulukları, I�slâm’ı besleyici ve I�slam lehine 
çalışmalarını yoğunlaştırdıkları gibi I�slâm aleyhine yürütülen her türlü 
harekette de etkili bir tepki oluşturarak dini hayatın dinamik bir şekilde 
yaşandığı mecralar halini almıştır.23

Dijital cihazların kullanımının artmasıyla internet üzerinden dı�nı� 
bilgiye erişmek ve dı�nı� bilgiyi üretmek mümkün hale gelmiştir. O� zellikle 
Müslümanlar özelinde bakıldığında Kur’ân-ı Kerim’i birçok yönden tanı-
maya ve öğrenmeye yardımcı olabilecek meal ve tefsir siteleri gibi birçok 
site hizmete sunulmuştur. Bu sitelerde Kur’ân-ı Kerı�m’i öğrenme, Kur’ân 
içinde kelime ya da konu bazlı araştırmalar yapabilme, sesli dinleyebilme, 
ayetlerin meal ve tefsir kitaplarından araştırılıp okunabilmesi gibi zengin 
seçenekler mevcuttur. Aynı şekilde hadis, kelam, tasavvuf gibi Temel I�slâm 
Bilimleri alanlarının yanı sıra I�slâm felsefesi, din psikolojisi ve sosyolojisi 

21 Haberli, “Dijital Çağda Din ve Dindarlığın Dönüşümü”, 310.
22 Abdurrahman Güneş, “Medyanın Olumsuz Din Algısına Etkisi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Dergisi 28/1 (2018), 208.
23 Mehmet Haberli, “Dijital Din Araştırmalarında Konu ve Yaklaşımlar”, İnsan ve Toplum Bilim-

leri Araştırmaları Dergisi 9/2 (2020), 889–890.



188 İSLAM VE YORUM V

İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

konuları video kayıtları ve ses dosyaları yardımıyla aktarılmaktadır. 
Ayrıca gerek internet sitelerinde gerekse sosyal medya paylaşımlarında 
kitap, makale ve tez gibi yazılı eserlere ulaşılıp paylaşılabilmektedir.24

Günümüzde mobil cihazlarda dı�nı� pratikleri yerine getirmeye 
yardımcı olan birçok uygulamayı ücretsiz kullanma imkanı mevcuttur. 
En çok kullanılan uygulamalardan biri ezan ve namaz vakti uygulama-
larıdır. Günlük ayet, hadis ve dualar ile kıble tayini için daha çok tercih 
edilmektedir. O� zellikle Kur’ân uygulamalarıyla Kur’ân’ı öğrenmek, ezber-
lemek ve dijital ortamda takip etmenin yanı sıra birçok meali ve tefsiri 
aynı anda görme imkanı tanıyan uygulamalar ile matbu olarak bulunan 
tefsir, hadis başta olmak üzere birçok dini eserin dijital ortamda kişisel 
bilgisayarlardan ve mobil cihazdan erişiminin sağlanmış olması dijital-
leşmenin dini yaşantıya katkılarını görmek açısından önemlidir. Ayrıca 
dı�nı� konuları işleyen birçok eser sesli kitap formatında dinleyenlerin 
hizmetine sunulmaktadır. Çocuklara dini öğretmeyi amaçlayan görsel 
ve sesli olarak Kur’ân kıssalarını, Peygamberlerin hayatlarını konu alan 
uygulamalar mevcuttur. Oruç takibi için uygulamaların olduğunu görmek 
mümkündür. O� zellikle kaza oruçları ve kaza namazlarını bu uygulamalar 
vasıtasıyla unutmanın önüne geçmek amaçlanmıştır. Sadaka ve zekat 
hesaplayan uygulamalar, umre ve hac pratiklerini öğreten uygulamalar, 
market alışverişlerinde dı�nı� hassasiyetlerini gözetenler için helal olanı 
seçmeye yardımcı uygulamalar ile fetva öğrenmeye yardımcı olan uygu-
lamalar geliştirilmiştir. Online/dijital dı�nı� ritüeller olarak isimlendirilen 
kutsal metinlerden ayetlerin sesli veya görüntülü paylaşımı, toplulukların 
sanalda dua zinciri oluşturmaları ve daha nice din ile ilgili pratiklerin 
sanal ortama taşınması, yaygın dijital dı�nı� ritüeller kapsamına girmek-
tedir.

Sanal ortamdaki sohbetler, toplantılar ve paylaşımlar elbette ki etki-
leşimdeki kişilerin kimlik gelişiminde etkili rol oynamaktadır. Dijital din 
ile ilgili sorun teşkil edebileceği düşünülen konulardan biri insanların 
dijital dünyada kişilerin dualarında ibadetlerinde samimi ve içten bir 
tutum içinde olup olmadıkları konusudur. Ayrıca dijital medyada erişi-
lebilirliğin getirdiği hız, din konusundaki geleneksel otoriteleri zayıflat-
mıştır. Bu ise dini bilginin birçok otorite tarafından paylaşılmasına ve 
geleneksel otoritelerin web siteleri, sosyal medya profilleri, blog sayfaları 

24 Mahir Kaya, Dini Sosyalleşmede İnternet ve Sosyal Medya Etkisi (I�stanbul: I�stanbul U� niversi-
tesi, Sosyal Bilimler U� niversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 54.
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gibi otoritelere yerini bırakmasına neden olmuştur. Bununla birlikte bu 
hareketlilik, önceki otoritelerin de bu sanal uzama taşınmasını zaruret 
haline getirmiş, yeni sosyal medya sayfaları, Youtube kanalları ve web 
siteleri üzerinden dini yayınlar hazırlanarak dijital medyaya entegre 
çabaları olarak gün yüzüne çıkmıştır.25

Mak Danışmanlık şirketinin Türkiye’de toplumun dine ve dini değer-
lere bakışı araştırması kapsamında “I�slâm dini ile ilgili bilgileri daha 
çok hangi kaynaklardan öğreniyorsunuz?” sorusuna katılımcılar % 30 
oranında dini kitaplardan edindiklerini söylemişlerdir. % 45’i ise inter-
netten bilgi topladıklarını, % 20 birine danışarak cevabını vermiş, % 5’i 
ise görüş beyan etmemiştir.26 Araştırma sonucuna bakıldığında, sanal-
daki otoritelerin dı�nı� bilgiye erişimde etkinliğinin gün geçtikçe arttığını 
göstermektedir. I�nternet, bireyin dinini yaşadığı bir alan açmasının yanı 
sıra dini öğrendiği bir platform haline de gelmiştir. Toplumun dini bilgi 
edinme yöntemlerine bakıldığında asli kaynaklara müracaat ederek 
yahut bilginin değerini test ederek almaktan ziyade şahıs, tarikat ya da 
cemaatlerin medya aracılığıyla sağladıkları enformasyondan etkilenerek 
dini düşünce ve kanaat edinmekte ve kimliklerini şekillendirmektedir.27

Dijitalleşmenin geldiği noktada sosyal ağlarda dı�nı� bir takım pratik-
lerin gerçekleştirilebilme imkanı ve dine uygun bir sanal hayat yaşamanın 
zarureti doğmuş, bu sosyal medya dindarlığı adı verilen bir kavramı 
meydana çıkarmıştır. Her ne kadar bu paylaşımların sloganik söylemler 
olduğu kanaati hakim olsa da bu paylaşım platformları oluşturulan sanal 
kimliklerle varlığını sürdüren bireyler için bunun sloganik mi yoksa 
samimi mi olduğunun bilinemeyeceği bir gerçektir. Diğer yandan sosyal 
medyada görünür olmanın verdiği beğenilme güdüsüyle dini sınırlar 
ihmal edilmektedir. I�badetlerin gösterişten uzak olması gerekirken 
kılınan namazların, verilen sadaka ve zekatların hac ve umre ziyaretle-
rinin gösteriş amacıyla paylaşılması sosyal platformlarda dinin maga-
zinsel olarak algılanmasına neden olmaktadır. Böylece din, insanların 
popüler olması için bir aracı konumuna gelmiştir. Sosyal ağlardaki bu 

25 Haberli, “Dijital Din Araştırmalarında Konu ve Yaklaşımlar”, 890–892.
26 MAK Danışmanlık, “Türkiyede-Toplumun-Dine-ve-Dini-Değerlere-Bakışı-Araştırması (1)”, 

(20 Mart 2021).
27 Hüseyin Maraz, “Dini Kimlik Oluşumunda Sanal Kitlesel I�letişimin Etkisi”, Edebali İslamiyat 

Dergisi 4/1 (2020), 43–44.
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durum, din ile çelişen ve dini değerlere zarar veren bir davranış tarzıdır.28 
Bu noktada her şeyden önce yeni bir sosyal ağa giriş yapan Müslüman 
birey, bu platformların toplumdaki etkinliğini göz önünde bulundurarak 
dini temsil gücünü iyi kullanabilmelidir. O� zellikle sosyal platformları aktif 
olarak kullanan gençlere dini doğru temsille vermek ve dijital uzamda da 
çelişkili davranışlarda bulunmamak üzerinde düşünülmesi gereken ve 
araştırılması gereken bir mevzudur.

Moderniteyle birlikte bireyciliğin güçlenmesi, dini çoğulculuğa kapı 
aralamış ve bu çeşitlilik karşısında birey, geleneksel kabul edilen dini 
kurumlar haricinde medya organları aracılığıyla sunulan dini bilgi için 
tüketici konumuna yerleşmiştir. Bu bir nevi pazar mantığıyla dinin bir 
rekabet içinde sunulmasına neden olmuş, kutsalın üretildiği ve tüketil-
diği bir ortam ortaya çıkmıştır.29 Kitle iletişim araçlarıyla birlikte popü-
laritenin her şeyi tüketim metaı haline getirmesi, kültürel bir erozyona 
neden olmuştur. Din özelinde bakıldığında reyting için toplumun gene-
linin seviyesine uymayan dini konuların uygun olmayan bir üslupla 
kamuya açık olarak gerek kitle iletişim araçlarında gerekse dijital plat-
formlarda tartışılması, bunun herhangi bir sınırlama yapılmaksızın ehliyet 
sahibi olmayan kişilerce erişilebilir olması, dı�nı� olanı değersizleştirerek 
popüler kültürün tüketimine sunmakta ve bu da inancı tamiri imkansız 
bir şekilde erozyona uğratmaktadır. Sekülerleşmenin getirdiği tüketim 
kültürünün bir parçası olarak dinin değerden düşürülmesi sağlanarak 
gündelik hayatın içinde aşındırılıp işlevsizleştirildiği bir safhayı yaşaması 
söz konusudur.30 Medyada dini bilgiyi aktaran kişinin ses, jest, mimik ve 
tonlamalarıyla yaptığı dini anlatı, bir bakıma tiyatral bir görüntü halini 
almakta, muhatap kitleyi uzak bir geçmişin büyüsüne büründürmektedir. 
Bu da dinin sanki bir nostaljiymişçesine gerçekten uzak, bugünle irti-
batı kurulamayacak, ulaşılması mümkün olmayan şahıslar ve olaylardan 
ibaret görülerek etki gücünü ve değerini yitirmesine neden olmaktadır.31

Sanal ağlar dindar bireyin yeni bir sorumluluk sahası olarak karşı-
sında durmaktadır. Müslüman bireyin sınırlarını belirleyen naslar, kişinin 
yaptıklarının hesabının tutulduğunu belirtmektedir. Nitekim Kur’ân-ı 

28 Seçil Utma, “Dindarlığın Değişen Yüzü: Dinin Popülerleşmesi Ve Sosyal Medya Dindarlığı”, 
Journal of International Social Research 12/64 (2019), 899–900.

29 Maraz, “Dini Kimlik Oluşumunda Sanal Kitlesel I�letişimin Etkisi”, 45–46.
30 Arslan, “Kitle I�letişim Araçları, Medya ve Din I�lişkisi U� zerine”, 14.
31 Hüseyin Maraz, “Dini Kimlik Oluşumunda Sanal Kitlesel I�letişimin Etkisi”, 58.
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Kerı�m’de “(I�nsanın) sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptıklarını) alıp 
kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız.” buyurulmaktadır.32 
Bu ve bunun gibi pek çok ayet-i kerı�me, Müslümanın yapıp ettiklerinin 
her şartta kayda geçtiğinin delili olarak reel ve sanal uzam ayrımına gidil-
memesi gerektiği fikrini güçlendirmektedir.

Sosyal medya, kişilik haklarının gözetilmesi gereken bir alan olarak 
medeni hukukta bir takım yaptırımlara muhatap olduğu gibi I�slâm huku-
kunda da bir karşılığa sahiptir. Kişinin rızası dışında hukuki olmayan 
yollarla özel verilerini ve bilgilerini kamusal alana açmak ya da hesap-
larının şifrelerini kırmak yoluyla ele geçirmek kişilik haklarına ve özel 
hayatın gizliliğine bir saldırı olmasından dolayı I�slâmı� sınırları ihlal etme 
tehlikesi taşımaktadır.33

Dijital sosyalizasyon araçlarının yaygınlaşmasıyla yaşam pratikle-
rinin de değişmesi beraberinde dı�nı� yaşayışı da dönüştürmüştür. Dindar 
kesimin önceleri televizyon izlemeye karşı çıktıkları, Batı’nın kutladığı 
günleri kutlamayı reddettikleri biliniyordu. Bugün ise görsel medyada 
görünürlüğün artmasıyla tesettür algısı değişmiş, tesettür ve defile keli-
meleri yan yana kullanılmış, tatil anlayışları farklılaşmış, sosyal medyada 
görünür olma fikrine daha da yaklaşılmıştır. 34 Bununla beraber sosyal 
medyada beğeni almak ve görünmek tutkusu insanları sürekli paylaşım 
yapmaya güdülemektedir. Bu paylaşımlar kişilerin ünlü olmak, takipçi 
kazanmak adına gece gündüz fark etmeksizin her an ellerindeki mobil 
cihazlardan nesne ya da durumu paylaşmak şeklinde olmaktadır. Kimisi 
sahip olduğu arabayla, evle ya da çocukla iftiharını paylaşırken kimisi 
sahip olduğu makam ve mevki ile gururunu paylaşmaktadır. Dikkatlice 
bakıldığında bu davranış şeklinin Müslümanca bir tutum olmadığı orta-
dadır. Bu konuda Hz. Peygamber’in riya ve kibirden sakındırdığı unutul-
mamalıdır.35

I�slâmı� çevrelerde sosyal medya ile mahremiyet kelimesi çokça yan 
yana gelmektedir. Mahremiyet kelimesi, sosyal medyada fotoğraf ve vide-
olarını paylaşan kişilerin beden mahremiyetini ihlal ettikleri gerekçesiyle 

32 Kur’ân Yolu (Erişim 25 Mart 2021), Kâf 50/17.
33 Nilüfer Sena Çalık, Sosyal Medyaya Dair Fıkhî Hükümler (Bursa: Uludağ U� niversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018), 61-62.
34 Utma, “Dindarlığın Değişen Yüzü: Dinin Popülerleşmesi Ve Sosyal Medya Dindarlığı”, 897.
35 Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrı�, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, nşr. Muhammed 

Fuâd Abdulbâkı�, (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-‘I�lmiyye, 1412/1991.),”Zühd”, 46 (No. 2985).
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gündeme gelmektedir. Her ne kadar sosyal medya profili belirli kişilerle 
sınırlandırılabiliyor olsa da görüntü ve ses verilerinin ağlar üzerinden 
iletilmesi, özel hayatı ihlal edilmesi tehlikesini barındırmaktadır. Modern 
hukuk kilitli hesaplarla sayfalarını kişiselleştirenlerin özel alanlarının 
korunduğunu kabul ederken I�slâm hukuku bu mecraları kamusal alan 
olarak kabul etmektedir. Bu durum kişinin beden ve aileyi kapsayan özel 
alanına dair paylaştığı fotoğraf ve videoların mahremiyet sınırlarını aştı-
ğını ve kamusal alanın bir parçası olduğunu ifade etmektedir.36

Diğer yandan internet erişimi için kullanılan cihazların ve birçok 
sosyal medya platformunun görüntü ve ses verilerini sakladığı bilinen 
bir gerçektir. Son olarak mesajlaşma amaçlı kullanılan WhatsApp, yeni 
bir gizlilik sözlemesiyle kullanıcılarının kişisel verilerini paylaşabilece-
ğine ve işleyebileceğine dair izin vermelerini şart koşmasıyla gündeme 
gelmiştir.37 Bu gibi sosyal paylaşım sitelerinin kişisel verileri depolama 
hakkına sahip olması ile bireylerin dijital alandaki mahremiyetinin ihlal 
edilmesi söz konusudur. Gerek internet ağlarında gerekse sosyal medya 
platformlarında kişilere ait bilgilerin korunarak dijital mahremiyetin ne 
derece sağlanabileceği, uzman kişilerce tartışılabilmelidir.

Diğer yandan internet ve sosyal medya I�slami ölçülere uygun 
olmayan görsel içeriklerden oluşan bir mecradır. Bu noktada da Müslü-
manın “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffet-
lerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün 
yaptıklarından haberdardır.”38 buyruğu tefekkür edilmesi gereken bir 
ayettir. Kur’ân, sosyal hayatta Müslümanlara I�slâmı� sınırları gözetmeyi 
salık verdiği gibi kişinin internet ve sosyal platformlarda bireyin zihnini 
ve kalbini meşgul edebilecek her türlü meşruiyeti şüpheli içeriğe karşı 
da sınırları korumayı emretmektedir. Çünkü, kişi için Allah’ın emirleri 
ve yasakları bu alandaki tasarruflarında da geçerlidir. Gıybet ve tecessüs 
Allah’ın haramlarındandır. Kişinin başkasının ardından memnun olma-
yacağı bir şekilde konuşmak olan gıybet, bedeni, eşyası dini, ırkı, ahlakı 
ya da tercihleri hakkında konuşmaktır. 39 Çoğunlukla kibir ya da tahkir 
amaçlı yapılan bu davranışı I�slam dini yasaklamıştır. Aynı şekilde ayetle 

36 Çalık, Sosyal Medyaya Dair Fıkhî Hükümler, 67-68.
37 https://www.trthaber.com/haber/gundem/kisisel-verileri-koruma-kurumundan-what-

sappa-inceleme-546419.html. 
38 Kur’ân Yolu (Erişim 25 Mart 2021), en-Nûr 24/30.
39 Çalık, Sosyal Medyaya Dair Fıkhî Hükümler, 51-52.
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haramlığı sabit olan kişinin özel ve gizli durumlarını araştırarak gün 
yüzüne çıkarmak sosyal medya da günah kaygısı olmadan işlenebilmek-
tedir. Hâlbuki Kur’ân, kesin bir şekilde zanda bulunmayı, ayıp aramayı, 
mahremiyeti ihlal etmeyi ve gıybeti haram kabul etmektedir. 40 Kişinin 
ahlakına yön veren naslardan biri de Hz. Peygamber’in Müslümana yakı-
şanın ayıp aramaktansa ayıp ve kusuru örtmek olduğunu ifade eden hadi-
sindeki ifadeleridir.41

O� zellikle sosyal medyada kişiler kendilerini sahip olmadıkları hayat-
larla tanıtmaya çalışabilmektedirler. Başka profil fotoğrafları, fiziki özel-
likler, sahip olunmayan mal ve zenginliğe sahipmiş algısı yaratan payla-
şımlarla arkadaş listelerindeki kişileri yanıltmaktadırlar. Sanal ortam-
daki gizlilik kişilerin kolay ulaşılmamasını ve tanınmamasını sağlayan 
bir ortam olduğu için kişiler kendilerini nasıl tanıtmak istiyorlarsa öyle 
bir profil çizmektedirler. 42 Oysaki Müslüman bir kişilik hiçbir şartta 
aldatan konumunda olmamalıdır. Nitekim Hz. Peygamber “Aldatan bizden 
değildir” buyurmuştur.43

Sosyal medyanın bireylere mental ve fiziksel açıdan zararları olduğu 
araştırmalarla gün yüzüne çıkarılmıştır. Sosyal medyada daha çok 
beğeni almanın başarıyla eşleştirilmesi kişileri daha çok içerik payla-
şarak takipçi arttırmaya yöneltmektedir. Takdir edilme ihtiyacı gideril-
meyen birey, sosyal medyada etkili olunmadığı sürece pasif ve tüketici 
konumda kaldığı kanaatiyle depresif duygu durumları yaşamaktadır. Bu 
nokta, kişi kendi değerini sosyal medya ile ölçme yanlışına düşmekte, 
kendine zulüm edebilmektedir. Diğer yandan dijital ortamdaki bu plat-
formlar çeşitli görsel ve işitsel argümanlarıyla kişinin vaktini, ihtiyaç-
ları için harcaması gereken iş gücünü israf edebilmektedir. Böylelikle 
sosyal çevreden tamamen uzaklaşılarak sanal alemde sosyalleşme tercih 
edilmektedir. Dijital ağlara gereğinden fazla bağlılık fiziksel açıdan da 
sorunlar oluşturmakta, obezite başta olmak üzere fiziksel ve ruhsal sağlık 
sorunlarına neden olmaktadır. I�slam’da canın, malın korunması esasına 

40 Kur’ân Yolu (Erişim 25 Mart 2021), Hucurât 26/12.
41 I�bn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezı�d Mâce el-Kazvı�nı�, Sünen-i İbni Mâce, nşr. Beşşâr 

Avvâd Ma‘rûf, (Beyrut: Dârü’l-Cı�l, 1418/1998), “Hudûd” 5 (No: 2544).
42 Müberra Hacıbekiroğlu, Sosyal Medya Kullanımına Bağlı Değişen Mahremiyet Algısı Ve Din-

darlık İlişkisi (Konya: Necmettin Erbakan U� niversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, 2019), 41-42.

43 Müslim, ”I�mân”, 43 (No. 164).
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bağlı olarak bedeni ve vakti bilinçsiz kullanmak hoş karşılanmamaktadır.44 
Hz. Peygamber’in tembellikten, boş vakit harcamaktan Allah’a sığındığı 
hadislerine binaen I�slâmı� sınırları çizmek mümkündür.45

Dijital ağlarda dini sınırların ihlal edildiği bir diğer nokta reklam 
konusudur. Kişiler bir ürünün reklamını yapıp daha çok satılmasını 
sağlamak adına harici ürünleri kötüleme yolunu tutarlarsa diğer ürün-
lerin sahipleri buna razı olmayacakları için bu haksız rekabet olmakta ve 
kazancı da hileli kabul edilmektedir. Ayrıca sosyal medya hesaplarında 
gerçek olmayan beyanlarla ürünlerin ederinden fazla abartılarak rekla-
mının yapılması haksız rekabet olduğu gibi muhatabı doğru olmayan 
açıklamalar yaparak aldatmaya da girmektedir.46

Kitle iletişim araçlarıyla başlayan medyada dine ve dı�nı� motiflere yer 
verilmesi web 2.0 teknolojisiyle gelen sosyal ağlarda daha artmıştır. Bu, 
beraberinde din aleyhine söylemleri de getirmiştir. Din adamlarına dizi 
ve filmlerde ahlaki olarak I�slâm ile bağdaştırılmayacak imaj ve söylem-
lerde yer vermeleri, dine ait motifleri aşağılayıcı, dışlanmış ve küçük 
düşürücü olarak kasıtlı göstermeleri topluma verilmek istenen mesajla-
rının olduğunu göstermektedir. Bu I�slam dini adına yürütülen tahripkar 
yayınlar sosyal ağlarda çok farklı kollardan saldırılarla devam etmektedir. 
O� zgürlük adı altında sosyal medya hesaplarından birçok din karşıtı kişinin 
dini değerlerle alay ettiğini ve din aleyhine propagandalarda bulundu-
ğunu görmek mümkündür. Dünya genelinde de dijital ortamlar I�slamo-
fobi’nin yaygınlaşmasına aracılık etmekte ve I�slam aleyhtarı kişilerce 
olumsuz söylemler çok geniş kitlelere ulaştırılıp I�slâm adına olumsuz 
imaj yaratılmak istenmektedir.47

Türkiye’de bir zamanlar kamusal alanda dinin yaşanamazlığı iddia-
sıyla vatandaşların dini tercihlerine müdahale ediliyordu. Bunun arka-
sında I�slâm dininin yaşanmasına olan tahammülsüzlük söz konusuydu. 
Bugün ise sanal ağın kontrol edilemezliğinin olumlu bir yönü, din ve 
diyanet kavramlarının yayılmasından rahatsızlık hissedenlerce kapalı 
kapılar ardına layık görülen dinin engellenemeyecek olmasıdır. Müslü-
manlar bu fırsatı değerlendirerek internet ve sosyal ağlardan din ve 
vicdan hürriyeti kapsamında paylaşımlarda bulunmakta ve dini tebliğ 

44 Akpınar, “I�slam Hukuku Açısından Sosyal Medya”, 501.
45 Müslim, “Zikr”, 73 (No. 2722). 
46 Çalık, Sosyal Medyaya Dair Fıkhî Hükümler, 54-55.
47 Güneş, “Medyanın Olumsuz Din Algısına Etkisi”, 211–212.



KUR’AN YORUMUNDA DI��I�TALLEŞME VE DI��I�TAL ARAÇLAR 

<Bölüm Numarası><Akan U� stbilgi> 

195

faaliyetlerini arttırmaktadırlar. I�slâm dinine yönelik saldırılarda, birlik 
içinde hareket edebilmekte, bu haksız davranışları uslûbunca cevapla-
yarak vicdanları rahatlatmaktadırlar.

Dijitalleşmenin geldiği noktada bireylerin kontrol edilemeyecek 
derecede dı�nı� paylaşımlarla karşılaştığı da göz önüne alınırsa kutsalı 
sindirmek ve baskılamak imkansız hale gelmiştir. Bu noktada Müslüman-
ların dijitalleşmeyi kullanarak sosyal ağlarda sergiledikleri Müslüman 
kimliklerinin de üzerinde titizlikle çalışmaları gerekmektedir. Bir Müslü-
manın sosyal hayatında tutarlı davranışlarda bulunması ve dini kimlikle-
rinin zarar görmemesi için özen göstermesi beklenmektedir. Aynı şekilde 
sosyal ağlarda görünür olan sanal kimliklere de Müslümanlığı temsil için 
bir fırsat olarak bakmak ve bu hassasiyetle hareket etmek, I�slâm adına 
yaratılan olumsuz imajı bertaraf eden bir tutum olacaktır.

Bugün insanlık yoğun bir şekilde dı�nı� bilgiye maruz kalmaktadır. 
Bunlar çoğunlukla bilinçsiz yayınlardır. O� rneğin, televizyon kanalları 
arasında dı�nı� ağırlıklı yayınlar her geçen gün artmaktadır. Film, dizi, 
tartışma programları gibi çeşitli ortamlarda yetkin veya yetkin olmayan 
kişilerce dinin tartışıldığına sık rastlanır olunmaktadır. Pek çok internet 
sayfasında, radyoda, mobil cihazlarda özellikle mübarek gün ve gecelerde 
yayınlanan görsel ve işitsel yayınlar bu bilgi akışını yoğunlaştırmıştır. 
Tüm bunlar medyanın dini eğitim ve dı�nı� formasyon edinmede güçlü bir 
kaynak olduğu düşüncesini desteklemektedir.48

Dijital aygıtlardan medya, bireyin kişisel değerlerinin oluşmaya 
başladığı çocukluk ve gençlik döneminde, büyük oranda belirleyicidir. 
Dı�nı� bilgi açısından bakıldığında kontrol etmesi imkânsız halde çok sayıda 
değişken bilgi içeriği söz konusudur. Medyanın bu yönü ‘medya okurya-
zarlığı’ kavramının gelişmesini sağlamıştır.49 Medya okuryazarlığının 
kavramsallaşması bireyi medya araçlarının olumsuz etkisinden korumak 
amacıyla ortaya çıkan akademik çabalara paralel meydana geldiği 1980’li 
yılların sonuna tarihlendiği bilinmektedir. Din ve medya bağlamında ise 
çok daha geç konuşulmaya başlanmıştır. Dı�nı� medya okuryazarlığı diji-
talleşme olanaklarıyla gerçekleştirilen din ve ahlak eğitimi aşamalarında 
etkin bir yarar sağlamasının yanı sıra dijital medyayı kullanan her yaştan 
bireyin dini ve ahlakı� gelişimlerinde maruz kalabilecekleri olumsuz 

48 Bayramali Nazıroğlu, “Din Eğitiminin Gerekliliği Açısından Dini Medya Okuryazarlığı”, Dilbi-
limleri Akademik Araştırma Dergisi 15/2 (2015), 200.

49 Nazıroğlu, “Din Eğitiminin Gerekliliği Açısından Dini Medya Okuryazarlığı”, 192-193.
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etkilerden koruyan medyayı kullanma becerisini edinmeyi sağlayacaktır. 
Bu noktada dı�nı� medya okuryazarlığını gerekli kılan iki başlıktan bahse-
dilebilir. Bunlardan ilki bireyin kişilik özellikleri ikincisi ise medyanın 
durumudur. I�nsanlar sosyal, psikolojik, zihinsel ve duygusal açıdan farklı-
laşmakta her konuda eşit bilgi ve tecrübeye sahip olamamaktadır. Bundan 
dolayı medyada daha az bilgi ve tecrübe sahibi olanlar tecrübeli ve bilgili 
olanlara nazaran doğru bilgiyi seçme noktasında zayıf durumdadırlar. 
O� zellikle gençler bedensel özelliklerinin farkına vardıkları ve topluma 
birey olarak katılım sağladıkları çağlarda aileden aldıkları dini eğitim ile 
medya kaynaklı farklı bilgiler arasında kafa karışıklığı yaşamakta nefsin 
getirdiği hazlar ile dinin kontrol sistemi arasında ciddi bir stres yaşamak-
tadır. Medya ise din ile ilgili doğru yanlış birçok bilgiyi barındırmakta ve 
bunlara erişmek hiçte zor olmamaktadır. Bu karmaşık bilgi yığını arasında 
dijital dünyanın yerlileri olan gençleri dijital ortamda yeni formatlarla 
yönlendirme yapılması, bireyde doğru dini bilginin içselleştirebilmesine 
katkı sağlayabilecektir.50

I�nternetin ergenlerin dı�nı� hayatına katkı sağlayıp sağlamadığıyla 
ilgili yapılan bir araştırmaya göre lise öğrencilerinin sadece % 12’si dı�nı� 
hayatlarını geliştirdiğini ifade etmiştir. % 48’i internetin dı�nı� hayatlarını 
olumsuz yönde etkilediğini bildirmiştir. Bu oranlara internet ve sosyal 
medya ağlarında I�slâm aleyhine Müslümanları terörist olarak gösteren 
video ve paylaşımlar neden olmuştur. Geri kalan % 40 oranındaki kısım 
ise interneti dı�nı� bilgiye ulaşmak amaçlı kullanmamaktadırlar. I�nternet 
hızının arttığı ve internet ağının bu denli genişlediği bir zamanda inter-
netin olumlu katkısından ziyade olumsuz din algısını pekiştirici etkile-
nilmesi elbette ki çok üzücü bir durumdur. Burada I�slâmı� bilginin, dijital 
kanallarla kişilerin olumlu dı�nı� kimlik gelişimleri için nasıl kullanılabi-
leceği üzerine düşünülmesi gerekmektedir. Bununla birlikte araştırma 
yapılan öğrencilerin dı�nı� içerik araştırmak için interneti kullanmadıkla-
rından ötürü ilgili sitelerden haberdar olmadıkları görülmektedir. Araş-
tırma, internette din ile ilgili yapılan aramalarda gençlerin ilk karşılaştık-
ları siteye müracaat ettiklerini, bu konuda seçici olmadıklarını da göster-
mektedir. 51 Dı�nı� bilginin kalitesine dair bir sorgulama içinde olmadıkları 
gibi dini bilgiye ulaşma amaçlı kullanmıyor olmaları da dijitalde gençlerin 
ilgisinin dine çekilemediği göstermektedir.

50 Nazıroğlu, “Din Eğitiminin Gerekliliği Açısından Dini Medya Okuryazarlığı”, 196-198.
51 I�brahim Gürses– Esra I�rk, “I�nternet Kullanımı Ve Ergenlerin Dini Gelişimleri U� zerine Bir 

Araştırma”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27/1 (2018), 132–133.
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Dijital medyanın çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etkilerinin 
görüldüğü söylense de yetişkinleri de etki altına almaktadır. Dı�nı� medya 
okuryazarlığını tercih etmek yerine medyanın olumsuz yönlerini öne 
çıkararak geliştirilen korumacı yaklaşım, bireyin medya karşısında pasif-
leşmesine neden olmaktadır. Ayrıca, sağlıksız dı�nı� bilginin yayılmasına ve 
bireyin savunmasız kalmasına neden olmaktadır.52 O� zellikle dı�nı� medya 
okuryazarlığı konusundaki hassasiyet, medyanın dı�nı� değerlere karşı bir 
tehdit kabul edilmesi noktasında önem kazanmaktadır. Bununla birlikte 
hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen medyanın din ve ahlak eğiti-
minde taşıdığı risklerin yanı sıra yeni bilgilerin hızla aktarımı ve kazanımı 
ile din eğitiminde yeni araçların kullanımına imkân veriyor olması da dı�nı� 
medya okuryazarlığını gerekli kılmak için yeterlidir.53

2020 yılı ile başlayan Covıd-19 virüs salgının oluşturduğu pandemi 
koşulları nedeniyle belirli mekan ve zaman içinde yapılan toplantılar ve 
eğitimler yerini online toplantı ve eğitimlere bırakmıştır. Pandemi öncesi 
dı�nı� bilgiyi akademik boyutta ele alan STK ve fakülteler imkanların sınırlı-
lığından dolayı kontenjan belirleyerek sınırlı sayıda katılımcıyla eğitimler 
düzenleyebiliyordu. Şartları taşımayan ya da katılma imkanı olmayan 
kişiler bu eğitimleri almaktan mahrum oluyorlardı. Pandemi sonrası 
zaruret halini alan uzaktan eğitimin sağladığı imkanlar, birçok online 
seçeneği beraberinde getirdi. Dijitalleşmenin bu yönüyle, eğitimde eşit-
liği gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür. O� zellikle kültür kentlerinde 
ilmi aktivitelerin yoğunluğu, taşra kabul edilen şehirlerde görülmemek-
teydi ve taşrada yaşayan halk bunun yoksunluğunu yaşamaktaydı. Fakat 
kötü bir vakıanın rahmeti olarak görülebilecek online eğitimlerin web 
siteleri ya da sosyal medya kanalları aracılığıyla mekan ve sınır aranmak-
sızın erişilebilir olmasını dini eğitim açısından olumlu bir sonuç olarak 
yorumlamak mümkündür.

Bu minvalde dini bilginin asıl kaynaklardan, doğru ve sistematik 
bir şekilde öğrenilmesini sağlamak amacıyla Diyanet I�şleri Başkanlığı, 
I�lahiyat ve I�slami I�limler Fakülteleri ile STK’lar, tarikat-cemaatler bu 
kanalları kullanarak tebliğ ve eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır. 
I�slâmı� eğitim, I�slam düşüncesi ve tefekkürü ile vaaz ve irşat faaliyetleri, 
ilmi birikime sahip hocalar tarafından çeşitli içeriklere sahip çok sayıda 
web siteleri ve Youtube başta olmak üzere çok sayıda sosyal medya 

52 Nazıroğlu, “Din Eğitiminin Gerekliliği Açısından Dini Medya Okuryazarlığı”, 202.
53 Nazıroğlu, “Din Eğitiminin Gerekliliği Açısından Dini Medya Okuryazarlığı”, 217. 



198 İSLAM VE YORUM V

İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

kanallarıyla yürütülmektedir. Bunlar dijital dünyada bir tür dini yaşamayı 
mümkün hale getiren, dini bilginin aktarımı ve üretimine katkı sağlayan 
ciddi çabalardır.

Bununla birlikte dijitalleşmenin sunduğu uzaktan eğitim öncesi gele-
neksel eğitimin en önemli özelliği, hoca-öğrenci diyaloğu içinde geçen 
her yönüyle eğitim sürecini zenginleştiren ders meclisleridir. Bu dijital 
süreç ise dini bilgiyi, yürütüldüğü zeminin kurallarıyla öğretmeyi zorunlu 
kılmaktadır. Bu da geleneksel eğitimin barındırdığı hocanın öğrencisinin 
gelişimini yakından takip etmesi ve kontrol edebilmesi ile hoca ve öğren-
cinin bir mecliste bulunarak hemhal olması, öğrencinin hocanın tavrından 
ve ahlakından edinebileceği bütüncül olarak kazanımlara imkan verme-
mektedir.54

Pandemiden sonra artan dijitalleşmenin oluşturduğu farkında-
lıkla hareket eden kurumlardan biri Diyanet işleri başkanlığı olmuştur. 
Online vaaz, kandil programları ve eğitim faaliyetlerini dijital ortamda 
arttırmaları, dini dijital platforma taşıma gayretlerinin başında gelmek-
tedir. Diyanet mensuplarından sosyal medyada daha da aktif olmaları 
çağrısında bulunan Diyanet I�şleri Başkanı Ali Erbaş, din görevlilerinin 
toplumu iyiliğe ve güzelliğe davet ile kötülükten men etme sorumlulukla-
rını vurgulayarak sosyal medya ve dijital ortamlardan düzenli bir şekilde 
vaaz, irşat ve eğitim faaliyetlerine devam etmelerini hatırlatan bir açık-
lamada bulunmaktadır. Diyanet personelinin Allah Resûlü’nün bıraktığı 
Kur’ân ve Sünnet emanetine bu mecralarda da sahip çıkarak üstlendikleri 
ulvi görevin şükrünü eda etmek için iyiliğe ve hayra davette ısrarcı olma-
ları gerektiğinin altını çizmektedir.. 55

Diyanet I�şleri Bakanlığı’nın dijitalleşmeyi irşat ve tebliğ faaliyetle-
rinde kullanma ve çağın koşullarında dini tebliğ faaliyetlerinin yürütül-
mesi yönündeki gayreti gün geçtikçe artmaktadır. Geçtiğimiz yıl dijital 
yayıncılığın basılı yayınlara oranla artmasının ardından başkanlık bünye-
sinde Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kurulmuştu. Türkiye’deki ilmi 
birikimin dünyaya duyurulmasının amaçlandığı proje, dijitalleşmenin 
geldiği noktada çok büyük bir kazanım olmuştur.56 Son olarak I�stanbul 
Müftülüğü’nün Diyanet I�şleri Başkanlığı yayınları kapsamında çeşitli 

54 Maraz, “Dini Kimlik Oluşumunda Sanal Kitlesel I�letişimin Etkisi”, 56–57. 
55 https://www.yenisafak.com/hayat/diyanet-isleri-baskani-erbastan-din-gorevlileri-

ne-pandemi-mesaji-3591745 . 
56 https://diniyayinlar.diyanet.gov.tr/Detay/377/dijital-yayınlardairebaşkanlığıkuruluyor. 
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dergi ve eserleri seslendirmek adına yeni bir adımı söz konusudur. TRT 
ve I�stanbul Müftülüğü’nün işbirliği içinde gerçekleştirilecek olan çalışma 
için 230 müftülük personelinden seçilen 32’i kişiye TRT Spikeri Mehmet 
Çelikyay eğitim verecektir.57 Diyanetteki bu son gelişmelerle birlikte özel-
likle pandemi sürecinin dijital uzamda dini bilgi akışının hızlandığını ve 
farklı arayışların denendiğini görmek mümkündür. Bu gibi atılımlar diji-
talin imkanlarını dinin hizmetinde kullanmak adına önemli adımlardır.

Sonuç

Bugün dı�nı� yaşantıyı, sanal dünyadan ayrı düşünmek mümkün 
değildir. Müslümanlar, dijital dünyaya gözlerini kapayarak bu mecrayı yok 
saymak yerine dini medya okuryazarlığı, sosyal medya ilmihali gibi meka-
nizmaları çalıştırarak dijital dünyada din ile yaşamanın imkanını araş-
tırmalıdırlar. Evlerden internet erişim oranları, sosyal medya kullanım 
oranları ve mobil cihazlardan internete erişim gün geçtikçe yükselmek-
tedir. Buna rağmen araştırmalar özellikle internetin içine doğan dijital 
yerlilerin sanal medyada dine olan ilgilerinin çok düşük olduğunu tespit 
etmektedir. Dijitalle olan bağları düşünüldüğünde özellikle genç kuşağın 
dı�nı� eğitiminde dijital dünyanın araçlarını kullanmanın gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Bu, dijital yerlilerin bu teknolojiye olan merakları, dı�nı� 
bilginin eğitim-öğretiminde ihmal edilmemesi gereken bir noktadır.

Diğer yandan dindar çevreler ilk olarak karşı çıktıkları dijital dünyanın 
zararları konusunda haksız sayılmamaktadırlar. Dijitalleşmenin dini 
popülerleştirerek değersizleştirdiği, toplumdaki dini erozyonu hızlan-
dırdığı ve dinin sınırlarının aksine sınırsız bireyselliğe ve özgürlüğe kapı 
araladığı görülmektedir. Bununla birlikte dindar camia kurallarını kendi 
koymadığı bir mecrada seyir halinde ilerlemektedir. Bireyin dünya haya-
tında davranış geliştirirken helal ve haram dengesini kurmasını isteyen 
dinin, dijital uzamda başıboş bırakacağını düşünmek doğru bir çıkarım 
olmayacaktır. Dijitalleşmeyle birlikte hayatımıza dahil olan sosyal ağlar, 
Müslüman birey için yeni bir sorumluluk alanıdır. Kişinin sosyal haya-
tında nasıl ki Kur’ân ve sünnetin verdiği hükümlere göre hareket etmesi 
gerekiyorsa bir üçüncü uzam olarak kabul edilen dijital dünyada da bu 
sınırları gözetmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu konuda yapılan az da 

57 https://www.trthaber.com/haber/guncel/istanbul-muftulugunun-sesli-kutuphanesin-
de-seslendirme-yapacak-personeller-icin-kurs-acildi-565269.html. 
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olsa çalışma58 mevcut olsa da sınırsız materyalin kontrol edilemezliği 
karşısında dindar bireyin dijitaldeki sınırlarını belirleyen araştırmalara 
ihtiyaç vardır.

O� te yandan reeldeki cemaatlerin sanalda örgütlü bir şekilde dı�nı� 
bilgiyi paylaşması ve birlikte çevrim-içi dı�nı� pratiklere katılması söz 
konusudur. Dijitalleşmeye olan maruziyet göz önünde bulundurulursa 
bu etkileşimin kişinin kimlik oluşumunda üst düzey katkıya sahip olduğu 
söylenebilir. Araştırmalar, kişilerin bilgi edinme kaynakları arasında 
dijital platformaları ilk sırada ele almaktadır. Şüphesiz ki bu dijitalleşme, 
dindar bir bireyin dini daha iyi yaşamasına imkan veren olanakları barın-
dırmaktadır.

Dijital medyanın I�slamofobi gibi I�slâm dini aleyhindeki tavırlara karşı 
örgütlü bir şekilde anında geri bildirimlerle cevaplama imkanı vermesi 
ve dinin baskılanması ve sindirilmesi gibi tutumlara fırsat tanımamasını, 
dijital dünyanın kontrol edilemezliğinin olumlu bir sonucu olarak görmek 
mümkündür. Bu noktada Müslümanın I�slâm dinini sosyal ağlardaki kimli-
ğiyle de temsil gücüne sahip olduğu unutulmamalıdır. Sosyal ağlardaki 
hareketleri, paylaşımları ile dı�nı� hassasiyetlere uygun davranan ve dijital 
dünya haricinde de tutarlı olan bir Müslüman dini doğru temsil etme 
gayretini sürdürmektedir.

Dı�nı� bilgi akışının bu kadar arttığı bir zamanda dı�nı� bilgiyi almak için 
yeterli donanıma sahip olunmaması, ehliyet sahibi olmayan otoritelerce 
verilen yanlış dini bilgi edinimine neden olmaktadır. Bu sebeple dijital 
dünyada dı�nı� bilginin sağlıklı bir şekilde paylaşımı için gerekli çabayı 
göstererek, muhatap kitlenin araştırmaya önem vermesi ve en doğru 
kaynağa gitmeye çalışması yönünde bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Kutsal kitaplar başta olmak üzere din ve eğitimi kapsamında değer-
lendirilebilecek dijital materyalin, web tabanlı site ve sosyal ağlarda 
dindarların hizmetine sunulması ve mobil cihazlardan erişilebilir dere-
cede seyyar bir hale gelmesi dı�nı� etkileşimi arttırmıştır. Çağımızda diji-
talleşmenin artarak devam etmesi dinin sanal dünyadaki izdüşümlerini 
takip etme olanağı sunmaktadır. Dijitalleşmenin bireyin dini pratiklerini 
yerine getirmedeki katkısı yadsınamaz bir gerçektir.

58 Bk. Şişman, Nazife, Dijital Çağda Müslüman Kalmak, (I�stanbul: I�nsan Yayınları, 2016), Yıldız, 
İnternet Fıkhı, (I�stanbul: Tahlil yayınları, 2018); Abdülaziz Kıranşal, Gençlere Sosyal Medya 
İlmihali, (Ankara: MGV Yayınları, 2020).



KUR’AN YORUMUNDA DI��I�TALLEŞME VE DI��I�TAL ARAÇLAR 

<Bölüm Numarası><Akan U� stbilgi> 

201

Söz konusu çevrim-içi pratiklerin kişinin maneviyatındaki karşılığı 
ve tatmin seviyesi yeni bir araştırma alanıdır. Bu minvalde Müslüman-
ların dijital dünyadaki konumu tespit edilebilmeli, dijitalde olmalarının 
avantajları ve dezavantajları tartışılabilmelidir. Müslümanlar dijital 
dünyanın nesnesi olmak yerine öznesi olarak konumlanmanın yolları 
üzerinde düşünmeli ve bu dijital dünyayı iyi yönetir hale getirecek eğitim-
lere yönelmelidir.
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Giriş

Kâinattaki her varlığın kendine has özellikleri, hayatın devamına 
katkıları ve varlık hiyerarşisinde bir anlamı vardır. Burada “anlam”la bilin-
meyene dair elde edilen malumat değil hem özgür hem de birbirine bağlı 
özgül varlıkların hayat serencamındaki ilişkilerinin aksettiği bir mefhum 
kastedilmektedir. I�nsan sahip olduğu yetenekler ve ihtiyaçlar bağlamında 
bu anlam haritasının mihenginde bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle 
varlığa dair anlam haritası “insan”la anlam kazanmış olmakta; onun 
yokluğu beraberinde bir boşluğu ve anlamsızlığı getirmektedir. I�nsanın 
var edilişinden bugüne maddi ve ruhi planda verdiği bütün mücadele 
hayattaki anlam arayışıyla paralel yürümüştür. I�htiyaç ve yetiler devamlı 
süregelen bir mücadeleyi, gelişmeyi ve büyümeyi tetiklemiş, insan ister 
istemez anlam arayışı ve yaşam denilen serencamın bir parçası olmuştur.

I�nsanın içinde bulunduğu mücadele bir anlam ifade ettiği zaman yani 
yaptıklarına bir anlam verdiğinde hayata dair bakışı ile anlamsızlık gibi 
bir boşluğa düştüğünde gösterdiği reaksiyon ve verdiği mücadelenin seyri 
çok farklı olmuştur. Yaşam içinde her varlık farklı bir anlam ifade ettiği 
ve tek başına bazen anlamsızlığa mahkûm olduğu gibi insan da yapısı 
gereği diğer varlıklarla ve hemcinsleriyle sosyolojik bir yapının parçası 
olduğunda hayata dair anlam haritasında kendine aktif bir yer edin-
miştir. Bu aktif konum insanın yeti ve ihtiyaçlarıyla bir araya geldiğinde 

DİJİTAL EGEMENLİK,  
DEĞER KRİZİ VE DİN
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yaşam döngüsü durmaksızın bir devinimin tezahür alanı olmuştur. Bu 
alanda insan birincil varlık olarak hem kendisini hem de diğer varlıkları 
döngünün bir parçası haline getirirken kimi zaman doğadan kimi zaman 
rastlantı kabilinden nükseden bir olgudan yararlanmış ve bu birikimi ile 
ilk yaratılıştan bugüne kadar yol almıştır.

I�nsana bahşedilen ve onu diğer tüm varlıklardan ayıran seçme özgür-
lüğü (irade) onu mutlak iyi veya mutlak kötü olmaktan veya bir eşyaya 
eşdeğer görülmekten öte bir potansiyele sahip kılmıştır. I�rade özgürlüğü 
ise tek başına değil farklı seçeneklerin söz konusu olduğu durumlarda 
bir anlam kazanmaktadır. Yani iyi-kötü, güzel-çirkin veya doğru-yanlış 
gibi farklı tercihlerin mümkün olmadığı durumlarda özgür bir iradeden 
bahsetmek abes olacaktır. Farklı seçenekler özgür bir iradeyle bir araya 
geldiği zaman ise bütün bunlar yeni bir kavramı gerekli ve zorunlu 
kılmaktadır: Sorumluluk. Zira sorumluluğun olmadığı bir özgürlük alanı 
aynı zamanda büyük bir kaos ve kargaşanın merkezi olmaya ya(t)kındır. 
I�şte burada irade, ihtiyaç ve yeti kavramları beraberinde başka soru(n)
lara kapı aralamaktadır: I�nsanın sorumluluğunu ne belirleyecektir? I�nsan 
hangi değer(ler)i dikkate alacaktır? Doğru-yanlış veya iyi-kötünün kıstası 
ne olacaktır? I�nsan için insanı� olan nedir?

I�nsanın hayat serencamı sanayi devrimine kadar belki olması gereken 
bir hız ve şiddette devam etmiştir. Sanayi devrimiyle beraber makinayla 
tanışan insan, hayatına makinaları da katarak yoluna devam edecektir. 
Böylece daha az insanla daha çok iş görecek, varacağı yere daha hızlı 
ulaşacak ve “doğaya hükmetme ve onu egemenliği altına alma” yolunda 
daha emin adımlarla ilerleyecektir. Artık hükmetme konusunda insan 
aklı ile doğal güçler -hakikatte hiç öyle olmasa da- işbirliği etmişçesine 
çalışacak ve insan her gün yerin derinliklerinden uzayın uçsuz sınırlarına 
doğru daha çok nüfuz ederek durmaksızın yol alacaktır. Her yeni başarı 
insanın hükmetme yolundaki arzusunu kamçılayacak ve bu döngü bir 
kartopu gibi sürekli büyümekle yetinmeyip atomu da parçalayarak bir 
çığa dönüşecektir. Ne var ki bunun çığ olduğunun fark edilmesi ya da 
kabullenilmesi Hiroşima ve Nakazaki’den sonra anlaşılacaktır.

Sanayi devrimiyle başlayan makinalaşma dönemi günden güne 
o kadar yol almış ve insan hayatında o kadar yer edinmiştir ki insanın 
artık bu gelişmeleri takip edip değerlendirecek vakti dahi kalmamıştır. 
Uzak mesafeleri hayal edilemeyecek kadar çok kısaltan insanın son iki-üç 
asırdır yaşadığı değişim ve savrulmayı değerlendirecek bir “vakit” dahi 
bulamaz hale gelmesi son derece ilginçtir. Neden? Çünkü bilimin gücünü 
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arkasına alan tekniğin büyüsü insanın zihnini o kadar çok kuşatmıştır ki 
her yeni gelişmeyi ve her yeni makinayı kendisi için bir zafer saymaktan 
asla geri durmamıştır. Artık insan gelişmeleri değil gelişmeler insanı 
yönlendirir konuma gelmiş görünmektedir. Zira insan, bugün koşullandığı 
yaşam döngüsünün merkezine makinayı yerleştirmiş, onu hayatın vazge-
çilmez unsuru kılmıştır. Makinaların ve dijital zekâların duygudan yoksun 
olmaları, her gün insani olanı biraz daha kemirerek yavaş yavaş yok etme-
leri ve insanı kendilerine tutsak etmeleri neredeyse önemli olmaktan 
çıkmıştır. Bugün büyüme ve gelişme insanın iç dünyasını, psiko-sosyal 
durumunu belirsizliklere savursa dahi çoğu zaman alışılagelmiş konfor-
mist yaşam biçimi bunların görmezden gelinmesine sebep olmaktadır. Bu 
yaklaşım makina ve gelişmelerin hayatımızdan neler götürdüğüyle pek 
ilgilenmemektedir. Çünkü yaşattığı ve gösterdiği “bilimsel” açıklamalar 
göz boyamak için yeterli gelmektedir.

I�nsan, bugün hayatına giren dijital makinaların hayatından neler 
götürdüğünü görmezden geldiği sürece, savrulduğu anlamsızlık boşlu-
ğundan kurtulması zor görünmektedir. Bunun için hem bireysel hem de 
toplumsal bir değer merkezli duruş ve savunma kaçınılmazdır. I�nsanın 
kendine özgü, içsel, hayatına anlam katan değerlerinin yozlaştığını fark 
etmesi kâfi gelmeyecektir aynı zamanda dijital sistemlerin her gün onu 
makinalaştırdığını ve yozlaştırdığını da fark etmesi gerekir. Bu “değer” 
ve “ne yapması gerektiği” konusunda sadece insanın kadim bilgi tecrübe-
sinden değil aynı zamanda hayatın anlam haritasını “doğru” oluşturmaya 
yardımcı olan dini öğretiden de yararlanması kaçınılmazdır. I�nsan bugün 
her zamankinden daha çok içsel bir dizayna ve ruhi olgunluğa muhtaç 
hale gelmiştir. Yozlaşmamış sahih bir dini bilgiden bağımsız bir değer 
analizi ise imkânsız görünmektedir. Bu dini bilginin kaynağı tarihte farklı 
isimlerle yoluna devam etmiş olsa da bugün insanlığın sadrına şifa olacak 
ve onu çıkmazlardan kurtaracak yegane dini öğretinin adı I�slam’dır. Bu 
araştırmada insanı insana bırakmayacak kadar içimize giren dijitalleşme 
ve makinalaşma teknolojileri üzerine değer merkezli bir analiz hedef-
lenmiştir. I�tiraf etmek gerekir ki -yukarıda ifade edildiği üzere- insanın 
büyüsüne kapıldığı olguları tenkit etmesi hiç de kolay değildir. Bu sebeple 
insanın neler kaybettiğini hatırlatmak kendi başına bir başarı sayılabilir.

1. İnsan, Teknoloji ve Değer Krizi
Kâinatta yaratılmış varlıkların en mükerremi insandır. Bizzat 

ilahi irade onun yaratılışındaki eşsiz sanata dikkat çekmiş, ona “kendi 
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ruhundan üflemiş”1 ve onu “halife” olarak nitelemiştir.2 Kur’ân-ı Kerim bir 
yandan insanın Allah tarafından özenle yaratıldığına işaret ederken diğer 
taraftan onun zaaflarına da dikkat çekmiştir.3 I�nsanın sahip olduğu vasıf-
ları ve yüklendiği emanet, onun yeryüzündeki varlığının temel anlamla-
rından birini ifade etmektedir. Söz konusu misyonunu icra ederken aşması 
gereken en önemli engel yine insanın kendisidir.4 Çünkü insan yaşamının 
en büyük sorunu bizzat “insan” sorunudur.5 Zira imtihan gerçeğinin ve 
fıtratının bir gereği olarak vefa ile nankörlük, sonsuzluk arzusu ile geçici 
hazlara düşkünlük, cömertlik ile cimrilik, ümit ile ümitsizlik, tevazu ile 
kibir, sabır ile acelecilik, hakikati ikrar ile gerçeğe karşı direnme, imana 
kabil olmakla inkârcılık gibi olgular insanın önünde bir tercih olarak 
devamlı karşı karşıya kaldığı hususlardır.6 Bu sebeple insana verilen yeti 
ve seçme özgürlüğüyle kendisini değerli kılması veya aşağılık bir duruma 
düşürmesi de mümkündür.7

I�nsan, sahip olduğu özellikler sebebiyle mükerrem kılındığı gibi 
kâinattaki sayısız nimet de onun hizmetine verilmiştir.8 Kur’ân bu hizmete 
verme olgusunu aynı zamanda emanet olarak nitelendirir.9 Kur’ân’daki 
insanla ilgili ayetler, insanın Yüce Allah’ı temsil edecek ve sorumluluk 
alacak bir yetide yaratıldığını ancak kendisini hem şerefli kılacak ulvi 
özelliklere hem de değersiz kılacak zaaflara sahip olduğuna işaret eder. 
I�nsanla ilgili kullanılan “halife”10 ve “emanet”11 kavramlarını bu meyanda 
ele almak daha isabetli görünmektedir. M. Esed’in (1900-1992) “ben 

1 el-Hicr 15/29; es-Secde 32/9; Sâd 38/72.
2 el-Bakara 2/30; el-En‘âm 6/165; en-Neml 27/62; Fâtır 35/39.
3 el-Bakara 2/30-31; en-Nisâ 4/1; el-A‘râf 7/11; el-Hicr 15/26-31; el-Ahzâb 33/72; Sâd 

38/71-73.
4 I�lhan Kutluer, “I�nsan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (I�stanbul: TDV Yayınları, 

2000), 22/321.
5 Ali Şeriati, İnsanın Dört Zindanı, çev. Hüseyin Hatemi (I�stanbul: I�şaret Yayınları, 1997), 8.
6 A� l-i I�mrân 3/14; Hûd 11/9-11; Yûsuf 12/53; en-Nahl 16/4; el-I�srâ 17/83,100; el-Enbiyâ 

21/34-35, 37; el-Mü’minûn 23/78; el-Mülk 67/23; el-Kıyâme 75/20-21; Abese 80/17, 23; 
eş-Şems 91/7-10; el-Leyl 92/4; et-Tı�n 95/4-6; el-A� diyât 100/6-8.

7 et-Tı�n 95/4-5.
8 el-I�srâ 17/70.
9 el-Ahzâb 33/72.
10 el-Bakara 2/30; el-En‘âm 6/165; Yûnus 10/73; en-Neml 27/62; Fâtır 35/39; Sâd 38/26.
11 el-Ahzâb 33/72.
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yeryüzünde bir halife yaratacağım”12 ayetini mülkiyetin kendisine emanet 
edileceği anlamında “ben yeryüzünde ona sahip çıkacak birini yarataca-
ğım”13 şeklinde açıklaması emanet-sorumluluk ilişkisine işaret etmek-
tedir.

I�nsanın yeryüzünde varoluş hikmeti yeryüzünü imar etmek, kulluk 
yapmak ve kendisine tevdi edilen halifeliğin sorumluluğunu yerine 
getirmektir.14 Bu vakıa, insanın yaşama dair oluşturacağı anlam harita-
sının temel taşlarını oluşturmaktadır. Kişi, insanın kendine has/özgü 
yaşamının içini dolduramadığı veya boşalttığı zaman geriye kalan şey 
boşluk olacaktır.15 Logoterapinin kurucusu V. E. Frankl’e (1905-1997) 
göre kişinin kendi yaşamında bir anlam bulma arayışı insandaki temel 
güdülendirici güçtür.16 Savaş veya diğer insan faaliyetlerinin amacı insan 
hayatını anlamlandırmak ve insan hayatında bulunan anlamı keşfet-
mektir.17 I�nsanların yaşamlarını sağlayacak çok şeye sahip olmalarına 
rağmen uğruna yaşayacakları bir şeyin olmaması veya araçlara sahiplik-
lerinin yanında amaçlardan yoksun oluşları ise anlamsızlığın sebebidir.18 
O� zellikle varlığa dair algılarımızın sekülerleşmesi ve yaşamın aşkın dini 
değerlerden arındırılması -Tanrı hem kâinatın hem de beşeri varoluşun 
ontolojik ilkesi olduğundan- özlenen mutluluk yerine insanlığı varo-
luşsal bir çıkmaza sürüklemiştir.19 Gerçekte insanın ihtiyaç duyduğu şey, 
gerilimsiz bir durum olmayıp insanın uğruna çaba göstermeye değer 
bir hedefinin olması, özgürce seçilen bir amaç için uğraşması ve müca-
dele etmesidir.20 Kişinin anlamla ilgili yaşayacağı boşluk bir başka ifade 
ile anlamsızlık girdabına düştüğünde varacağı nokta anlamsız bir ölüm 
beklentisi ve umutsuzluk olacaktır.21 Zira anlam arayışının boşa çıkması 

12 el-Bakara 2/30.
13 Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı, çev. Cahit Koytak - Ahmet Ertürk (I�stanbul: I�şaret Yayınla-

rı, 2002), 11-12.
14 Ebü’l-Kâsım Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-I�sfahânı�, ez-Zerîa ilâ mekârimi’ş-şerîa 

(Kahire: Dârü’s-Selâm, 2007), 82-83.
15 Lewis Mumford, Makina Efsanesi, çev. Fırat Oruç (I�stanbul: I�nsan Yayınları, 1996), 325.
16 Viktor E. Frankl, İnsanın Anlam Arayışı, çev. Selçuk Budak (I�stanbul: Okuyan Us, 2009), 113.
17 I�smet O� zel, Üç Zor Mesele (I�stanbul: Tiyo Yayıncılık, 2014), 174.
18 Frankl, İnsanın Anlam Arayışı, 152.
19 Temel Yeşi�lyurt, “Küreselleşen Dünyada Kültürel Değerler”, Eskiyeni 2 (2006), 28.
20 Frankl, İnsanın Anlam Arayışı, 119.
21 Mumford, Makina Efsanesi, 580.
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bizzat öldürücü bir vakıadır.22 Bu meyanda insanın ihtiyaç duyacağı 
cevaplar “anlamı nerede arayacaktır” sorusunda gizlidir. I�nsanın her daim 
cevabını aradığı “nereden gelip nereye gittiği” türü soruları da bu anlam 
arayışıyla ilgilidir. Arayış ve anlamlandırma serüveninde bulacağı “doğru” 
cevaplar aynı zamanda insanı anlamsızlık boşluğundan da kurtaracaktır. 
Doğru cevapları bulduğunda hayatı ve eşyayı “meta” olarak değil “anlamlı 
ve değerli bir varlık” olarak algılayacaktır. Ancak burada başka temel bir 
soru(n) ortaya çıkmaktadır: I�nsan en temel kadim soru(n)larının (doğru) 
cevabını hangi kaynakta arayacaktır? I�şte burada din devreye girecek 
ve insanın sadece fiziki (ayn) bir varlık olmadığını aynı zamanda meta-
fizik (gayb) yönünün ve değerinin de bulunduğunu insana öğretecektir. 
Böylece insanın peşinden koştuğu kadim soru(n)ların cevabı tek boyutta 
değil farklı boyutların birlikteliğinde aranacaktır. Zira insanın bilim tecrü-
besi tek başına bu kadim soru(n)lar için sadra şifa bir öğreti geliştire-
memiştir.23 Hâlbuki zalim ve soğuk bir dünyada dinin sıcaklık, teselli ve 
psişik (ruhsal) bir güç kaynağı olduğu herkesin ittifak ettiği bir konudur.24

I�nsanın ne olduğunu açıklamadan ve insanın kendi yaratılışını temel 
alarak izlemesi gereken son ve öz amaçların hangileri olduğunu belirle-
meden yeryüzündeki hiçbir öğretinin başarılı olması mümkün görünme-
mektedir.25 I�slam, insanı “insan” olarak yani tanımı kendinde mündemiç 
bir varlık olarak ele almaktadır. Böylece insan, arzu ve tatminin ağır 
bastığı hayvani yaratılışla, aklın ve ilmin bütün varlığını kapladığı melek 
yaratılışının ortasında bir yer edinmiş olmaktadır.26 Bu meyanda, maddi 
gelişmişliğin ötesinde, I�slam tasavvurunun inşa ettiği insan tipinin, 
yeryüzünde, A� demoğlunun mevcudiyetine dair bir anlam getirişi yalnızca 
Müslümanlara has olup I�slami öğretilerden beslenenler dışındaki hiçbir 
topluluğun ulaşamadığı bir üstünlük arz etmektedir.27 Zira insan, sadece 
maddi olan bir varlıktan başka bir şey değilse, madde yapısında olmanın 
boyutlarından öteye geçmesi mümkün olmayacaktır.28

22 Frankl, İnsanın Anlam Arayışı, 151.
23 Muhammed Seyyid Cüleynid, el-Vahy ve’l-insan (Kahire: Dâru Kubâ, ts.), 228-229.
24 Thomas A. Idinopulos, “Din Nedir?”, çev. Temel Yeşilyurt, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakül-

tesi Dergisi 5/5 (1999), 158.
25 Şeriati, İnsanın Dört Zindanı, 10.
26 O� zel, Üç Zor Mesele, 111.
27 O� zel, Üç Zor Mesele, 227.
28 Şeriati, İnsanın Dört Zindanı, 30.
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I�nsan, salt maddi bir olgu değil aynı zamanda meta-fizik yönü olan 
farklı istidatta bir gerçekliktir. I�nsan, kendisini sadece madde boyutunda 
bir varlık olarak gördüğünde boğuşacağı en büyük problem ruhi boşluk 
ve anlamsızlık olacaktır. Var olmak dolayısıyla varlık ve buna bağlı olarak 
hayatın anlamsızlaşması, sonuç olarak insanı hem var olma hem de 
hayat yönünden meta-fizik bir değer (eşref-i mahlukât) olmaktan çıkarıp 
sıradan bir fizik nesnesi (esfel-i sâfilı�n) derekesine indirgemek demektir.29 
Yukarıda işaret edildiği üzere insanın ve hayatın hem fizik hem meta-fizik 
planda kendine has öz bir değerinin olduğunu fark etmesi ancak dini öğre-
tiyle -ki o da I�slam’dır- mümkün olacaktır. I�nsanla ilgili bakıldığında her 
fıtratın fâtırına (yaratıcısına) delaleti tabii olduğu için her insanın fıtra-
tında, vicdanının derinliklerinde bir hak duygusu ve marifetullah gizli-
dir.30 Ancak insanın yaratılış gayesine uygun olarak “bu hak duygusunu” 
ortaya çıkarıp besleyecek yegâne inanç sistemi I�slam’dır.31 Son evrensel 
dini öğreti olan I�slam, fizikle meta-fizik arasındaki ilişkiyi denge/itidal 
merkezli ele alarak kişinin sadece tinsel gelişimini değil aynı zamanda 
hayatın maddi boyutunu da ihmal etmemesini istemektedir. I�slam’daki 
kuşatıcılık ve evrensellik herhangi bir yorum, anlayış ya da teolojik 
kabulle şekillenen sonraki/tarihi bir vakıa değil bizzat dinin özüne ait 
zati değerler alanına ilişkindir.32 Bu meyanda konuyla ilgili olarak açığa 
kavuşturulması gereken soru(n) şudur: I�nsanın yaşadığı ruhi boşluk, 
anlamsızlık, değer bunalımı ve amaçsızlık “teknik” bir gelişme sebebiyle 
mi yaşanmaktadır?

I�nsan, yeryüzündeki serüveninin başlangıcından bu yana kendisine 
yüklenen sorumluluk misyonu ve fıtratının bir gereği olarak hayatını 
ikame etmek ve bir düzen kurmak için aletler ve teknikler geliştirmeye 
başlamıştır. Bu anlamda en çok kendi aklı� melekelerini kullanmış olsa 
da kimi zaman doğada var edilmiş bulunan düzenden kimi zaman da 
bizzat ilahi iradenin ortaya koyduğu bir sebepten esinlenmiştir. O� rneğin 
kutsal metinlerde bahsedilen Hâbil-Kâbil kıssasında, kardeşini öldüren 
Kâbil, onu toprağa gömebilmeyi bir kargadan öğrenmiştir.33 Dolayı-
sıyla her toplumun kendine has olarak geliştirdiği birtakım tekniklerin 

29 I�hsan Fazlıoğlu, Kendini Bulmak (I�stanbul: Papersense Yayınları, 2018), 22.
30 Hamdi Yazır Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili (I�stanbul: Eser Kitabevi, ts.), 6/3822-3823.
31 Ebü’l-Kâsım Mahmut b. Amr ez-Zemahşerı�, el-Keşşâf an hakâiki gavâmizi’t-tenzîl (Beyrut: 

Daru’l-Kitabi’l-Arabı�, 1987), 3/479.
32 Yeşi�lyurt, “Küreselleşen Dünyada Kültürel Değerler”, 36.
33 el-Mâide 5/27-31.
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olduğu malum bir durumdur. XVII. Yüzyıla kadar neredeyse her toplum 
alet kullanıcısıdır ve bu aletler iki amaca hizmet etmekteydi: i) Fiziksel 
hayatın belirli acil problemlerine çözüm üretmek; ii) Sanat, politika, 
efsane, ayin ve dinin sembolik dünyasına hizmet etmek. Bu amaçlarla 
geliştirilen aletlerin hiçbiri kullanıma sunuldukları kültürün itibar ve 
bütünlüğüne tecavüz etmiyorlardı.34 Eski toplumlarda geliştirilen teknik, 
inanç düzeninin emrinde, düşünce ve ahlak düzenine kafa tutmayan, 
düzenden kopmamış, yalıtılmamış bir özelliğe sahipti.35 Dolayısıyla teoloji 
veya meta-fizik, alet kullanan kültürler için düzen ve anlam sağlamakta; 
tekniğin insanları hâkimiyet altına almasını neredeyse imkânsız kılmak-
taydı.36

XV. yüzyılın sonunda başlayan dönem keşifler çağı olarak tesmiye 
edilmiştir. Bu dönemle XIX. yüzyıl arasında keşfedilen yenidünya ile bilim 
adamları, mucitler ve mühendislerin geliştirdikleri bilimsel ve teknik 
yenidünya güçlerini birleştirmişlerdir. Ancak her iki türde de bir gururun 
ve şeytani bir taşkınlığın izlerini görmek mümkündür. Zira iki şey hedef-
lemişlerdi: i) Keşfedilecek ve sahip olunacak doğal kaynaklar; ii) I�mal 
edilecek ve karlı bir şekilde satılacak mekanik güç ve suni zenginlik.37 Bu 
hedefleri gerçekleştirme yolunda Batı medeniyetinin ideallerine uygun 
olarak burjuvaziye hizmet edecek güç “teknik” olmuştur. Bu gücün bir 
manası ve niyeti vardı; yeryüzündeki faaliyetlerini zaman zaman bu niyet 
ve mana bütünlüğünde sürdürmüştür.38 “Tabiatın efendileri ve sahip-
leri olmak” meslekleri ve amaçları köklü şekilde farklı gözükse de kâşifi, 
maceracı tüccarı, bankeri, sanayici ve bilim adamını gizlice birleştiren 
tutku olmuştur.39

“I�nsanın ihtiyaçlarına cevap verme” olgusu her dönemde geliştirilen 
tekniklerin temel bir özelliğidir. Ancak özellikle sanayi devriminden 
önceki üretim sistemleri mahduttu. Estetik dizayn ve nitelik, salt nice-
liksel üretimin üstündeydi ve bu durum niceliksel kaygıyı makul insani 

34 Neil Postman, Teknopoli: Yeni Dünya Düzeni, çev. Mustafa Emre Yılmaz (I�stanbul: Paradigma 
Yayıncılık, 2006), 35.

35 Tuba Nur Dönmez, “Teknoloji ve Dini Değerler I�lişkisi: Değer Merkezli Bir Değerlendirme”, 
I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı (I�stanbul, 2013), 82.

36 Postman, Teknopoli, 38.
37 Mumford, Makina Efsanesi, 13-16.
38 O� zel, Üç Zor Mesele, 351.
39 Mumford, Makina Efsanesi, 137.
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sınırlar içinde tutuyordu. Ancak mekanik dünya resminde ise insana 
hayatta tek bir misyon verilmişti: “Tabiatı ele geçirmek.” Bu ise tüm doğal 
sınırları ve insani normları kaldırmak ve doğal süreçlerin yerine suni 
ve mamul muadiller ikame etmekle neticelenecektir.40 Modern teknikte 
doğaya makul olmayan bir talebi dayatma, bir saldırı ve meydan okuma 
karakteri mevcuttur. Bu meydan okuma doğada gizlenmiş enerjiyi kilit 
altından çıkarmakla, çıkarılan enerji dönüştürülmekle, dönüştürülen şey 
depolanmakla, depolanan şey yeri geldiğinde dağıtılmakla ve dağıtılan da 
sürekli yeniden devreye sokulmakla gerçekleşir.41 Bu zorlama ile artık bir 
bölge bölgeliğini, toprak topraklığını, tarla tarlalığını ve hatta bir nehir 
nehirliğini koruyamaz. Zira artık bölge bir kömür havzası, toprak bir 
maden yatağı, nehir de bir hidroelektrik santrali olmuştur.42

Bilim ve teknik -aslında farklı olgular olsalar da- bugün beraber yol 
almaktadırlar. Yukarıdan beri anlatılanlar bir bilim ve teknoloji karşıt-
lığının tezahürü müdür? Elbette hayır. Bilim, yaşadığımız dünya içinde 
sürüp giden olayların açıklanmasından doğan bir bilgi olup insan aklının 
bütünlüğü içinde olayların kavranılması ve karşılaşılan güçlüklerde 
insanın zihni açıklığa kavuşmasıdır. Yani evrende “Allah’ın kurmuş olduğu 
düzenin hikmetini kavrama çabası” bilimsel bir çabadır.43 Hatta Baban-
zâde A. Naı�m’in (1872-1934) ifadesiyle “Medeniyette ileriye atılan her 
hatve, din-i I�slam’a doğru, ahkâm-ı şeriata doğru bir takarrübdür.”44 Dola-
yısıyla bilim ve teknik, kendi mecrasından sap(tırıl)madığı ve putlaştı-
rılmadığı sürece “aklın belirli yetkisinin somutlaştırdığı ve yine şeylerin 
görünen düzensizliğine bir anlaşılabilirlik prensibini girdirdiği ölçüde” 
kötü olarak kabul edilmesi mümkün değildir.45 O zaman dünyayı kasıp 
kavuran teknik gelişmelerle ilgili problem/tıkanıklık/karşıtlık nereden 
kaynaklanmaktadır? O� ncelikle şunu belirtmek gerekir ki mezkûr mesele 

40 Mumford, Makina Efsanesi, 297-298.
41 Martin Heidegger, Tekniğe İlişkin Soruşturma, çev. Doğan O� zlem (I�stanbul: Paradigma Ya-

yınları, 1998), 55-58.
42 Martin Heidegger, Teknik ve Dönüş, çev. Necati Aça (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998), 

20-23.
43 O� zel, Üç Zor Mesele, 344.
44 Ahmet Naı�m Babanzâde, “Akı�de-i Ehl-i Sünnet’in Mücmelen Beyanı 4”, Sırat-ı Müstakîm 

(Sebilürreşad) 1/ (Teşrin-i Evvel 1326), 138 akt. Hilmi Kemal Altun, “Babanzâde Ahmed 
Naı�m’in Ele Aldığı Kelâmı� Problemler”, Diyanet İlmi Dergi 57/1 (Mart 2021), 387.

45 Murtaza Korlaelçi�, “Gabriel Marcel’e Göre Teknik ve Günah”, Felsefe Arkivi 27 (Haziran 
2013), 222.
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çok boyutlu girift bir yapı arz etmektedir. Burada birkaç noktaya temas 
etmek mümkündür.

O� ncelikle bir medeniyetin parametreleri olan değerler, kültür ve 
normlar; o medeniyette üretilen bilim ve teknoloji; o toplumun dünya 
tasavvurundan bağımsız değildir.46 Teknik buluşlar ekonomik etkilerinin 
yanında insanların gerçeği algılayış biçimlerini etkileyerek sosyal ve 
zihinsel hayatın çeşitli biçimlerine dair bir tasavvur geliştirir.47 Dolayı-
sıyla her teknik gelişme aynı zamanda neşet ettiği topluma özgü duyuş, 
düşünüş ve yaşayış tarzını yansıtmaktadır.48 I�slami tasavvurun şekil-
lendirdiği bir Müslüman karakteri ile bu öğretiden beslenmeyen bir 
karakterin yapısı nasıl birbirine aykırılık arz ediyorsa aynı şekilde Batı 
merkezli ortaya çıkan ve insanın öz değerini, onur ve haysiyetini dikkate 
almayan teknik gelişme felsefesini bir I�slam toplumuna uyarlamak aynı 
şekilde neredeyse imkânsızdır. Aslında iki asırdır “yaşam tarzlarını değil 
tekniğini alalım” ilkesinin başarısızlığı ve sancısı bu arka planda yatmak-
tadır. Çünkü teknik denilen olgu, yaşam tarzından bağımsız bir gerçeklik 
değildir.

Diğer bir husus varlığa dolayısıyla insana dair algıyla ilgilidir. I�nsan 
aklı fizik, meta-fizik, estetik ve etik konularında aynı kuvvette faaliyet 
gösterebilir bir potansiyele sahiptir. Batı merkezli geliştirilen teknik ise 
insan aklını sadece fizik alanında yani maddenin madde ile ilişkisinde 
tabi olduğu kurallar alanında mahsur tutmaktadır.49 Modern dünyanın 
genel eğilimi “malik olunamayan, kontrol edilemeyen, niceliklere indir-
genemeyen şeyin gerçekliğinin adeta reddedilmesi” biçiminde tezahür 
etmektedir.50 Bu yaklaşımla insan zihnindeki nitelik ve nicelik kavram-
ları materyalizme hizmet edecek biçimde bulanıklaştırılmıştır. Böylece 
insanlık “hayırlı” olanın ne olduğu konusunda çarpıklığa mahkûm edil-
miştir.51 Teknik gelişmelerin ortaya çıkardığı ekonomik imkânları sömür-
meye odaklanmış kişiler ise “teknolojik ilerleme yolunda olmayan” 

46 Dönmez, “Teknoloji ve Dini Değerler I�lişkisi: Değer Merkezli Bir Değerlendirme”, 83.
47 Postman, Teknopoli, 33.
48 Bedri Gencer, “Medeniyet Savaşında Teknoloji”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 2/2 

(Güz 2012), 22.
49 O� zel, Üç Zor Mesele, 324.
50 Emel Koç, “Teknoloji ve I�nsan”, Kaygı : Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe 

Dergisi 8 (Bahar 2007), 110.
51 O� zel, Üç Zor Mesele, 349.
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hiçbir şeyi korunmaya değer görmemektedirler.52 Hâlbuki insanın “sahip 
olduğu” ile “ne olduğunu” birbirinden ayırt edemediği böyle bir dünyada 
insan ruhunu tehdit eden unsurlar bulunmaktadır.53

Çağdaş bilim anlayışının temelinde hem tektanrıcı dinlerin meta-
fiziği hem de Yunan ve Roma’da hükümran olan tabiat görüşleri olduğu 
halde, hümanizm, bilimin bu ikinci kaynağını mutlaklaştırmak ve XVIII. 
yüzyıl aydınlık felsefesine ulaştırmak görevini üstlenmiş ve bunu eksiksiz 
yerine getirmiştir.54 Bu yaklaşımla insan meta-fizik öz değerinden uzak-
laştırılarak Tanrı’nın kulu veya vatandaş olarak değil piyasaya can veren 
bir “tüketici” olarak algılanmaktadır.55 Dolayısıyla üretimin geliştirilmesi 
ve servet birikimi çağdaş dünyanın en yüce amaçları haline getirilmiştir. 
Servet durmadan artabilirse her şeyin yoluna girebileceği sanılmaktadır. 
Paranın -adalet, güzellik, uyumluluk, sağlık gibi değerleri satın almasa 
da- bunların gerekliliklerini ortadan kaldırabileceği veya değerlerinin 
kaybının karşılığını verebileceği düşünülmektedir.56

Günümüzde “teknik” gelişme ile daha çok Batı medeniyetinin geliş-
tirip belli boyutlara ulaştırdığı teknik kastedilmektedir.57 Nitekim küresel 
kalkınma ve gelişme kavramları da toplumların batı tipi modernleşme 
sürecini içermekte olup özü itibariyle gelişmiş batı değerlerinin tüm 
dünyada egemen olmasıdır.58 Çünkü dünyayı hegemonyası altında tutan 
ilerleme anlayışı Avrupa’da doğmuş ve oradan yeryüzünün diğer bölgele-
rine sirayet etmiştir.59 I�nsan mutlak iyi veya kötü bir varlık olmayıp hem 
iyiye hem de kötüye kabil bir varlıktır. Batı kültürünün ürünü olan teknik 
icatlar, teknisyenin amacı dışında ya da akılsal olmayan bir gurur ve hırs 
ile birleştirilerek kullanıldığında araç ve amaçları ayırt edememekten 

52 Postman, Teknopoli, 67.
53 Koç, “Teknoloji ve I�nsan”, 110.
54 O� zel, Üç Zor Mesele, 344.
55 Postman, Teknopoli, 55.
56 Ernst Friedrich Schumacher, Küçük Güzeldir, çev. Osman Deniztekin (I�stanbul: E Yayınları, 

1979), 351.
57 O� zel, Üç Zor Mesele, 323.
58 Yasin Bakırtaş, Dünya’da ve Türkiye’de Ekonomik Kalkınma, Küresel Kalkınma Odaklı Sorun-

lar Yeni Model Arayışları (Ankara: Nobel, 2014), 10.
59 I�smet O� zel, “Kalkınma? I�lerleme? Varolma?”, İktisadi Kalkınma ve İslam (I�stanbul: I�slami 

I�limler Araştırma Vakfı Y., 1987), 229.
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kaynaklanan ciddi tehlikeler baş göstermektedir.60 Bu tehlikelerin başında 
da değerden yoksun bırakılmış, kutsalla bağları koparılmış, hayata ve 
varlığa dair “doğru” bir tasavvur geliştirme imkânından mahrûm edilmiş, 
hem kendisi hem de toplumla kavgalı bireylerin ortaya çıkmasıdır. Zira 
modern özne Tanrı karşısında kendi özerkliğini ilan etmiş, tüm meta-
fizik meseleleri inşa edecek dinin içeriğini de rasyonelleştirmiştir.61 Bu 
yeni karakterin temel özelliği kendi doğruluğu ve haklılığı “kendinden 
menkul”, özne olarak kendi “ben”ini merkeze alan ve yeni medya tekno-
lojilerini özgürlüğün ve mücadele etmenin tek merkezi olarak gören bir 
özellik arz etmektedir.62

Teknik gelişmelerin büyüsüne kapılan modern dünya zihniyeti eski 
dönemlerden kalma inançları hakir görmektedir. Zira dindarlık ve günah 
kavramı, aile mefhumu ve asırlardan beri süregelen gelenekler bu zihni-
yetin yaşam tarzına muhaliftir.63 Çağın getirdiği olanaklar geleneksel ve 
dindar toplumun mahremiyetini zayıflatarak; genç nesillerin kutsaldan 
uzaklaşmasına, dünyevi haz ve heyecanla baş başa kalmasına yol açmak-
tadır.64 Artık eski dünya inançlarının, alışkanlıklarının ve geleneklerinin 
her biri için birer teknolojik alternatif vardır. Duanın alternatifi penisilin, 
okumanın alternatifi televizyon ve interaktif arama motorları, sınırla-
manın alternatifi hemen elde edilen haz, günahın alternatifi psikoterapi 
olmuştur. Bu sebeple teknik dışında her şey “reddedilebilir ve tehlikeye 
atılabilir” görülmektedir.65 Bu, insanlığın ilerlemesi fikrinin yerini teknik 
ilerlemeye terk ettiği bir dünyadır.66 Sanayi devriminin arttırdığı istila ve 
doyumsuz otorite arzusu yenidünya düzenini kontrolsüzce ele geçirerek 
kalıcı hasarlar doğuran bir dizi felakete sebep olmuştur.67 Sanayi insanları 
bir mıknatıs gibi çekerek; hayatın, modernite çatısı altında daha kolay ve 
refahlı olduğunu insanlara kabullendirerek insanları kendine hammadde 

60 Koç, “Teknoloji ve I�nsan”, 108.
61 Yakup Kahraman, “Modern Bilim ve Din”, Milel ve Nihal 12/2 (2015), 159.
62 Mehmet Emin Babacan, “Yeni Medya Bağlamında Toplumsal Hareketler ve Yeni I�nsanın Ka-

rakter Analizi”, Folklor/Edebiyat 21/83 (2015), 300.
63 Postman, Teknopoli, 59.
64 Hamdi Gündoğar, “Müslüman Kimliğine Yönelen I�ki Tehdit: Deizm ve Sekülerizm”, Journal 

of Analytic Divinity 4/2 (2020), 256.
65 Postman, Teknopoli, 68.
66 Postman, Teknopoli, 85.
67 Selçuk Artut, Teknoloji-İnsan Birlikteliği (I�stanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014), 12.
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yapmıştır.68 I�nsanoğlunun “eşyayı ruhsal, duygusal ve ahlaki boyutlarıyla 
birlikte bir bütün olarak görme yeteneği” değerini yitirmiş; bunun yerini 
teknik hesaplamaların gücüne olan inanç almıştır.69 Ancak bunların hiç 
biri insanın kendine has öz değerini ve ruhsal ihtiyaçlarını doyurmamıştır. 
Bu boşlukla insan bireysel ve toplumsal olarak anlamdan yoksun bırakıl-
mıştır. Bugün bu boşluğu sınırsız ilerleme, mesuliyetsiz özgürlük, konfor 
ve ekonomik gelişme gibi unsurlar doldurmaktadır.70 Ayrıca çağdaş insan 
bilimsel ve teknik gücünün gelişmesinden duyduğu coşkuyla doğayı 
kirleten ve insanı sakat bırakan bir toplum türü kurmuştur.71 Ne var ki 
bunu fark etmesi işine gelmemekte veya uzun zaman almaktadır.

2. Dijitalleşme: Makinaların Egemenliğine Doğru (mu?)
Sanayi devrimiyle başlayan teknolojik dönüşüm her gün yeni geliş-

melerle gücüne güç katarak baş döndüren bir hızla yol almaya devam 
etmektedir. Bu öylesine bir hız ki insanın kazandıklarını ve kaybettiklerini 
muhakeme edecek bir fırsata dahi mahal bırakmamaktadır. Artık teknik, 
bilimle bir terkip oluşturduğunda yadsınamayacak bir gerçeklik ve karşı 
durulmaz bir otorite kazanmaktadır. Allah’tan gelen vahyi dahi sorgu-
lama cüreti gösteren insanın kendi ürününe mutlak bir hürriyet tanıyarak 
onun sorgulanmasına dahi tahammül etmediğini söylemek mümkündür.

Hakikat arayışında bilim adamının kendi disiplinini kutsallaştırması 
ve daha da tehlikelisi onu her türlü ahlaki yükümlülüğün üzerine yerleş-
tirmesi önlenemez sonuçlara yol açacaktır. Şayet insanlık tarihi, birtakım 
ibretler veriyorsa; “insanın mutlaklara teslim edilemeyeceği” düsturu bu 
ibretlerden biridir.72 Bugün dahi bilimsel araştırmalar için para yardımı 
isteyenlerin, yaptığı araştırmanın endüstriye ya da savaşa yardımı doku-
nacağını ileri sürmek zorunda kalmaları,73 insan ürünü hiçbir faaliyetin 
ahlaki sorumluluğun üstünde olmaması gerektiğini teyit etmektedir. Şayet 
bir mutlaklık varsa o da Yüce Allah’ın peygamberler aracılığıyla gönder-
diği kadim öğretilerdir. I�nsanın kendi ürünü için yaptığı her mutlaklaş-
tırmanın sonucu kaçınılmaz trajedik bir esaretten öteye geçmeyecektir. 

68 Artut, Teknoloji-İnsan Birlikteliği, 82-83.
69 Postman, Teknopoli, 136.
70 Postman, Teknopoli, 202.
71 Schumacher, Küçük Güzeldir, 351.
72 Mumford, Makina Efsanesi, 129.
73 Albert Bayet, Bilim Ahlakı, çev. Vedat Günyol (I�stanbul: Yorum Yayınları, ts.), 57.
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O� rneğin atomu parçalamakla ortaya çıkan muazzam enerjinin -nedeni ne 
olursa olsun- insan neslini tehdit edecek boyutlara ulaşması utanç verici 
ve ürkütücüdür.74 Bu şekilde ortaya çıkan kontrolsüz, “mutlak” ilerleme, 
gelişme ve büyüme anlayışı aslında insanın bizzat kendisini esir almak-
tadır.

Kadim dönemlerden beri insanın hayatını kolaylaştıracak alet-e-
devat yapması bilinen bir durumdur. Ancak sanayi devrimiyle başlayan 
dönüşüm alet kullanan toplumlara ve onların kültürlerine galebe çalarak 
farklı bir mecraya kaymıştır. Birer araç olan aletler artık kültürün kendisi 
olma iddiasındandır.75 O� rneğin Sümerlerden beri binlerce yıldır insan-
lığın ortak kadim üretim tarzını temsil eden ve tarımın sembolü olan 
saban, insan gücüne ve kontrolüne bağlı bir alet iken; sanayi devriminin 
sembolü kabul edilen buhar makinası nitelik olarak farklı, adeta “özerk” 
bir teknolojiye işaret eder.76 Bu dönüşüme birçok farklı örnek vermek 
mümkündür. I�nsanlık çok eski dönemlerde rüzgâr enerjisini de kullan-
mıştır ki yel değirmeni bunun bir ürünüdür. Ne var ki yel değirmeni 
sistemi doğaya veya köylünün tarlasında yaptığı çalışma toprağa meydan 
okumayan, dolayımsız olarak doğadaki döngüye terk edilmiş nitelikte 
olgulardır.77 Sanayi devrimiyle doğanın ve insan gücünün sınırlılıklarına 
meydan okuyan ve bunları aşan bir sisteme geçilmiştir. O� zellikle ok ve 
yayın yerini tüfeğin alması olgusu, tekniğin, alet kullanan bir kültüre saldı-
rısının en tüyler ürpertici hikâyesidir.78 Zira insan hiçbir zaman bunlarla 
yetinmeyecektir. En vahşi hayali icatlar bir kaç yüzyılda gelip geçen fiili 
başarılara hiç kâfi gelmeyecektir.79

Sanayi devrimiyle farklı bir mecraya kayan ilerlemeler dikkate alın-
dığında “makina çağı” tesmiyesi isabetli görünmektedir. Makina çağıyla 
organik, insani olanın imha edildiği mekanistik bir toplum tasavvuru 
ortaya çıkacak ve bunu “otonom teknolojiler” takip edecektir.80 Teknolo-
jinin bir “doğayı kontrol etme amacı” taşıyıp taşımadığı tartışma konusu 
olsa da doğayı kendi güçlerinin ötesinde kontrol etme adına, insanların 

74 Artut, Teknoloji-İnsan Birlikteliği, 89.
75 Postman, Teknopoli, 41.
76 Gencer, “Medeniyet Savaşında Teknoloji”, 10.
77 Heidegger, Tekniğe İlişkin Soruşturma, 55-56.
78 Postman, Teknopoli, 38.
79 Mumford, Makina Efsanesi, 15.
80 Gencer, “Medeniyet Savaşında Teknoloji”, 10.
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kendilerinden çok daha güçlü sistemler var ettikleri yadsınmayacak 
bir gerçektir.81 I�nsanoğlu atomun varlığını bilimsel anlamda keşfettiği 
uçlarda pek durmamış ve sistemi zorlayan korkutucu deneylere imza 
atmıştır.82 Sanayi devriminden sonra Batı medeniyeti çelik çarklara sahip 
olmuş ve bu güçle dünya üzerinde ezici bir hâkimiyet göstermiştir.83 Batı 
değerleriyle bezenmiş teknik, bir defa iktidarı ele geçirince artık hâkimi-
yetini devam ettirecek tüm yolları meşru sayar hale gelmiştir. Bazen insan 
görmek istemese bile teknoloji, değdiği tüm insani değerleri soğurmakta 
ve insanı oluşan yeni sisteme ait çarkların parçası olacak bir değere 
dönüştürmektedir. Çarkların kontrolü çarklara kaldığı zaman, çarkların 
insanı da ezmesi kaçınılmaz olacaktır.84

Organizmalar, milyonlarca yıl boyunca, yaratıcının imal ettikleri 
dışında, hiçbir mekanizmanın yardımı olmaksızın var olmuşlardır.85 Bugün 
teknoloji neredeyse insanın neyi, ne zaman ve nasıl yapması gerektiğini 
dayatmanın; neyi, ne zaman ve nasıl düşünmesi gerektiğini söylemenin 
bir adım ötesine geçmenin eşiğindedir.86 I�nsanların, yaşamlarını kolay-
laştırmaları beklenen teknolojik aletleri yararlılıklarından dolayı yaşam-
larının vazgeçilmezi haline getirmeleri, onlara açgözlülükle malik olma 
tutkusuna ve dolayısıyla onları kaybetme korkusuna kapılmaları, hatta 
kendilerini malik olduklarının bir toplamıymış gibi görerek nesneleri 
varlık düzeyine yükseltmeleri, insanların kendilerini adeta kullandıkları 
şeylerle bir görme eğiliminden; başka bir deyişle varlığı sahip oldukları 
şeylere feda etme girişiminden başka bir şey olmayıp bu durum insanın 
kendi ontolojik değer ve itibarını farketmemesi anlamına gelir.87. Organiz-
maların ve makinaların kendilerine özgü karakterlerin yerlerinin değişti-
rilmesi gerçekte mekanik yaratığı yaratanın üstüne çıkarmaktır.88 Bugün 
yemek, içmek, uyumak, bedensel ihtiyaçlarını karşılamak, eğlenmek ve 
dinlenmek döngüsüne hapsedilmiş bir yaşam formunu kabullenmeye 
mecbur bırakılmış insanlığın, kendisi yerine düşünen yapay zekâların 

81 Artut, Teknoloji-İnsan Birlikteliği, 66.
82 Artut, Teknoloji-İnsan Birlikteliği, 89.
83 O� zel, Üç Zor Mesele, 191.
84 Artut, Teknoloji-İnsan Birlikteliği, 108.
85 Mumford, Makina Efsanesi, 169.
86 Artut, Teknoloji-İnsan Birlikteliği, 108.
87 Koç, “Teknoloji ve I�nsan”, 108-109.
88 Mumford, Makina Efsanesi, 170.
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varlığını kabullenmeye eğilim göstermemesi mümkün görünmemekte-
dir.89 Makinenin duyuları ve organları, insanların duyularının ve organ-
larının güçlerini arttırmış, yeni bir ortama dalmasına, meçhul görünüm-
lerle, özgürlüklerle ve köleliklerle tanışmasına sebep olmuştur. I�nsan 
yavaş yavaş fiziksel kısıtlamalardan kurtarılmış ama daha soyut kısıtla-
maların boyunduruğuna sokulmuştur.90 Konu bağlamında L. Mumford’un 
(1895-1990) yaptığı şu teşbih, makine-insan ilişkisini tavsif açısından 
dikkat çekicidir:

“Kölelik tarihinde sıkça görüldüğü gibi, itaatkâr köle ilk önce kendi-
sini efendisinin gözünde elzem kıldı, daha sonra ona karşı çıktı ve ona 
egemen oldu ve nihayetinde ayağını kaydırıp yerine geçti. Fakat şimdi 
şayet sağ kalırsa özgürlüğünü tekrar kazanmak için bir şema tasarlaması 
gereken köle değil efendidir.”91

Nitekim günümüz için düşünüldüğünde elimizdeki makinayı yaşa-
yışımız için değil, yaşama biçimimizi makinelerin belirler hale geldiği92 
olgusu bu teşbihe açıklık kazandırmaktadır. Dolayısıyla insanın kendi 
eliyle meydana getirdiği teknoloji, insan karşısında tanrısal ve mistik bir 
güç kazanmakta; insan bu güç karşısında gitgide kendini aciz hissetmekte 
ve ondan medet ummaktadır.93

I�çinde yaşadığımız teknolojik medeniyet insanları günden güne 
daha çok alet ve edevatla daha çok aygıtla daha çok eşya ile kuşatmak-
tadır.94 Artık insanları kuşatan başka insanlar değil nesneler olmaktadır.95 
Tüm yaşam aygıtları öylesine karmaşık bir hal almış; üretim dağıtım ve 
tüketim süreçleri öylesine özelleşmiş ve bölünmüş ki birey kendi kapa-
sitesine duyduğu güveni kaybetmektedir. I�nsanın basit işlemler için dahi 
hesap makinesine başvurma ihtiyacı duyması; alt kattaki arkadaşına 
mesajla taziye dileklerini iletme refleksi bunun küçük bir yansımasıdır. 
I�nsan, gün geçtikçe anlamadığı emirlere maruz kalmakta, hiçbir surette 

89 Hasan Kafalı, “Yapay Zekâ, Toplum ve Din’in Geleceği”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi 46 (2019), 159.

90 �acques Ellul, Teknoloji Toplumu, çev. Musa Ceylan (I�stanbul: Bakış Yayınları, 2003), 343.
91 Mumford, Makina Efsanesi, 172.
92 Dönmez, “Teknoloji ve Dini Değerler I�lişkisi: Değer Merkezli Bir Değerlendirme”, 84.
93 Rasim O� zdenören, Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler (I�stanbul: I�z Yayıncılık, 1992), 17.
94 O� zel, Üç Zor Mesele, 279.
95 �ean Baudrillard, Tüketim Toplumu, çev. Hazal Deliceçaylı - Ferda Keskin (I�stanbul: Ayrıntı 

Yayınları, 2008), 15.
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kontrol edemediği güçlerin insafında kendisinin seçmediği bir noktaya 
doğru sürüklenmektedir.96 O� zellikle şehirlerde yaşayan insanlar için 
teknik, sabahtan akşama, beşikten mezara her çalışmanın, her işleyişin 
yanı başında duran vazgeçilmez bir unsur olarak varlığını kabul ettirmiş-
tir.97

O� nceleri insanın kas gücünün yerini tutmayı amaçlayan teknik, şimdi 
de bilgisayarlar yoluyla onun beyin gücünün yerine geçmeye yönelmiştir.98 
Teknoloji bir defa iktidarı ele geçirince kendi esaslarını ve kendi mantı-
ğını kolayca hâkim kılmıştır.99 Almış başını giden otonom teknoloji insan-
lığı rasyonellik ve araçsallığa mahkûm etmekte; böylece araçlar amaçları 
belirler hale gelmektedir.100 Oldukça ciddi olarak ortaya çıkan şey şu ki 
otomasyon sistemi eklemlendikçe ve bununla bağlantılı olarak kendi 
kendine yeten ve kendi kendini ihata eden bir duruma geldikçe kimsenin 
sürece müdahale etmesi, sürecin gidişatını değiştirmesi, yönünü tayin 
etmesi daha az mümkün hale gelecektir.101

Bugün neredeyse bütün teknik ve otomasyon sistemleri insan tara-
fından tasarlanan ve öğrenebilen bir algoritmaya sahip yapay zekâlarla 
buluşmak için çaba sarf etmektedir. Telekomünikasyon sistemlerinden 
evlerde kullanılan birçok elektronik araç gereç “akıllı” bir teknolojiyle 
buluşmaktan kıvanç duymaktadır. I�nsanın sesinden onu tanıyan aygıtlar, 
canı sıkılınca dahi ne yapması gerektiği konusunda önerilerde bulunan 
yapay zekâ teknolojileri, insana hükmetme, amaçları belirleme yönle-
riyle “kontrolden çıkmakla” tenkit edilen makinelere, çok farklı ve nereye 
varacağı belirsiz bir boyut kazandırmıştır. Zira programlanmış bir maki-
nanın tehlikesi büyük olmakla beraber “öğrenebilen” bir makine öngörü-
lemeyen daha ciddi tehlikeler arz edecektir. Bugün yapay zekânın gelişimi 
ve etkileri, tedbir ve önlem alınmasını veya gerekli altyapının hazırlanma-
sını imkânsız kılacak kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.102

96 Mumford, Makina Efsanesi, 597.
97 O� zel, Üç Zor Mesele, 339.
98 O� zel, Üç Zor Mesele, 353.
99 O� zel, Üç Zor Mesele, 320.
100 Gencer, “Medeniyet Savaşında Teknoloji”, 10.
101 Mumford, Makina Efsanesi, 319.
102 Kafalı, “Yapay Zekâ, Toplum ve Din’in Geleceği”, 157.
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Bugün yapay zekâ ile donatılmış medya ve internet tabanlı iletişim 
araçları en büyük etkisini toplumsal alanda göstererek insan yaşantı-
ları, ilişkileri, beklentileri ve algılarını değiştirmektedir. Bu değişimler, 
toplumu hızlı bir şekilde dönüştürmekte ve insanoğlunun kazanımı olan 
değerler bu dönüşümden etkilenerek bazen kısmen değişime uğramakta 
bazen de tamamıyla kaybolmaktadır.103 Geleneksel iletişim araçlarından 
farklı olarak bütün etkileşimlere açık olan yeni medya araçlarının yapısal 
özelliği bu platformların kolaylıkla yönlendirilebilir ve amacından saptı-
rılabilir bir araç haline gelmesini mümkün kılmaktadır. Bireye yeni medya 
teknolojisi ve özellikle sosyal medya aracılığı ile her gün daha özgür 
olduğu fısıldanmaktadır. Bu fısıltılarla kendisini özgürlüğün zirvesinde 
konumlandıran birey, sosyal medyayı da bu zirvenin en önemli merkezi 
olarak görmektedir. 104 Kişi bir yandan çeşitli sloganlara sığınarak 
özgürlüğü sınırsız bir şekilde sonuna kadar kullanmak isterken diğer 
taraftan özgürlüğün gerektirdiği sorumluluğu almak istememektedir. 
Bireyin kendi davranışlarının ahlaki sorumluluğunu almaktan uzaklaş-
ması aslında sosyal medya üzerinden görünürlük kazanmanın toplumu 
götürdüğü yerlerden biridir. Sanal âlemde, gerçek bir iletişimin sorum-
luluk gerektiren diğer unsurlarından muaf olduğunu düşünen birey, 
sadece almaya odaklanan bakış açısıyla olaylara bakarak gerçek hayattan 
kopmakta ve bir uyumsuzluk yaşamaktadır.105 Bu nedenle kendi doğru-
luğu ve haklılığı kendinden menkul, özne olarak kendi “ben”ini merkeze 
alan ve yeni medya teknolojilerini özgürlüğün ve mücadele etmenin tek 
merkezi olarak gören anlayış yeni karakterin temel özelliği olarak ortaya 
çıkmaktadır.106 Yapay zekânın daha çok öne çıkacağı, seçenekleri daral-
tacağı, insanlar adına tercihler yapıp istatiksel eğilimlere göre bireylerin 
davranışlarını yönlendirdiği bir toplumda bu tür sorumluluktan kaçınma 
durumlarının çok daha sık ortaya çıkması mümkündür.107 Bu sebeple 
nerede, neyi, nasıl yapacağını tamamen yapay zekâlara bırakacak bir 
insan neslinin çok uzak olmadığını ifade etmek gerekir. Zira yapay zekâlı 
biyonik robotlarla hayatlarını devam ettirme azminde olan bireylerin var 
olabileceği öngörülebilir bir olgu olmuştur.108

103 Kafalı, “Yapay Zekâ, Toplum ve Din’in Geleceği”, 157.
104 Babacan, “Yeni Medya Bağlamında Toplumsal Hareketler”, 299-300.
105 Kafalı, “Yapay Zekâ, Toplum ve Din’in Geleceği”, 158.
106 Babacan, “Yeni Medya Bağlamında Toplumsal Hareketler”, 300.
107 Kafalı, “Yapay Zekâ, Toplum ve Din’in Geleceği”, 159.
108 Kafalı, “Yapay Zekâ, Toplum ve Din’in Geleceği”, 166.
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Adeta “insan makina” tesmiyesinin bir versiyonu olan yapay zekâ 
olgusu kendi içinde birçok karmaşık problem barındırmaktadır. I�nsanın 
öğrenebilen yapay zekâyla donatılmış makinalara gösterdiği teslimiyet 
-tüm olumlu aktivitelerine rağmen- insanın dijital bir makine egemenliği 
altına girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir hakikattir. Zira günü-
müzde -medyaya yansıyan kadarıyla- yapay zekâ teknolojilerinin hiç 
de masum bir aletten ibaret olmadığı vakıalarla bilinmektedir. O� rneğin 
Microsoft’un ürettiği “Tay” isimli yapay zekâ tweet atacak ve insanlara 
cevap verecek şekilde tasarlandığı halde zamanla “Hitler hayranı ve 
soykırım meraklısı” bir makinaya dönüştüğü için kapatılmak zorunda 
kalınmıştır. Yine insan beyni model alınarak tasarlanan bir bilgisayar 
sistemi, elma toplama oyununda, elmalar azaldığında daha fazla elma 
toplamak için diğer bilgisayarı kapatmıştır.109 Bir başka örnek de Face-
book’un geliştirdiği bir uygulamada yaşanmıştır. Uygulama, Facebook 
programlarının kendi aralarında birbiriyle konuşup öğrenmelerini, bilgi 
ve veri sağlamak amacıyla geliştirilmiş ancak bir müddet sonra uygulama 
sayesinde bilgisayarlar kendi aralarında insanın anlamadığı bir dil geliş-
tirmişlerdir. Bu gelişme üzerine uygulamaya son verilmiştir.110

Yapay zekâ ve bilgisayar teknolojilerinin barındırdığı bir başka 
problem de zenginlik ve gücün, insani her aktivitenin içine dâhil olan 
ve adeta hükmeden bilgisayar programlarını kontrol eden çok dar bir 
elit çevrenin eline geçmesidir.111 Bugün ileri düzey teknoloji kullanan-
ların nasıl büyük bir güç devşirdikleri, dünyayı kendilerine bağ(ım)lı 
kıldıkları, özgürlük, demokrasi gibi söylemlerle halk yığınlarını kan ve 
gözyaşına nasıl mahkûm ettikleri izahtan varestedir. Aynı şekilde dijital 
makina egemenliğini kuran veya bu sistemden beslenen burjuvazinin 
kurduğu madde-piyasa merkezli sistemin meşruiyeti için medyatik gücü 
ve propagandayı nasıl bir ayartma aracı olarak kullandığı malum bir 
durumdur. Hâlbuki insanlığın en ciddi problemleri ne teknik şeylerdir ne 
de enformasyon yetersizliğidir. Bugün onca teknik gelişme ve ilerlemeye 
rağmen insanlar beslenme, sağlık, eğitim gibi temel yaşam imkânlarından 
mahrum kalıyorsa bunun başka bir sebebinin olduğu müsellemdir. Ancak 
bütün bunlara rağmen bilgisayar teknolojileri “evrenselliğinden” ötürü, 

109 Kafalı, “Yapay Zekâ, Toplum ve Din’in Geleceği”, 154-155.
110 “Yapay Zeka Kendi O� zel Dilini Geliştirdi”, https://www.chip.com.tr/haber/yapay-zeka-ken-

di-ozel-dilini-gelistirdi_70948.html (Erişim: 17.03.2021).
111 Kafalı, “Yapay Zekâ, Toplum ve Din’in Geleceği”, 156.
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insanı kendisine saygı duymaya ve içtenlikle bağlanmaya zorlamakta; 
insan edimlerinin her alanında kapsamlı bir rol almak istemektedir.112

Dijital teknolojiler karşısında insanın maruz kaldığı kuşatmalardan 
biri de bilgi furyasıdır. Kültürler bilgisizlikten muzdarip oldukları kadar 
kontrolden ve manadan yoksun enformasyondan da muzdarip olurlar. 
Zira enformasyon daha fazla özgürlük, yaratıcılık ve zihni dirlik beklentile-
rinin hiçbirini sağlamamaktadır. Enformasyon kontrol edilmediğinde ise 
ruhsal sükûnet ve toplumsal amaçlar çökmeye başlar.113 Çünkü bu konuda 
insan için gerekli olan çok bilgi değil “doğru” bilgidir. Ancak bugün diji-
talleşme ile bir yandan sınırsız bir bilgi erişimi imkânına kavuşan insan 
diğer taraftan bu bilgi bombardımanı altında “doğru” ve “gerekli” bilgiyi 
elde etme konusunda ciddi problemler yaşamaktadır. Dolayısıyla bilgi 
furyası insanın bilincini adeta kuşatarak sağlıklı düşünmesini, yerinde 
tercihler yapmasını kısıtlamakta hatta kimi zaman yapay zekâlar insan 
yerine tercihte bulunabilmektedir. Dolayısıyla bugün herkes bilgisayar 
merkezli sitemleri kullanmakta ya da bu sistemler tarafından kullanıl-
maktadır.114

I�nsanlığın endişesi herhangi bir kozmik çarpışmayla sürüklenen bir 
gök cisminin aniden baskını değil, temeli bizzat insanın kendi içinde olan 
imkânların kötüye kullanılmasındandır.115 Teknik artık insanın sadece 
üretken faaliyetini değil tüm faaliyetlerini ele geçirmektedir.116 Ancak ifade 
etmek gerekir ki makine, sadece yeni bir ortam yaratma eğilimi taşımakla 
kalmıyor aynı zamanda insanın tüm özünü değiştirme eğilimi taşıyor.117 
Teknik, elde edildikçe, imal edildiği alışkanlığı peyda edilmiş bir mala 
benzetmek mümkündür. Eğer insan alışkanlıklarının kölesi olursa eşit 
derecede tekniklerinin de kölesi olacaktır.118 Bilgisayarı kullanmaksızın 
insanın neleri yapabileceğini hatırında tutması önemlidir; ancak bilgi-
sayarın kullanımıyla neleri yitirdiğini de hatırından çıkarmaması gerek-
mektedir.119 Bugün gelişen dijital sistemler ve yapay zekâ uygulamalarıyla 

112 Postman, Teknopoli, 138.
113 Postman, Teknopoli, 85-88.
114 Postman, Teknopoli, 126.
115 Korlaelçi�, “Gabriel Marcel’e Göre Teknik ve Günah”, 225.
116 Ellul, Teknoloji Toplumu, 14.
117 Ellul, Teknoloji Toplumu, 342-343.
118 Korlaelçi�, “Gabriel Marcel’e Göre Teknik ve Günah”, 222.
119 Postman, Teknopoli, 139.
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gezegen üzerindeki herhangi bir bireyi bulmak, yerini tayin etmek ve ona 
hitap etmek mümkün hale gelmiştir. I�nsanın izin verdiği dijital sistemler 
insanın günlük hayatının her ayrıntısı üzerinde kontrol sahibi olmaktadır. 
Sonunda hiçbir hareket, konuşma ve belki de hiçbir hayal ve düşünce 
bu sisteme gizli kalmayacaktır. Bu sadece bir mahremiyet istilası değil 
insani özerkliğin yıkılmasıyla sonuçlanacaktır.120 Bu sistemin en tehlikeli 
sonucu son ürününün “otomat” ya da “düzenleme insan” olmasıdır. Bu 
kimse -farkında olarak veya olmayarak- tüm emirleri mezkûr sistemden 
alır ve bir “özne” olarak daha makul, daha canlı ve daha amaçlı bir yaşam 
tarzı için sistemden ayrılmayı akletmez.121 Bu yüzden dijitalin egemenliği 
sadece fiziki bir işgal değil duyuş, düşünüş ve bütün algılarımıza dair çok 
karmaşık bir ablukadır. Tıpkı bir kanser hücresi gibi bir vücudun bütün 
bağışıklık sistemini yıkarak kontrolü ele geçirmektedir. Bugün dünyanın 
en ücra köşesindeki bir bireyin yaşam alanındaki en mahrem bilgile-
rine ulaşmak, onu takip etmek ve anbean onu kontrol etmek hatta onu 
yönlendirmek mümkün hale gelmişse, bu imkânı veren dijital sistemlerin 
insanlık neslinin yaşam alanında bir egemenlik kurmadığı ya da mutlak 
olarak faydalı olduğu iddialarının arkasında beyhude bir iyimserliğin 
veya niceliksel bir menfaatin yahut çaresiz bir teslimiyetin izdüşümleri 
aranmalıdır. Kendi kendine öğrenebilen makinalara teslim edilmiş bir 
hayatta manadan ve duygulardan yoksun sistemlerin insana ve insani 
olana insafla yaklaşmalarını beklemek; bir kanser hücresinin bağışıklık 
sistemini ele geçirmesini beklemekten farksızdır. O� ğrenebilen bir maki-
naya ölümcül bir komut verildiğinde ve hedefi gerçekleştirmesi istendi-
ğinde makina için hedefin ya da vasıtaların meşruluğu ya da ahlakiliği 
söz konusu olmadığı için -neticesi insanlığı yok etmek bile olsa- “dijital 
beyin” istenen amaç için mutlaka bir çözüm üretecektir. Bu sadece bir 
kitle imha silahını çalıştırabilecek bir sistem olarak düşünülmemelidir. 
Çocuklarımız, dijital cihazlar, yapay zekâ sistemleri ve telekomünikasyon 
ağlarıyla tanıştıktan sonra gösterdikleri bütün davranışlar için onlara “ne 
olduğu” sorusu üzerinde düşündüğümüzde bizi bizden daha çok neyin 
kontrol edip yönlendirdiğini ve nasıl bir egemenlik altına girdiğimizi 
daha iyi anlamış olacağız.122

120 Mumford, Makina Efsanesi, 466.
121 Mumford, Makina Efsanesi, 332-333.
122 Daha geniş tahliller için bk. �eff Orlowski, The Social Dilemma (Netflix Official, 2020).
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3. Çözüm: Fıtrat ve Değer Merkezli Bir Teknoloji
Kâinattaki her şeyin kendine has bir yeri yani varlık hiyerarşisinde bir 

konumu bulunmaktadır. Bu hiyerarşi aynı zamanda varlığa ilişkin yanlış 
tasavvurları da disipline etme misyonuna sahiptir. Bu veçheden mütalaa 
edildiğinde Allah, “Allah” olarak; insan, “insan” olarak; eşya, “eşya” olarak 
tasavvur edilecek; böylece varlığı konumlandırma kargaşasının da önüne 
geçilmiş olacaktır. O� rneğin birçok hayvanın yaratılış gayesi kamusal bir 
hizmettir (teshir). Bir hayvan türü olan inek de bu musahhar kılınan 
varlıklardan biridir. Musahhar kılınması hiçbir varlığı değersiz yapmaz. 
Ancak ineğin “inek” olarak değil de aşkın bir varlık gibi addedilerek kutsal 
bir konuma oturtulması; bir başka ifade ile Tanrılaştırılması varlık hiye-
rarşisine yapılmış bir tecavüz niteliğine sahiptir. Bu durum aşağıdan 
yukarıya doğru kaotik bir tasavvura sebep olacaktır. Aynı şekilde Yüce 
Allah’ı mahlûkata teşbih eden yaklaşımlar da yukarıdan aşağıya doğru 
kaotik bir varlık tasavvuruna götürecektir. Bu tür örnekleri bütün varlık-
lara teşmil etmek mümkündür.

Yukarıdaki örneklerin bir benzeri de araçlar ile amaçlar arasında yaşa-
nabilmektedir. Araç olacak varlıklar amaçların yerine ikame edildiğinde 
veya amaçlar araç statüsüne indirgendiğinde benzer kaotik durumun 
yaşanmaması kaçınılmaz olmaktadır. Varlıktaki hiyerarşik durum insana 
bırakılmış ihtiyari bir durum değil fıtri bir vakıadır. Her varlık yaratı-
lıştan hususi bir fıtrata sahiptir. Bu fıtratı dikkate almamak kendi başına 
büyük bir musibet sebebidir.123 Her varlık yaratıldığı bu formatta anlamlı 
ve değerlidir. Bu formata yapılan müdahaleler; hiyerarşiye riayetsizlikler 
herhangi bir varlığı daha değerli kılmaz bilakis yaşam döngüsünde kısa 
sürede fark edilmeyecek büyük tahrifatlara yol açabilir.

Bugün takip etmekte zorlandığımız dijital teknolojiler her gün insan 
hayatında daha fazla yer edinmekte ve insanın hem zihinsel hem de 
bedensel manevra alanlarını sürekli daraltmaktadır. Bu durum, atomun 
parçalanması ile elde edilen enerjinin silah teknolojisiyle buluşmasından 
daha tehlikeli olabilmektedir. Çünkü insan bugün nükleer bir teknolojinin 
oluşturacağı tahribatın farkındadır ama dijital bir teknolojiye gösterdiği 
gönüllü teslimiyetin sonuçlarını henüz fark edebilmiş değildir. O� rneğin 
telekomünikasyon olanakları ile bugün insanı sorumsuz bir özgürlük fısıl-
tısıyla adeta ayartan sosyal medya platformları insanı daha çok yalnızlığa 

123 Bu bağlamda ayrıntılı bilgi için bk. Güven Ağırkaya, “Belâ-Musibetler U� zerine Fıtrat Eksenli 
Bir Okuma”, Tefsir Araştırmaları Dergisi (TADER) 4/3 (2020), 30-64.
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ve daha çok çarpıklığa mahkûm etmektedir. Aslında bugün araç olan 
sistemler insan için amaçlar haline gelmiş durumdadır. Bugün neredeyse 
her birey varlığını ancak bu teknik sistemlerle tamamlanmış saymaktadır. 
Bu sistemlerden uzak kalmak ekmek ve su gibi hayati gıdalardan uzak 
kalmak kadar bir etki bırakıyorsa insanın kendisini ve öz değerini neye 
teslim ettiğini tekrar düşünmesi gerekmektedir.

Bugün insan hayatında kalıcı bir yer edinmiş olan teknik sistemleri 
insan hayatından çıkarmak mümkün görünmemektedir. Ayrıca mümkün 
olsa bile insanla bu derece iç içe girmiş bir sistemi ondan ayırmak doğru 
bir yol olmayacaktır. O zaman başka bir çözüm; varlığı yukarıda işaret 
edilen kaosa düşürmeyen bir yaklaşım elzem olmaktadır. Binâenaleyh 
varlığın fıtratını dikkate alan, onu dışlamayan; insanı sadece maddeye 
hapsetmeyen ve hayatta kendisine gerektiği ve hak ettiği kadar yer veril-
diği zaman işlerin yoluna girmesi muhtemeldir. Çünkü varlığın fıtratına ve 
sahip olduğu öz değeri dikkate almayan bir başka ifadeyle fıtrata muha-
lefet eden bir sistemin insanla barışık ve onun hayrına olması mümkün 
değildir.124

En kadim dinlerden beşeri sistemlere kadar bütün doktrinler insanı 
insan yapan evrensel değerlerin yok olmasından endişe etmişlerdir. I�nsan 
sadece maddi yapısıyla değil; tinsel yapısını şekillendiren doğruluk, adalet, 
estetik, huzur, ahlak, inanç gibi metafizik olgularla beraber bir bütündür. 
Bu bütünün -maddı� veya ruhı�- herhangi bir yönünün ihlal edilmesi hiçbir 
zaman insanın hayrına olmayacaktır. Kimi zaman insanın faydasına gibi 
görünen hususların yaşattığı geçici hazların “hayır” olarak değerlendiril-
mesi ise mümkün değildir. I�nsanı insan yapan değerlerin korunmasının 
elde edilen geçici faydalardan daha mühim olduğu her akl-ı selimin kabul 
ettiği bir durumdur. Bugün teknik ve dijital sistemlerin insan hayatında 
günden güne elde ettikleri imtiyazların onu değerlerinden uzaklaştırdık-
ları yadsınmayacak bir gerçek olmuştur. Bu sebeple hangi faydayı sağlarsa 
sağlasın bütün teknik sistemlerin gelişiminde fıtratın ve insani değerlerin 
merkeze alınması elzemdir.

Fıtrat ve değer merkezli bir tekniği, niceliksel kârı hedefleyen bilişim 
şirketlerinden beklemek insanı yanıltacaktır. I�nsanın bilişim merkezli 
dijital sistemlere ihtiyacı olduğu kadar onun öz değerini, ruhunu, duygu-
larını, nesne ve olayların anlamını, birbiriyle ilişkisini ve nitel yönünü 
fehmetmeye de ihtiyacı vardır. Bunun için de insani değerlerle bezenmiş, 

124 Gencer, “Medeniyet Savaşında Teknoloji”, 22.



226 İSLAM VE YORUM V

İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

sadece nicel getirilere odaklanmamış bir eğitim sistemine ve bilinçli 
bireylere ihtiyaç vardır. Neil Postman (1931-2003), teknolojik egemenlik 
karşısında savunma yapacak bireyleri “direniş savaşçısı” olarak tesmiye 
etmekte ve onun özelliklerini şu ifadelerle dile getirmektedir:

“Direniş savaşçısı, verimliliğin insani ilişkilerin aşkın amacı oldu-
ğunu reddeden; sayıların sihirli güçleri olduğu inancından kendilerini 
kurtarmış, hesaplamanın insani yargının yerini alabileceğini ve kesin-
liğin, gerçeğin eş anlamlısı olduğunu kabul etmeyen; psikolojinin ve diğer 
‘sosyal bilimlerin’ sağduyunun dilinin veya düşüncesinin gücünü azaltma-
sına izin vermeyen; ilerleme fikrine karşı en azından şüphe duyan ve idrak 
etme ile enformasyonu birbirine karıştırmayan; eskinin ilgisiz olduğunu 
düşünmeyen; aileye sadakati, aile onurunu, dine ait kıssaları ciddiye alan 
ve gerçeğe ulaştıran tek düşünce sisteminin bilim olduğuna inanmayan; 
kutsal olan ile kutsal olmayan arasındaki farkı bilen ve modernite uğruna 
geleneği yok saymayan; teknolojinin hünerlerini takdir eden fakat tekno-
lojik marifetlerin insanlığın olası en yüksek biçimini temsil ettiğini düşün-
meyenlerdir.”125

Sonuç

I�nsanın bütün faaliyetlerinin -istisnalar olmakla beraber- hayata bir 
düzen getirmeye yönelik olduğunu ifade etmek mümkündür. Zira refah 
kadar rahatlık; mutluluk kadar keder; iyi kadar kötü de hayat denen 
bütünlüğün bir parçasıdır. Bu bütünlüğe anlam veren de zıtların birlik-
teliğidir. Alet yapan ilk insandan atomu parçalayan bilim adamına kadar 
hiçbirinin iyi olmayan bir niyetle yola çıktığını söylemek mümkün değildir. 
Ancak farklı potansiyellere sahip insanın yaptığı faaliyetleri sonuçla-
rından bağımsız olarak sadece niyetlerle değerlendirmek kamusal düzen 
için yeterli olmayacaktır. Bu sebeptendir ki toplumsal düzen sadece 
insanların niyetlerine ve vicdanlarına değil aynı zamanda farklı müeyyi-
delere bağlanmıştır. Hukuk denen mekanizma aslında bu müeyyidelerin 
disipline edilmiş bütünlüğüdür. Birey ve toplumların insani birtakım ihti-
yaçları; saygı duyulması gereken duyuş, düşünüş ve hisleri; onları kendisi 
yapan öz değerleri, kültürleri, inançları ve anlatıları vardır. Bunlar nicel 
değil nitel değerlerdir. Değer olmaları hasebiyle pazar ve piyasanın yani 
fiyat etiketinin ötesinde bir anlam ifade ederler. Normal şartlarda insan-
ların nicel kazanımları tehlikeye girdiğinde gösterdikleri reaksiyonun 
daha fazlasını nitel kazanımlar için göstermeleri beklenir. Şayet aksi 

125 Postman, Teknopoli, 208.
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tezahür ediyorsa toplumsal yapıyı ve bireysel ruhu zedeleyen bir değer 
krizinden bahsetmek kaçınılmaz olacaktır.

I�nsanın hayatını kolaylaştıran her yeni alet, insanda sevinçle beraber 
bir gururu da beraberinde getirmiştir. Bunu ilk başlarda hayatın zorluk-
larıyla mücadele etmenin ve başarmanın hazzı olarak yorumlamak 
mümkündür. Sanayi devrimiyle beraber başlayan makinalaşma ve onu 
takip eden otomasyon sistemleri gittikçe zorluklarla mücadele etmenin 
değil doğa, insan ve varlık üzerinde bir egemenlik kurmanın vasıtası 
olmaya evrilmiştir. Son dönemlerde bilişim teknolojileri ve yapay zekâ 
uygulamaları ile makinalar kendi kendilerine yeni bir varlık tasarlayacak 
güce erişmiştir. Her ne kadar onları tasarlayan ve sistemlerini kuran 
insan olsa da algoritma denilen ve “kendi kendine öğrenme” yeteneğiyle 
donatılan bu teknolojiler bir taraftan maharetleriyle insanlığı büyü-
lerken diğer taraftan önü alınamaz bir şekilde insanı sürekli dışlayan 
bir sistemle eklemlenmektedir. Bu sistemler insan hayatında her gün 
o kadar çok yer almaktadır ki birçok birey onlarsız bir hayatı mümkün 
dahi görmemektedir. Onlara olan bağımlılık ve onlarla belirlenen amaçlar 
onları sorgulamamıza ve “niçin”li sorular sormamıza dahi fırsat verme-
mektedir. Bundan mütevellid bir taraftan insana ait hiçbir “mahremiyet” 
bırakmayan bu sistemler diğer taraftan insani edimlerin merkezi olan 
insan beynini fark ettirmeden yönlendirebilmektedir.

I�nsanlık bugün nükleer bir felaketin boyutunu ya da biyolojik bir 
silahın vereceği zararlardan ürktüğü kadar bu tehlikeleri fark edecek ve 
önlem alacak “akli melekelerini” dahi etkileyip yönlendiren bir sistemi 
dikkate almıyorsa tekniğin sihrine çok fazla kapıldığını kabul etmek 
gerekmektedir. Bugün mahremiyet kavramını tarihe gömen, insanın 
duyuş, düşünüş ve davranışlarını; konuşma, yazı ve ilgilerini kısaca beşeri 
ve insani tüm faaliyetlerini hatta arama motorlarına yazdıklarını, çeşitli 
mecralarda okuduklarını ve izlediklerini dahi takip edip depolayabilen, 
bu verileri sonsuz derecede kombinasyonlar kurup analiz ederek iste-
nilen birey hakkında tarihte hiç olmamış derecede çok bilgi sahibi olan 
ve bunları insanın tercihlerini, düşüncelerini ve zaaflarını yönlendirmede 
kullanan bir sistem ne kadar güvenilirdir?

Kabul etmek gerekir ki bu sistemler insanı bir sihirbazdan daha çok 
etkilemektedir. Bu etkilenme ile dikkati dağılan insan, onların kendi-
sinden alıp götürdükleri konusunda sağlıklı bir mütalaa yapmaktan 
mahrum kalmaktadır. Acil bir şekilde insanın kendi öz değerini, şahsi-
yetini, kültürünü ve toplumsal anlatılarını tüketen, onu yalnızlığa ve 
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maddeye hapseden yapay zekâ, interaktif ağlar, sosyal medya gibi dijital 
teknolojilerle ilgili önlem alması; insanı, toplumu, kültürü, doğayı ve 
inançları koruyacak yasal müeyyideler hazırlaması gerekmektedir. Aksi 
takdirde insanlık nesliyle ve çocuklarımızla ilgili zihinlerimizi kurcalayan 
“onlara ne oluyor?” sorusunun cevabını hiç bulamayabiliriz. Zira insani 
değerlerden soyutlanmış cevaplar hiçbir zaman insanı tatmin etmeye-
cektir.
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Giriş

Günümüzde batı toplumu, ahlâkı� yozlaşmanın had safhada olduğu bir 
ortam yaşamaktadır. Bu ortamda ahlâkı� çöküntü, ahlâkı� buhran, ahlâkı� 
bunalım, ismine ne denirse densin her türlü dejenerasyon, yozlaşma ve 
bozulma had safhadadır. Toplumlardaki manevı� çürüme ve çöküntü o 
toplum için çok pahalıya mal olur. I�nsanın ve toplumun bozulması ve deje-
nere olması, evrende var olan diğer varlıkların bozuluşuna benzemez. 
O� rneğin bir hayvanın veya bitkinin bozulmasının bedeli kendilerinin yok 
edilmesi/imhâ edilmesi olarak düşünülebilir. I�nsanın ve toplumun bozu-
luşunun bedeli ise, maddiyatla ölçülemeyecek kadar büyük ve tehlikelidir. 
Şehvetin ve şiddetin pençesine kendilerini kaptırmış olan batı gençliği, 
uyuşturucu, içki, kumar, fuhuş, eğlence değişik şekil ve suretlerde tüm 
gençliği ahtapot gibi çepeçevre kuşatmıştır. Bütün bu olumsuzluklar, 
dinden habersizliğin bir neticesidir. I�çlerindeki manevi boşluğu doldura-
mamanın bir karşılığıdır. Manevı� tatminden uzak materyalist bir anlayış 
içerisinde bocalamaktadır.

�ean M. Twenge isimli Batılı bir yazar, ABD’den tüm dünyaya yayılan, 
tarihte bir benzerinin yaşanmadığı kitlesel yozlaşma sürecinin yaşadı-
ğını, genç neslin hızla ve şaşırtıcı bir şekilde dengesini kaybettiğini dile 

İSLÂMIN TEBLİĞİNDE  
VE PEYGAMBERİN TANITILMASINDA  

DİJİTAL DÜNYADAN İSTİFADE EDİLMESİNİN  
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getirmektedir.1 Dünya tatmin olmadığı muharref ve beşeri dinlerden 
hızla uzaklaşmakta ve materyalizme/ateizme doğru kaymaktadır. Yaşa-
dığımız ortamda modernizm, sekülerleşme ve dünyevileşme hareketleri 
hızla baş göstermiş ve bunun sonucunda dinden kopmalar, uzaklaşmalar, 
yalnızlaşmalar meydana gelmiştir. Halbuki din duygusu ve inanma ihti-
yacı, insanda var olan fıtri bir olgudur. Dolayısıyla fert ve toplumun dini 
ihtiyaçlarının en güzel ve en doğru bir şekilde karşılanması bir insanlık 
hakkıdır. Din, insana insanca yaşamayı, ahlakı, insanlığı öğretmekte, 
insanı adam etmekte, ulvi bir hayatı öngörmektedir. Dolayısıyla dünya 
I�slâm’a muhtaçtır, kurtuluş buradadır. O halde dünya insanıyla I�slâm’ı 
buluşturmak ve tanıştırmak birinci derecede Müslümanların elindedir. 
Dünya insanı, tıkanmıştır, çıkmazdadır, bocalamaktadır, kısaca cahiliye 
karanlığındadır. Onu bu karanlıktan/bataklıktan kurtaracak izmler/ideo-
lojiler değil, ancak ve ancak I�slâm olacaktır. Onun için onları islâmla tanış-
tırmak, onlara I�slâm’ı tebliğ etmek fevkalade önemlidir.

Elimizde tahrif olmamış hazine gibi evrensel bir din olmasına 
rağmen, neden biz hem kendi ülkemizdeki insanlara, hem I�slâm âlemin-
deki Müslümanlara ve bundan da önemlisi Batı âlemine bu evrensel dini 
tanıtamıyoruz? Herkesin bu açıdan kendini çok rahatsız hissetmesi ve bir 
şeylerin yapılması için elini taşın altına koyması gerekir.

I�nsanların sahip oldukları inancı ve kültürü tanıtmak veya diğer 
toplumlara benimsetme çabalarının eski dönemlere kadar uzandığı bilin-
mektedir. Bu bağlamda, modern iletişim araçları çıkmadan önce, bilgi ve 
kutsal metinlerin yalnızca sözlü olarak veya yazılı kültürün önemli unsuru 
olan kitaplar aracılığıyla aktarıldığı ve muhafaza edildiği bilinmektedir.2

Çağdaş iletişim araçlarını kullanma zarureti herkesçe bilinen bir 
gerçektir. Tartışılması gereken nokta, çağın iletişim araçlarından nasıl 
yararlanılacağıdır. Bugün dünyayı küçülten internet, televizyon, uydu 
yayınları ve cep telefonlarını reddetmek yerine bunların hepsini, haklı bir 
amaca hizmet edecek tarzda doğru ve kararında kullanmak daha isabetli 
bir tutum olacaktır.

Kuşkusuz çağımızın en önemli özelliklerinden biri, onun iletişim 
çağı olmasıdır. En eski iletişim şekillerinden biri de hiç şüphesiz dini 

1 https://www.evrensel.net/haber/206089/bati-da-gencligin-hali-kotu. Erişim: Erişim: 
10.04.2021.

2 Mehmet Haberli, Dijital Çağda Din ve Dindarlığın Dönüşümü, Medya ve Din Araştırmaları 
Dergisi, (MEDI�AD), 2(2), (Sivas: Aralık 2019) 309.
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iletişimdir. Hatta Allah ile insan arasındaki iletişimin daha insanın yara-
tılmadan önce başladığı söylenebilir. Diğer taraftan ilk peygamber Hz. 
A� dem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar, pek çok resul ve 
nebinin, Allah ile gönderildikleri toplumlar arasında bir çeşit iletişim 
aracı olduğu tarihi ve dini bir gerçektir. Meseleye I�slâmı� açıdan bakarsak, 
Kur’ân’da gerek tebliğ, gerekse da’vet ile ilgili pek çok âyetin olduğunu 
görmekteyiz.3 Bilindiği gibi tebliğ, ilahi mesajları sadece açık ve net bir 
şekilde insanların idrakine sunmak iken; davet, ilahı� mesajları daha özel 
metot ve yöntemlerle bilgilendirerek, iyi, güzel ve etkileyici örnek davra-
nışlar sergileyerek insanlara sunmaktı.4

I�slâm dininin mesajını diğer insanlara aktarmak sıradan/basit bir iş 
olmayıp, belli bir misyona, belli bir altyapıya ve bu alana has bazı teknik 
bilgilere sahip olmayı gerektirmektedir. Ve bu noktada başarılı olmak için 
de bütün bunlar gereklidir. O halde çağdaş günümüz dünyasında, I�slâm’ın 
mesajını insanlara nasıl sunalım ki başarı elde edelim? Ya da diğer bir 
ifadeyle, I�slâm tebliğinin üslubunda dikkat etmemiz gereken temel 
hususlar neler olmalıdır?5 Dijital dünyada I�slâm’ın tebliğ edilmesi konu-
sunda yapılması gereken her şeyi yapmaktan geri kalmamak gerekir.

Yapılan çalışmalar, Batı’da Müslüman nüfusta artış yaşandığını 
göstermektedir. Bu yükselişin sebeplerinden biri, Avrupa ve Ameri-
ka’da yaşayan Müslüman topluluğun, Batı’da I�slâm’ın ne olduğu konu-
sunda merak uyandırmasıdır. Bu ilgi, birçok kişinin I�slâm’ı araştırma-
sına, akabinde de birçoğunun Müslüman olmasına zemin hazırlamak-
tadır. O� rneğin; 1950’li yılların başında 400 bin civarı Müslümanın yaşa-
dığı Avrupa’daki Müslüman sayısı, 2010 senesinde 20 milyona yükselmiş, 
bu rakam 2016 yılında 25 milyona ulaşmıştır. Tahminler, 2050 sene-
sinde Batı’daki Müslüman nüfusun 75,6 milyona kadar çıkacağına işaret 
etmektedir.6 Birçok Hıristiyan bilim adamına göre; 2050 yılında I�slâmiyet 
dünyanın sayıca en büyük dinı� haline gelecektir.7 Burada karşımıza çıkan 

3 Mustafa Köylü, Çağdaş I�letişim Teknikleri Işığında Kur’ân Tebliği, VII. Kur’ân Sempozyumu: 
Kur’ân ve Müslümanlar, (Kayseri: 2005) 198.

4 Ali Türkmen, I�slam I�letişim Hukuku, (Samsun:1996), 246 -248.
5 Köylü, Çağdaş İletişim Teknikleri, 199.
6 Bk. “Europe’s Growing Muslim Population”, Pew Research Center, http://www.pewforum.

org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/. Erişim: 10.04.2021.
7 Duygu Kaçaranoğlu, Çin ve Doğu Türkistan’da İslam’ın Yayılışı, (Yüksek Lisans Tezi), Rize 

U� niversitesi, I�slâm Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı I�slâm Tarihi Bilim Dalı, (Rize: 2012), 8.
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önemli bir mesele de gayr-i müslimlerin I�slâm olmalarındaki nedenler 
anketler yapılarak bir bir tesbit edilmelidir. Bu nedenler I�slam’ın tebliğ 
edilmesinde göz önünde bulunması gerekli olan hususlardır. Bunlar 
üzerinde ayrıca durulmalıdır.

1. Dijitalleşme Kavramı

Dijitalleşme, ulaşılabilir bilgilerin ve var olan kaynakları-
nızın (örneğin dokümanlarınız, dosyalarınız, süreçleriniz) bir bilgisayar 
tarafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılması sürecine 
verilen addır. Dijitalleştirme; “Analog materyalin bilgisayarda depolan-
ması amacıyla sayısal formata dönüştürülmesi işlemi” şeklinde ifade 
edilmektedir.8 TDK’nın sözlüğüne göre dijitalleşme; sayısal biçimde ifade 
edilmiş ve bulguların bir ekrandan elektronik şekilde gösterildiği kavram, 
olarak ifade edilmektedir. Dijitalleşme sayesinde bilgiler dijital teknolo-
jiler kullanılarak bir defa dijital ortama geçirilmiş bilgi hızlı ve kolay bir 
biçimde iletilip muhafaza edilebilecektir.

Bilgilerin, belgelerin, kitapların ve dergilerin günümüzde artık elekt-
ronik bir ortama yüklenmesiyle birlikte dijitalleşmenin etkisinden söz 
edebilmekteyiz. Dijitalleşen veriler daha kolay erişilir, yorumlanabilir 
ve paylaşılabilir olmuştur Dijitalleşme tüm insanlığın hayatını kolaylaş-
tırmış, para ve zaman tasarrufu sağlamıştır.

Dijitalleşme, hayatın her alanına girmiş vaziyette. Dağdaki çoban 
bile elinde internete bağlı akıllı bir telefon varsa anında dünyanın her 
yerinden ve her şeyden haberdar oluyor demektir. Her alanda olduğu 
gibi üretim de dijitalleşiyor, fabrikalarda ve imalatta tam bir devrim görü-
yoruz. Gelişmiş analitik, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, bulut 
bilişim ve insan-makine ara yüzlerini içeren teknoloji, fabrikaları daha da 
akıllı hale getiriyor. Dijitalleşme üretimde hızlı bir değişim gerçekleştiri-
yor.9 Tüm bu gelişmelerin ışığında 21. yüzyılda endüstri, sağlık, eğitim ve 
diğer sektörlerde dijitalleşme kaçınılmaz hale gelmiştir.

I�letişim teknolojisi; Bilginin işlenmesi, aktarımı ile ilgili kuram, 
teknoloji, planlama ve donanımı içeren uygulamalar bütünüdür. iletişim 
teknolojileri araçları şunlardır; telgraf, telefon, faks, teleks, radyo, tele-
vizyon, uydu, interaktif televizyon, kablolu televizyon, uzaktan kumanda, 

8 S. Karakaş, Rukancı, F. ve Anameriç, H., Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü, (2009), 39.
9 https://elektrikinfo.com/dijitallesme-nedir/ Erişim: 10.04.2021.
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çağrı cihazı, GSM, telsiz, bilgisayar, modem, video çalar, video kamera, 
video projektör, amplifikatör, CD-ROM, VCD, DVD, matbaa, yazıcı, fotokopi 
gibi teknolojileri içerir.

Zorunlu olarak günümüzde yüz yüze eğitim, yerini dijital eğitim plat-
formlarına bırakmaktadır. Eğitim öğretim alanı dijitalleşmenin sağladığı 
kolaylık ve imkânlar doğrultusunda bu süreçte öğrencileri Televizyon, 
EBA gibi platformlardan ders görmelerini sağlamış, sınavlarda elektronik 
ortamlarda gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu durum bize dijitalleşmenin 
diğer tüm sektörlerde olduğu gibi eğitim alanında da büyük öneme sahip 
olduğunu göstermektedir.10

2. Dijital Dünyanın/ Dijitalleşmenin Kısa Tarihçesi
Bugün teknolojik alanda yaşanan gelişmeler, insanlar arasındaki 

mesafeleri ortadan kaldırmıştır. Dijitalleşen dünyada iletişim de dâhil 
olmak üzere birçok alanda yeni gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu 
gelişmelerden internet ve bilgisayar teknolojisi ise toplumsal hayatta 
devrim niteliğinde değişikliklere neden olmuştur. I�nternet ortamında ses, 
video ve fotoğraf gibi birçok veri dünyanın öteki ucundaki bir kişiye akta-
rılabilmektedir. I�nternet ise, hem bireysel hem de kitle iletişim imkânına 
sahip olması bakımından diğer iletişim araçlarından ayrılmaktadır.11

Bilgisayarın yaygınlaşmasıyla birlikte bireylerin hayatları da dijital-
leşmeye başlamıştır. Yenilikler hız kazanarak artmaya devam ederken her 
geçen gün yeni bir teknolojik gelişme ortaya çıkmaktadır. 1960-1970’li 
yıllarda bilgisayar, internet fiber optik alanındaki yenilikler üçüncü 
sanayi devriminin gerçekleşmesine yol açmıştır. Sanayi devrimlerinin 
her birinde yeni teknolojiler ortaya çıkmış, iletişim teknolojileri alanında 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu üç sanayi devriminin ardından yaşanan 
dördüncü sanayi devrimi ise dijital devrim olarak da adlandırılmak-
tadır. Dijital devrim, yapay zekâ ve mobil internet gibi yenilikleri bünye-
sinde barındırmaktadır. I�lk ortaya çıktığı dönemlerde internetin temel 
kullanımı askeri alana yönelik olmuştur. Daha sonra zaman içerisinde 
internet bir kabuk değişimi yaşamış, akademik çevreye hitap eder hale 
gelmiştir. Akademik çevrede yaşanan bilgi alışverişinin temeli internet 

10 M., Akbulut, Dijital Teknolojilerin Eğitimde Etkin Kullanımı, Bilim ve Teknik Dergisi, (2020) 
50.

11 Nurseda Yılmaz, Türkiye’de dergi yayıncılığının dijitalleşmesi, Yüksek Lisans, I�stanbul Aydın 
U� niversitesi / Halkla I�lişkiler Anabilim Dalı / Halkla I�lişkiler Bilim Dalı, (2018), 5.
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teknolojilerine dayanmaktadır. I�lerleyen dönemlerde internet akademik 
çevrenin de dışına çıkmış, çok geniş kesimlerce kullanılır hale gelmiştir. 
I�nterneti ilk kullanan ve benimseyen kişiler, akademisyenler olmuştur. 
I�nternetin en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan e-mail, 1972 
yılında kullanılmaya başlanmıştır. I�letişim teknolojilerinde yaşanan 
değişim ve gelişim akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte cep telefon-
ları üzerinde odaklanmaya başlamıştır. Bireyler masaüstü bilgisayarlar 
ile başladıkları, dizüstü bilgisayarlar ile sürdürdükleri internet serüven-
lerini cep telefonları ile devam ettirmeye başlamışlardır. Cep telefonları, 
kullanıcılarına 24 saat boyunca internet ile bağlı kalma imkânı sunmak-
tadır. Bu durum olumlu ve olumsuz çeşitli sonuçlara yol açabilmektedir. 
Bireylerin akıllı cihazlar aracılığıyla 24 saat internete bağlanabilmeleri, 
yaşanan gelişmelerden kolaylıkla haberdar olabilmelerini sağlamıştır. 12

2000’li yıllarla birlikte; yapay zekâ ve robot teknolojisinin daha da 
gelişmesi, 3D yazıcılar, nesnelerin interneti ve akıllı fabrika sistemi, sürü-
cüsüz arabalar gibi yeni buluşlar üretim yapısını tamamıyla değiştirmek-
tedir. Bu süreç dördüncü sanayi devrimi (endüstri 4.0) olarak nitelendi-
rilmektedir. Bu bağlamda, siber fiziksel sistemlere (sensörler yardımıyla 
fiziksel dünyayı sanal bilgi işlem dünyasına bağlayan sistemlere) geçiş 
aynı zamanda dijital dönüşüm sürecini de başlatmıştır.13

I�letişim teknolojisinin tarihsel gelişme hızı, özellikle bugün ulaştığı 
düzey göz önüne alınınca, sorun tahminlerimizin çok üstünde bir önem 
ve ehemmiyete sahiptir. Birkaç asırdan beri bilgi üretim ve aktarım araç-
larında dünya ölçeğinde bir devrimin yaşandığı söylenebilir. Başlangıçta 
yavaş seyir takip eden medya etkisi, şimdilerde kendine özgü dinamiklerle 
yeni bir hız ve ivme kazanmıştır. Batı dünyasının 16. yüzyılda şaşırtıcı bir 
şekilde erken tanıştığı ‘basım’ teknolojisi, telgraf, radyo, televizyon, video 
kayıt cihazları ve nihayet internet gibi yeni elektronik medya/iletişim 
teknolojisiyle farklı boyutlara ulaşarak toplumsal hayatı her an yeniden 
biçimlendirme etki ve gücüne sahip kitle iletişim araçlarına dönüşmüş-
tür.14

12 Yılmaz, Türkiye’de dergi yayıncılığının dijitalleşmesi, 1-2, 5.
13 Fahri Bilal Yankın, Dijital Dönüşüm Sürecinde Çalışma Yaşamı, Trakya Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi Cilt:7 Sayı:2 (1-38) Araştırma Makalesi, 1.
14 Mehmet, Akgül, ‘Medya ve Din: Radyo I�letişimi ve Gözyaşı FM O� rneği’, Türk İslam Medeniyeti 

Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 6, (Konya: 2008), 40.
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3. Dijital Dünya, Medya ve Dijital Oyunlar
I�çinde yaşadığımız bilgi ve iletişim çağına damgasını vuran ve 

dünyanın (evrensel bir köy) haline dönüşmesine büyük katkıda bulunan 
medya deyince, her türlü iletişim araçlarını kastetmekteyiz. Günlük haya-
tımızın büyük bir bölümünün bu araç gereçler vasıtasıyla düzenlendiği 
bilinen bir gerçektir. Medya, hayatımıza o kadar hâkim olmuştur ki, onsuz 
bir hayat tarzı dahi düşünemez hale geldik. I�ş hayatımızın böyle olması, 
özel hayatımızı medyanın tasallutundan kurtardığımız anlamına gelme-
mektedir. Maalesef iş dışında kalan vaktinizin çoğunu yazılı kültür (kitap, 
dergi vb.) yerine görsel-işitsel (tv. video, müzik seti, bilgisayar oyunları 
vb.) medyatik araçlarla geçirmekteyiz.15 Bugün Türkiye’de en çok bilinen 
ve kullanılan sosyal medya ağları Facebook, Twitter, Instagram, Swarm, 
Whatsapp, Youtube, Facebook Messenger, Google+, Skype, LinkedIn, 
Pinterest, Viber ve Snapchat’tir.

I�nternetin ortaya çıkışı geleneksel medya olarak adlandırılan kitle 
iletişim araçlarının (gazete, radyo, televizyon) doğasını ve kapsamını 
büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu yeni durum bazı uzmanlarca, ‘ikinci 
medya dönemi’ ya da ‘ikinci sözlü kültür çağı’ olarak tanımlanmıştır. 
‘Dijital medya dönemi’ olarak da tanımlanan yeniçağın ayırt edici özelliği, 
medya içeriklerinin oluşturulması ve dağıtılması gibi bir takım şaşırtıcı 
yenilikler getirmesidir. I�nsanlar sıradan bir dinleyici, okuyucu, izleyici 
olmaktan çıkıp, resim, görüntü, ses ve mesaj yayınlamak suretiyle medya 
kullanıcısı haline gelmiş, böylelikle sadece bilginin tüketicisi değil, aynı 
zamanda üreticisi konumuna geçmiştir.16

Günümüz dijital dünyasında en çok çocukların ve gençlerin ilgisini 
çeken çok çeşitli dijital oyunlardır. Dijital oyunların din eğitiminde kulla-
nımına yönelik birçok uygulamanın bulunduğu görülmektedir. O� rneğin 
Evanjelik Hristiyanlar dijital oyunları bir din eğitimi aracı olarak iki 
şekilde kullanmaktadırlar. I�lk yöntemde gençler arasında popüler olan 
oyunlar kilise bünyesinde oynatılarak gençlerin kiliseye devamı sağlan-
maya çalışılmaktadır. I�kinci yöntemde ise din eğitimi aracı olarak kulla-
nılabilecek oyunlar üretilmektedir. Müslümanların terörist/düşman 
olarak gösterildiği oyunlar söz konusudur. Dijital oyunların zararları 

15 Mevlüt Uyanık, Medya ve Müslüman imajı, Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Serisi 6, (An-
kara: 1996), 287.

16 Mehmet, Haberli, Sanal Din; Tarihsel, Kuramsal ve Pratik Boyutlarıyla İnternet ve Din, Açılım 
Kitap, (I�stanbul: 2014), 32-35, 45-49.
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söz konusu olduğunda en çok çalışmanın oyunlarda bulunan şiddet ve 
cinsellik hakkında yapıldığı görülmektedir. Gençlerin aşırı şekilde şiddet 
ve cinsellik unsurlarına maruz kalmasının sağlıklı bir din eğitimi yapıl-
ması önünde engel teşkil edeceği açıktır. Bu nedenle dijital oyunlarda yer 
alan şiddet ve cinsellik öğelerinin çocuk ve gençler üzerindeki etkileri çok 
daha fazladır. Yapılan bir araştırmaya göre en çok satan oyunların yaklaşık 
%89’u en az bir çeşit şiddet içeren öğeye yer vermektedir.17 Şiddet ve 
cinsellik içerikli dijital oyunlar oynamanın saldırganlığın dışında pek çok 
zararlarının da bulunduğu ortaya çıkmaktadır.

Teknoloji, gelişmeye devam ederken aileleri tehdit etmeyi de sürdü-
rüyor. Yakın bir geçmişte çocukları intihara sürükleyen Mavi Balina oyunu 
çok yaygın bir şekilde gündemdeydi. Oyunun son aşamasında “yüksekten 
atlayarak ya da kendini asarak” intihar etme komutu veriliyor. Dolayısıyla 
bütün dünyada çocukları etkisi altına alan ‘Mavi Balina’ oyunun nasıl inti-
hara sürüklediği uzun süre tartışılmıştır. O günkü gazete haberlerinde 
intiharlar şu şekilde kayıtlara geçmiştir: O� rneğin, “Son olarak Van’da bir 
çocuğun ölümüne neden oldu. Aynı oyunu oynayan 5 ortaokul öğrencisi 
toplu intihara kalkıştı. Bunlardan 14 yaşındaki bir kız çocuğu, kayalık-
lardan kendisini boşluğa bırakarak intihar ederken, diğer arkadaşları 
ise son anda vazgeçirildi. ‘Mavi Balina’ adlı oyundan etkilenerek intihar 
eden kız ile birlikte kayalıklara çıkan 3 arkadaşını ise onlarla birlikte 
gitmekten son anda vazgeçen G.A.’nın ihbar telefonunun kurtardığı ortaya 
çıktı. Türkiye’de yaklaşık 150 gencin intiharının Mavi Balina’yla bağlantılı 
olabileceği iddia ediliyor.” Bu tür haberlere internet sitelerinden ulaşıla-
bilir.

Görüldüğü üzere dijital oyunlar ve din eğitimi alanı birçok problemi 
olan bakir bir çalışma alanıdır. U� lkemizde ve dünyada milyonlarca gencin 
saatlerce vaktini geçirdiği dijital oyunlar üzerine çalışmaların yapılması 
önem arz etmekte ve bu konuda birçok ilahiyat disiplinine görev düşmek-
tedir. Bu bakımdan genel eğitimde olduğu gibi din eğitimi alanında da 
dijital oyunlardan faydalanılması önem arz etmektedir18

Bu nedenle öncelikle din eğitimi alanında çalışan akademisyenler 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerini dijital oyunlar alanında çalışmaya 

17 Bilal, Yorulmaz, Dijital Oyunlar, Din Eğitimi Açısından Bir Tehdit mi Bir I�mkân mı?, Gençliğin 
Gelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri (7. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyu-
mu Bildirileri (Sakarya: 2016) 227-229.

18 Yorulmaz, Dijital Oyunlar, 232-233.
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teşvik etmeli, alandaki akademik çalışmalar nitelik ve nicelik olarak belirli 
bir seviyeye getirilmelidir. Bu süreçte matematik, coğrafya, fen bilgisi gibi 
diğer dersler ve dijital oyunlar üzerine yapılmış çalışmalardan istifade 
edilmelidir. Bu tür çalışmalar hem yöntem hem de ele aldığı eğitimle ilgili 
konular bakımından din eğitimi-dijital oyunlar ilişkisini temele alacak 
çalışmalara ışık tutacak nitelikte çalışmalardır. Ayrıca ilahiyat alanındaki 
çalışmalar din eğitimi ile sınırlı tutulmamalı; kelam, I�slam hukuku, din 
psikolojisi gibi alanlarda da çalışmalar yapılmalıdır. Genç nesillerin dijital 
oyunlarla sağlıklı bir ilişki kurabilmelerini temin etmek için ilahiyat fakül-
telerinde “medya ve din” ders programa alınmalıdır. Bu ders kapsamında 
sinema, TV, sosyal medya vb. konuların yanında dijital oyunlara da yer 
verilmelidir. Ayrıca Diyanet I�şleri Başkanlığı ve MEB personeline yönelik 
hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenerek dijital oyunlar konusunda din 
görevlileri ve DKAB öğretmenlerinin bilinçlenmesi temin edilmelidir.19

4. Dijital Dünyanın Avantaj ve Dezavantajları
Dijital dünyanın önümüze sunduğu adeta sınırsız bir kullanım alanı 

olduğu gibi, bu alanın bize sağladığı çok büyük avantajları ve korkunç 
yıkımı olan dezavantajları da vardır. Yukarıda bir nebze ze olsa zararlı 
ve tahripkâr oyunlardan bahsettik. Buna karşı çok yönlü olarak gereken 
önlemler alınması elzemdir. Eğitim alanında olduğu gibi hukuki alanda da 
bu tedbirlerin olması gerekir. O� zellikle ülkemiz açısından bu önlemlerin 
alınmadığını görmekteyiz.

Her şeyin dijitalleştiği dünyada; Dijitalleşen hayatın yeni hukuk 
düzeni “Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken, yeni adaletsizlik-
lere, yeni haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.” dene-
timsiz dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir. Bir internet fıkhı, bir 
sosyal medya fıkhı geliştirilmeli, daha da ötesinde bir dijitalleşme fıkhı 
üzerine çokça kafa yorulmalıdır. Kurumsal bir çatı altında internet ve diji-
talleşme fıkhı ile ilgili bir komisyon kurulmalıdır.

I�nternet teknolojisi, sürekli bir gelişim içerisindedir. Bu gelişim ve 
yenilikler beraberinde birtakım hukuki sorunları da getirmektedir. Bu 
durumun en önemli nedeni, internetin kendine özgü bir yapıya sahip 
olmasıdır. Bireylerin internet kullanımları sırasında sorumluluk bilinci 
ile hareket etmeleri gerekmektedir. I�nternetin ortaya çıkması ile birlikte 
hâkim olan kargaşa ortamı, bu alanda düzenleme yapılması ihtiyacını da 

19 Yorulmaz, Dijital Oyunlar, 238.
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beraberinde getirmiştir. I�nternet kullanıcılara çeşitli avantaj ve dezavan-
tajlar sunabilmektedir. I�nternet özgür bir alan olarak düşünülse de bu 
alanda düzenleme yapılması kaçınılmazdır. I�nternetteki bilgilerin denet-
lenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır.20

Günümüzde dünyanın bir ucunda yaşayan biri, dünyanın başka bir 
ucunda yaşayan biriyle çok rahat bir şekilde iletişime geçebilmekte, 
ondan eğitim alabilmekte, ticaret yapabilmekte, arkadaş olabilmekte, 
oyun oynayabilmekte, birlikte bir fikir etrafında toplanıp seslerini daha 
fazla duyurabilmektedir. I�slam’a ve Müslümanlara ayrımcı, ötekileşti-
rişi ve hatta düşmanca bir tavır alınmasını kapsayan “I�slâmofobi” de, bu 
durumun sıklıkla yaşandığı bir fenomendir. I�slâmofobinin oluşmasında 
medyanın önemli rol oynadığı yadsınamaz bir gerçektir. I�slâmofobinin 
vücut bulduğu bu yeni mecralardan biri de dijital oyunlardır. En yalın 
haliyle I�slâm ve Müslümanlardan korku, nefret ve negatif tutumları ifade 
eden I�slâmofobi de, dijital oyunlar içerisinde kiminde doğrudan kiminde 
dolaylı yoldan işlenmektedir ve oyun oynayan kitlelerde bu yönde bir 
tutum, tavır ya da davranış oluşmasına ortam hazırlanmaktadır.21 Son 
yıllarda I�slam ve Hz. Peygamber aleyhine yürütülen propagandalar ve 
bilhassa karikatür kriziyle yaşanan gerginlikler, farklı araçları kullanarak 
I�slam dinini ve Peygamber’ini doğru ve etkili bir şekilde anlatma konu-
sunda I�slam Dünyası’nda önemli bir çabayı beraberinde getirmiştir. Bu 
tür karalama ve çarptırma yayınlar en büyük dezavantajlardan birisidir.

Yarıştan aksiyona, maceradan simülasyona değişik kategorilerdeki 
birçok dijital oyunda maalesef ırkçı, faşist, vandal, pornografik, vs. pek çok 
olumsuz içeriğe rastlanmaktadır. I�slamofobinin de bu oyunlarda pompa-
landığı görülmektedir. O� te yandan I�slamofobik oyunların yaptığının tam 
tersini yapmak da yine Müslümanların elindedir. Madem oyunlar giderek 
artan sayıda insan tarafından oynanmakta ve yaş aralığı genişlemektedir, 
o halde I�slam’ın önemli değerlerini, mahiyetini, niteliklerini güzel bir 
tasarım içerisinde içeren oyunlar tasarlanarak piyasaya sürülebilir.22

Ortodoks Yahudiler, Koser uygulaması ile nasıl cep telefonu teknolo-
jisini sınırlama yollarına gitmiş ise, Müslümanlar da cep telefonu tekno-
lojisine ilave dini uygulamalar katma yollarını bulmuştur. Müslüman 

20 Yılmaz, Türkiye’de dergi yayıncılığının dijitalleşmesi, 87.
21 Mustafa CıngıI, Dijital Oyun severlerin I�slamofobi I�çerikli Oyunlara Bakışı, Medya ve Din 

Araştırmaları Dergisi, (MEDI�AD), 1 (1), (Haziran: 2018), 50.
22 Cıngıl, Dijital Oyun, 65.
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topluluklarda farklı türde cep telefonları için ücretsiz indirme ve kurma 
izni verilen yazılımlar mevcuttur. Kıble tayini, yerel ezan vakitleri ikaz-
ları, Mekke’ye namaz için canlı bağlantı, dua etmek için belli duaları 
sesli okuma, ayet ve hadisleri okuma ve dinleme, ana dini kaynaklardan 
oluşan e kitap serileri, çeşitli uygulamalı ibadetleri bilmeyenlere görün-
tülü öğretme, namaz kılmak için gerekli olan Kur’ân’dan belli sure veya 
ayetlerin okunması gibi uygulamalar dijital ortamda dindar kullanıcılara 
sunulmaktadır.23

5. Dijital Çağ ve Din
Günümüz iletişim teknolojilerinin toplumsal yaşama egemen olduğu 

çağ, dijital çağ olarak tanımlanmaktadır. Bilgisayar, akıllı telefon, tablet, 
internet ve benzeri dijital iletişim teknolojilerinin kullanımı ve gittikçe 
artan işlevleri toplumsal hayatın; iktisadi, kültürel ve dini boyutlarını da 
içerisine alan bir dijitalleşme sürecini beraberinde getirmiştir.24 Yapay 
zekâ üzerindeki tartışmalar uzun süredir var olsalar da, özellikle geçti-
ğimiz birkaç yılda ve içinde bulunduğumuz dönemde önemli ölçüde 
yoğunlaşmış durumda.

Dijitalleşmenin günümüz insanını bütünüyle kuşattığı görülmektedir. 
Bir kişinin varlığı, neredeyse onun sosyal medyada var olup olmamasına 
bağlı olarak algılanmakta, dijital medya kullanımı ise toplumsallaşmanın 
belki de en önemli göstergesi ve aracı olarak görülmektedir. Nitekim akıllı 
telefonu olmayan, Facebook, Twitter kullanmayan insanlar, asosyal olduk-
ları intibaı uyandırabilmektedirler. Hatta belirli bir süre tweet atmayan, 
Facebook’ta, Instagram’da paylaşım veya beğeni yapmayan kişilerin, 
“başlarına bir şey mi geldiği” , “internet erişimi olmayan bir yerde mi” 
oldukları hatta “öldükleri” dahi düşünülebilmektedir.25

Geleneksel dinlerin yanı sıra Ateizm, paganizm, gnostisizm gibi 
birçok farklı inanç gurubu ve mormonluk gibi yeni dini hareketleri 
temsilen pek çok web sitesi de mevcuttur.26 Yeryüzündeki çeşitli dinlerin 
1990’lı yıllardan itibaren kurdukları dini içerikli web sitelerinin, adları ve 

23 Mehmet, Akgül, Dijitalleşme ve Din, Marife: Dini Araştırmalar Dergisi, sayı: 2, (Konya: 2017), 
17: 203.

24 Mehmet Haberli, Dijital Çağda Din ve Dindarlığın Dönüşümü, Medya ve Din Araştırmaları 
Dergisi, (MEDI�AD), 2(2), (Sivas: Aralık 2019), 307.

25 Haberli, Dijital Çağda Din ve Dindarlığın Dönüşümü, 309.
26 Akgül, Dijitalleşme ve Din, 17: 206.
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sayısı oldukça fazladır. Religion online tarzı dini sunumların yapıldığı web 
sitesi, blog, sosyal medya ve benzeri sanal alanlarda herhangi bir dinin, 
mezhebin, dini grup ve organizasyonun tanıtımı yapılmaktadır. Ayrıca 
dinlerin ana kaynakları, inanç esasları, ibadet ve ahlaki ilkeleri hakkında 
öğretici ve tanıtıcı içeriklerle birlikte, kullanıcılara e-kitap, makale ve 
benzeri bilgi kaynaklar da erişime açılmaktadır.27 Bu tarz sunumlar, 
örneğin Türkiye’de Diyanet I�şleri Başkanlığı, Avrupa’da Vatican, Ameri-
ka’da Katolik ve Protestan kiliseleri, yine dünyanın çeşitli yerlerinde 
Yahudilikle ilgili internet siteleri tarafından yapılmaktadır. 28

Yaşanılan bu dijital çağda, sözlü veya yazılı kültürle aktarılan dini 
literatürün önemli bir kısmının dijital ortama aktarılıp dağıtıldığı görül-
mektedir. Web siteleri, sosyal medya, forumlar ve bulut depolama sürü-
cüleri, herkesin erişimine açık milyonlarca dini doküman barındırmak-
tadır. Bunun yanında, Google Playstore, Applestore ve benzeri platformlar 
bünyesinde yer alan, Kur’ân, hadis, tefsir, meal, ilmihal ve benzeri uygula-
malar kullanıcıların dini bilgiye erişimini oldukça kolaylaştırmıştır.29

Dijitalleşmenin din ve dindarlığa etkilerinden biri de dini pratiklere 
yardımcı ve onları kolaylaştırıcı dijital cihazların geliştirilmesidir. Zikir-
matik, kıblematik, Kur’ân okuyan kalem, namaz öğreten/kıldıran seccade, 
elhamdülillah diyen bardak ve benzeri dijital cihazlar, mobil iletişim cihaz-
larına benzer şekilde, dindarlık görünümlerinin değişmesine yol açmak-
tadır. O� rneğin, namaz kıldıran/öğreten seccade gibi dijitalize edilmiş 
ürünler, herhangi bir kişinin namaz kılmayı öğretmesine ihtiyaç bırak-
mamakta, namaz kılmayı öğrenmek isteyenlere kılavuz işlevi görmek-
tedir. Seccade üzerine monte edilen veya yanına konulan cihaz üzerindeki 
tuşlar sayesinde vakti gelen namazın tuşuna basıp, sanki camide veya 
bir imamın arkasında namaz kılıyormuş gibi namazın eda edilmesine 
yardımcı olmaktadır. Bu da 5 vakit namazın ve namazda okunan bir kısım 
surelerin uygulamalı olarak ve kolaylıkla öğrenilmesini sağlamaktadır.30

27 Mehmet, Haberli, Sanal Din; Tarihsel, Kuramsal ve Pratik Boyutlarıyla İnternet ve Din, Açılım 
Kitap, (I�stanbul 2014), 45-49.

28 Akgül, Dijitalleşme ve Din, 206.
29 Haberli, Dijital Çağda Din ve Dindarlığın Dönüşümü, 309.
30 Haberli, Dijital Çağda Din ve Dindarlığın Dönüşümü, 311.
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6. Çağın Etkin İletişim Aracı Olan İnternet
Günümüzde iletişim araçları söz konusu olduğunda akla ilk gelen 

internet teknolojisidir. Başlangıcında, askeri birimler arasındaki bilgi 
paylaşımını sağlama amacıyla tasarlanmış olan bu iletişim teknolojisi, 
gelişiminde yakaladığı hız ile toplum tabanına hızla yayılmış ve küresel 
iletişim ağı konumuna yükselmiştir. O� zellikle de internetin; ses, yazı 
ve görüntüyü bir araya getiren yapısı, diğer bir ifadeyle bütün iletişim 
araçlarının özelliklerini tek çatı altında toplaması, onu tüm zamanların 
en büyük iletişim teknolojisi haline getirmiştir. I�nternetin iletişim aracı 
olmasının yanında yeni bir iletişim ortamı da yaratması, bireyleri günlük 
hayatın fiziki sınırlılıklarından arındırmış ve onlara alternatif bir yaşam 
alanı sunmuştur. Daha da önemlisi, bireyler günlük hayatlarının büyük 
kısmını bu kitle iletişim aracıyla geçirmeye başlamışlardır.31 Çağın etkin 
iletişim aracı olan internet üzerinden de tebliğ faaliyeti yürütmek tüm 
Müslümanlar için büyük bir zorunluluktur. Böyle bir imkânı yeteri kadar 
azami bir şekilde değerlendirmemek beraberinde vebali gerektirir.

Günümüzde insanlar, hava durumunu bir web uygulamasından 
bakarak yarın ne giyeceğine karar verip, gideceği güzergâhı telefonun-
daki uygulamadan takip ederek rotasını çizmektedir. Günlük evdeki rutin 
işlerinde interneti kullanıp halıya dökülen bir lekenin nasıl çıkacağını 
araştırıp, bir yemek uygulamasından yemek tarifi bakabilmekte ve tekno-
lojik özelliklerle donatılmış bir fırında yine bu tarifi uygulayabilmektedir. 
Ev kirasını, bankaya gitmeden bir tıkla ödeyebilmekte, desteklemediği bir 
oluşum ile alakalı kamuoyu oluşturup imza kampanyası başlatabilmekte-
dir.32 I�nternet teknolojilerinde yaşanan yeniliklerinin henüz sona ermediği 
söylenebilir. Her geçen gün bireylerin hayatına yeni bir teknolojik imkân 
dâhil olmaktadır. I�nternetin yanında akıllı telefonlar, dijital televizyonlar 
ve dijital oyunlar insan yaşamının vazgeçilemez birer parçası haline 
gelmişlerdir. Dolayısıyla internet artık günümüzde kişilerin neredeyse 
bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sanal olarak hizmet sunmaktadır.

TU� I�K (2018) hane halkı bilişim teknolojileri kullanımı araştırmasında 
2018 yılı internet kullanan kişilerin oranının %72.9 olduğunu açıklamış 

31 Haberli, Mehmet, Yeni Bir O� rgütlenme Biçimi Olarak Sanal Cemaatler, İnsan ve Toplum Bi-
limleri Araştırmaları Dergisi, sayı: 3, (2012), 1:119.

32 Fatma Kurtulmuş Kosif, Kurumların Dijital Dönüşüm Süreçlerinin İncelenmesi: Bir Sağlık 
Kurumu İçin Öneri, I�stanbul U� niversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, I�.U� . Enformatik A.B.D.’de 
yüksek lisans bitirme tezi, (I�stanbul: 2019), 1.
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ve internete ulaşabilen hane sayısının ise %83,8 olduğu görülmüştür. Bu 
oranın bir önceki yılın aynı ayında %80 olarak hesaplandığı görülmekte-
dir.33 2000 yılından sonra meydana gelen teknolojik gelişmeler; bilgisayar 
üretiminin artması, Türkiye’de internetin kabul edildiğinin göstergesi 
olmuştur. “We Are Social”ın 2020 yılının ilk ayı için yayınladığı raporuna 
göre 83,88 milyon popülasyona sahip Türkiye’de; Nüfusun %74’ünün 
internet kullandığı, %92’sinin cep telefonundan internete erişim sağla-
dığı, % 64’ünün ise aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu görülmekte-
dir.34 Ankara U� niversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Emine 
O� zmete, TU� I�K verilerine göre, 2015’te yüzde 5,6 olan 65-74 yaş grubunda 
internet kullananların oranının 2020’de yüzde 27,1’e yükseldiğine dikkati 
çekerek “Bu, ciddi bir artış. Verilerden görüyoruz ki yaşlılarımız Kovid-19 
salgını sürecinde mesafeleri internetle aştı. Sevdiklerine teknoloji aracılı-
ğıyla yakınlaştı.” dedi.35

Bilgisayar ve I�nternet teknolojisi, daha önceleri araştırmacıların 
günler ve haftalar süren çalışmalar neticesinde ulaştığı bilgileri, şimdi bir 
tuş yakınlığı mesafesine getirmiştir. Eskiden bir bilgiye ulaşmanın yolu 
kitaplar ansiklopediler vs. idi. I�nternetin doğuşu ile beraber tüm bu data 
internete yüklenmeye başladı. Bilgi artık parmaklarımızın ucundaydı. 

21. yüzyılın en güçlü iletişim uygulamalarından birisi olan internetin 
farklı alanlarda kullanımı söz konusudur. Eğitim, ekonomi, siyaset, sosyal 
vakalar gibi din olgusu da internet ortamında kendine yer edinmiştir. Bu 
araştırmanın bulgularında internetin artık sadece bir eğlence aracı ve boş 
zamanın geçirildiği bir ortam olduğuna dair algının kırılmaya başladığı 
ortaya çıkmıştır. I�nternetin; bilgilenme, ibadet, ders alma, manevi değer-
lerini geliştirme gibi farklı amaçlar doğrultusunda kullanıldığı bu araştır-
mada da saptanmıştır. Sanal dini iletişim motivasyonlarından bir tanesi 
de dini bilgi edinmedir. Nitekim öğrenciler, sanal dini iletişimde inter-
neti dini araştırmalarında kullanmakta, fakat güven konusunda elverişli 
görmemektedirler.36

33 Kosif, Kurumların Dijital Dönüşüm Süreçlerinin İncelenmesi, 4.
34 U� nal Kılıç, Nihal Acar, Sanal Dini I�letişim Motivasyonları U� zerine Bir Alan Araştırması: Sivas 

Cumhuriyet U� niversitesi O� ğrencileri, Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, (MEDI�AD), 3(1), 
(Sivas: Haziran 2020), 6-7.

35 https://malatyahaber.com/haber/yaslilar-internete-sarildi/. Erişim: 20.03.2021.
36 Kılıç ve Acar, Sanal Dini İletişim Motivasyonları, 16-17.
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7. İslâm’ın Tüm Dünya İnsanına Tebliğ Edilmesinin 
Gerekliliği

Tebliğin sözlükteki anlamı; “bir şeyi veya bir haberi ulaştırmak” 
anlamına gelmektedir. Ancak kelâm ilminde; “Peygamberlerin yükümlü 
olduğu tebliğ görevi, onların vahiy yoluyla aldıkları bilgiyi insanlara ulaş-
tırması” demektir.37 Tebliğ terim olarak, “dinı� tanımayan/bilmeyen insan-
lara onu ulaştırmak, onun hakkında doğru ve sağlıklı bilgi sahibi olma-
larını sağlamak, akıl ve idraklerine sunarak onların Müslüman olmaları 
için gayret göstermek”tir.38 Evrensel mesajlar içeren her inanç sistemi, bu 
mesajları diğer insanlara iletmeyi amaçlar ve bunu inananlarının yapma-
sını bekler. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de tebliğci bir grubun bulunmasının 
önemi vurgulanmakta, dinin insanlara tebliğ edilmesi gereği üzerinde 
durulmaktadır: “Biz seni başka değil, ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak 
bütün insanlara gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmek istemiyor-
lar.”39 “De ki: “Ey insanlar! Gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan 
Allah’ın hepinize gönderdiği elçisiyim. O’ndan başka tanrı yoktur. O hayat 
verir ve öldürür. O� yleyse Allah’a ve ümmı� peygamber olan resulüne -ki o 
Allah’a ve O’nun sözlerine inanır- iman edin ve ona uyun ki doğru yolu 
bulasınız.”40 “I�çinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden 
bir topluluk bulunsun. I�şte onlar kurtuluşa erenlerdir.”41 “Rabbinin 
yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla en güzel yöntemle tartış. 
Kuşkusuz senin rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir; 
O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir.”42 Fahrettin Razi “Onlarla en 
güzel şekilde mücadele et.” ayetini günün şartlarını, sosyal yapının özellik-
lerini, muhatabın tutum ve davranışlarını dikkate alarak tebliğin sistemli, 
seviyeli, şuurlu bir şekilde yapılması43 gerektiğini belirtmektedir.

37 Mehmet Boynukalın, “Tebliğ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. (I�stanbul: TDV Ya-
yınları, 2011),

40: 218.
38 Zekeriya Güler, Tebliğin Mahiyeti ve Sınırları, Kutlu Doğum İslam’ın Güncel Sorunu. (Ankara: 

2006), 15.
39 Sebe, 28.
40 Araf, 158.
41 A� I-i I�mrân 104.
42 Nahl, 125
43 Fahruddin Ebu Abdillah Muhammed b. O� mer Razi, et-Tefsiru’l-Kebir, (Mefâtihu’l Gayb), (Bey-

rut: 1997), 5: 374.
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Tebliğin gittikçe daha da önem kazandığı, dijitalleşmenin sağladığı 
sınırsız imkânlara rağmen insanlığın huzur ve mutluluğunun gerçekleş-
tirilemediği günümüz dünyasına I�slâm dininin ve bu dinin mensuplarının 
söyleyeceği çok şey var. Yaşadığımız çağın sorunları ve ihtiyaçlarından 
yola çıkarak çözüm üretmek ve bu bağlamda bir tebliğ faaliyeti yürütmek 
gerektiği açıktır. Kurtuluşun I�slâm’da olduğu mesajını dünya insanına 
ulaştırmak Müslümanların en başta gelen görevlerinden birisidir. Dijital 
iletişim sayesinde ilk defa bütün dünyaya, milyonlarca kişiye bir anda 
ulaşma imkânına sahip olmuş bulunuyoruz. Bu imkân sonuna kadar 
değerlendirilmelidir. Hz. Peygamber’i ve O’nun evrensel mesajını dünyaya 
anlatmanın, bilginin dünyanın en ücra köşelerine kadar taşınabildiği bir 
çağda, I�slâm Peygamberinin örnek kişiliğini herkese tanıtmanın gereği 
üzerinde durmak gerekir. I�nsanları karanlıktan aydınlığa kavuşturmak, 
cahiliye bataklığından çıkarıp I�slâm’ın hidayetiyle, felahıyla buluşturmak 
ve şereflendirmek dini bir vecibedir. Bir mü’minin kendi dini hayatını 
düşündüğü kadar I�slâm’la müşerref olmamış, tanışmamış insanların da 
I�slâm’la tanışmalarını sağlamak için çaba göstermesi önemli bir gerek-
liliktir. Bu gerçekleştiği takdirde belki de dünyanın çehresi değişecektir. 
Aksi takdirde I�slâm’la bağdaşmayan bir bencillik söz konusu olur.

Bu dünyada bir kişinin bile hidayetine vesile olmakla ne kadar büyük 
ecir kazanıldığını bilmek lazım. Peygamberimiz, bu hususu şöyle müjde-
lemektedir: “I�nsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların 
sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksil-
mez.”44 I�nsanların çağırıldığı hidâyet, Allah’ın hoşnut olduğu her hayrın ve 
iyiliğin adıdır. Hadislerdeki mesajlar, bir kimseyi hidâyete davet etmenin 
ve dalâletten kurtuluşuna vesile olmanın ne büyük bir nimet olduğunu 
açıkça göstermektedir. Çünkü hidâyete ulaşanlar, dünya ve ebedi âhiret 
saadetini hak ederler. Buna vesile olanlar da onlarla birlikte sevap kaza-
nırlar. Fakat onların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Burada I�slâm’ı 
bütün bir yeryüzüne ulaştırmanın ne kadar önemli olduğu anlaşılmak-
tadır.

Hz. Peygamber, bir sefere gönderdiği Hz. Ali’ye hitaben “Kendile-
rini (gayr-i Müslimleri) I�slâm’a davet et, uymaları gereken ilâhı� yüküm-
lülükleri kendilerine haber ver. Allah’a yemin ederim ki, senin vasıtanla 
Allah’ın bir tek kişiye hidâyet vermesi, senin için kırmızı develere sahip 

44 Müslim, I�lim 16. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 6; Tirmizı�, I�lim 15; I�bn Mâce, Mukaddime 14.
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olmaktan daha hayırlıdır.” buyurdu.45 “Ey Ali, senin vesilenle bir kişinin 
hidayete ermesi, senin için üzerine güneşin doğup battığı her şeye sahip 
olmandan daha hayırlıdır.”46 Kırmızı deve, Araplar için, o günün şartla-
rında en büyük zenginlik alâmetiydi. Dolayısıyla bir kimsenin hidâyetine 
vesile olmak en üstün dünya nimetlerine sahip olmaktan daha hayırlıdır.

Aslında dijital iletişim araçları, toplumlar için büyük bir şans, tebliğ 
ve irşad, eğitim ve kalkınma için büyük bir fırsat ve imkândır. Yazılı ve 
sözlü dijital medyadan daha kapsamlı ve tesirli bir eğitim aracı şimdilik 
mevcut değil. Hem göze, hem kulağa ve hem de estetiğe hitap eden bu 
harika araç iyiye, güzele, doğruya, hayra hizmet ettiği sürece büyük bir 
nimet ve büyük bir kazançtır. Aynı araç; kötüye, çirkine, yanlışa, şerre 
ve günaha vasıta kılındığı takdirde büyük bir külfet ve yaptığı tahribatın 
tamiri güç olan büyük bir felakettir. Tabii ki külfet veya felaket, nimet 
veya kazanç sayılan televizyon denen araç değil, o araçla verilmek istenen 
hayat tarzı, yaşayış şekli ve ahlak anlayışıdır. O, bizatihi ne bir hayırdır, ne 
de bir şerdir, teknik bir alettir, bir haberleşme ve eğitim aracıdır. O aleti 
nimet veya felaket yapan insanların bizzat kendileridir. Arızalı ve hasta-
lıklı beyinler, televizyonu felaket, nurlu beyinler televizyonu nimet haline 
getirirler. Sinema ve tiyatro da televizyon gibidir, aynı fonksiyona sahiptir.

8. İslâm Dininin Cihânşümul Olması
I�slâm dini, cihanşümul ve evrensel olup, bütün cihana ve bütün 

zamanlara şâmildir. Zaman ve mekân üstü bir dindir. Bir grup, bir 
topluluk, bir millet hatta bir zaman dilimi ile sınırlandırılamaz. Kim ki, 
bunu yanlış anlar ve yanlış uygularsa I�slâm’ın mesajının büyük kitlelere 
ulaşmasına engel olmuş olur. Dünyada herkesin I�slâm’la tanışma ve ilişki 
kurma hakkı vardır. Bunun sağlanması ve gerçekleşmesi de Müslüman-
ların üzerine düşen dini bir vecibedir.

Cihanşümul kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında “I�slâm dininin 
tevhid akidesini, şanına layık bir şekilde yüceltip yayma” olduğu görülür. 
Yani bu ifadenin kaynağı olan din, I�slam dinidir. Kelimenin farklı bir anlamı 
ise “I�’lây-ı Kelimetullah” yani Allah’ın kelimesini (kelamını) yüceltme” 
dir. Bu ifade özellikle devlet felsefesinin mühim bir rüknü olarak devlet 
başkanından en vasat ferde kadar yerine getirilmesi ve ulaşılması gereken 
bir amaca işaret etmektedir. Kelimetullah, dar anlamda “Allah” kelimesi 

45 Buhârı�, Fezâilü’s-sahâbe, 9; Müslim, Fezâliü’s-sahâbe 34.
46 Buhari, “Cihad”, 143.
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olarak yorumlansa da doğru anlamın “Allah’ın emri ve rızasını teşkil eden 
her şey” olarak kabul edilmesi gerekmektedir.47 Hattâ buna, “I�’lây-ı Keli-
metullah” misyonu da yüklenmek sûretiyle I�slâmı�leştirilerek daha da 
kutlu bir şekle dönüştürülmüştür.

Hz. Peygamber, başlattığı evrensel ve kutlu tebliğ ve da’vet faaliyet-
lerini başka milletlere ve ülkelere taşıyacak olan I�slâm devletini teşekkül 
ettirmiş, hem Allah’ın elçisi hem de bu devletin lideri sıfatıyla komşu 
ülkelerin devlet başkanlarına da’vet mektupları göndererek sonraki 
yüzyıllarda hızla gelişecek olan cihanşümul da’vet çalışmalarını fiilen 
başlatmıştır. Da’vetini sunmak üzere toplantılar düzenlemiş, çarşı, pazar, 
panayır ve ev gibi insanların toplu olarak bulunduğu her yerde tebliğ faali-
yetini sürdürmüştür.48 Çevre illere yöneticiler, muallimler göndermiştir. 
O� rneğin, Muaz b. Cebel’i Yemen’e, Musab b. Umeyr’i Medine’ye gönder-
miştir. Bütün amacı I�slam’ı bir coğrafyaya mahkûm etmemek, ulaşabildiği 
kadar tüm coğrafyaya ulaştırmaktır. Peygamberlerden sonra dünya insa-
nına I�slâm’ı en iyi bir şekilde tebliğ edecek kesimin âlimler olduğu belir-
tilmektedir. Peygamberimiz bu gerçeği “A� limler, peygamberlerin vâris-
leridir.”49 hadisiyle gündeme getirmiştir. Dolayısıyla üst düzey ve kaliteli 
âlim yetiştirmek I�slâm ümmeti üzerine dini bir vecibedir. Belki de bugün 
en büyük sıkıntıyı bu boşluğu dolduramadığımız için yaşamaktayız. Şart-
ları bu bağlamda sonuna kadar zorlamak gerekir.

Kur’ân-ı Kerim ‘in mesajını, günümüzde sınır ve engel tanımayan 
medya ile dünyaya daha rahat bir şekilde duyurmak mümkündür. Uydu 
yayınları ile daha büyük oranda dünyaya açılacak ekran vasıtasıyla I�slam 
mesajını duymayan hiçbir kimsenin kalmaması elzemdir. Çünkü I�slam 
inancının esası; Allah’ın inanç sistemini bütün âleme hâkim kılmaktır.

Müslümanlığın yayılması ve ilkelerinin uygulanması da’vet faaliyetine 
bağlandığından I�slâm dinine “da’vet dini” (dı�nü’d-da’ve) denilmiş ve da’vet 
Müslümanların kaçınılmaz görevlerinden biri sayılmıştır. Asr-ı saâdet’ten 
itibaren tarih boyunca hemen bütün Müslümanlar i’lâ-yi kelimetullah 
yolunda da’veti şahsı� bir yükümlülük kabul etmiş ve elverişli durum-
larda bu yükümlülüğü hem amelı� hem de sözlü olarak yerine getirmeye 
çalışmışlardır. Nitekim I�ran, Horasan, Mâverânünnehir gibi bölgelerle 

47 A.Turan Alkan, “I�lâ-yı kelimetullah”, Osmanlı Ansiklopedisi, (I�stanbul: 1995), 1:164.
48 Mustafa Çağrıcı, “Da’vet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (I�stanbul: TDV Yayınları, 

1994), 9:17.
49 Ebû Dâvud, I�lim, 1; Tirmizı�, I�lim, 19; I�bn Mace, Mukaddime, 17. 
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Afrika’nın çeşitli yörelerinde I�slâm’ın yayılışı bu tür da’vet faaliyetleriyle 
gerçekleşmiştir. I�slâm’ın bu şekilde barışçı yollarla yayılışında Müslüman 
tâcirlerin da’vet çalışmalarının büyük payı vardır. Meselâ Kuzey Afrika ile 
Habeşistan, Somali gibi Doğu Afrika ülkeleri daha çok Hadramutlu tüccar-
ların davetleriyle müslümanlaşmışlardır. Hindistan, Çin ve Endonezya, 
Malezya, Filipinler gibi Uzakdoğu ülkelerinde de I�slâm’ın yayılışı aynı 
yolla gerçekleşmiştir.50 Dolayısıyla uzak Doğu Asya’da Malezya ve Endo-
nezya’da I�slam herhangi bir savaş olmadan ticaret yoluyla yayılmıştır. 

I�slâm’a da’vet faaliyetinde önemli payı olan bir kesim de sûfı�lerdir. 
Osmanlı’nın balkanlarda uyguladığı strateji ise çok önemlidir. Fetih öncesi 
gönderilen “Alperenler” şehir halkının kalplerini, şehir fetih edilmeden 
önce fethediyorlardı. Nitekim Anadolu ve Balkanlar’ın I�slâmlaşmasında 
en büyük şeref bu kesime aittir. O� zellikle Ahmed Yesevı�, Abdülkādir-i 
Geylânı�, Ebü’l-Hasan eş-Şâzelı�, Ebü’l-Abbas el-Mürsı�, I�bn Atâullah el-I�s-
kenderı�, Seyyid Ahmed et-Ticânı�, Seyyid Muhammed b. Ali es-Senûsı� gibi 
ünlü sûfı�ler gerek cezbedici dinı�-ahlâkı� şahsiyet ve yaşayışlarıyla, gerekse 
vaaz ve irşadlarıyla güçlü ve etkili birer davetçi olarak kendi ülkelerinde 
faaliyet göstermişler, onların müntesipleri de aynı faaliyetleri devam 
ettirmişlerdir.51

Osmanlı Tarihi kaynaklarında I�slâm dininin, Allah adının ve kelamının 
yayılmasıyla ilgili örnekler bulmak mümkündür. Alpler, alperenler ve 
daha sonra bunların I�slâmı� ruhla bütünleşmiş şekli olan gaziler devletin 
kuruluşunda, yayılmasında ve yapılanmasında en etkin rolleri üstlen-
mişlerdir. Çünkü “Allah adının ve adaletinin dünyaya” yayılması önemli 
cihanşümul bir meseledir. Alperenler gerektiğinde savaşlara katılır, lâkin 
çoğunlukla yeni fethedilen kasaba ve şehir kenarlarına, köy ve mezralara 
birer tekke veya zaviye kurarak; kişilikleriyle kılıç fethini gönül fethine 
çevirmeye, ileriki fütuhatı kolaylaştırmaya, bölge halkının I�slam’a sempa-
tiyle bakmasına, ıssız yerleri şenlendirmeye, eğitim ve öğretim yapmaya 
çalışmışlardır.

Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı gibi iki büyük devletin kurulmasında 
tekke ve zaviyelerin, dolayısıyla da erenlerin büyük rolleri olduğu bir 
gerçektir. Şeyhler, dervişler, Alperenler Anadolu’ya büyük ölçüde Moğol 
istilasıyla yerleşmeye başlamış, yerleştikleri yerleri imar ve inşa etmiş, 
bağ bahçe açmış, uygun yerlere değirmenler kurmuş ve toplumu hem 

50 Çağrıcı, “Da’vet”, 9: 17.
51 Çağrıcı, “Da’vet”, 9: 17.
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yönlendirmiş hem de ortamı fethe uygun hâle getirmişlerdir.52 Sarı Saltuk, 
henüz Türk ordularının ulaşamadığı bir dönemde, Rumeli topraklarına, 
I�slâm’ın sesini duyurmak üzere gönderilmişti. Gürcistan Beyini I�slâmlaş-
tırıp, ona elini öptüren Sarı Saltuk, Rumeli’de başarılı faaliyetlerin icracısı 
olmuştur.53 I�slamlaştırma faaliyetini rasgele değil de belli bir plana göre 
gerçekleştiren Hacı Bektâş, bir kısım halifelerini Rumeli’ye gönderirken, 
bir kısım halifelerini de Moğol zümrelerini I�slâmlaştırmakla vazifelendir-
mişti. Böylesi ciddı� boyuttaki organizeli faaliyet neticesinde, çok sayıda 
putperest Moğol zümresi I�slâm’a girmekteydi.54

Bu gelenek sonraki devirlerde de devam etmiş, Anadolu ve Rume-
li’nin I�slâmlaşması bu şekilde olmuştur. Dolayısıyla Anadolu’nun I�slâm-
laşmasında Ahmed Yesevı�’nin, Rumeli’nin I�slâmlaşmasında da Sarı 
Saltuk’un rolü yadsınamaz. Anadolu’yu mayalayan Mevlânâ, Yunus 
Emre, Hacı Bayrâm-ı Velı�, Hacı Bektâş-ı Velı� ve Ahı� Evrân’dan çağıldayan 
ses Balkanlarda Sarı Saltuk, Otman Baba, Yazıcızâde Mehmed, Ahmed-i 
Bı�cân, Abdullâh-ı I�lâhı�, Gül Baba, Hasan Sezâı�-i Gülşenı� ve Niyazı�-i Mısrı� 
gibi sûfı�ler aracılığıyla yankılanır.55 Böylece tüm bu hareketlerle I�slam’ın 
yayılması ve kökleşmesi için fevkalade önemli bir misyon icra edilmiştir.

9. İslâm’ı Dünya İnsanına Ulaştırmamanın Vebâli

Kur’ân-ı Kerı�m’de “I�slâm’a çağrı”56, “imana çağrı”57, “Allah yoluna 
çağrı”58, “Allah’ın kitabına çağrı”59, “hakka çağrı”60, “hayra çağrı”61, 

52 Rifat, O� zdemir, Osmanlı Devleti’nin Tarikat, Tekye ve Zaviyelere Karşı Siyaseti, OTAM An-
kara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı 5, (Ankara: 
1994), 284-285.

53 Gölpınarlı, Abdülbaki, Yunus Emre ve Tasavvuf, (I�stanbul: 1992), 30.
54 Ethem, Cebecioğlu, Hacı Bayram Velî, (Ankara: 1991), 18.
55 Mustafa Şentürk, Rumeli’nin Öncü Gaziyan ve Fatihanı, https://evladifatihanedirne.

com/2018/03/16/rumelinin-oncu-gaziyan-ve-fatihani/ Erişim: 10.04.2021.
56 Saff, 61/7. 
57 Hadı�d 57/8. 
58 Nahl 16/125.
59 A� l-i I�mrân 3/23.
60 Ra’d 13/14.
61 A� l-i I�mrân 3/104.
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“kurtuluşa çağrı”62, “hayat kaynağına çağrı”63, “esenliğe çağrı”64 gibi mâna-
lara gelen ifadeler davetin I�slâmı� inanç ve değerlerin kabul edilip uygulan-
masını sağlamayı hedef alan bir faaliyet olduğunu, dolayısıyla hem gayri 
müslimlere hem de müslümanlara yönelik olabileceğini göstermektedir. 
Buna göre tebliğ, irşad, vaaz, nasihat, inzâr, tebşı�r, emr-i bi’l-ma’rûf nehiy 
ani’l-münker gibi terimler de sözlük anlamları itibariyle davetten farklı 
olmakla birlikte uygulama ve gayeleri bakımından aynı veya yakın mâna-
ları ifade etmektedirler; bu sebeple davet ve tebliğ başta olmak üzere bu 
kavramlar sık sık birbirinin yerine kullanılmıştır. Tebliğ ile aynı kökten 
olan belâğ lafzı bütün bu âyetlerde “davet” mânasını ifade etmekte, öte 
yandan I�slâm dinini yaymanın yegâne yolunun davet ve tebliğ olduğunu 
göstermektedir.65

Yine Kur’ân-ı Kerı�m’de çeşitli vesilelerle Hz. Muhammed’in risâletinin 
bütün insanlığı kapsadığı ve sadece I�slâm’ın Allah nezdinde geçerli din 
olduğu belirtilmiştir. Yine Kur’ân’da Hz. Peygamber’in insanlar üzerinde 
bir zorba olmadığı, görevinin irşâd, tebliğ ve davetten ibaret bulunduğu 
esasen ilke olarak dinde zorlamaya başvurulamayacağı, gerçek olanla 
olmayanın birbirinden ayrıldığı bundan sonra artık iman edip etmemenin 
insanların kendi istemelerine bağlı bulunduğu ifade edilmiştir. Ayrıca 
Kur’ân-ı Kerı�m’de Hz. Peygamber dâı�, beşı�r, nezı�r gibi sıfatlarla nitelendi-
rilerek onun misyonunun davet esasına dayandığı vurgulanmış, davetin 
barışçı metotlarla yapılması öngörülmüştür.66

I�slâm dünyasında teşkilâtlı tebliğ ve davet çalışmaları gerçekleş-
tirmek için son bir asır içinde bazı teşebbüsler olmuştur. Nitekim Hıris-
tiyanlık dünyasının Afrika’da sömürgecilik hareketiyle birlikte sürdür-
düğü yoğun misyonerlik çalışmalarına karşılık Osmanlılar da Uganda’dan 
başlamak üzere bu kıtada I�slâm davetini gerçekleştirmek maksadıyla 
1870’li yıllarda I�stanbul’da bir teşkilât kurmuşlarsa da 1878’de Osman-
lı-Rus Savaşı’nın çıkması yüzünden bu teşebbüs sonuçsuz kalmıştır.67

62 Mü’min 40/41.
63 Enfâl 8/24.
64 Muhammed 47/35. 
65 Çağrıcı, “Da’vet”, 9: 16.
66 Çağrıcı, “Da’vet”, 9: 16-17.
67 Çağrıcı, “Da’vet”, 9: 18.
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Sonradan I�slâm’a girmiş pek çok kişi, kendileriyle yapılan röportajda 
Müslüman olmadan önce ölmüş olan anne-babasına I�slam ulaştırılmadığı 
için Müslümanların sorumlu ve vebal altında olduklarını ifade ederler. 
Dünyada dijital medya yoluyla I�slâm’ı duymayan tek bir kişi kalmamalıdır. 
I�slâm’ın evrensel ilkeleri insanlığa yeniden bir çözüm sunabilir. Çünkü 
I�slâm geçmiş ilahi dinlerin evrensel mirasını sürdürmekte; renk, ırk ve dil 
farkı gözetmeksizin bütün insanların dünyevi ve uhrevı� saadetini hedef-
lemektedir. Aynı zamanda gayr-i müslim dünyada, I�slam’ı karalayan ve 
yanlış tanıtan pek çok faaliyet ve aktivite bulunmaktadır. Bütün bu olum-
suzlukları da bertaraf edici ve çürütücü, ikna edici yayınların da yapılması 
gerekir.

I�slâm’ın herkese ulaştırılmasının ne kadar önemli oluşuna dair ülke-
mizde yaşanan ibretamiz şu örneği verebiliriz: bir cezaevinde “I�slâm’da 
insanın yeri ve değeri” isimli bir konuşma yapan bir hoca efendi, konuş-
madan sonra çok etkilenen bir mahkûmun şöyle dediğini nakleder: 
“Hocam, iki adamın katili, birçok suçun failiyim. Eğer sizin anlattıkla-
rınızı daha önce bilseydim bu suçların faili olmazdım ve burada bulun-
mazdım. Bunları duygulanıp söylediğimi sanmayın.”68 Konuşmaları etkili 
olan bir din görevlisi hakkında çok etkilendiğini söyleyen birisi de şöyle 
der: “Allah hoca efendiden razı olsun. Hâkim oldu, hekim oldu. Bana 
söylenmesi gerekeni söyledi, karşı tarafa söylenmesi gerekeni de söyledi. 
Böylece büyük belaları önledi. Yoksa ya katildim ya maktul. Ya cezaevinde 
idim ya da mezarda.”69 Bu tür örneklerin sayısını çoğaltabiliriz. Burada 
vurgulamak istediğimiz husus, dinin insanlar üzerindeki olumlu etkisini 
dile getirmektir.

Başka bir takım örnekler verecek olursak Hz. Peygamber, insanlara 
çok yönlü ve kapsamlı bir şekilde anlatıldığında çok fazla etkilenen batılı 
yazarlar da olmuştur. Hz. Peygamber’in yöntemleri, stratejileri, eğitim-öğ-
retim metodları, tedricilik uygulaması neticede fert ve toplum üzerindeki 
olumlu etkisi, başlı başına üzerinde durulması gereken önemli konular 
arasında yer almaktadır. Snouck Hurgronje, Muhammadanism isimli 
eserinin girişinde şunları söyler: “Bugün yeryüzünde kendisini Muham-
med’e bağlı olarak gören, onun ismini hiç bir şeye değişmeyen ve insanlık 
için ondan daha büyük bir rahmet tahayyül etmeyen insanlar vardır. 

68 Nurettin Nursaçan, “I�rşat Görevini U� stleneceklerde Aranan Nitelikler”, I. Din Şurası, (Anka-
ra: 1993) DI�BY., (Ankara: 1995), 187.

69 Nursaçan, “İrşat Görevini Üstleneceklerde Aranan Nitelikler”, 188.
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Muhammed VII. yüzyılda bütün Arabistan’ı ayağa kaldırmış; onun takip-
çileri kendisinin vefatından sonra Fas’tan Çin’e uzanan bir imparatorluk 
kurmayı başarmışlardır. I�şte sadece bu durum, Muhammed’in hayatına 
ilgi duymamıza sebep olarak yeter.”70

Pek çok Batılı araştırmacı, Hz. Peygamber’in sosyal hayattaki akti-
vitesini, başarısını incelemekte ve bunun sebepleri üzerinde araştır-
malar yapmaktadır. Michael Hart isimli Amerikalı bir yazar, peygamberi-
mizden o kadar çok etkilenmiş ki, dünyada meşhur olan 100 kişiyi tanı-
tıcı mahiyette bir kitap yazmış ve sıralamada birinciliğe Hz. Peygamber’i 
layık görmüştür. O, kitabında Hz. Peygamber hakkında şunları söyler: 
“Dünyanın en etkili insanları listesinin başına Hz. Muhammed’i koymam 
bazı okurları şaşırtabilir, bazılarını da kuşkuya düşürebilir. Ancak Hz. 
Muhammed tarihte, hem dinı�, hem de dünyevı� düzeyde üstün başarılı 
olan tek insandı. Mütevazi bir aileden gelen Hz. Muhammed, dünyanın 
en büyük dinlerinden birini kurmuş, yaymış ve çok etkili bir politik lider 
olmuştur. Bugün, ölümünden on üç yüzyıl sonra etkisi hala güçlü ve 
yaygındır.”71 I�slâm’ın en son, en mükemmel ve en kapsayıcı evrensel bir din 
oluşu ve Hz. Peygamber’in şahsiyeti ve misyonu bunda etkilidir. Kimileri 
de, Kur’ân’ı inceledikten sonra aradıkları bu dinin islâm olduğunu anla-
dıkları için Müslüman olduklarını ifade etmektedirler. Yeter ki, evrensel 
I�slam dini ve Hz. Peygamber, insanlara usulünce tanıtılmış olsun. Mesele 
yukarıda verdiğimiz iki örnekle sınırlı olmayıp yüzlercesi söz konusudur.

10. İslâm’ın Tebliğinde Dijital Dünyanın İmkânlarından 
Azâmî Derecede Faydalanma

Bizim coğrafyamızda günümüzde uygulanan misyonerlik faaliyetinin 
en etkin vasıtalarından birisi, hiç şüphesiz internettir. I�nternet ortamında 
yürütülen doğrudan veya dolaylı misyonerlik faaliyetine karşı, bu site-
lerin iddialarını çürüten web siteleri kurulup, bu sitelerde I�slamiyet ve 
kültürel değerlerimiz aleyhinde ileri sürülen iddialara cevaplar verilebilir. 
Kitle iletişim araçları ve medya organlarının sağladığı yeni imkânlardan 
yararlanarak, mesajlarını küresel ölçekte iletme çabasında olan dinler, 

70 S. Hurgronje, Mohammadanism, (New York: 1914), 15, naklen, Görmez Mehmet “Klasik 
Oryantalizmi Hadis Araştırmalarına Sevk Eden Temel Faktörler Üzerine”, İslamiyat, sayı: 1, 
(Ankara: 2000), 3:18.

71 Michael Hart, En Etkin 100, terc., Mehmet Harmancı, (I�sanbul: 1994), 1. 
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internetin sunduğu fırsatları da değerlendirerek yeni atılımlar gerçekleş-
tirmektedir.

I�nternet kullanımının günlük hayatın ne kadar iç içe girdiğini ve çok 
sayıda insan için artık günlük rutinlerinin bir parçası olduğunu göster-
mektedir. Kitle iletişim araçları ve medya organlarının sağladığı yeni 
imkânlardan yararlanarak, mesajlarını küresel ölçekte iletme çabasında 
olan dinler, internetin sunduğu fırsatları da değerlendirerek yeni atılımlar 
gerçekleştirmektedir. Dinler geçmişten günümüze geniş kitlelere mesaj-
larını iletebilmek için her çağın teknolojik imkânlarından yararlanmıştır. 
Yani din yeni gelişmelerin gerisinde kalmamaya, toplumsal değişime 
ayak uydurmaya özen göstermiştir. O� rneğin Roma Katolik Kilisesi’nin 
resmi web sitesi (vww.vatican.ca) altı dilden yayın yapmaktadır. Bir 
başka örneğini ise Mormonlarda görmek mümkündür. Church of �esus 
Christ of Latter-day Saints’e adlı kilise tarafından idare edilen (www.lds.
org) site Mormon inancını yaymaya çalışmaktadır. Yirmi ayrı dilde yayın 
yapan bu sitede Mormon inançları, ilkeleri, ritüelleri ve kaynaklara ilişkin 
detaylı bilgiler yanında kiliseye yöneltilen eleştirilere de cevap verilmek-
tedir. Sitede “Mormon Kitabı”nı ücret ödemeden elde etmek mümkündür. 
I�nterneti kullanarak görsel ve işitsel dini yayıncılık yapmak kapsamlı bir 
planlama ve uzmanlık gerektiren bir projedir. Her I�slam ülkesinde dini 
işlerinden sorumlu makamın hazırladığı siteler resmi özellik taşımakta, 
ancak bunların daha çok yerel kullanıcıya hitap ettiği ve yetki alanının da 
sınırlı olduğu görülmektedir.72

Bazı turistik illerimizde çok sayıda yabancı turist tarihi camilerimize 
gelerek ziyarette bulunmaktadırlar. Bu camilerde görev yapan eleman-
lara çeşitli diller öğretilerek gelen turistlere dini tebliğ etmeleri en güzel 
bir şekilde sağlanabilir. Koreli, Filipinli, I�sveçli vb. turistler ayağımıza 
kadar geliyor ve bizden I�slam’ı öğrenmek istiyorlar, ancak biz gerektiği 
şekilde elemanlarımızı yetiştiremediğimiz için bu konuda başarılı oldu-
ğumuzu söyleyemeyiz. Bu turistlere verilmek üzere I�slam’ı anlatan kitap 
ve broşürler de en üst kalite de hazırlanmalıdır. Aynı zamanda dijital 
imkânlardan da bu konuda azami derecede faydalanmalıyız.

Diyanet I�şleri Başkanlığı’nın ve I�stanbul Müftülüğü’nün ortaklaşa 
yürüttükleri Sultanahmet de uygulanan Simultane Hutbe projesi dikkat 

72 Talip, Küçükcan, Dinı� Yayıncılıkta I�nternet (Sanal Dinı� I�letişim Açısından Yeni Alanlar ve 
Yeni Stratejiler), II. Uluslararası Dinî Yayınlar Kongresi, Sesli - Görüntülü dinî yayıncılık, (An-
kara: 2005), 213, 216-217.
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çekicidir. Cuma saatinde camiyi ziyarete gelen turistlerin ‘okuduğunuz 
şeylerde ne anlatılıyor öğrenmek istiyoruz.’ talepleri üzerine Sultanahmet 
de Cuma hutbeleri, I�ngilizce ve Arapça olarak da verilmektedir. Bu uygu-
lamadan haberdar olan Avrupa’daki bazı papazlar, Cuma namazının sere-
monisini ve hutbeyi dinleme taleplerini I�stanbul Müftülüğü’ne iletmişler-
dir.73

11. Hz. Peygamber’in Tebliğinden Önemli Kesitler
Tebliğ, hidâyet elçileri konumunda olan tüm peygamberlerin ortak 

görevi, varlık sebebi ve olmazsa olmaz şartı durumunda olan en önemli 
vazifelerinden birisidir. Tebliğsiz bir peygamber ve risâlet düşünülemez. 
Tebliğ peygamberlerde bulunması gereken vacip sıfatlardandır. Dolayı-
sıyla Kur’ân’da peygamberlerin tebliğ ile yükümlü olduğunu gösteren pek 
çok âyet-i kerimede peygamberlerin hepsinin, Allah’ın emir ve yasakla-
rını insanlara ulaştırmağa çalıştıkları anlatılmaktadır. Hz. Muhammed, 
insanlar arasında ayrım yapmaksızın müşriklere, gayr-i Müslimlere ve 
Müslimlere tebliğde bulunmuştur. Dolaysıyla tebliğ, da’vet ve irşat faali-
yetlerini kapsamlı görmemiz gerekir.

Bizler de Hz. Peygamber’in tebliğdeki örnek metotlarını almak ve 
uygulamak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde tebliğde başarılı olmak 
mümkün değildir. Hz. Peygamber’in samimiyeti, hoş görüsü, fesahati, 
sevimlilik ve güvenirliliği, gayret ve basireti, davet ve irşat metodunu en 
mükemmel bir şekilde uygulaması, ihtiyaca göre cevap vermesi, muha-
tabının yüzüne vurmadan yanlış bir hareketini tashih etmesi, tatlı dille 
uyarması, tedrici eğitim metoduna başvurması, muhatabının tüm özellik-
lerini çok iyi tanıması, kolaylaştırması, muhatabına değer verip ince, nazik 
ve hürmetkâr davranması gibi daha pek çok prensibi söz konusudur.

I�htidalara, iktisadi sebeplerin etkisini, daha I�slâm’ın ilk dönemle-
rinde Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında oluşturulan “müellefetü’l-kulûb” 
müessesesinden anlıyoruz. Hz. Peygamber, Huneyn ganimetlerini dağı-
tırken “müellefetü’l-kulûb’a (kalpleri I�slâm’a ısındırılmak istenenlere) da 
hisse ayırmışlardır. Bu uygulamada güdülen amaç yeni Müslüman olan-
ların Müslümanlıklarını kuvvetlendirmek, dıştan Müslüman olup içten 
inkâr edenleri münafıklıktan kurtarmak, henüz Müslüman olmayanları 
da I�slâm’a kazandırmaktı. Bu uygulama hemen semeresini vermiş ve daha 

73 Risalehaber, “Sultanahmet’te ‘Simultane Hutbe’ Dönemi”. Kaynak: http://www.risalehaber.
com/sultanahmette-simultane-hutbe-donemi-146460h.htm. Erişim: 10.04.2021.
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önce Müslüman olmak için dört ay müddet isteyen Safvân b. U� meyye, 
beğendiği yüz deveyi Hz. Peygamber, kendisine verir vermez Müslüman 
olmuştur.74 Zekât verilecek yerlerden birinin müellefetü’l-kulûb olması da 
düşündürücüdür.

Hz. Peygamber, diğer peygamberler gibi tebliğ vazifesiyle yükümlü 
tutulmuş, karşılaştığı tüm zorluk ve sıkıntılara karşı göğüs gererek, tebli-
ğini belli metodlar kullanarak bir muallim edasıyla en iyi bir şekilde 
insanlara ulaştırmıştır. Kendisinden ulaştırılması istenilen ilâhı� tebliği, 
kitlelere insanlar arasında hiç bir ayırım yapmaksızın çevre ülkelerine 
varıncaya kadar ulaştırmıştır. Tebliğinin neticesinden yani insanların 
inanıp inanmamasından sorumlu olmadığını iyi bilen Hz. Peygamber’in 
sabırlı ve başarılı dâveti, semeresini vermiş, çok kısa zaman dilimi içeri-
sinde geniş bir coğrafyada etkili olmuş ve bilâhare kıtalara yayılmıştır. 
I�nsanlık tarihinde I�slâm dini kadar hızlı yayılan ve toplumu çok hızlı bir 
şekilde değiştiren başka bir din ve ideolojinin varlığından bahsetmemiz 
mümkün değildir. O’nun tüm çabası, içinde yaşadığı cahiliye ve münker 
toplumunun aydınlık ve ilim toplumu haline dönüştürülmesine yönelik-
tir.75

12. Dijital Dünyada İslâmı Tebliğ Etmede Üzerinde 
Durulması Gereken Belli Başlı Hususlar

I�slâm’a davet, çok önemli olduğundan bunun gereğini birtakım 
kavramlarla yerine getirmeye çalışılırken birçok iletişim kanallarından 
yararlanmak gerekir. Bu da sözlü yazılı, yazısız vb. birçok iletişim kanalla-
rıyla olabilmektedir. I�slâm’a davette Hz. Peygamber’in kullandığı öğretim 
metotlarının yanında I�slâm ulemasının kullandığı öğretim metotlarından 
da yararlanmak gerekmektedir. Bu metot ve yöntemlerin amacı I�slâm’la 
ilgili davranışları kazandırmak ve bunun sonucunda öğrenme anlamında 
olan davranışı kazanmaktır.76

Dini tebliğ eden kişi, her şeyden önce kendi alanında yeterli 
bilgiye sahip olmalı ve bu yeterliliğini de hedef kitleye uygun bir tarzda 

74 Osman, Çetin, Sicillere Göre Bursa´da İhtida Hareketleri ve Sosyal Sonuçları (1472-1909), 2. 
Baskı., (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1999), 66. 

75 Bk. Saffet Sancaklı, Sünneti Doğru Anlamak, 6. Baskı, (I�stanbul: Rağbet Yayınları, 2020), 36-
43.

76 Suat Cebeci, “Din O� ğretimi Yöntemleri”, Türkiye I�lahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler 
Federasyonu, (I�stanbul: 2010), 305-307.
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bildirmelidir. Bu özellikle karşı taraftaki kişileri iknada oldukça önemli, 
hatta zorunlu bir durumdur. Ancak burada günümüz dini iletişimcilerine 
şunu hatırlatmak gerekir ki, Kur’ân’ı tebliğde sadece Arapça bilip, onun 
anlamını ve manasını karşı tarafa aktarmak yeterli değildir. Zira Kur’ân 
sadece dini konulardan değil, aynı şekilde çeşitli bilim dallarından da 
bahsetmektedir. Bunlar arasında arkeoloji, tarih, coğrafya, sanat, fizik, 
astronomi, biyoloji, kimya, hukuk, ekonomi gibi bilim dalları başta gelmek-
tedir. Elbette bir dini iletişimci, tüm bunları detaylı bir şekilde bilemeye-
bilir. Ancak en azından bu bilim dalları konusunda temel bilgilerinin de 
olması gerekir. Aksi takdirde pek çok ayeti açıklamak ve bu alanda bilgi 
sahibi olan kimseleri ikna etmek mümkün olamayacaktı.77

O� ncelikle uluslararası seviyede dini tebliğ edecek olan kişi, yabancı 
dil bilen, I�slâmı� ilimlere vakıf, aynı zamanda tebliğ metotlarını –sosyo 
psikolojik- muhatabın seviyesine göre ayarlayabilen âlimler yetiştirmek 
gerekmektedir. Uluslararası âlim, mahalle âlimi değil, kasaba âlimi değil, 
bütün dünyaya hitap edecek, Arapçasıyla, tefsiriyle, genel kültür bilgisiyle 
bütün mezhepleri bilecek, mukayeseli fıkıh bilecek, batılılara, yani, Hris-
tiyanlara hitap edecekse kilisenin itibar ettiği, din adamlarının kitapla-
rını okumuş olması gerekir. Çünkü onların kitaplarını okuyan kimselerle 
gerekirse tartışacaktır.

Evrensel manada tüm dünyaya I�slâm’ın tebliğ edilmesi bağlamında 
nasıl bir mekanizma kurulması gerektiği ve hangi hususlara dikkat edil-
mesi gerektiği konularında aşağıda sıraladığımız bazı başlıklar söz konu-
sudur. Bunlar sadece bizim tespit edebildiğimiz veya aklımıza gelen 
hususlardır. Bu başlıklar daha da çoğaltılabilir ve içlerinin doldurulması 
da söz konusudur. Bunlar üzerine çokça kafa yormak ve çok yönlü plan ve 
projeler yapmak gerekecektir.

I�slâm U� lkeleri Arasında Tebliğ Teşkilatı Kurmak
Hem Birlikte, Hem de Ayrı Ayrı Çalışmalar Yürütmek
Tebliği Yapılan U� lkenin Vatandaşlarıyla Birlikte Faaliyetleri Yürütmek
Teknolojik Alt Yapının Güçlü Olması
Güçlü Müesseseler Kurmak, Devlet Müesseseleri ve Sivil Toplum 

Kuruluşları
D.I�.B. Bünyesinde Tebliğ Dijital Merkezi Kurmak

77 Mustafa Köylü, Çağdaş I�letişim Teknikleri Işığında Kur’ân Tebliği, VII. Kur’ân Sempozyumu: 
Kur’ân ve Müslümanlar, (Kayseri: 2005), 202.
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U� niversite Bünyelerinde Tebliğe Yönelik Dijital Merkezleri Kurmak
Sivil Toplum Kuruluşlarının Dâhil Edilmesi
“Müellefetü’l-kulûb”(kalpleri I�slam’a ısındırılmak istenenlere) mües-

sesesini I�hya Etmek
Alanında Uzman ve Yetkin Kişilerin Yetiştirilmesi
Tebliğ, I�rşâd ve Davet; Müslimlere ve Gayr-i Müslimlere Yönelik 

Olması
Tüm dünya Dillerini Çok I�yi Bilen ve Konuşan Elemanlar Yetiştirmek
I�slâm Dininin Çok I�yi Bilinmesi, Dini Bir Bütün Olarak Çok I�yi Bilmek
Kur’ân’ın Tebliğ Anlayışını Çok I�yi Kavramak ve Bilmek
Hz. Peygamberin Tebliğ Anlayışını Detaylı Bir Şekilde Çok I�yi Bilmek
Hz. Peygamberin Hayatını, Peygamberlik Mücadelesini ve O� rnek 

Ahlakını Anlatmak
Bid’at ve Hurafelerden Arınmış Sahih Din Anlayışını Gündemde 

Tutmak
Bilinçli Dindarlığın Her Alanda O� n Planda Olması
Samimiyet, Güvenilirlik ve Dürüstlüğün O� n Planda Olması
I�nsan Unsuruna Değer Verilmesi
Hedef Kitleye Dini Sevdirmek
Hedef Kitleye Dini Kolaylaştırmak ve Nefret Ettirmemek
Din-Ahlak I�lişkisini Birlikte Yürütmek
Tüm Dünya U� lkelerinin, Milletlerin Kültür, O� rf ve Ananelerin Çok I�yi 

Bilinmesi
U� st Düzeyde Güzel Bir Uslüb Oluşturmak ve Tercih Etmek
Tebliğde Sanat ve Edebiyatın Hâkim Olması
I�nsanları Her Açıdan (psikolojik, sosyolojik vb.) Çok I�yi Tanımak
Yaş Gruplarına Göre Faaliyette Bulunmak (çocuk, genç, yaşlı, kadın, 

engelli vb.)
Tebliğde Kur’ân ve Sünnete Dayalı Sahih I�slam’ı Anlatmak
Usulüne ve U� slubuna Uygun Bir Tebliğ
Kâinat Kitabını Konu Alan Meseleleri Çok Yönlü Anlatmak
Kâinat Kitabı ile Kur’ân Kitabı Mezc Edilerek Anlatılmalı
I�slâm’la I�lgili Merak ve I�lgi Uyandırmak
Belgeseller (her kesime hitap eden)
Filimler (her kesime hitap eden)
Oyunlar (her kesime hitap eden)
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Çok Sayıda ve Çok Çeşitli Yayınlar (renkli, resimli ve üst düzeyde kaliteli)
I�slâm’ın Aleyhine Yapılan Yayınlara Doyurucu ve I�kna Edici Prog-

ramlar Yapmak
Günümüz Dini Sorun ve Problemleriyle I�lgilenmek
Pedagojik Formasyon ve Eğitim-O� ğretim metotlarından Faydalanmak
Güzel Kur’ân Okumayla ilgili Çok Yönlü Yayınlar
Hac, Zekât, Oruç, Teravih, Bayram Namazları, Kandil Geceleriyle ilgili 

Yayınlar
Güçlü Bir Fetva Merkezi Oluşturmak
Gelişen ve Değişen Hayatla I�lgili Yayınlar
Hızla Değişen ve Gelişen Toplumsal Hayatın Gerisinde Kalmamak
Metot Bilmek, Yeni Stratejiler U� retmek
Kıssaların Her Biri Filim Şeklinde Anlatılmalı
Sinema ve Tiyatroya Ayrı Bir O� nem Vermek
Kaliteli Yazar, Sanatçı, Hatip, Medya Vaizleri Yetiştirmek
I�slâm Tarihi, Kültür, Medeniyetini ve Sanat Eserlerinin Tanıtımını 

Yapmak
I�slâm Şehirlerinin Tanıtımı
I�slâm A� limleri, Fikir Adamları ve I�rfan Mensuplarını Tanıtmak

Sonuç
I�slâm dini, cihânşümul bir dindir. Ecdadımız, buna “I�’lây-ı Kelime-

tullah” yani Allah’ın kelimesini (kelamını) yüceltme tabirini kullanarak 
kendilerine bunu şiar ve bayrak edinmişlerdir. I�slâm’ı, güçlerinin yettiği 
yere kadar, kıtalara ulaştırmayı kendilerine amaç edinmişlerdir. Çünkü 
I�slâm dini, belli bir coğrafya ile sınırlı olmayıp, zaman ve mekân üstü 
gelmiş bir dindir. Dünya insanına dini ulaştırmakla mükellef olduğumuzu 
unutmamak gerekir. Dünya üzerinde I�slâm’ın ulaşmadığı tek bir insan 
dahi kalmamalıdır. Çünkü yaşadığımız dünya, dijitalleşmenin hayatın her 
alanına girdiğini bir dünyadır. Ve bu teknolojiyi Müslümanların dini tebliğ 
konusunda, Hz. Peygamber’in tanıtılmasında azami derecede kullanma-
ları dini bir vecibedir.

Dijitalleşmenin günümüz insanını bütünüyle kuşattığı görülmek-
tedir. Çağımızın en önemli özelliklerinden biri, onun iletişim çağı olma-
sıdır. Dijitalleşen bu dünyada çağdaş iletişim araçları sayesinde dünyanın 
ulaşılamayan herhangi bir yeri kalmamıştır. Dijital ortamda bütün 
dünyaya, milyarlarca insana bir anda ulaşma imkânına ilk defa sahip 
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olunmaktadır. Çağın etkin iletişim aracı olan internet üzerinden de tebliğ 
faaliyeti yürütmek tüm Müslümanlar için büyük bir zorunluluktur. Böyle 
bir imkânı yeteri kadar azami bir şekilde değerlendirmemek berabe-
rinde vebali gerektirir. Bu bağlamda dini iletişim üzerinde de hassaten 
durulmalıdır. I�slam dininin mesajını diğer insanlara aktarmak sıradan/
basit bir iş olmayıp, belli bir misyona, belli bir altyapıya ve bu alana has 
bazı teknik bilgilere sahip olmayı gerektirmektedir. Kurtuluşun I�slâm’da 
olduğu mesajını dünya insanına ulaştırmak Müslümanların en başta 
gelen görevlerinden birisidir. Bu süreçte en önemli gözetilecek husus, Hz. 
Peygamber’in tebliğdeki örnek metotlarını almak ve uygulamak mecbu-
riyetindeyiz. Aksi takdirde tebliğde başarılı olmak mümkün değildir. bu 
işin şuurunda olan ülkeler veya ilgili birimleri ve sivil toplum teşkilatları, 
bir araya gelerek büyük çapta dijital merkezler tesis ederek, dinin tebliği 
konusunda mega plan ve projeler tesis etmeleri elzemdir. Burada Müslü-
manların çok yönlü olarak dünya insanına I�slâm’ın nasıl ve hangi metot-
larla tebliğ edileceği konusunda stratejiler geliştirmeleri ve bunları acilen 
uygulamaya koymaları gerekmektedir. Dünya insanı I�slâmla biran önce 
müşerref olmayı beklemektedir.
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Giriş
Konumuzla alâkalı iki önemli kavram olan dijital çağ ve internet genç-

liği üzerinde kısa da olsa durmamız gerekmektedir. Dijital çağ; “pek çok 
şeyin bilgisayar vasıtasıyla yapıldığı, bilgisayar teknolojisi sayesinde çok 
miktarda bilgiye hızlı bir şekilde ulaşılabildiği dönem” anlamına gelmek-
tedir.1 Diğer bir kavram olan internet gençliği ise yoğun biçimde bilgisayar 
ve internet kullanabilen, internette oyun oynayan, sohbet eden, sanal 
topluluklara katılan; elektronik olarak haberleşme, bilişim ve iletişim 
etkinliklerinde bulunan, internet ortamlarında sosyalleşen genç birey-
lerden oluşan kitle olarak tanımlanabilir. İnternet gençliği olarak da adlan-
dırılan kesim, günlük hayatını sürdürürken sanal mekânlarda daha fazla 
yer alan, internet ve onunla ilgili olguların gündelik faaliyetleri arasında 
önemli bir yere sahip olduğu sanal dünya gezginleridir.2

Bilgiye çabuk ulaşma, veri depolama, bunları işleme ve paylaşma, 
eğitim ve öğretimde ciddi kolaylıklar sağlama, geniş kitlelere ulaşma ve 
hızlı haberleşme imkânı sunarak zaman tasarrufu sağlama ve sosyal-
leşme aracı olma vb. dijital çağın enstrümanlarından olan internet ve 
sosyal medyanın hemen akla gelen yararlarındandır. I�nternetin sağladığı 

1 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/digital-age
2 Mehmet Karaca, “I�nternet Gençliği: Yeni Bir Gençlik Tiplemesi Denemesi”, Humanities 

Sciences 2 (2007 ): 419.

DİJİTAL ÇAĞDA GENÇLİĞİNİN KARŞILAŞTIĞI 
İNTERNET KAYNAKLI PROBLEMLERİN 

SÜNNET-İ NEBEVİYYE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ
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yararlar izahtan vâreste olduğundan, biz bunun üzerinde durmak yerine, 
daha çok yol açtığı problemlere dikkat çekeceğiz.

Belirtilmelidir ki internet ve sosyal medya, insanın hizmetinde olması, 
onun hayatını kolaylaştırması ve huzuru için vardır; ancak vakıa tam 
olarak böyle tezahür etmemektedir. Web siteleri ve sosyal medya insanın, 
özellikle gençlerin sanal bir dünyada yaşamalarına, zamanlarının büyük 
bir kısmını israf etmelerine yol açmasının yanında rûhı�, ailevı� ve içtimaı� 
birtakım problemlerle karşılaşmalarına sebep olmaktadır. Aile içi ilişki-
lerin ve iletişimin zayıflaması, boşanmaların artması, ferdin kalabalıklar 
içinde yalnızlaşması, komşuluk ilişkilerinin neredeyse bitme noktasına 
gelmesi, internet bağımlılığı, siber suçlar, şahsı� bilgilerinin ele geçirilme-
sine ve manipülasyona imkân vermesi, insanların sevinç ve üzüntülerini 
ancak sanal bir ortamda ve sun’ı� bir şekilde paylaşmaları gibi tehlike ve 
olumsuzluklar, bu problemlerden sadece bazılarıdır.

Son zamanlarda yapılan araştırmalarda gençlerde sigara, alkol, 
kumar, uyuşturucu kullanma gibi zararlı alışkanlıklarda; nikâhsız birlik-
teliği, fuhuş-eşcinsellik-lezbiyenliği meşru görme gibi gayr-i ahlâkı� 
hususlarda artış gözlenmiştir. Ayrıca bazı gençler arasında bilgisayar 
ve internet bağımlılığı, bireyselleşme-yalnızlaşma, buna bağlı olarak 
davranış bozuklukları ve diğer bazı psikolojik rahatsızlıklar, parçalanmış 
ve şizofren kimlik, din algısında zedelenme, sekülerleşme, deizm ve 
ateizme meyletme; toplumsal değerlere yabancılaşma; ahlâk, iffet, hayâ, 
vefa, aile, mahremiyet, nikâh gibi kavram ve değerlerde tahribat, bunlarla 
ilgili kavramsal kargaşa ve zihnı� kirlenme dikkat çekmektedir. Başkala-
rına ve kendisine karşı güven kaybı, her şeyi bildiğini zannetme, gelecek 
korkusu ve ülkeden göç etme isteği, başkalarını ve ailesini kendine karşı 
sorumlu tutup kendisini sorumlu hissetmeme, hatta sorumluluk duygusu 
ile alay etme; her şeye sahip olma hakkını kendisinde görme; bir emek ve 
çaba sarf etmeden kısa yoldan zengin olma arzusu, sahip olduğu şeylerin 
kıymetini bilmeme ve umursamama, sınırsız bir tüketici ve kullanıcı özel-
liği sergileme; marka tutkusu, gösteriş, anormal giyim tarzı, aşırı uyku 
uyuma, erken ergenleşme, günlük ve anlık yaşayıp geleceğe yönelik plan 
yapmama gençlerin yaşadıkları diğer problemlerdendir.

Bu noktada gençlerin yukarıda sıraladığımız problemlerle yüz yüze 
gelmelerinde dijital çağın sağladığı internet, sosyal medya vb. enstrüman-
ların rolünün ne nisbette olduğu sorusunu önemli hâle getirmektedir. 
Ayrıca günümüzde “bazı gençlerin” rol modellerinin; bilim insanları, 
düşünürler, siyasetçiler ya da din adamları değil, daha ziyade hayatları 
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göz önünde ve popüler olan, magazin dünyasında hayatları cazip göste-
rilen, kısa zamanda daha fazla para kazandıkları düşünülen müzisyen ve 
sinema sanatçıları ve sporcular olmasının3 sebepleri ve bunların gençler 
üzerindeki tesirleri sorgulanmalıdır. Burada amacımız bilim insanı, siya-
setçi gibi kişilerin yer aldığı grupla diğerini, iyi ya da kötü olma açısından 
mukayese etmek ve bu örneği genelleştirmek olmayıp, bazı gençlerin 
temayüllerini ortaya koyması bakımından hangi sebeplerle olursa olsun 
rol-model aldıkları kesime vurgudan ibarettir.

Bilinen bir gerçektir ki din insanın huzur, barış ve mutluluğu için 
vardır. Bu sebeple Allah ve Resûlü, bunları sağlamak üzere evrensel 
ilkeler ve emirler vazetmiş, her çağda çıkabilecek sorunlara karşı daha 
onlar zuhur etmeden sebeplerini ortadan kaldırmaya, ortaya çıkması 
hâlinde çözümüne yönelik birtakım tedbirler ortaya koymuştur. I�slâm 
sosyal bir dindir ve onun pek çok emri, ancak toplumsallık içinde hayata 
geçirilebilir. O� yle ki dünya ve âhiret mutluluğunun temel prensiplerini 
ihtiva eden Kur’ân4 ve onun hayata aktarılış biçimi ve nebevı� bir model 
olarak Sünnet; mü’minleri ve müslüman toplumu bir binanın tuğlala-
rına ve vücudun uzuvlarına benzeterek5 birbirleriyle kenetlenmelerini, 
bir uzuv rahatsızlandığında bütün vücudun bunun acısını hissetmesinde 
olduğu gibi mü’minlerin birbirlerinin problemlerini çözmeye gayret 
etmelerini emretmekte, kısaca insanın sosyal bir varlık ve I�slâm’ın sosyal 
bir din olduğuna vurgu yapmaktadır. Bunu sağlamak için Hz. Peygamber 
(s.a.v.), daha temelde çocuklara sağlam bir dinı� eğitim verilmesini, aile 
ilişkilerinin güçlendirilmesini, toplumda selamın yayılmasını, komşuların 
acı ve sevinçlerinin paylaşılmasını, küçük de olsa hediyeleşme ve ikram 
ile aralarındaki muhabbet ve güvenin artırılmasını; fakir, yetim, kimsesiz 
ve güçsüzlerin gözetilmesini, özellikle imkânı kıt olanlara yardımcı olun-
masını ve yemek yedirilmesini; yakınlarının ve komşularının düğün ve 
sünnet merasimi gibi davetlerine; cenaze teşyii gibi acılarına mümkün 
mertebe fiziken iştirak edilmesini, düğün vb. merasimlerde insanlara 
yemek ikramında bulunulmasını tavsiye etmiştir; bütün bunlar sosyalleş-
meyi ve insanların birbirleriyle kenetlenmelerini sağlamaya yöneliktir.

3 Sekam, Türkiye’de Gençlik: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentiler (I�stan-
bul: Sekam Yayınları, 2016), Giriş V, VI.

4 es-Saff 62/4.
5 Buhârı�, “Salât”, 88; Müslim, “Birr”, 65.
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O� te yandan konumuz olan bazı internetin ve sosyal medyanın sebep 
olduğu sorun ve zararları Sünnet-i nebeviyye ilkeleri çerçevesinde değer-
lendirme ve onlara karşı bazı tedbirleri gündeme getirme anakronizm 
olarak değerlendirilmemelidir; zira dinin amacı (mekâsidü’ş-şerı�a) 
hayatı, aklı, dini, malı ve ırzı korumaktır. Dikkat edilirse görülecektir 
ki aşağıda ele alacağımız ilgili sorunlar, bunlardan biri ya da birkaçı ile 
alâkalıdır. Buna göre dinin bu hususta prensipler vazedip bir çözüm suna-
maması varlık sebebine ve maksadına zıttır. Kur’ân’ın en yetkin müfes-
siri olan ve Allah Teâlâ’nın muradını en iyi bilen bir elçi olarak Resûl-i 
Ekrem’in sünneti, prensipler planında her çağa yönelik model davranışlar 
ihtiva etmekte ve insanlığın problemlerine ışık tutmaktadır.

1. Dijital Teknolojinin Sağladığı İmkânlar

I�çinde yaşadığımız dijital çağ; teknolojinin inanılmaz bir hızla geliştiği, 
hayatımıza egemen olduğu, pek çok geleneği ve alışkanlıkları değiştirdiği 
ya da yok ettiği bir dönemi temsil etmektedir. Dijital teknolojinin sağla-
dığı bazı imkânlara gelince, dijital dönüşüm, işleri makinaların yapması, 
insan gücüne ihtiyacın azalması, bilginin saklanması, ona çabuk ulaşıl-
ması, zaman, kâğıt vb. israfının önlenmesi ve işlerin daha çabuk yapılması 
gibi hususlar, hemen akla gelen gelişme ve faydalar olarak zikredilebilir. 
Dahası, makinalar zamanla robotlara ve yapay zekâya doğru evrilmekte 
ve artık neredeyse insan gücüne ihtiyaç kalmamaya doğru gitmektedir. 
Bunlar konumuz dışında olduğundan aşağıda internet ve sosyal medyanın 
faydaları üzerinde durmakla iktifa edeceğiz.

Esasen internet, kullanılma amacı ve yerine göre fayda ya da zara-
rından bahsedilebilen bir vasıtadan ibarettir. Sosyal medyayı da kapsa-
yacak şekilde internet sayesinde dünya küçülmüş, bilgiye erişim imkân-
ları inanılmaz hızla artmış ve kolaylaşmıştır. Bunun da etkisiyle küresel-
leşme, sınırları kaldırmış; teknoloji, sermaye, kültür, mal ve insan akış-
kanlığı kadar bilgi akışkanlığı da artmıştır.6 Dolayısıyla internetin hayatı 
kolaylaştırdığı, hızlandırdığı, mesafeleri ortadan kaldırdığı, erişimi ve ileti-
şimi çabuklaştırdığı, ekonomik bazı tasarruf ve avantajlar sağladığı inkâr 
edilemez bir gerçektir. Nitekim iyimser araştırmacılar, bilgiye hızlı bir 
şekilde ulaşmanın kişiyi daha fazla bilgili yapacağı, insanları aydınlatacağı 

6 Bk. Talip Küçükcan, “Dinı� Yayıncılıkta I�nternet (Sanal Dinı� I�letişim Açısından Yeni Alanlar 
ve Yeni Stratejiler)”, II. Uluslararası Dinî Yayınlar Kongresi, Ankara: Sesli - Görüntülü Dinı� 
Yayıncılık (2005): 211-220.
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görüşündedirler.7 Online/çevrimiçi medyanın halkın kendini ifade etme-
sinde yardımcı olduğu tesbit edilmiştir.8 Sosyal medyanın metin, fotoğraf, 
video ve ses dosyası gibi dokümanları daha fazla kitleye hızlı bir şekilde 
ulaştırma imkânı sağladığı,9 insanların ilgilendikleri ve kendilerine yakın 
düşüncedeki topluluklara hızlı bir şekilde katılma imkânı buldukları,10 
kısacası, sosyal medyanın çeşitli sivil alanlara katılımı kolaylaştırıp pek 
çok fayda sağladığı tespit edilmiştir.11

Mezkûr faydalarından dolayı her kesimden insan, interneti ve sosyal 
medyayı kullanmakta ise de yaş gruplarına göre internetten yararlanma 
nispetlerine bakıldığında genç kesimin onu daha fazla kullandığı tesbit 
edilmiştir. Türkiye’de yapılan araştırmalar internetin daha çok genç, erkek 
ve eğitimli kişiler tarafından kullanıldığını ortaya koymuştur.12 Hollan-
da’da yapılan bir araştırmaya göre internet kullanımı, yaşa ve sosyo-e-
konomik statüye göre değişmektedir. Büyük Britanya’da yapılan bir araş-
tırma ise yaşlıların teknolojiye yönelik tavırları gençlere nisbetle daha 
az pozitif olsa da onu gençlerden daha verimli biçimde kullandıklarını 
ortaya koymuştur. Geliri sabit olan yaşlı kesimin, parasını daha verimli 
bir şekilde kullanıp tasarruf edebilmek ve bunun yollarını araştırmak için 
daha fazla bu tür bilgiler sunan sitelere girdikleri, 13 sağlıklı olan bir gencin 

7 Bk. B. Bimber, “Information and Political Engagement in America: The Search for Effects of 
Information Technology at The Individual Level”. Political Research Quarterly. 54/1 (2001): 
3-67.

8 Bk. Ellison, N; Steinfield C; and Lampe C; “The Benefits of Facebook ‘Friends’: Social Capital 
and College Students’ Use of Online Social Network Sites”, Journal of Computer-Mediated 
Communication, 12/4 (2007): 1143-1168.

9 Bk. Blank and Reisdorf, 2012; Correa, T. “The Participation Divide Among ‘Online Experts’: 
Experience, Skills and Psychological Factors as Predictors of College Students Web Content 
Creation”, Journal of Computer- Mediated Communication. 16/1 (2010): 71-92; E. Hargittai, 
“Digital inequality: differences in young adults’ use of the Internet”, Communication Resear-
ch 35/5 ( 2008): 602–621.

10 Geniş bilgi için bk. Gil De Zúñiga H, Veenstra A, Vraga E, vd. “Digital Democracy: Reimagi-
ning Pathways to Political Participation”, Journal of Information Technology & Politics.7/1 
(2010): 36–51.

11 Grant Blank, Christoph Lutz. “Benefits and harms from Internet use: A differentiated analy-
sis of Great Britain”, New media & Society, 20/2 (2018): 618-619.

12 Karaca, “I�nternet Gençliği: Yeni Bir Gençlik Tiplemesi Denemesi”, 420.
13 Grant Blank, Christoph Lutz. “Benefits and Harms from Internet Use: A Differentiated 

Analysis of Great Britain”, 630.
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tabiı� olarak sağlıkla ilgili siteleri daha az araştırdığı görülmüştür.14 Yine 
Batı’da yapılan bir araştırmada cinsiyet farklılığının internet kullanım 
oranını değiştirmediği tesbit edilmiştir.15 Bir fikir vermesi bakımından 
kaydettiğimiz bu verilerden ortaya çıkan netice, internet kullanımının 
ihtiyaç odaklı olarak değiştiğidir.

2. İnternet ve Sosyal Medyanın Yol Açtığı Ferdî ve 
Toplumsal Sorunlar ve Bunların Sünnet Açısından 
Değerlendirilmesi

Yukarıda kısaca zikrettiğimiz dijital teknoloji ürünlerinden internet 
ve sosyal medyanın sağladığı avantajlara karşılık onun ferdı� ve toplumsal 
bazı zararları da söz konusudur.16 Bunlar aşağıda müstakil başlıklar altında 
ana hatlarıyla ele alınacak, hemen her konunun akabinde Sünnet’te pren-
sipler bazında, bunlara karşı daha başta zuhuruna mani olmaya yönelik 
ne gibi tedbirler vaz edildiği ve çözümler tavsiye edildiği üzerinde duru-
lacaktır.

2.1. İnternet Bağımlılığı

2018’de yapılan bir araştırmaya göre dünyada 3.8 milyar kişi internet 
kullanmaktadır.17 Günümüzde bu rakamın 4 milyarı bulduğu ifade edile-
bilir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, internete orta ve ileri yaştakilere 
nisbetle genç kesim daha fazla rağbet etmektedir; gençlerin teknolojiyi 
kullanması son derece tabiı�dir. I�nternet, beraberinde bilgisayar ve akıllı 
telefonlardaki uygulamaları ve sosyal medyayı gündeme getirmektedir. Ne 
var ki facebook, twitter, instagram, whatsapp, telegram, tik-tok, youtube 
gibi uygulamalar, sağladığı imkânlarla birlikte aşırı kullanılması sonucu 
bazı insanlarda belli bir süre sonra bağımlılık yapmaktadır. Bu sebeple 
günümüzde internet, bir bilgi ve iletişim kaynağı olmasının ötesinde bir 

14 Cotten, SR. Anderson WA and McCullough BM, “Impact of Internet Use on Loneliness and 
Contact with Others Among Older Adults: Cross-sectional Analysis”, Journal of Medical In-
ternet Research 15/2 (2013): 39-50. 

15 Grant Blank, Christoph Lutz. “Benefits and harms from Internet use: A differentiated analy-
sis of Great Britain”, 626.

16 Geniş bilgi için bk. Muhammed Fatih Turanalp, “I�nternetin Ergenlere Olumsuz Etkileri U� ze-
rine Din Eğitimi Temelli Bir Yaklaşım”. Marife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]. 
16/1 (2016):114-125.

17 Anurag Tripathi, “Impact of Internet Addiction on Mental Health: An Integrative Therapy Is 
Needed”, Integr Med Int, 4 (2017): 215-222.
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bağımlılık, sosyal hayattan elini ayağını çekmek anlamına gelen “hikiko-
mori” adı verilen tehlikeli bir hastalığın sebebidir. I�nternet bağımlılığı, 
sanal dünyanın gerçek hayatı etkisi altına alması anlamına gelmektedir. 
Düzgüner’in de ifade ettiği üzere “patolojik internet kullanımı (PI�K)”, “aşırı 
internet kullanımı” ya da “uygun olmayan internet kullanımı” gibi nitele-
melerle tanıtılan internet bağımlılığının, genel olarak interneti aşırı bir 
şekilde kullanma isteğinin önüne geçilememesi, internete bağlı olmadan 
geçirilen zamanın önemini yitirmesi, ondan mahrum kalındığında ise 
aşırı sinirlilik ve saldırganlık hâlinin ortaya çıkması; kişinin işinin, sosyal 
ve ailevı� hayatının giderek bozulması gibi tezâhürleri bulunmaktadır.18

On gençten neredeyse sekizinin sabah kalkar kalkmaz yüzünü bile 
yıkamadan telefonundan sosyal medyayı kontrol etmesi, bağımlılığın 
nisbeti hakkında bize bir fikir vermektedir. I�letişim teknolojileri ve sosyal 
medya, gençlerin hayatının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bayhan’ın ifade 
ettiği gibi, çoğunluğu gençlerden oluşan internet bağımlıları, odalarına 
kapanarak zamanlarının çoğunu bilgisayar başında geçirmektedirler. 
I�nternet bağımlısı olan gençler yemeklerini odalarında yemeği, pek çok 
ihtiyacını odlarında karşılamayı tercih etmektedirler. Bu durum, bağımlı-
lığın ve sosyal hayattan kopmanın boyutu hususunda kaygı vericidir. Sanal 
âlemde kendilerini daha rahat ve bağımsız hisseden, internete ve orada 
yer alan oyunlara, sosyal medya platformları gibi uygulama ve program-
lara bu derecede bağımlı olan gençlerin tedaviye ihtiyaçları olduğu açıktır. 
Zira hastalığın ilerlemesi onları saldırgan yapmakta, sınavlarındaki başa-
rısızlıkları ya da ayrılıkla bitmiş gençlik aşkları onların çevresiyle müna-
kaşa etmelerine yol açmaktadır.19 Ayrıca söz konusu bağımlılık, buna 
yakalanan kişilerin gerek kendilerine gerekse ailelerine karşı sorumlu-
luklarını ihmal etmelerine, dolayısıyla evli çiftler arasında boşanmaların 
artmasına, neticede ailelerin dağılmasına sebep olabilmektedir.

O� te yandan internet ortamı, özellikle onu yanlış maksatlarla kullanan 
gençler için, değerlerin korunması hususunda gaflet içinde olunan bir 
platformdur denilebilir; çünkü bu sistem, çoğu kere her türlü ahlâksızlığa 
da izin vermektedir. Daha önemlisi aşağıda değinileceği üzere bireylerin 

18 Sevde Düzgüner, “Değişen Dünyada Gençlik ve Değerler”, Gençlik Araştırmaları Dergisi, 3/3 
(Aralık 2015): 116.

19 Sekam, Türkiye’de Gençlik: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri, 30-31.
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bizzat oluşturdukları “sanal kimlikler” büyük ölçüde yalan üzere kurul-
maktadır.20

I�nternet bağımlılığı ve buna bağlı olarak kendisine, ailesine ve çevre-
sine karşı sorumluluklarını ihmal etme gibi problemlerle ilgili olarak 
Sünnet’in yaklaşımı hususunda ilk dikkat çekeceğimiz ilke, “Müslümanın 
sorumluluk sahibi olması” gerektiğidir. “Hepiniz çobansınız, raiyyetinize 
karşı mesulsünüz”21 hadisi, açıkça idarecilere, ailede ise aile reisinden 
eşine ve çocuklarına kadar herkese sorumluluk yüklemektedir. Bu hadiste 
çoban-sürü metaforu ile sorumluluk şuuruna dikkat çekilmiştir. Devlet 
başkanı ve idarecilerin sorumluğu ise daha kapsamlı ve fazladır. Yukarıda 
tavsif ettiğimiz ölçüde internet bağımlılığın kişinin işini ve sorumlulukla-
rını ihmal etmesine yol açması kaçınılmazdır.

Sünnet’te vazedilen ve konumuzla alâkalı diğer bir ilke “aşırılıktan 
kaçınılması”dır. I�nsanı esir alan; hayatını, ibadet sistemini ve kişinin 
kendisine ve ailesine karşı vazifelerini aksatmasına sebep olan böylesi bir 
bağımlılık durumu “aşırılık” olup dinen uygun değildir. Allah ve Resûlü, 
mü’minleri her türlü aşırılıktan sakındırmıştır. 22 Allah Teâlâ, mü’minleri 
adil ve dengeli bir ümmet olarak tavsif etmekte,23 onlara ifrat ve tefritten 
kaçınarak itidalli ve adil olmalarını emretmektedir. Bu hususla ilgili 
olarak Resûl-i Ekrem, bütün gece uyumayıp ibadet eden, gündüzleri ise 
oruç tutan ashâbtan Abdullah b. Amr b. As’a (ö. 65/684-85) “Böyle yapma, 
gecenin bir kısmında ibadet et, bir kısmında da uyu; zira vücudunun senin 
üzerinde hakkı vardır”24 buyurarak onu uyarmıştır.25

Genç ya da yetişkin işi gereği interneti daha fazla kullanması gereke-
bilir. Bizim burada bahsini ettiğimiz husus, bunun dışında, zamanı israf 
ettiren ve sorumluluklarını ihmal etmesine yol açan sağlığı kaybettirecek 

20 Düzgüner, “Değişen Dünyada Gençlik ve Değerler”, 115.
21 Buhârı�, “Cumua”, 9; “Nikâh”, 91; Müslim, “I�mâra”, 20.
22 Meselâ sadece ibadet ve sağlıkla ilgili değil, hayatın diğer alanlarında da ifrattan sakın-

dırmıştır. Meselâ hukukı� bir işlem olan vasiyyet hususunda Resûl-i Ekrem “malın ancak 
üçte birinin vasiyet edilebileceğini hatta bunun bile fazla olduğunu” belirtmiştir. Buhârı�, 
“Vesâyâ”, 3.

23 “İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl’ün de size şahit olması için sizi mutedil bir 
millet kıldık.” el-Bakara 2/143.

24 Buhârı�, “Teheccüd”, 20.
25 Geniş bilgi için bk. I�brahim Kutluay, “Sahȃbeden Günümüze, Değişen Dindarlık Paramet-

relerinin Sünnet Çerçevesinde Yeniden Değerlendirilmesi”. İslâm ve Yorum IV. edit. Fikret 
Karaman vd. (Malatya: I�nönü U� niversitesi Yayınevi. 2020), 237-264.
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ölçüde bir internet ve sosyal medya kullanımı ve internet bağımlılığıdır. 
Zira sağlığımız, malımız ve sahip olduğumuz diğer nimet ve imkânlar bize 
emanettir; dolayısıyla onları hangi uğurda kullandığımızın hesabını vere-
ceğimizi unutmamak gerekmektedir.26

2.2. Sanal Kimlik ve Gençlerdeki Psiko-Sosyal Sorunlar

Sosyal medyanın kitleler arasında yaygınlaşması ve ferdin günlük 
hayatının büyük bölümünü geçirdiği bir platform hâline gelmesi, birey-
lere bir de “sanal kimlik” yüklemiştir. Dolayısıyla gençler hem hızla 
değişen dünyaya ayak uydurma, hem de sağlıklı bir şekilde, aşağıda deği-
neceğimiz üç alanda da kimliğini oluşturma durumundadırlar. Bu boyut-
lardan birisi, sanal kimliktir.27 Buna göre internet gençliğinin iki farklı 
kimliği vardır: Birincisi, özellikle sahip olmayı istemediği ya da gizlemek 
istediği özelliklerini de içeren “hakikı� hayat kimliği”, ikincisi ise istediği 
ya da gerçek hayatta sahip olamayıp da hayalini kurduğu vasıflara bürün-
düğü “sanal hayat kimliği”dir. Sanal hayat kimliği, ferdin istek ve arzuları 
doğrultusunda şekillenebildiği için, fert tarafından daha çok kabullenil-
mektedir. I�nternet ortamında yeni edinilmiş sahte ya da gizli kimlikleri 
ile fertler, yenilik arayışlarını ve özgürlük isteklerini yerine getirmekte, 
ayrıca toplumsal baskı ve normlardan uzak bir şekilde duygu ve düşün-
celerini ifade edebildikleri farklı gruplara katılma imkânına kavuşmak-
tadırlar. Dolayısıyla birey; sohbet odaları, tartışma forumları gibi çeşitli 
sanal ortamlarda kendi oluşturduğu sanal kimliği kullanabilmek için 
internette daha çok zaman geçirmektedir.28 Kimlik duygusu, belirli bir 
ekonomik sınıfa ve sosyal statü grubuna üye olmakla veya doğrudan etnik 
köken veya cinsiyet yoluyla insanlara kazandırılan bir şey olarak düşünül-
memelidir. Gittikçe daha çok sayıda insan, kendi kimliğini kendisi oluş-
turmak durumunda kalmaktadır.29

Diğer taraftan sanal iletişimle oluşan “sanal kültür”de internet 
kullanıcıları (Netdaşlar), farklı hayat şartlarında ve kültürlerde yaşa-
yanlarla yakınlaşmakta ve kültürel değişim gerçekleştirmektedir.30 Genç 
birey, sanal iletişim hâlinde olduğu kişilere göre giyimini, davranışlarını, 
yeme-içme alışkanlıklarını, inançlarını ve fikirlerini etkileyen mesajlara 

26 Bk. et-Tekâsür 102/8, 
27 Ayrıntılı bilgi için bkz. Düzgüner, “Değişen Dünyada Gençlik ve Değerler”, 110-111.
28 Sekam, Türkiye’de Gençlik: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri, 29.
29 Sekam, Türkiye’de Gençlik: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri, 27.
30 Sekam, Türkiye’de Gençlik: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri, 581.
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muhatap olmaktadır. Bu mesajlardan, özdeşleşme sürecinde olan genç 
tarafından benimsenenler, onun kimliğini ve kişiliğini oluşturmaktadır.31

Mezkûr imkânlar tabiı� bir hak ve müsbet hususlar olarak görülebi-
lirse de sanal kimliğin bazı suçların işlenmesine imkân tanıdığı dikkatten 
uzak tutulmamalıdır. Karaca’nın vurguladığı üzere, internet gençliğinin 
sosyalleşmesinde, şahsiyet ve kimlik kazanmasında sadece içinde yaşa-
dığı sosyal çevrenin değil, sanal dünyadaki ilişkilerinin ve iletişimin de 
rolü bulunmaktadır. I�nternet gençliği, kimlik ve kişilik kazanma sürecinde 
bilgi ve tecrübesini artırmada internetten alabildiğine yararlanmaktadır. 
O, sanal âlemde kurduğu ilişkilerden müsbet ya da menfi olarak etkilen-
mektedir. 32

Küreselleşmenin de etkisiyle sosyal medya, gençleri “ortak bir 
kültür”de birleşmeye teşvik etmektedir. Artık orada dinı� ve millı� değerler 
değil, sosyal medyanın tasarladığı değerler ve kültür söz konusudur. 
Bunlara karşılık Müslüman, sahip olduğu şahsiyet ve misyon gereği 
ilkesiz olamaz. Müslümanın şahsiyetini Kur’ân ve Sünnet’ten alıp öğren-
diği ilkeler şekillendirir. Bu ise önce Kur’ân ve Sünnet’e vâkıf olmakla, 
ardından onlarda yer alan emir ve prensipleri benimseyip içselleştir-
mekle ve uygulamakla mümkün olur. Ayrıca Müslüman başkalarını sahte 
kimliklerle aldatamaz; bu kimliğin altına gizlenip yalan söyleme, iftira, 
hakaret, kişilik haklarına saldırı, kul hakkı yeme gibi her haramları ve 
suçları işleyemez.

Müslüman; Batı’nın ve diğer milletlerin I�slâm’a zıt düşmeyen çalışma 
zihniyetini, iş ahlâkı ve standartları gibi müsbet yönlerini alsa ve onlardan 
yararlansa da davranışlarında, giyiminde, yemesinde-içmesinde vb. diğer 
milletlere benzememelidir. Zira meseleye Kur’ân ve Sünnet-i nebeviyye 
açısından yaklaştığımızda görürüz ki Allah ve Resûlü, Müslümanın I�slâm’a 
mugayir olan davranış, ahlâk, âdet, giyim vb. hususlarda gayr-i müslim-
leri taklit etmesini ve onlara benzemeye çalışmasını kesinlikle yasakla-
mıştır. “Bir kavme benzeyen onlardan sayılır”33 hadisi bu hususta ciddi bir 
uyarıdır. Müslüman zihniyeti, davranışlarının kaynağı Kur’ân ve Sünnet’te 
yer alan emir ve ilkelere uygun olmalıdır. I�slâm’ı ve Müslümanları yok 
etme ve biteviye onlara zarar verme kararlılığındaki Yahudi ve Hıristi-
yanları dostlar edinilmemesini tavsiye eden âyet; mü’minlerin onları 

31 Karaca, “I�nternet Gençliği: Yeni Bir Gençlik Tiplemesi Denemesi”, 421.
32 Karaca, “I�nternet Gençliği: Yeni Bir Gençlik Tiplemesi Denemesi”, 423.
33 Ebû Dâvud, “Libâs”, 5.
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dost edinmemesi gerektiğini, Yahudi ve Hıristiyanlar birbirlerinin dostu 
oldukları için onların dostluklarına güvenilmeyeceğini beyan etmektedir. 
Zira Yahudi ve Hıristiyanlar; Müslümanlar onların dinlerine girmedikçe 
asla onlardan razı olmayacaklardır; onların çoğu kere gerçek niyetleri 
budur. O hâlde dostlukta kan birliği yerine inanç birliği öncelenmelidir. 
Dolayısıyla Müslüman, mü’min kardeşlerini bırakıp diğer din mensupla-
rını samimi dost edinmemeli, din ve âdet bakımından onlara benzemeye 
çalışmamalıdır. Ancak bu durum onlarla siyası�, ekonomik, askerı� vb. alan-
larda Müslümanların maslahatını gözeterek işbirliği yapmaya, onlarla iyi 
geçinmeye mani değildir.

2.3. Sağlık Problemleri

Gençlerin sanal ilişkileri artarken gerçek ilişkilerinin zayıfladığı, 
dolayısıyla giderek gerçekliği kaybetme, toplum dışına itilme ve yalnız-
laşma riski ile karşı karşıya oldukları düşünülmektedir.34 I�ş maksatlı 
olanlar istisna tutulursa, bağımlılık yapan internet sitelerinde yapılan 
sörf, bir türlü bitmemektedir. O� zellikle zamanın çoğunu ister sabit ya da 
lap-top tarzı bilgisayarlarda olsun, isterse akıllı telefonlardaki uygula-
malarda olsun ekran karşısında ve hareketsiz olarak geçiren bir ferdin 
uzun vadede göz kuruluğu, fıtık, obezite gibi birtakım sağlık problemleri 
ile karşılaşması kaçınılmazdır. Ayrıca bilgisayar, Ipad, akıllı telefon gibi 
cihazların ekranlarına uzun süre bakmak, gece de olsa zaman gündüzmüş 
gibi beyin sistemini uyarmakta ve uykusuzluk hissettirmemektedir. Ancak 
geç saatlere kadar ayakta kaldıktan sonra uyunmaya çalışıldığında, uyku 
hususunda vücut için en verimli saatlerden mahrum kalınmakta, sonuçta 
uyku düzeni bozulmaktadır.

Yapılan araştırmalarda gençler erkeklerin geç uyuma sebeplerinin; 
ders çalışma % 16.5, film- müzik % 33.6, sohbet-telefon mesajı % 22, 
internet % 12, iş-çalışma % 5.7, diğer sebepler % 9.3 şeklinde bir dağılım 
gösterdiği tesbit edilmiştir. Kadınlarda ise bu oran % 27.4’ü ders çalışma; 
% 26.9’u film- müzik, % 30’u sohbet- telefon mesajı, % 8.0’i internet, % 
2.1’i iş, % 7.0’i diğer sebepler olarak tespit edilmiştir.35 Bunların dışında 
Batı’da yapılan bir araştırma, internetin ciddi psikiyatrik problemlere yol 
açtığını ortaya koymuştur.36

34 Karaca, “I�nternet Gençliği: Yeni Bir Gençlik Tiplemesi Denemesi”, 423.
35 Sekam, Türkiye’de Gençlik: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri, 547.
36 Anurag Tripathi, “Impact of Internet Addiction on Mental Health: An Integrative Therapy is 

Needed”, 216.
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Meseleyi Kur’ân ve Sünnet açısından değerlendirdiğimizde denebilir 
ki yukarıda vurguladığımız mekâsıd-ı şerîa gereği sağlığı korumak farz 
olduğundan ona zarar verdiği mütehassıs tabiplerce kati olarak tespit 
edilmiş olan şeylerin caiz olmadığı anlaşılır. I�slâm, Müslümanın sağlığını 
korumasını, kendisini tehlikeye atmamasını ve öldürmemesini, temel 
ilke olarak vazetmiştir. Müslüman fıtrata uygun hareket etmeli, sağlıklı 
bir hayat sürebilmek için yemesinde, içmesinde, uykusunda vb. dengeli 
olmalıdır.

Ayrıca Hz. Peygamber’in geç saatlere kalmadan yatıp erken kalkmayı 
tavsiye ettiği bilinmektedir. O� yle ki Resûlullah (s.a.v.) yatsı namazından 
sonra istirahate geçer, gecenin 3/2’si geçince teheccüd namazı, zikir ve 
Kur’ân kıraati gibi ibadetleri ifa etmek üzere kalkardı.37 Şu hâlde imkân 
varsa biraz erken uyuyup gecenin son üçte biri olunca uyanarak seher 
vaktini teheccüd namazı, ilmı� çalışma ve tefekkür, zikir, Kur’ân kıraati gibi 
ibadet ve faaliyetlerle geçirmek esastır. Hz. Peygamber tarafından fırsat 
bulabilenler için öğle saatlerinde kısa süreli de olsa kaylûle denilen uyku 
tavsiye edilmiştir.38 Zira uzmanların ifade ettiğine göre uykunun vücuda 
en faydalı olduğu saatler 23-03 arasıdır.39 Uzun olmamak şartıyla azıcık 
kestirme şeklinde 10-20 dakikalık öğle uykusu (kaylûle) ise vücudu bilgi-
sayarın kapatılıp yeniden başlatılması gibi dinlendirmekte, hafızayı taze-
leyip güçlendirmekte ve insana dinçlik kazandırmaktadır. Şu hâlde seher 
vakti gibi en bereketli saatleri gafletle geçirmemek ve güneşin doğduğu 
saatlerde imkân ölçüsünde uyanık olmak ve sabahın bereketinden 

37 I�bn Abbas’ın naklettiğine göre “Nebı� (s.a.v) gecenin son üçte birinde kalktı, göğe bakıp A� l-i 
I�mran Sûresi’nin son on âyetini okudu, abdest aldı, namaz kıldı, ben de onun yaptığını yap-
tım, ağladı, ikişer ikişer on iki rek’at ve bir rek’at da vitir olmak üzere on üç rek’at namaz 
kıldı, sonra Bilal ezan okuyunca iki rek’at namaz kıldı, sonra çıkarak sabah namazını kıl-
dırdı” (Buhârı�, “Tefsı�r”, 3/17, 18; Hz. A� işe de onun gece ibadetini aktarmıştır. Bk. Buhârı�, 
“Teheccüd”, 6; Müslim, “Münâfikûn”, 79-81; Tirmizı�, “Salât”, 187. Başka bir rivayette; gece 
yarısında veya gece yarısından biraz önce veya sonra kalktığı, A� l-i I�mrân sûresi’nin sonun-
dan on âyeti okuduğu, sonra abdest alıp on üç rek’at namaz kıldıktan sonra müezzin gelin-
ceye kadar yatağına yaslandığı nakledilir. Buhârı�, “Tefsı�r”, 3/19, 20.

38 I�bn Mâce, “Savm”, 22. Hz. Peygamber (Buhârı�, “Hac”, 129) ve ashâbı (Buhârı�, “Cumua”, 40; 
“Salât”, 58) kaylûle yaparlardı.

39 Bk. Souabni, Maher; Hammouda, Omar vd.“Benefits of Daytime Napping Opportunity on 
Physical and Cognitive Performances in Physically Active Participants: A Systematic Re-
view”, Springer International Publishing, 2021. Bedenin akşam saatlerinden itibaren gece 
saat 02.00–03.00’e kadar giderek artan oranda melatonin hormonu salgıladığı; protein ya-
pımı ve hücre çoğalmasını sağlayan büyüme hormonu salgılamasının ise 24.00’te en yüksek 
seviyeye ulaştığı bilinmektedir.
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istifade etmek gerekir. O dönemde elektrik, radyo, televizyon, internet, 
vb. imkânlar olmadığı için zorunlu olarak böyle davranıldığı ileri sürüle-
bilirse de Resûlullah’ın (s.a.v.) hayatının planlı ve düzenli olduğu dikkate 
alındığında bu görüşün isabetli olmadığı anlaşılır. Dolayısıyla iş gereği 
devamlı kullanmak zorunda kalanlar istisna edilirse, internet ve diğer 
dijital araçları sağlığımızı düşünerek ihtiyaç miktarı, yerinde ve verimli 
bir şekilde kullanmamız ve bu hususta aşırılıktan kaçınmamız gerekmek-
tedir.

2.4. Aile İçi İletişimin ve Sosyal İlişkilerin Kesilmesi

I�nternet, kişinin dünyanın öbür ucundaki bir yakını, dostu, meslek-
taşı ya da iş insanı ile sesli ve görüntülü iletişim kurmasına imkân sağla-
maktadır. Kuşkusuz bu; başta da belirttiğimiz gibi hayatı kolaylaştıran, 
işleri çabuklaştıran, zaman ve para israfına yol açan harcamaları azaltan 
bir karakter arz etmektedir. Dolayısıyla bunun ne derece faydalı olduğu 
inkâr edilemez bir gerçektir.

Bununla birlikte internetin sosyalleşmeyi daha da artırması umulsa 
da bu, sanal ortama kaymış olup sınırlı bir kesim arasında cereyan etmek-
tedir. Genç bireyler büyük ölçüde kendi akran grubu ile birlikte olmayı, 
aile ile bir şeyler paylaşmaya tercih etmektedir. Bunun sonucu olarak 
genç; kendi problemlerini, istek, düşünce ve planlarını ailesine açma 
fırsatı bulamamakta ya da buna ihtiyaç duymayıp interneti bir kaçış 
olarak görmektedir. Bu ise neticede aile içi iletişimin kesilmesi anlamına 
gelmektedir.

Genelleme yapmadan en azından erken kalkmasını zorunlu kılacak bir 
iş olmayan bazı gençler için ifade edersek sosyal ağlarda gecenin geç saat-
lerine kadar zaman geçirildiğinde bu durum, tabiatıyla geç saatte uyuyup 
günün ortasına doğru uyanmaya sebep olmaktadır. Çalışma şartları ya da 
uyku saatlerinin farklı olması sonucu aile fertleri, aralarında birbirleriyle 
meselelerini müzâkere etme, sevinç ve problemlerini paylaşma ortamı ve 
imkânı sağlayan kahvaltı, akşam yemeği ve çay saati gibi önemli fırsatları 
değerlendirememektedir. Hâlbuki bu, aynı zamanda yemekli bir toplantı 
gibi işlev görebilir. Okul ve iş şartları gereği hafta içinde bu mümkün 
olmasa bile, en azından hafta sonlarında aileler tarafından bu fırsat iyi 
değerlendirilmeli, bu suretle haftalık aile toplantısı mutlaka gerçekleşti-
rilmelidir. Zira uygun bir ortam sağlayan bu birliktelikte bazı ailevı� ihtiyaç 
ve sorunlar dile getirilebilir, ciddi problemler varsa bunlardan vaktinde 
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haberdâr olunabilir, müzâkere edilip söz konusu problemlere birlikte 
çözüm yolları aranabilir.

Netice olarak sanıldığının aksine iletişim imkânlarının artması, 
gençle ebeveyni arasındaki iletişimi asgari düzeyde devam ettirse de 
geliştirmeye katkı sağlamamaktadır. Gençler, sanal âlemle devamlı olarak 
bağlantı ve irtibat halinde olmalarına rağmen, ilginçtir ki, bu durum aynı 
nisbette kendi aileleri ile sağlıklı iletişime yansımamaktadır. Bunun en 
önemli sebeplerinden biri, kuşaklar arasında yetişme tarzının, öncelik-
lerin ve imkânların farklı olmasıdır. O hâlde ebeveynler, mutlaka iletişim 
kanallarını açık tutmalı, çocuklarına I�slâm ahlâk ve terbiyesini verebile-
ceği uygun ortam ve fırsatları gözetmelidirler. Yukarıda temas ettiğimiz, 
aile fertlerinin bir arada olduğu kahvaltı ve akşam yemekleri, çay faslı 
bunun için iyi bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Zira çocuklar sofra 
âdâbını, büyüklere karşı hürmeti, teşekkür etmeyi, emeği takdiri, nimet-
lere şükretmeyi sofrada öğrenme fırsatı yakalamaktadırlar. Meselâ genç-
lere bu ortamlarda, bir örnek üzerinden hareket edersek, birlikte yemek 
yemenin bereket getirdiğini,40 başında besmele çekilerek41 ve sonunda 
hamd ile tamamlanan yemeğin hem bereket hem de günahların affına 
sebep olduğu gibi âdâb öğretilebilir. Çocuklara Allah Resûlü’nün (s.a.v.) 
hayatın her alanına dair sünnetleri, uygun ortamlarda öğretilip benimse-
tilebilir. Helal şeyleri ve kararında yeme-içme, zararlı içeceklerden uzak 
durma, yemek yendiğinde veya bir meşrubat içildiğinde hamd edilmesi 
hâlinde Allah’ın ondan razı olacağı,42 suyun mümkünse sağ elle, oturarak, 
üç yudumda ve bardağın içine solumadan içilmesi43 gibi edebler bir 
şekilde öğretilmelidir. Benzer I�slâm âdâbı, hayatın diğer alanlarına da 
teşmil edilebilir.

2.5. Zaman İsrafı

I�nternet ve sosyal medya, bir taraftan zamandan tasarruf sağlarken 
diğer taraftan zaman israfına yol açmaktadır. Hâlbuki söz konusu iki 
dijital aracın bize daha fazla zaman kazandırması beklenmektedir. Yuka-
rıda gençlerin zamanlarının çoğunu sabit bilgisayar ya da mobil telefon-
ları kullanarak internet ortamında ve sosyal medyada, oyun oynayarak, 

40 I�bn Mâce, “Etʻime”, 19; Taberânı�, el-Muʻcemü’l-evsat, 2/259.
41 “Oğulcuğum! (Yemeğe başlarken) besmele çek (Allah’ın adını an), sağ elinle ve önünden ye!” 

(Buhârı�, “Etʻıme”, 28).
42 Müslim, “Zikir”, 89.
43 I�bn Mâce, “Eşribe”, 23.
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yazışarak ve belli programları takip ederek geçirdiğini ifade ettiğimizden 
bunları tekrar etmeyeceğiz.

Burada dikkat çekeceğimiz temel prensiplerden biri, Allah ve Resû-
lü’nün üzerinde ehemmiyetle durduğu “zamanın verimli kullanılma-
sı”dır. Muhtelif sûrelerde zamana ve özelde Asr sûresinde44 insan ömrüne 
yemin edilmesi, bunun açık delilidir. Hz. Peygamber (s.a.v.), sağlık ve boş 
vaktin/zamanın değerinin yeterince takdir edilemediğini ve bunların 
iyi değerlendirilemediğini belirtmiştir.45 I�nsan dünya hayatında, prensip 
olarak zamanını kendisine ebedı� hayatı kazandıracak güzel işler yapmaya 
harcamalıdır, bunları öncelemelidir. Bu mânada Resûl-i Ekrem, dünyaya 
hak ettiğinden fazla değer vermemiş, onun geçiciliğine vurgu yapmıştır.46 
Ancak onun bu vurgusu, elbette dünyaya temelli boş verme değil dünya 
hayatını ahireti kazanma vasıtası olarak değerlendirme anlamına gelmek-
tedir. Ayrıca Resûlullah’ın (s.a.v.) haber verdiğine göre, hesap gününde 
herkes gençliğini nerede geçirdiğinden, ömrünü nerede tükettiğinden, 
ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadı-
ğından hesaba çekilecektir.47

Hülâsa ömrün en değerli vakti olan gençlik dönemi, şuurla idrak 
edilmeli ve çok iyi değerlendirilmelidir; zira bu dönemde yapılan ibadet, 
diğer zamanlara göre daha kıymetlidir.48 Şu hâlde ebeveynler, çocukla-
rını daha küçükken Allah ve Resûlü sevgisi ve ibadet aşkı ile yetiştirmeli, 
zamanlarını iyi değerlendirmeyi öğretmelidirler.

2.6. Bilinçsiz Tüketimin Teşvik Edilmesi

I�nternette web sayfalarını ve sosyal medya araçlarını programla-
yanlar, insanların maddı� zaaflarını bildiklerinden, onların daha fazla 
kendi sayfalarında kalmasını, yayınlarını benimsemesini ve tüketimi 
teşvik etmektedir. Tüketimin etkisi ise en çok gençler üzerinde kendisini 
göstermektedir; zira gencin kimlik oluşturma sürecinde tüketim önemli 

44 el-Asr 103/2.
45 Buhârı�, “Rikâk”, 1.
46 I�bn Mâce, “Zühd”, 3. Adil Yavuz, “A� demoğlunun I�ki Vadi Mali Olsa” Rivayeti U� zerine Bir De-

ğerlendirme -Kur’ân’da Eksiklik I�ddiaları Bağlamında”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, 22 (2006): 7-32.

47 Tirmizı�, “Sıfatü’l-kıyâme”, 1.
48 “Genç birinin yaptığı ibadetin, ileri yaşlardaki bir kimsenin yaptığı ibadete olan üstünlü-

ğü, peygamberlerin, diğer insanlara olan üstünlüğü gibidir” Ali el-Müttekı�, Kenzu’l-ummâl, 
15/776. 
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bir rol oynamaktadır. Ancak tüketebilmek için önce üretmek gerekmek-
tedir. Sosyal medya gruplarında kişiler; diğerlerinin sahip olduğu ev, 
araba, tatil, giysi, gezi gibi imkânlardan etkilenmekte, onlara özenmekte, 
fıtratı gereği onları elde etmeyi istemektedir. Bunda anormal bir durum 
yoksa da söz konusu şeylere ulaşabilmek için gayr-i meşru yollara sapmak 
problem teşkil etmektedir.

Bu bağlamda, postmodern kimlik türlerinin oluşmasında medya ve 
özellikle internet önemli bir “model sunucu ajan” rolü oynamaktadır.49 
Modern dönemde sahip olma duygusu öne geçmiş ve “tükettiğin kadar 
varsın” şeklinde bir algı oluşmuştur. Bu durum, post modern zaman-
larda da bireyin kimliğinin tüketimle var olması ile devam etmektedir.50 
Bu tüketimde internet, televizyon ve sosyal medya, takipçilerini yoğun 
bir reklam bombardımanı altında tutarak öncü rol oynamaktadır. Kulla-
nıcıların giriş yaptıkları sitelere ve ilgilerine ulaşarak onlara alâkadar 
oldukları alanlarla ilgili hemen reklamlar göndermektedirler. Bu siteler, 
ihtiyaç yokken bir metâı akla ve gündeme getirip takipçilerini satın alıp 
tüketmeye teşvik etmektedir. Bu ise maddı� imkâna sahip olmayı, bunun 
için çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Müsbet bir etki gibi gözükse de bu 
ön şartın sağlanamaması ya da meşru yollardan gerçekleştirilememesi 
sorun oluşturmaktadır.

Bu bağlamda dikkat çekeceğimiz ilke “iktisatlı ve kanaat sahibi 
olmak”tır. Zira gerek Kur’ân51 gerekse Hz. Peygamber (s.a.v.), Müslümana, 
dünya malına sahip olsa da ona hak ettiğinden fazla değer vermemeyi, 
iktisatlı olmayı, az ile yetinmeyi, elindeki imkânları bundan mahrum olan 
insanlarla mutlaka paylaşmayı tavsiye etmiş; her nimetten sorulacağı-
mızı, zekâtı verilmeyen malın kişinin hesap gününde düşmanı ve azap 
sebebi olacağını hatırlatmıştır.52 I�nsanoğlunun hırsının ve taleplerinin 

49 Vehbi Bayhan, “Gençlik ve Postmodern Kimlik O� rüntüleri- U� niversite Gençliğinin Sosyolojik 
Profili (I�nönü U� niversitesi Uygulaması)”, Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1/1 (2013): 139.

50 Bayhan, “Gençlik ve Postmodern Kimlik O� rüntüleri- U� niversite Gençliğinin Sosyolojik Pro-
fili”, 139.

51 Kur’ân’da “Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun 
kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, bilâkis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri 
mal kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır…” buyurulmuştur. A� l-i I�mrân 3/180.

52 “Her kime Allah mal verir de o kimse malının zekâtını vermezse kıyamet gününde onun malı, 
gözlerinin üstünde birer siyah nokta bulunan çok zehirli bir yılan şekline sokulur ve öylece 
sahibinin boynuna dolanır. Bu yılan ağzıyla adamın çenesini iki tarafından yakalar, ‘Ben senin 
malınım, ben senin hazinenim’ der.” Buhârı�, “Tefsı�r”, 3/14.
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sonu yoktur; öyle ki insanoğluna bir vadi dolusu altın verilse ikincisini 
isteme gibi bir hırs içindedir.53 O hâlde insan maddı� bakımdan kendi-
sinden üste olanlara değil, aşağıda olanlara bakmalı ve şükretmelidir. 
Bu durum, zengin olmak için çalışmamak şeklinde değerlendirilemez. 
Netice olarak ihtiyaç yoksa bir ürün alınmamalı, israftan kaçınılmalıdır. 
Zira enflasyonun sebeplerinden biri maliyetlerin artması ise de diğeri 
lüzumsuz talepler, arzın talebi karşılamada yetersiz kalması ve aşırı tüke-
timin arz - talep dengesini bozmasıdır.

2.7. Yanlış Bilgi Aktarımı, Siber Suçlar ve Sahte Hesaplar

En tehlikeli durum ise internet gençliğinin sanal dünyada oldukça 
savunmasız ve her türlü etkiye açık bir pozisyonda bulunmasıdır.54 Bu 
sebeple terör örgütleri ve diğer zararlı akımlar, tasarladıkları siteler 
kanalıyla kendi propagandalarını yaparak taraftar toplama ve hedefle-
rini gerçekleştirme yoluna gitmektedirler. Ayrıca bazı kuruluş ve orga-
nizasyonların açtıkları web sitelerinde, diğer devlet ve dinler hakkında 
yanlış ve kasıtlı bilgiler yer alabilmektedir. Bazı sitelerde yer alan bilgi-
lerin güvenilirlik sorunu olduğundan paylaşılan her bilgi doğrudur anla-
mına gelmemektedir. Bunlardan başka bazı sitelerde neşredilen haber 
ve görüntülerin yanlış, kasıtlı ve masa başında hazırlanmış düzmece 
haberler olabileceği dikkate alınmalı ve onlara ihtiyatla yaklaşılmalıdır. 
Turanalp’in dikkat çektiği gibi internette yer alan bir bilginin doğruluğu 
test edilmeden kullanıcılar tarafından sosyal medya kanallarında payla-
şıldığından hızla yayılmaktadır. Bu sebeple her bilgiye hemen doğruymuş 
gibi güvenilmemeli, yazılı kaynaklarla karşılaştırılmalı;55 mümkün oldu-
ğunca resmı�, güvenilir, tanınan ve kendini ispat etmiş sitelere itimat edil-
melidir. Allah Teâlâ, fasığın getirdiği bir haberin iyice tahkik edilmeden 
kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayarak bize tedbirli ve ihtiyatlı olmayı 
tavsiye etmektedir.56 Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.v.), devesini salıvererek 
Allah’a tevekkül ettiğini söyleyen bir bedeviye devesini bağladıktan sonra 
tevekkül etmesini öğütlemiş57 ve tedbirli olmayı öğretmiştir.

53 Buhârı�, “Rikâk”, 10.
54 Karaca, “I�nternet Gençliği: Yeni Bir Gençlik Tiplemesi Denemesi”, 423.
55 Turanalp, “I�nternetin Ergenlere Olumsuz Etkileri U� zerine Din Eğitimi Temelli Bir Yaklaşım”, 

116.
56 el-Hucurât 49/13.
57 Tirmizı�, “Sıfatü’l-Kıyâme”, 60.
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I�nternet, siber suçlara da zemin teşkil etmektedir. Yaş aralıkları 
18-25 arasında değişen hackerlar, şifreleri kırmak suretiyle banka, şirket 
ve kurum sitelerine ekonomik anlamda ciddi zararlar verebilmektedirler. 
Ayrıca girilen zararlı siteler, kişilerin hesaplarını ele geçirmeye, şifrele-
rine ulaşmaya gayret etmektedirler. Şifreler olsa ve korunmaya çalışılsa 
da bunlar kırılamaz değildir. Şu hâlde internette güvenli olmayan ve iyi 
tanınmayan sitelerden yapılan online alışverişler, buna daha fazla imkân 
sağlamaktadır. Bu sebeple tuzaklarla dolu olan internet sitelerini kulla-
nırken dikkatli olmalı, sosyal medyada manipülsayon maksatlı payla-
şımlara karşı uyanık davranılmalıdır. “İslâm’da zarar vermek de zarara 
zararla mukabele etmek de yoktur”58 hadisi bu husustaki Nebevı� ilkeyi 
ifade etmektedir.

2.8. Gayr-i Ahlâkî Sitelerin Doğurduğu Tehlikeler

Bilindiği üzere internette bazı siteleri, toplumun ahlâkı� yapısını ve 
aile sistemini temelinden yıkmak, gençleri yozlaştırmak amacıyla cinsel 
içerikli gayr-i meşru görüntülere yer vermektedir. Bu konudaki ista-
tistikler ürkütücüdür.59 Bunların kontrolü ise bir hayli zor, erişimi ise 
kolaydır. Tecrübesi olmayan fertlerin, özellikle çocukların başlangıçta bu 
tür sitelerin ne tür tuzaklarla dolu olduğunu bilmemesi, merakına yenik 
düşmesi muhtemeldir. Alışkanlık edinmesi durumunda işin vahametinin 
farkına varsa bile uyuşturucu gibi bir mahiyet arz eden bu sitelerin etki-
sinden kendisini kurtarması oldukça zordur. Eğer aile bu hususta bilgisiz, 
bilinçsiz ve teknolojiye yabancı ise bu durum, genç bireye istediği gibi 
hareket etme imkânı sağlar. Bu sebeple önce ebeveynlerin cinsellik konu-
sunda çocuklarını bilgilendirmeleri ve onlara usulüne göre sağlıklı bilgi 
vermeleri gerekir. Bu vaziyette ailenin profesyonel bir kişiden, çocukla-
rının öğretmenlerinden ya da hiç olmazsa yakınlarından yardım alması 
tavsiye edilebilir. Eve internet bağlatmakla çocukların akranlarıyla 
birlikte buluşup gittikleri internet kafelere gitmelerinin önüne geçmekle 
sorun çözülmemektedir. Bu sebeple erken yaşta aileler söz konusu tuzak-
lara karşı önce kendileri bilinçlenmeli, sonra çocuklarını bilinçlendirmeli, 
onları odalarında kendi hâllerine bırakmamalı ve internet erişiminde 
içerik filtreleme sistemini aktif hâle getirerek onları ölçüyü kaçırmadan 

58 el-Muvattaʾ, “Akziye”, 31; Müsned, 1/ 313; I�bn Mâce, “Ahkâm”, 17.
59 Top Ten Reviews sitesinin internet pornografi istatistiklerine pornografik içerikli site sayısı 

4,2 milyon civarında olup aramaların dörtte biri de pornografik içeriklidir. Bk. Turanalp, 
“I�nternetin Ergenlere Olumsuz Etkileri U� zerine Din Eğitimi Temelli Bir Yaklaşım”, 118-119.
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kontrol altında tutmalıdır. Bu, onların hürriyetlerini kısıtlama değil, daha 
büyük zararlarla karşılaşmamaları için lehlerine olan bir tutumdur. Ancak 
filtreleme sisteminin cep telefonlarında mümkün olmayacağı dikkate 
alındığında çözüm yine gencin şuurlu olmasında yatmaktadır.

Şu hâlde bu ciddi sorunun önüne evvelâ çocuklara küçüklüklerinden 
itibaren güzel bir terbiye vermekle ve bilinç kazandırmakla geçilebilir. 
Gencin çocukluktan itibaren alacağı güzel terbiye, onun “aşılanması” 
mesabesindedir. Tehlike söz konusu olsa bile onlara karşı çocuk, “erken 
uyarı sistemi”yle donatılmış demektir. Gençlere Allah’ın gizli açık her 
şeyi görüp bildiği60 ve ergenlikten itibaren amellerinin kaydedildiği ve 
bunlardan hesaba çekileceği61 erken yaştan itibaren öğretilmeli, kont-
rolün daha çok “iç denetim”le başarılabileceği unutulmamalıdır. Bunlara 
karşı Resûlullah (s.a.v.), hiçbir anne- babanın çocuğuna güzel terbiyeden 
daha değerli bir bağışta bulunmadığını ifade ederek62 ebeveynlerin 
çocuklarına güzel bir terbiye vermelerini teşvik etmiştir. Bu çerçevede 
çocuklara erken yaşlarından itibaren Allah sevgisi ve onun emirlerine 
karşı saygılı olma, haram-helal farkındalığı ve hesap günü şuuru verilme-
lidir; zira insanı günahlardan koruyan, onun imanı ve takvâsı yani Allah’ı 
sevip aynı zamanda ondan haşyet duymasıdır;63 takvadan mahrum olan, 
hesap gününün varlığını tam idrak etmemiş insanların haramlara düşme 
tehlikesi daha fazladır.

Ayrıca zinaya götüren yolların da haram olduğunun ve bunlardan 
kesinlikle uzak durulması gerektiğinin bilinmesi ve gençlere erken yaşla-
rından itibaren öğretilmesi gerekir. Buna göre kişi bütün haramlardan 
ve onlara götüren yol ve vasıtalardan uzak durmalıdır. I�slâm, bu hususta 
gerçekçi davranır; zira göz bakar, kalp onu tasdik eder veya reddeder. 
Bundan dolayı Allah Teâlâ, mü’minlere gözlerini haramdan sakınmalarını 
ve iffetlerini korumalarını emretmiştir.64 Harama giden yolları kapamak 
maksadıyla bedenin şehvet uyandıran kısımlarını sergileme, cinsı� arzuyu 
uyandıran ve kamçılayan ısrarla veya şehvetle bakma gibi hususlar da 
haram kılınmıştır.

60 el-Aʻraf, 7/33.
61 el-I�srâ 17/14.
62 Tirmizı�, “Birr”, 33; Müsned, 27/274.
63 el-Fâtır 35/28.
64 en-Nûr 24/30.
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Bunlara ilave olarak Allah Resûlü, cinsel problemlerin önüne geçmek 
için vakti gelir gelmez gençlerin evlen(diril)melerini teşvik etmiştir. 
Resûl-i Ekrem, bir taraftan şartları uyan ve evlenmeye gücü yetenin 
gençlerin evlenmelerini,65 bazen buna engel teşkil eden lüks düğün ve ev 
eşyası masrafları ve aşırı mehir talep edilmesi gibi hususlardan kaçınıl-
masını tavsiye etmiş; evlenenlere Allah Teâlâ’nın yardım edeceği, yuvanın 
bereketleneceği gibi müjdeler vermiştir. Zira kişi evlendiği zaman hayatı 
düzene girmekte, harama düşme tehlikesi bekâra nisbetle bir hayli azal-
makta, adeta dininin yarısını korumuş olmaktadır. 66 Resûlullah (s.a.v.) 
evlenme imkânı bulamayan gençlere ise geçici bir çözüm de olsa şehveti 
azalttığı için oruç tutmalarını tavsiye etmiştir.67 Buna göre bir gencin 
ailesini geçindirecek kadar imkânı varsa ve sağlığı da yerinde ise meşru 
talepler olsa da kariyer yapma, işini büyütme, diğer hayallerini gerçekleş-
tirme gibi gerekçelerle evliliğini ileri yaşlara ertelemesi uygun değildir. 
Zira haramların cazip olarak gösterildiği, kanın daha deli aktığı ve nefsin 
daha fazla galebe çaldığı delikanlılık dönemi, çok daha dikkatli olunması 
gereken bir dönemdir.

2.9. Kumarın ve Diğer Şans Oyunlarının Teşvik Edilmesi

I�nternet ağlarında kumar ve şans oyunları, gençleri ve diğer bireyleri 
bekleyen tuzaklardandır. Bu içerikteki sitelerde kolay ve çabuk yoldan 
gelir elde etme ve zengin olma hırs ve arzuları istismar edilmekte, kumar 
ve diğer şans oyunları cazip gösterilmektedir. Sadece kumarda değil, 
faiz ve sanal ve kripto paralara yatırımda da aynı zaaf istismar edilmek-
tedir. Hâlbuki bilindiği üzere şans oyunlarını ve kumar sistemini işle-
tenler, sistemi her hâlükârda kendileri kazanacak şekilde ayarlamakta, 
bir miktar da katılımcılardan elde ettiklerini az sayıda kişiye dağıtmak-
tadırlar. Netice itibariyle oynayanlar açısından kumarın kazananı ve bu 
sayede iflah olanı yoktur. O hâlde kişilerin bu şekilde kolay ve haram 
yollardan para kazanamayacaklarını, kumarın bir bataklık olduğunu acı 
tecrübeler yaşamadan öğrenebilmeleri için önceden onlar bu hususta 
mutlaka uyarılmalıdır. Buna tedbir olarak gençler; hak etmeden, emek ve 

65 Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 1; I�bn Mâce, “Nikâh”, 1.
66 Ebü’l-Hasan Nureddin Ali b. Ebı� Bekr b. Süleyman el-Heysemı�, Mecme’u’z Zevâid ve men-

baü’l-fevâid, thk. Hüsamüddin el-Kudsı� (Kahire: Mektebetü’l-Kudsı�, 1414/1994), 4/252; 
Aclûnı�, Keşfü’l-hafa, 2/239.

67 Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 1; I�bn Mâce, “Nikâh”, 1.
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alın teri sarf etmeden para kazanmalarının helal ve meşru olmadığını iyi 
kavramalıdırlar.

Bu hususta Kur’ân ve Sünnet’in koyduğu ilke, “insan için ancak çalış-
tığı ve hak ettiğinin olduğu”, “haram yollarla kazanç elde edilemeyece-
ği”dir. I�slâm’ın ölçüsü; emek harcamadan, şansa, bilinmezliğe dayanan, 
ortaya maddı� bir bedel koyarak oynanan ve sonucu belirsiz piyango, toto, 
loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi her türlü şans oyununun haksız 
kazanç elde etme olduğu ve bunların kumara girdiğidir.68 “Para kaza-
nayım da kaynağı ve ne yolla olduğu önemli değil” şeklindeki bir yaklaşım, 
Müslüman mantığı değildir; zira Müslüman, hayatını Allah Teâlâ’nın 
ve Resûlü’nün belirlediği emir ve prensiplere göre yaşar. Bu çerçevede 
o, yapacağı her eylemden önce, kendisine bunda Allah’ın rızasının olup 
olmadığı sorusunu sormalı ve işlerinde meşruiyet, hakkaniyet ve adalet 
aramalıdır.

Hadislerde de kumarın haram olduğuna vurgu yapılmıştır.69 Ayrıca 
Hz. Peygamber (s.a.v.) helal kazancı teşvik etmiş, haramla beslenen 
bedenle yapılan ibadetin makbul olmayacağını ifade etmiştir. Bu, şuur 
sahibi bir mü’min için çok ağır ve ikna edici bir uyarıdır. Ancak bu tavsi-
yenin makes bulabilmesi için, öncelikle mü’minlerin Kur’ânı� ve nebevı� 
uyarıdan haberdâr edilmesi ve küçük yaşta haram-helal hassasiyetinin ve 
hesap günü şuurunun kalp ve zihinlerine yerleştirilmiş olması gerekir.

2.10. Lüks Hayata Özendirme ve Yuvaların Dağılması

Ailesinin sevgi ve ilgisinden mahrum kalan gençler ya da eşlerinden 
yeterince sevgi, saygı ve alâka görmeyen bazı eşler, aile ortamından uzak-
laşıp mutluluğu dışarda arama, sanal âlemde tanıştığı, ancak gerçek hüvi-
yetini bilmediği kişilerle birlikte olma gibi maceralara girişebilmektedir. 
Ancak sanal âlem, çok farklı tuzaklarla doludur. Sosyal ağlarda bazı şebe-
keler, kurdukları tertiplerle insanların zaaflarını istismar etmektedirler. 
Ağına düşürdükleri kurbanların başına son derece dramatik akıbetler 
gelebilmektedir. TV ekranlarına bu türden bir hayli hâdise yansımaktadır. 
Bu sebeple fertler son derece dikkatli olmalı, cazip reklam ve vaadlere 
aldanmamalıdırlar.

I�slâm aile sisteminde, eşler prensip olarak mutluluğu aile yuvalarında 
yaşarlar. I�slâm, hiçbir surette gayr-i meşru ilişkilere müsaade etmediği 

68 Bk. el-Bakara 2/219; el-Mâide 5/90-91.
69 Müsned, 4/280; Dârekutnı�, Sünen, 2814.
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gibi, buna götüren bütün yolları, sedd-i zerâî ilkesi gereği yasaklar. Meselâ 
eşlerin birinde karı-koca vazifelerini yapamayacak derecede sağlık prob-
lemi ortaya çıksa dahi bunun çözümü, eşi aldatmak, dost edinmek ya da 
ondan boşanmak değil; meşru yollardan eşinin rızasını alıp onu ikna 
ederek meseleye birlikte çözüm bulmaktır. Bununla beraber bu ruhsat 
ve imkân asla istismar edilmemelidir. Allah’ın kendilerine emaneti oldu-
ğunun şuuruyla eşler birbirlerine sevgi ve saygı çerçevesinde davranma-
lıdır. O� yle ki Resûlullah (s.a.v.); eşinin hanımından razı olmasını, hanımın 
cennete girmesine sebep olduğunu müjdelemiştir.70

Ailenin korunması sadedinde Resûl-i Ekrem, eşlerin ailenin devamı, 
çocukların yetiştirilmesi ve ailenin rızkı için çabalamalarını ibadet 
olarak değerlendirmiştir.71 Kişi, kendi helal kazancından daha değerli 
bir lokma yememiştir.72 Kocanın ya da eşinin helal yoldan ailenin rızkını 
temin etmek için çalışması, nafile ibadettir. Bununla beraber bu müjde-
lerin dikkate alınması, ancak dinı� inanç ve duyarlılıkla mümkündür. Eşler 
harama sapmamak ve aile saadetini devam ettirebilmek için birbirlerinin 
haklarını korumalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Hanımı koca-
sından, kocası eşinden imkânlarını zorlayacak isteklerde bulunmamalı; 
mütevazı olmalı, sabretmeli, kendisine maddı� imkânlar bakımından üstte 
olanları değil, daha mahrumiyet içinde olanları dikkate alarak davran-
malıdır. I�çinde bulundukları şartları değiştirmeye çabalamakla birlikte 
bunun da bir imtihan olduğunu, şartların değişebileceğini unutmama-
lıdır. Bu noktada “kanaat prensibi” gündeme gelmektedir. Zira zenginliğin 
ve isteklerin sonu olmadığı gibi her zengin de son derece mutlu insan 
anlamına gelmemektedir.

Sonuç
Hayatın her alanına hâkim olan dijital teknolojinin hayatı kolaylaş-

tırıp kullanıcılarına yepyeni fırsat ve yenilikler sunduğu, yerinde ölçülü 
ve bilinçli kullanılması hâlinde fevkalâde faydalar sağladığı, dolayısıyla 
ondan vazgeçmenin mümkün olmadığı tartışmasızdır. Tıpkı 70’li yılların 
ortalarında televizyon kullanımına direnmek mümkün olmadığı gibi, 

70 “Hangi kadın kocası kendisinden razı olarak ölürse mutlaka cennete girer.” (Tirmizı�, “Rada”, 
10; I�bn Mâce, “Nikâh”, 4). Bu tek taraflı değildir; koca da eşini razı etmeye çalışmalıdır.

71 Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm Abdürrezzâk es-Sanʽânı�, el-Musannef, thk. Habı�bur-
rahman el-Aʽzamı� (Beyrut: el-Mektebü’l-I�slâmı�, 1403/1982), 5/271. “Muhakkak sizden 
birinizin sırtında odun toplaması, herhangi bir kimseden dilenmesinden hayırlıdır” (Buhârı�, 
“Bûyû”, 15) hadisi de alın terinin önemine işaret etmektedir.

72 Buhârı�, “Buyû”, 15.
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dijital teknolojinin hayatımıza kattığı araçlara ve bu çalışmanın konusu 
olan özellikle “internet ve sosyal medya”ya içinde bulunduğumuz şartlarda 
direnmek mümkün değildir. Bilgisayarların ve internetin hayatımızdan 
çıkması hâlinde nelerden mahrum kalacağımızı bilen herkes için böyle bir 
hayatı düşünmek bu ortamda neredeyse imkânsızdır.

Bununla beraber dijital teknolojiye dayalı internet ve sosyal medya, 
yukarıda özetlediğimiz faydalarına karşılık insanı yalnızlaştırmakta, bencil-
leştirmekte, doyumsuz kılmakta; insanın hayatını hızla gelişen ve değişen 
teknolojiye erişebilmek için bir yarış temposu içinde yaşamasına, bazen 
aile ve sosyal hayatı ihmal etmesine yol açmaktadır. Çağımız insanının 
ve tüketim toplumunun çoğu kere paradigması, “tükettiğin kadar varsın” 
şeklinde olduğundan üretmeden tüketme, hedeflerine ulaşabilmek için 
ilke ve meşruiyet gözetmeden maddı� imkânlarını geliştirme amaç hâline 
gelmiştir. O hâlde yapılması gereken bu araçların faydalı ve bilinçli bir 
şekilde kullanılmasını sağlamak, zararlarını en aza indirmektir. Bu hususta 
en büyük görev önce velilere ve idarecilere, bunları takiben öğretmen-
lere, din görevlilerine, ilgili kuruluşlara ve topluma düşmektedir. Ancak 
bunlar işbirliği içinde, sistematik ve kararlı bir şekilde çalışırlarsa netice 
alabilirler. Bir taraftan ebeveyn çocuklarını eğitip bilinçlendirmeli, onları 
ölçülü bir şekilde murâkabe altında tutmalıdır. Yetkililer ise zararlı sitelere 
karşı her türlü tedbiri almalıdır. Zararlı sitelerdeki tuzaklara karşı çocuklar 
ve gençler uyarılmalı, mutlaka periyodik olarak bilgilendirilmelidir. Tıpkı 
televizyon cihazı ve programlarında olduğu gibi internete ve bazı site-
lere karşı tepkimizi onları takip etmeyerek gösterebileceğimiz gibi, daha 
müessir olması için topluma faydalı yayınlar yapan kendi kanallarımızı ve 
sitelerimizi kurarak, mevcutlarını her yönden destekleyerek göstermeliyiz. 
Zira dinı� ve millı� değerlerimizin aleyhine yayın yapan ve bilgi paylaşan 
sitelere karşı en doğru ve başarılı mücadele, engel olma ve onların zarar-
ları hususunda toplumu bilinçlendirmenin yanında, sağlıklı ve doğru bilgi 
veren siteler açarak ve bunların kalitesini artırarak yapılabilir. Bunun için 
mücadele, ferdı� olmaktan ziyade kurumsal tarzda ve sistemli olarak yapıl-
malıdır. I�çinde bulunduğumuz çağda dünyanın iletişim dili hangisi ise daha 
fazla insana ulaşmak için yerel dilin ve muhatap kitlenin dillerinin yanı sıra 
yayınların bu dille de olması şart gözükmektedir.

Kıyamete kadar bâki olan Kur’ân ve Allah’ın muradına en uygun yorumu 
ve hayata aktarma biçimi olan Sünnet, gerek Resûlullah’ın (s.a.v.) insanı 
değişmeyen tabiatını dikkate alarak koyduğu ilkelerle gerekse kendi haya-
tında sergilediği örneklikle yolumuzu aydınlatmakta, insanlığın ve U� mmet-i 
Muhammed’in dinı� –dünyevı� hayatına yön vermekte, problemlerine model 
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çözümler sunmaktır. Vurgulanmalıdır ki Kur’ân ve Sünnet, önce koyduğu 
ilkelerle ve aldığı tedbirlerle problemin ortaya çıkmasına mani olur; buna 
rağmen sorunlar ortaya çıkmışsa onlara çözümler teklif eder. Ancak bu, 
Kur’ân ve Sünnet’i kendisine rehber edinen dinı� duyarlılığa sahip insanlar 
için bir çözüm anlamına gelmektedir.

Ayrıca internet ve sosyal medyanın ortaya çıkardığı problemlerin 
sosyal, dinı�, psikolojik ve sıhhı� boyutları olduğuna göre, bunun çözümlerini 
sadece dinden beklemek ve meseleyi tek zaviyeden değerlendirmek isabetli 
değildir. Sorunların köklü çözümü; ancak sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi 
gibi disiplinlerin de katkısıyla mümkün olabilir. Bu kuvvetli selin önünde 
birey olarak tek başımıza durmak mümkün değildir; aile, millet – devlet 
işbirliği ve sistemli mücadele etmek ve onu yönetmek şarttır.

Hülâsa biz bu çalışmamızda müstakil başlıklar altında daha çok genç-
leri etkileyen problemlere dikkat çekip onları Sünnet’in vaz ettiği ilkeler ve 
mekâsidu’ş-şerîa bağlamında değerlendirdik. Neticede internetin ve sosyal 
medyanın sebep olduğu zararlardan devletin ve diğer kuruluşların alacak-
ları tedbirlerin yanında kullanıcılarının; Allah’ın hududuna riayet etmek, 
aşırılıktan kaçınmak, dengeli olmak, sağlığı korumak, kendisini tehlikeye 
atmamak, zamanını iyi değerlendirmek, helalinden kazanç sağlamak, 
imkânları haram yollarda kullanmamak, kul hakkına riayet etmek, kanaat 
sahibi olmak gibi Kur’ânı� ve Nebevı� prensiplerle korunabileceğini vurgu-
lamış olduk. Esasen bunlar hayatın her alanı için geçerli evrensel ilkelerdir.
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Giriş
I�nsanlığın medeniyet yolculuğunda özellikle matbaa ile başlayan hızlı 

değişim süreci bilime dayanan sanayi, teknoloji ve iletişim gibi pek çok 
gelişmeyle devam etmiş, küresel boyutta etkilerine binaen yakın tarihı� 
döneme isimleri dahi verilmiştir. Endüstriyel gelişim çeşitli elektrikli 
aletler, radyo ve TV gibi elektronik araç-gereçlerden sonra bilgisayar ve 
akıllı cep telefonlarıyla başka bir aşamaya geçmiş, son olarak internetle 
birlikte tam anlamıyla dijital bir boyut kazanmıştır. Teknolojiye bağlı 
iletişim araçlarının gelişmesine paralel olarak radyo ve TV gibi haber-
leşme araçlarında kaynak, istediği mesajı bu vasıtaları kullanarak alıcıya 
iletme imkânı yakalamıştır. Ancak dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonların 
çevrimiçi özelliğiyle tek taraflı süreç yerini kaynak ve alıcının karşılıklı 
etkileşimine bağlı olarak iletişimi çok daha farklı bir niteliğe taşımıştır. 
Yine radyo ve TV gibi iletişim araçlarında zaman ve mekâna bağlı bir 
sınırlılık söz konusu iken laptop ve telefonlarla bu kısıtlama asgari sevi-
yeye düşmüştür. Böylece internetin sadece bir teknolojik buluş olmayıp 
sosyal hayatın dinamiklerini kökten değiştiren ve sarsabilen bir gelişme 
olduğu anlaşılmaktadır. Hatta dijitalleşme ile global bir köye dönen 
dünyada internetin birçok veriye ve görsele ucuz bir şekilde olanak tanı-
ması sayesinde sanal âlem, iyilerin elinde güzel değerlerin yayılmasına 
ve kötülerin elinde gayri meşruluğun artmasına zemin hazırlayabilmek-
tedir. I�nsanlık tarihinin hangi döneminde olursa olsun yaşanan benzeri 
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süreçleri destekleyenler, şüpheyle yaklaşanlar veya karşı çıkanlar bulun-
makla birlikte bu hızlı değişimin etkisinden hiç kimse kaçamamıştır. 
Dijitalleşmenin insana ve topluma, olumlu veya olumsuz tesiri olmakla 
birlikte ona karşı kayıtsız kalma imkânı olamadığına göre müspet yönde 
kullanımını ve menfı� etkilerine karşı çareler aranmasının önemi anlaşıl-
maktadır.1

Şehirde veya köyde yaşayanlar dijital platformu günlük hayatın bir 
parçası olarak kullanması sebebiyle sosyal yaşamın ona uygun ve uyumlu 
sürdürülmesi gereği ortaya çıkmıştır. Hatta bilgisayar, tablet, akıllı telefon, 
internet gibi dijital araçların kullanımı ve etkisi her geçen gün arttı-
ğından post modern yaşamda onlardan olumlu anlamda istifade edilmesi 
hayatın yükünü hafifletecektir. I�nternet ağıyla iletişimin kolaylaşması 
ve mesajların hızlı iletilmesini sağlayan dijital altyapı, görselliği tamam-
layan bileşenler ve uyum sağlayan aktivelerle homojenlik sağladığında 
kişinin bunları daha fazla kullanmasına sebep olmaktadır.2 Marketten 
yemeğe, giyimden kırtasiyeye, para transferinden çeşitli ödemelere, 
dersten toplantıya kadar günlük ihtiyacın giderilmesine fırsat veren bu 
dijitalleşme sonucu sanal ile reel arasındaki uçurum da azalmıştır. Vahim 
olanı ise kişinin varlığı, sosyal medya hesaplarının kullanımına bağlı 
değerlendirilir hale gelmesidir. Bu yüzden sünnetullah diye ifade edilen 
ilahı� nizamı dikkate alarak değişime bağlı teknolojinin pozitif yanlarına 
rağmen negatif yönleri dikkate alınarak insanı ve toplumu tehdit eden her 
türlü tehlikeye karşı uyanık olmak hatta tedbir almak gerekmektedir.3

Daha çok maddı� alanı etkileyen bu inkişaf, insanoğlunun hem bedenı� 
hem ruhı� yönüne olumlu veya olumsuz manada tesir etmiştir. Ancak hiçbiri 
günlük yaşamın bir parçası haline gelen internet kadar insanın bütün 
hayatını her açıdan etkilememiştir. O� zellikle kişinin kendisini ekranın 
arkasında sanal bir kimlikle kamufle ettiği vehmine kapılması her türlü 

1 Teknolojinin kendisi nötr olup kullanıcıya bağlı olarak iyi ve kötü değerlendirilmesi daha 
sağlıklı olacaktır. Raymond Williams, Kültür ve Toplum (1780-1950), çev. Uygur Kocabaşoğ-
lu (I�stanbul: I�letişim Yayınları, 2017), 445. Bu yüzden teknolojinin bizatihi kendisi “Başını-
za gelen bir musibet, ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.” (Şûrâ 42/30) ayeti kapsamında 
değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

2 Mehmet Haberli, “Dijital Çağda Din ve Dindarlığın Dönüşümü”, Medya ve Din Araştırmaları 
Dergisi 2/2 (2019), 310.

3 A� l-i I�mran 3/137; I�srâ 17/77; Ahzâb 33/38, 62; Fâtır 35/43; Mü’min 40/85; Fetih 48/23 
ayetlerinde Allah, kâinatın düzenine işaret etmiş ve birey ile toplum için belirlenen yasalara 
vurgu yapmıştır.
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düşünceyi özgür olarak ifade etmesinin ötesinde bilgiyi daha çok mani-
püle etmeye varan yaklaşımlarına sebep olabilmektedir. Yine dijitalleşme 
sebebiyle sosyal haksızlık veya siyasal karşıtlık gibi nedenlerle gençlerin 
düzene isyanı diye ifade edilebilecek tavırları sonrası sertlik taraftarı 
olan radikal fikirlerin tuzağına düşme tehlikesi de söz konusu olabilmek-
tedir. Sanal âlemde şiddet içerikli dijital oyunlarla yetişen gençlerin bunu 
kabullenmeleri de kolaylaşmaktadır. O� zellikle çeşitli günah işleyen genç-
lerin de kutsal bir dava uğruna girişeceklerine ikna edilmeleri sonucunda 
sağ kalmaları durumunda tezkiye edileceği, ölmeleri halinde şehit olacak-
ları düşüncesinin işlenmesi bu emelleri olan gruplar tarafından kullanıla-
bilmektedir. Yapılan araştırmalarda bilhassa Avrupa’da doğan ve yetişen 
Müslümanların ikinci veya üçüncü kuşaklarının internet üzerinden 
radikalleşmeye yöneldikleri tespit edilmektedir.4 Bunun yanında sanal 
dünyada I�slâm’ı itibarsızlaştırma adına çocuk veya gençlerin oyunlarında 
Müslümanları şiddetin, anarşinin hatta terörün kaynağı olarak gösteril-
mesi ve akabinde I�slâm’ın kutsal değerlerinin hedef gösterilmesi taraflar 
arasında ötekileştirme, nefret diline ve şiddete yol açmaktadır.5 Böylece 
nasların bağlamını bilmeyen, lafzından maksadını anlamayan veya batını� 
yorumlara başvuranlar hakikat yerine kendi ideolojisini empoze etti-
ğinde cihad düşüncesiyle fanatikleşme ve radikalleşmenin altyapısını 
oluşturmaktadır. Benzer şekilde Norveç ve Yeni Zelanda gibi Batı diye 
ifade edilen ülkelerde Müslümanlara ve yabancılara karşı interneti kulla-
narak canlı yayınlarla gerçekleştirilen katliamlar, aşırılık yanlısı grupların 
sanal bir cemaat haline geldiğine işaret etmektedir.

Makineleşme ve dijitalleşme günümüzde maddi hayatın her alana 
tesir ettiği gibi aile kurumunu, sosyal yapıyı ve din anlayışını da derinden 
etkilemiştir. Teknoloji alanındaki gelişmeler daha önceleri mesela inanç 
ve değerler sistemini sarsmada ve toplumun kültürünü yozlaştırmada 
dönüşüme varan kapsamda etki göstermemişken günümüzde daha seri 
ve ciddi izler bırakabilmektedir. Gündelik yaşamın bütününü müspet veya 
menfı� etkileyen internetin zararlarına karşı yapılacak mücadelenin ise 
yine aynı mecrada olması kaçınılmazdır.6 Genelde dine özelde hadise dair 

4 Fatma Aygün, “Ateizme Yol Açan Faktörlerden Biri Olarak ‘Fanatizm Ve Dışlayıcılık’”, I�slam 
Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi, ed. Cemalettin Erdemci-Fadıl Aygan (Ankara: Elis Yayınları, 
2019), 87.

5 Aygün, “Ateizme Yol Açan Faktörlerden Biri Olarak ‘Fanatizm Ve Dışlayıcılık’”, 87.
6 Bir hadis için sahâbe ve tâbiı�n döneminde ayları bulan rıhle, yirminci yüzyılda dahi günle-

ri alan araştırma günümüzde teknoloji vasıtasıyla saniyeler içinde çeşitli tariklerine dahi 
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verilen bilgilerde de iyi veya kötü niyetli olarak birçok bilgi paylaşılmakta 
olup sanal ortam sebebiyle üst düzeyde bir etkileşim gerçekleşmektedir. 
Yani dijital ortam Müslüman toplumuna da büyük ölçüde tesir etmiş ve 
hadis (ilmi) bundan bilfiil etkilenmektedir. Bu yüzden dijitalleşme sebe-
biyle ehil olanlar veya olmayanlar, hadis ya da hadis zannedilen bilgileri 
halkın geneline kolay bir şekilde ulaştırmaktadırlar. Bunlar arasında 
hadise dair yaklaşımını ekranın arkasında olduğuna güvenip soyut kişilik 
edasıyla bir tavır ve tutum takınan kullanıcılar yanında kurumsal ve kişisel 
kimliğini öne çıkararak dine ve hadise dair paylaşım yapanlar da bulun-
maktadır. Hadis ilmine dair dijital ortamda yapılan paylaşımlar arasında 
öne çıkan sebep veya nedenleri sıralamak meselenin çok boyutlu, farklı 
ve çeşitli olduğuna da işaret edecektir. Dindarlık ve tebliğ adına her türlü 
rivayeti hadis-i şerif anlayışıyla paylaşma; cemaat veya tarikat mensupla-
rının gruplarına ait paylaşımlar; dindarın kendi düşüncesini destekleyen 
hadisleri paylaşma; dinı� gün, gece ve kandillerin anlam ve önemine dair 
hadisleri paylaşma; seküler anlayışla ibadet yerine çalışmayı vurgulayan 
hadisleri paylaşma; rivayetleri güvenilir görmeyenlerin “Bu hadisler nasıl 
kabul edilebilir?” anlayışıyla paylaşması; din düşmanlığı düşüncesiyle 
“cımbızla çekilen ifadeleri” paylaşma gibi. Büyük çoğunluğu oluşturan bu 
sayılanlar dışında Diyanet, Din O� ğretimi Genel Müdürlüğü ve bazı akade-
misyenlerin dijital ortamda hadis ve hadis ilmine dair pdf, word, power 
point formatında hedeflenen etkiden uzak paylaşımları da bulunmakta-
dır.7 Bu yüzden dijital bakış ve anlayış döneminde sanal ortamda karşı-
laşılan iyi veya kötü örneklerin birey ve toplum açısından işlevi düşünü-
lerek hem içinde bulunulan durumun fotoğrafını çekmek hem de yansı-
masının değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Sanal âlemde yapılan hadis paylaşım ve tartışmaları dinin ilke ve 
amacı olan makâsıdu’ş-şerîa dikkate alınarak can, din, nesil, akıl ve malın 
muhafazasını ifade eden zarûrât-ı hamse gözetilmekle birlikte özellikle 
dinin yanlış anlaşılması ve istismarının engellenmesi ön plana çıkarı-
larak ele alınacaktır. Çünkü hayat sahnesinin her alanını etkileyen ve 
dönüştüren modernleşme gündelik hayatın hızlılığına bağlı olarak pek 
çok sahada yeni problemler ve imkânlar ortaya çıkardığı gibi dinı� alana 
yansımaları da söz konusudur. Bu yüzden din adamlarının yaşadığı 

ulaşılabilmektedir. Hayati Yılmaz, “I�nternette Rıhle”, Hadis Tetkikleri Dergisi 2/1 (2004), 
139-140.

7 Bu cümle ile kurum ve kişilerin kendi alanlarına yönelik çalışmaları değil, görsel ve işitsel 
yönü bulunmayan sanal âlemdeki paylaşımları kastedilmektedir.
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dönemde meydana gelen kişisel veya sosyal olaylarda olduğu gibi dinı� 
hayatı etkileyen sıkıntılardan haberdar olması yanında çözüm önerile-
rinde de bulunması gerekir. Ancak bu çalışmalarda istenilen başarıyı elde 
etmek için bireysel çabanın ötesinde ilim adamlarının birbiriyle güçlü, 
hızlı ve etkin bir amaç etrafında bütünleşen bir iletişim ağı oluşturma-
ları önemlidir. Böylece aralarında sağlanacak inanç ve ülkü birlikteliği ile 
hem mevcut ve gelecek sorunlara karşı mücadeleyi hem de imkânlardan 
istifade ederek yeni hedeflere ulaşmak yönünde büyük adımlar atıla-
bilecektir. Ulusal ve uluslararası vahdet; e-kütüphane, e-kitap, e-dergi, 
açık arşiv bilgi bankası gibi dijital imkânlarla birleştiğinde yakalanacak 
sinerjiyle engeller aşılacak ve yapılan araştırmaların kalitesi artacaktır. 
Bu yüzden dinı� alanda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar ve dene-
yimlerin bilişim imkânlarla daha profesyonel kullanımının elzem olduğu 
görülmektedir. Nihayetinde ilim adamı yazdıklarının toplumu aydınlat-
masını, kitlelere ulaşmasını ve olumlu dönüşler olmasını umut etmek-
tedir. Bunun ilk adımlarından birinin hadis paylaşımlarında kaynağın 
önemine ve rivayetin bağlamına işaret edilmesi yanında hadis karşıt-
lığı söylemlerinin sebeplerini açıklayacak hadis medya okuryazarlığına 
yönelik bir çalışmaya ihtiyaç olduğu görülmektedir.

1. Hadis Medya Okuryazarlığı
Günümüzde dijital medya olarak ifade edilen internete bağlı teknoloji 

ile zaman ve mekân sınırı olmaksızın ucuz ve kolay bir şekilde eş zamanlı 
olarak bilgi/haber alma ve verme imkânı yakalanmıştır. Bu yüzden konuya 
geçmeden önce dijital ve medya kavramlarına dair kısa bir açıklama 
yerinde olacaktır. Teknolojinin gelişmesi ve birçok yeni elektronik araç-
ların katılmasıyla farklı tanımlar yapılmakla birlikte dijital ve medyanın 
ana hatlarını öne çıkaran bir tarif daha isabetli olacaktır. Dijital, sayısal veri 
ve işlemlerin görsel olarak mevcut veya müstakbel kullanıcılarının ekran-
larına elektronik olarak yansıyan sistemin genel adıdır. Bu açıklamadan 
anlaşılacağı üzere dijitalleşme denildiğinde internetten daha geniş ve 
kapsamlı olduğu bilinmekle birlikte onu öne çıkan unsur internet tabanlı 
olmasıdır.8 Medya ise gazete gibi yazılı, radyo gibi sesli ve TV gibi görsel 
kitle araçlarını kapsamaktadır. Ancak dijitalleşme ile bu tanımın eksik 
veya yetersiz olduğu görüldüğünden dijital medyaya dair bir tanım önem 
arz etmektedir. I�nternet ağıyla özellikle sosyal medya üzerinden kişinin 
bilgiye ulaşmasının ötesinde kendisinin de muhtevasını oluşturarak diğer 

8 Haberli, “Dijital Çağda Din ve Dindarlığın Dönüşümü”, 308.
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kullanıcılara paylaşım yapabileceği platformlara dijital medya denilmek-
tedir. Yine sosyal medya ise ana akım medyaya göre ucuz ve hızlı, herkesin 
katkı ve paylaşım imkânı bulduğu sanal bir ortam şeklinde açıklanabilir. 
Böylece medya okuryazarlığı ile klasik medya yanında özellikle dijital 
medyaya yönelik ihtiyacı karşılayacak şekilde sınırı ve kapsamı belli, hızlı 
ve verimli çalışmaların artarak sürdürülmesinin önemi anlaşılmaktadır.

Dijital platformlarda cinsel içerik, şiddeti teşvik, terör propagan-
dası, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkları özendirme, istenmeyen e-mail-
lerle karşılaşma ve uzun süre geçirerek asosyal kişilik yanında bedensel 
sorunlar gibi olumsuzlukların öne çıktığı görülmektedir. O� rneğin dizi 
veya film gibi görseller topluma kolaylıkla ulaşılırken yakın zamana kadar 
dini temsil eden karakterler sahtekâr, çıkarcı, şehvet düşkünü, tefeci ve 
zulmeden tipler gibi olumsuz algılarla topluma sunulmuştur. Yani halka 
ideolojik argümanları olan bir yaşam tarzı dayatarak dinin etkisi işlevsiz 
hale getirilmek istenmiştir. Dijital ortamlarla bu süreç hem kişilerin hem 
de dinı� değerlerin aşağılanmasıyla inançların itibarsızlaştırılmaya çalı-
şıldığı bir ortama dönüşmüştür. Benzer şekilde özellikle TV’de dine dair 
tartışma programlarında hakikati ortaya çıkarma, halkı bilinçlendirme 
veya toplumu bilgilendirme yerine şöhret tutkusuna yenik düşenlerin 
sert söylemler ve saldırgan tavırlar sergilemesi, sosyal medyada karşılıklı 
olarak tarafların linçe varan ifadeler kullanması sebebiyle daha mutedil 
ilim adamlarının TV programlarına çıkmamayı tercih etmelerine neden 
olmuştur. Bu menfı� durum sebebiyle sistemin tamamen dışında kalma 
isteği, bu alanı kötü emelleri olanlara teslim etme anlamı taşımaktadır. 
Hatta teknoloji ve dijital etkileşimle insanların genelde dinlerden özelde 
I�slâm’dan uzaklaşarak ateist yoruma meylettiği iddiaları söz konusu 
edilse de tanrıtanımaz düşüncenin izlerini dijital çağın oldukça geri-
sine kadar götürmek mümkündür.9 Bu yüzden dünya hayatı nasıl hak 
ile batılın mücadelesi şeklinde cereyan ediyorsa sanal âlemde de aynısı 
yaşanmaktadır. Bu hususta karşılaşılan olumsuz örnekleri izale etme ve 
olumlu örnekleri çoğaltma hususunda ilim adamlarının da üzerine düşeni 
yapması gerekmektedir. Çünkü bilgi çağı olarak kabul edilen bu dönemde 
ilme erişim engellenemeyeceği gibi özgürce ulaşma imkânları her geçen 

9 Bazı Müslümanların I�slâm toplumunda yaşaması sebebiyle teknolojinin menfı� etkilerine 
dikkat çekmesi karşıtlık gibi algılanırken Hristiyan dünyasında daha çok tehlike olarak gö-
rüldüğü örnekleri söz konusudur. Papa VI. Alexander, matbaanın Tanrı inancını zayıflataca-
ğını iddia etmesi bir örnek olarak verilebilir. Mehmet Akgül, “Medya ve Din: Radyo I�letişimi 
ve Gözyaşı FM O� rneği”, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 6 (2008), 40.
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gün daha da artmaktadır. Bu noktada dijital ortamda rastgele karşı-
laşılabilen pek çok manipüle bilgiye karşı anlama ve yorumlama adına 
okuryazarlığın önemi daha fazla öne çıkmaktadır. Bu yüzden dinı� medya 
okuryazarlığı hatta hadis medya okuryazarlığı kişinin karşılaştığı mesajı 
anlamlandırma ve analiz yapmaya yönelik bir perspektif kazandıracaktır.

Radyo, TV, bilgisayar veya sosyal medya üzerinden istenilen veya 
istenilmeyen onlarca mesajla karşılaşılması medyanın insan hayatın-
daki önemine işaret etmek için yeterlidir. Bu durum hadisle ilgili payla-
şımlar için de geçerli olup bu iletilerin tek amacının sadece kullanıcıların 
menfaati adına yapılan paylaşımlar olmadığı tahmin edilebilir. Hatta 
sadece bir hadise dair bilgi edinmek için internette dolaşım yapıldığında 
ona dair bilgiler yanında son derece kontrolsüz veya ilgisiz yorum ve 
reklamlarla karşılaşılmaktadır. Din alanında medya okuryazarlık becerisi 
tam olarak gelişmemiş kişilerin arama motorlarında karşısına çıkan site-
lerden din hakkında kuşku uyandırıcı bilgilerle karşılaşması kaçınılmaz-
dır.10 Bu yüzden bilgiye ulaşmak kadar sağlıklı neticeler elde etmek adına 
eleştirel düşünce yanında medyanın yıkıcı etkilerine karşı hadis medya 
okuryazarlığı büyük bir önem arz etmektedir.

Bir hadisin Arapça metni verildikten sonra altında verilen tercü-
mede dahi bir öznellik söz konusudur. Elbette bununla yanlış bir tercüme 
yapıldığı önyargısı yerine kişinin bilgi, çevre ve yaşadığı döneme bağlı 
olarak sübjektif yaklaşımının çeviriye etkisi olduğu vurgulanmaktadır. 
Ayrıca hadise dair şerh yapıldığında öznel yorumlar daha net bir şekilde 
yansımaktadır. Bu yüzden temel hadis bilgisi olmayanların istenildiği 
gibi yönlendirilmesi söz konusu olacağından temel dinı� bilgiler yanında 
bazı hadis malumatına sahip olunmasının önemi anlaşılmaktadır. I�nsan-
ların dinı� hassasiyeti olsun veya olmasın bize aktarılan bilgi ve yorum-
larda bazı nüansları fark etme imkânı yakalamak için bu eksikliğin gide-
rilmesi gerekmektedir. Bu yönde yapılabilecek belki de en etkin çözüm 
gençlere ortaokul düzeyinde hadis medya okuryazarlığı dersini vermek, 
ders kitabının içeriğinden öne çıkan bilgileri de dijital ortamda yalın ve 
anlaşılır bir şekilde ilgi duyanlara sunmak olacaktır.11 Böylece hadisler 
üzerinden verilebilecek karmaşık bilgileri dahi anlama, yorumlama ve 

10 Bayramali Nazıroğlu, “Din Eğitiminin Gerekliliği Açısından Dini Medya Okuryazarlığı”, Din-
bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 15/2 (2015), 201.

11 Daha önce yapılmış çalışmalarda fakülte döneminde böyle derslere yer verilmesine işaret 
edilmesi önemli olmakla birlikte dijital araçların küçük yaşta kullanımı sebebiyle ortaokul 
düzeyinde olacağı daha isabetli olacağı düşünülmektedir. Bilal Yorulmaz, “Dijital Oyunlar, 
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değerlendirme yolu açılarak sağlıklı bir analiz yapma imkânı sunula-
caktır. Çünkü medyadaki paylaşımların kişi veya grupların müdahalesiyle 
şekillenen bir kurgu olduğu bilindiğinde yanlışa düşme veya yalan bilgiye 
maruz kalma ihtimalinin olduğu daha net anlaşılacaktır. Yoksa daha 
vahim bir gelişme olan bu hatalı bilginin diğer kullanıcıların paylaşımıyla 
hızlı bir şekilde yayılmasına sebep olunacaktır.

Medya okuryazarlığında olduğu gibi hadis alanında da dikkatli olma, 
eleştirel düşünme ve sağlıklı değerlendirme ile daha sağlam analiz yapma 
imkânı olacaktır. Çünkü bir hadis paylaşımı yapıldığında bu site veya 
paylaşım yapanın kim olduğu sorusunun akla gelmesi gerektiği anlaşıla-
caktır. Yine neyi, nerede, neden, ne zaman ve nasıl paylaştığı gibi sorgu-
lama yapılmasının önemi bilinecektir. Ayrıca yapılan çalışmayı veya mesajı 
üretenlerin kamuoyu oluşturmak gibi bir hedefinin dahi olabileceği göz 
önünde bulundurularak ihtiyatlı olunması gerektiği düşünülecektir. Bu 
yüzden herkesin bir sosyal medya uzmanı hassasiyetiyle yaklaşım sergi-
lemesinin ehemmiyeti anlaşılmaktadır. Bununla birlikte hadis alanında 
mütehassıs olanların bir adım daha öteye giderek edindiği bilgi ve düşün-
ceyi sanal ortamda ifade etmesi veya paylaşması isabetli olacaktır. Bu 
çaba günümüzün ilim çağı kabul edilmesi ve ilmin her dönemden daha 
kıymetli olması hasebiyle yanlış bilginin önüne geçmek adına çok değerli 
olacağı takdir edilecektir.

Hadise dair bir paylaşım sanal âlemde dolaşıma sunulduğunda doğru-
luğunu kontrol etmek adına bunu kim, nerede, niçin paylaşmış soruları 
yanında ilgili hadisin (muteber) kaynağı ve o eserin hangi nitelikte yazıl-
dığı gibi sualin de sorulması gerekmektedir. Yine paylaştığı hadis güncel 
bir meseleye yönelik midir, yapılan yorumların hadisle doğrudan bağlan-
tısı var mıdır ve bilgi ile yorum arasında bir tutarlılık söz konusu mudur 
gibi soruların cevabına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden sanal âlemde ön 
yargılı olmamakla birlikte sorgulamaya bağlı bir kuşkunun olması yerinde 
olacaktır. Dijital ortamda bilgi veya yorumun doğruluğunu sorgulamak, 
arka planını düşünmek, başka kaynaklarını araştırmak hatta sosyal veya 
siyasal bir meseleye yönelik mi paylaşımda bulunmuş gibi sorular iletiyi 
gönderenin amacını anlamak için zorunluluk arz etmektedir. Ayrıca bu 
ortamın taraftar kazanma veya maddı� çıkar elde etme yani fayda ve zarar 
hesabı güdülen bir mecra olduğu göz ardı edilmemelidir. Yani internetin 

Din Eğitimi Açısından Bir Tehdit Mi Bir I�mkân Mı?”, Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karşı-
sında Din Görevlileri, ed. Abdullah I�nce (I�stanbul: Ensar Neşriyat, 2016), 238.
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(güvenli) bir kaynak yeri olmadığı göz önünde bulundurularak itidalli bir 
yaklaşım yerinde olacaktır.

Yaşamda gerçekleşen seri değişimler pratik hayattaki bilgilerde 
olduğu gibi dinı� içerikli bilgilerin de önüne geçebildiğinden naslardaki 
malumatların anlaşılması ve yorumlanması ile daha gerçekçi ve aktif 
çalışmaların yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu uğurda gösterilecek 
gayretler içtimaı� hayatın bütününü etkileyen alanlara yönelik hem nicelik 
hem de nitelik olarak daha sonuç odaklı çözümlere yönelmeyi gerekli 
kılmaktadır. Bu da ancak vizyon sahibi akademik çalışma yapan ilim insa-
nının kendi alanındaki bilgi, tecrübe ve becerisi yanında teknik bilgilerle 
donanması durumunda mümkündür. Hattı zatında ilahı� rehber ve nebevı� 
düstur da ilme vakıf olmuş bilenlerin ve şahit olanların bilmeyenlere ve 
gaib olanlara bu bilgilerin iletilmesini tavsiye etmektedir.12 Bu yüzden 
çağın güncel ve karmaşık problemlerine karşı veri merkezlerinden yarar-
lanma, pratik çözümler bulma, koordinasyonu sağlama ile birlikte sanal 
dünya verimli kullanıldığında hadis ve sünnet, toplumun beklentilerini 
karşılama açısından çeşitli alternatifler sunacaktır.

Devletin idarı� ve adlı� yollarla ahlaka ve adaba aykırı bulunan yayın-
larda yapabileceği imkân ve kabiliyetleri elbette söz konusudur. Ancak 
bu erklerin pozitif anlamda katkı sağlaması yanında ilim adamlarının da 
üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirip toplumu doğru bilgilendir-
mesi onlardan beklenen sorumluluklar arasındadır. Ayrıca sanal gerçek-
liğin gelecekte zihin kontrol yöntemi olarak kullanılma tehlikesinden 
dahi söz edilmektedir. Veya en azından hipnoz edilmiş zihinlerle karşı 
karşıya kalınabileceği tehlikesi hali hazırda bir realite olarak durmak-
tadır. Yani irade kullanıcıda olduğu düşünülse de edilgen kaldığında 
kişinin özne rolünden nesne pozisyonuna düşmesi farkına varmadan 
teslim olma sürecini zaten çoktan başlatmış olmaktadır. Bütün bunlara 
karşın teknoloji, olumlu açıdan mesela tıp alanında yeni imkânlar suna-
bilirken olumsuz anlamda örneğin her türlü öldürücü silahların sınırsız 
gelişmesine doğru gitmektedir. Hatta bu olumsuzluklar bumerang misali 
üretene doğru yönelme ihtimalini de barındırmaktadır. Çok şeyin deği-
şeceği dünya veya uzay hayatına doğru yol alınmaktadır. Bu yüzden diji-
talleşme sadece beşerı� ilimleri değil din alanında da üzerine çalışma 

12 Zümer 39/9; Ebû Abdillâh Muhammed b. I�smâı�l el-Buhârı�, el-Câmiʿu’s-sahîh (Kâhire: 
el-Matbaatü’s-Selefiyye, 1400/1980), “I�lim”, 9.
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yapılmasını zorunlu kılmaktadır.13 Yine hadise dair tartışmalar, manipüle 
edilen bilgiler ve onun istismarı daha çok fikir ve düşünce özgürlüğü 
çerçevesinde ele alınabileceği için bu işin uzmanlarına daha büyük görev 
düştüğü anlaşılmaktadır.

Dijital dünya her yere ulaştığından gerçek ve sahtenin, yapay veya 
doğalın, doğru ya da yanlışın birbirine karıştırıldığı veya kökten değiştiği 
ortama yol açmaktadır. O� rneğin bilgi, kullanıcının elinde ters yüz edilerek 
insanı, toplumu ve geleceği şekillendirmeye varan dezenformasyona yol 
açabilmektedir. Hatta doğası gereği dijital âlemin kurgu ortamları, başka 
kurgularla desteklenerek gerçek gibi sunulabilecek araçlara sahiptir.14 
Çünkü sanal ortamda gerçek veya tasarlanan yer ya da eşyaların yüksek 
çözünürlüklü fotoğraf ve hareketli görüntüleriyle üç boyutlu yapay görsel-
leri yapılabilmektedir.15 Bu imkânın dinı� alanda hac gibi kutsal mekân-
ların sanal gözlüklerle bile uygulanmasına şahit olunmaktadır. Bu çalış-
malar daha çok fen bilimleri veya tıp gibi alanlarda öne çıkmakla birlikte 
bu fırsatların hadis gibi ilimlerde de en üst düzeyde kullanılabilmesi için 
çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Dijital âlemde, mesela insanın varlık alanını yeniden tanımlanma-
sına yol açacak kadar her alanda alternatif bilgiler sağlaması gibi hadis 
ilminde de çeşitli fırsatlar sunmaktadır. I�nsan iradesiyle seçim, tercih, 
inisiyatif alarak bilinçli veya bilinçsiz söz ve fiillerde bulunmaktadır. Bu 
yüzden misyon sahibi insanların stratejiler belirleyerek aslında toplumun 
önemli bir kısmının beklediği çalışmaları da hayata geçirerek vizyonla-
rını yansıtmaları beklenmektedir. Çünkü gidişat maddı� sahada olduğu 
gibi inanç, değer ve ahlak alanında da insan aklının tasavvur edemediği 
kadar anormal bir değişim yaşandığı ve bunun böyle devam edeceği 
tahmin edilmektedir. Bu gerçeğin fark edilmesi gibi hadis alanında yapı-
lacak hizmetlerin hem insanlığa ulaşmada hem de verimli olmasında 
daha fazla vakit kaybetmeden adımların atılmasını zorunlu kılmaktadır. 
Yani toplumun dinı� yaşayışını ve anlayışını olumsuz etkileyen gelişme-
lere karşı bugüne ve geleceğe dair hadis alanında gelişmiş ve alternatif 
hizmetler sunmak gerekmektedir. O� rneğin klasik ve geleneksel hadis 

13 O� rneğin bazı dinlerin temsilcileri hızlı gelişmelere çoğunlukla olumsuz bir pozisyon alma-
sına karşın teknolojinin 1960’lı yıllarda tüm dünyada “dini uyanış” sürecine hız katmıştır. 
Mehmet Akgül, “Dijitalleşme ve Din”, Marife Dini Araştırmalar Dergisi 17/2 (2017), 192.

14 Nazıroğlu, “Din Eğitiminin Gerekliliği Açısından Dini Medya Okuryazarlığı”, 196.
15 Savaş Ferhat, “Dijital Dünyanın Gerçekliği, Gerçek Dünyanın Sanallığı Bir Dijital Medya U� rü-

nü Olarak Sanal Gerçeklik”, TRT Akademi 1/2 (2016), 725.
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bilgisi vermekle yetinmek yerine çok daha iddialı ve geniş bir perspektifle 
hayata dokunarak bu bilgilerin anlaşılması ve yorumlanması sağlanarak 
beşer hayatının değerine, toplumun yaşam standardına ve insanlığın 
gelecek vizyonuna yönelik teklifler sunmak gerektiği anlaşılmaktadır. 
Çünkü insanın günlük gereksinime uygun araç-gereçler sağlamak gibi 
dinin hayata dönük yönünün daha öne çıkarılması elzemdir. Yani ürün 
tasarımı nasıl beklentileri karşılayacak vasıfları olduğunda anlam kaza-
nıyorsa dinı� öğretim ve sunum da çağın standartlarında olmalıdır. Ayrıca 
asla ve esasa uygun olmak şartıyla hayatın ihtiyaçlarını karşılayıp yaşamla 
bir bütünlük arz etmesi önemlidir. Bunların yapılması gerektiği dile geti-
rilse de kuvveden fiile dönüşmemesi ve düşünülenin hayata geçirileme-
mesi çok büyük boşluklara sebep olmaktadır. Bu yüzden hadis alanında 
manipüle bilgilerin olduğu bilindiğine göre acil olduğu düşünülen hadis 
okuryazarlığa dair bir ders kitabı ihtiyacı öne çıkmaktadır.

Facebook ve twitter üzerine yapılan araştırmada tercüme hataları, 
rivayetin veya kaynağın eksik verilmesi, paylaşılan rivayetin işaret edilen 
kaynakta bulunmaması, uydurma rivayetlerin paylaşılması gibi sorun-
ların olması hadis medya okuryazarlığına olan ihtiyaca işaret etmek-
tedir.16 Diğer sosyal medya üzerine yapılan araştırmalarda da benzer 
örneklerle karşılaşılmaktadır. Bu yüzden farklı birkaç misal vererek hadis 
medya okuryazarlığın ne kadar elzem olduğuna işaret etmek konunun 
anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. U� ç ayların yaklaşmasıyla “Recebin ilk 
günü oruç tutan bir sene (devamlı) oruç tutmuş gibidir.” rivayeti çok fazla 
paylaşılan hadisler arasındadır.17 Kaynak olarak gösterilen Süyûtı�’nin (öl. 
911/1505) Leʾâli’l-maṣnûʿa adlı eseri mevzû hadisler hakkında yazılmış 
bir eserdir. I�bnü’l-Cevzı�’nin (öl. 597/1201) Mevzûʿât’ında müteşeddid 
davrandığı iddiasıyla bazı rivayetleri tashih ettiği söz konusu olmakla 
birlikte uydurma hadisler üzerine yazılmış olması hasebiyle bu kitaptan 
yapılacak nakillerde ihtiyatlı olunması gerekmektedir. Zaten Süyûtı� de 
bu hadisle ilgili I�bn Hacer’den (öl. 852/1449) nakille rivayetin garı�b 

16 Recep Emin Gül, “Sosyal Medyada Hadis Kullanımı -Facebook ve Twitter O� zelinde-”, Yüzün-
cü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 (2016), 169-178.

17 https://www.facebook.com/kissalarhisseler/photos/a.815788365108625/28541160579
42502/?type=3 (Erişim 31 Mart 2021); https://www.facebook.com/102308763189819/
posts/d41d8cd9/1002113723209314/ (Erişim 31 Mart 2021).
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olduğunu, Furât ravisinin zayıf olduğunu Meymûn b. Mihrâm’ın sahâbı� 
ravı�si olan Ebû Zer’den rivayetinin olmadığına işaret etmektedir.18

Dijital ortamda iletiyi gönderen kişi içeriğini oluşturmakta ve şekil-
lendirmektedir. Bu yüzden mesaj doğru olsa da muhtevasının tamamı 
veya bir kısmı gerçeği yansıtmadığı yani bir kurgulama olduğuna daha 
önce temas edilmişti. Bundan dolayı bir örnek vermek meselenin daha 
net anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Hz. Peygamber’in sünnetleri veya 
unutulan sünnet gibi ifadelerle dikkat çekilen konulardan biri de zeytinle 
ilgilidir. “Kahvaltıda 7 adet zeytin yemek sünnettir. Ahir zamanda unutulan 
sünnetimi ortaya çıkarana, ‘uygulayana’ yüz şehit sevabı verilecektir. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kahvaltıda 7 adet zeytin yermiş. Günümüz 
bilim insanları da günde 7 adet zeytin yemenin yaşlanmayı geciktirdiğini, 
kalp hastalıkları ve kansere karşı koruma sağladığını dile getiriyor. 7 adet 
olmasının sebebi ‘7 adet zeytin içerisinde yer alan’ besinin bu miktarda 
yendiğinde antibiyotik görevi görmesinden kaynaklanıyor. Efendimiz’in 
(s.a.v.) sünnetini paylaşıp hatırlatanlardan Allah razı olsun.” şeklinde yedi 
zeytin görseliyle bir paylaşım yapılmaktadır.19 Hadis kaynakları taran-
dığında Resûlullah’ın yedi zeytin yediğine veya tavsiye ettiğine dair bir 
hadis tespit edilememiştir. Bununla birlikte Allah Resulü, “Zeytinyağı 
yiyiniz ve sürününüz. Zira o, mübarek bir ağacın mahsulüdür.” buyurmuş-
tur.20 Bu hadisin çeşitli tarikleriyle ilgili zayıf, hasen ve garı�b hükmü veril-
mesi zaten ihtiyatlı yaklaşılmasını gerektirdiği gibi herhangi bir hadiste 
yedi zeytin yenilmesine de değinilmemiştir.

18 Ebü’l-Fazl Celâlüddı�n Abdurrahmân b. Ebı� Bekr b. Muhammed es-Süyûtı�, el-Leʾâli’l-masnûʿa 
fi’l-ehâdîsi’l-mevzûʿa, thk. Ebû Abdurrahmân (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 1417/1996), 
2/98.

19 https://www.facebook.com/farkintekadresi/posts/826344304232237/ 
20 Ebû Abdullah Ahmed eş-Şeybânı� Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, thk. Şuayb el-Arnaût & A� dil 

Mürşid (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1421/2001), 25/449. Arnaûd, isnadının zayıf oldu-
ğunu belirtmiştir. Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimı�, es-Sünen, 
thk. Hüseyin Selı�m Esed (Beyrût: Dâru’l-Beşâir, 1434/2013), “Et‘ime”, 20. Muhakkik Esed, 
isnadına hasen hükmünü vermiştir. Ebû Abdillâh Muhammed el-Kazvı�nı� I�bn Mâce, es-Sü-
nen, Muhammed Fuâd Abdülbâkı� (Beyrût: Dârü’l-Fikr, ts.), “Et‘ime”, 34. Muhakkik Fuâd, 
Abdullâh b. Saı�d ravı�sinin metrûk olduğuna işaret etmiştir. Elbânı� de çok zayıf hükmün-
de bulunmuştur. Ebû I�sâ Muhammed b. I�sâ et-Tirmizı�, el-Câmi‘ul-kebîr, thk. Beşşâr Avvâd 
Ma‘rûf (Beyrût: Dârü’l-Garbi’l-I�slâmı�, 1998), “Et‘ime”, 43. I�ki farklı tarikini veren Tirmizı�, 
her ikisi için de bu vecihlerinin bilindiğine işaret etmiştir. I�lk rivayette ızdırab olduğunu da 
belirtmiş, ikinci rivayet için de garı�b hükmünde bulunmuştur.



HADI�SLERI�N ANLAŞILMASINDA VE YORUMLANMASINDA DI��I�TALLEŞMENI�N ETKI�SI� 

<Bölüm Numarası><Akan U� stbilgi> 

303

I�nternette araştırma yapıldığında daha çok dinı� hassasiyeti bulunan 
bazı sitelerde yedi tane zeytinin yenilmesiyle ilgili bilgilere rastlanılmak-
tadır. Bunda hadislerde olduğu gibi zeytin ve zeytinyağına Kur’ân’ın bazı 
ayetlerinde işaret edilmesinin etkili olduğu düşünülmektedir.21 Günde 
yedi zeytin yenmesinin polifenoller aracılığıyla beyindeki oksidatif stres 
ortamını azaltıp sinir hücrelerini koruduğu böylece hafızanın güçlen-
diği bilgisiyle karşılaşılmaktadır.22 Haberin içeriğinde Hz. Peygamber’in 
zeytini tavsiye ettiğinden bahsedilerek diyetisyenin açıklamalarına yer 
verilmektedir. Başka sitelerde de aynı veya benzer bilgilerle karşılaşıl-
ması hadis ile bilginin kurgulanarak sunulduğunu kuvvetlendirmektedir. 
Yine yedi zeytin yeme “Kim, ümmetimin fesada uğradığı zamanda sünne-
time sarılırsa onun için yüz şehit sevabı vardır.”23 başka bir zayıf rivayetle 
desteklenme yoluna gidilmiştir. Böylece modern dönemde güncel bilgi-
lerle desteklenerek herhangi bir kaynak verilmeden hadis adı altında 
tedavüle sokulan sözler başka (zayıf) rivayetlerle birlikte dijital ortama 
aktarıldığı anlaşılmaktadır.

Bazen rivayetin altına Hz. Muhammed (s.a.v.) veya hadis-i şerif yazı-
larak her hangi bir kaynak verilmeyen mesajlarla karşılaşılmaktadır. 
O� rneğin, “Hakkınızı helal etmediğiniz kişinin çektiği azabı görseydiniz 
hakkınızı helal ederdiniz.” ifadesi başta facebook, pinterest ve twitter 
gibi dijital ortam olmak üzere pek çok sosyal medyada yer almaktadır.24 
Onlarca sitede bu söze yer verilmesine rağmen hiçbirinde rivayetin kayna-
ğına yer verilmemiştir. Ancak hadisler tarandığında ilgili söze kaynaklık 
edebilecek rivayetler bulunmaktadır. O� rneğin cehennemin dehşetine 
dair bir hadiste -daha iyi bilen- Allah, zikir ehliyle ilgili meleklerle soru 
cevap şeklinde diyalogu şöyle nakledilir: “Onlar neden sakınırlar sorusuna 
cehennem, cehennem ateşini gördüler mi sorusuna hayır vallahi görme-
diler, şayet görseler nasıl olurdu sorusuna cehennemi görselerdi ondan 

21 el-En‘âm 6/99, 141; en-Nahl 16/11; el-Mü’minûn 23/20; en-Nûr 24/35; el-Abese 80/29; 
et-Tin 95/1.

22 https://www.haber7.com/saglik/haber/2852054-siyah-zeytinin-faydalari-nelerdir-
gunde-kac-zeytin-yemeli (17 Mart 2021)

23 Ebû Abdullâh Muhammed b. Abdillâh el-Hatı�b et-Tebrı�zı�, Mişkâtü’l-Mesâbîh, Nâsiruddı�n 
el-Elbânı� (Beyrût: Mektebetü’l-I�slâmiyye, 1985), 1/62.

24 https://www.facebook.com/HzMuhammedMustafaUmmeti/
posts/10154759783713911/, (Erişim 20 Şubat 2021) https://tr.pinterest.com/
pin/714453928374088903/ (Erişim 20 Şubat 2021), https://twitter.com/sevkiyilmaz/
status/481238608012410880?lang=tr (Erişimi 20 Şubat 2021). 
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daha çok kaçan ve korkan olurlardı.” cevabını verirler.25 Bununla birlikte 
bu hadis rivayete kaynaklık etmiş olsa da temel hadis kitaplarında yuka-
rıdaki gibi bir rivayete rastlanılmaması onun hadis adı altında paylaşıl-
mamasını zorunlu kılmaktadır.26 Sosyal medyada bu tür onlarca paylaşım 
tespit edilebilmektedir. Bu yüzden hadis medya okuryazarlığına dair bir 
çalışma yapılmasına ne kadar ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 
insanın öğrenmeye olan sınır tanımayan açlığına karşılık vermek adına 
hadisle ilgili temel ilkelere de kısa ve net bir şekilde işaret edilmesi gerek-
mektedir.

2. Dijital Ortamda Temel Hadis/Sünnet Bilgisi
Dijital ortam, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşma imkânı sağladığından 

insanın merak veya ihtiyaç duyduğu malumata ulaşmasını kolaylaştır-
mıştır. Bununla birlikte internette edilen bilgiye ihtiyatlı yaklaşılması 
gerektiği daha önce ifade edilmişti. O� zellikle hadise dair kaynak veril-
meden aktarılan rivayet ve bilgiler sorunsala dönüşmüştür. Bu yüzden 
hadis medya okuryazarlığına olan gereksinime vurgu yapılmıştı. Çünkü 
kültürel yönü kuvvetli olan toplumlarda dahi dijitalleşmeye bağlı olarak 
geleneksel düşünce egemenliği sarsılmıştır. Bu gelişmede önemli etken-
lerin başında bireyselliğin yükselmesine bağlı olarak toplumun değer 
kaybı yaşamasıdır. Şimdi, dijital imkân ve fırsatlardan yararlanmaya dair 
genel prensip ve hadis ilminin öne çıkan özel ilkelerine işaret edilecektir. 
Mesela rivayetlerin dinı� içeriğe sahip olup olmaması ve bağlayıcılığı 
üzerine kısaca temas edilecektir.27

Dijitalleşmenin bilgiye ve onun kaynağına etkisi sebebiyle hadis 
ilminde öne çıkan bazı bilgileri açık ve net belirleme, zaruret boyutunda 
olduğu görülmektedir. Bu gayret içinde tam bir uzlaşma sağlama iddiası 
yerine asgari müştereklere işaret etmek önem arz etmektedir. Çünkü 
internete bağlı dijital gelişme, bilginin üretilmesi ve yayılmasındaki hızlı-
lığı yanında genelde büyüklerin küçüklere ilim ve tecrübesini aktarma 

25 Buhârı�, “Deavât”, 66.
26 Araştırmanın konusuna uygun olarak ilgili rivayetler hadis alanında uzman olanların bu-

lunduğu grupta sıhhati ve yorumuna dair değerlendirmeler yapılmıştır. Kanaat ve düşünce-
lerini paylaşan ilim adamlarına teşekkürü bir borç bilirken sanal âlemde bu müzakerelerin 
aynı zamanda hadis ilmine katkı sağlamaktadır.

27 Hadisin haber değeri, örfün rivayete etkisi, tarihı� sürecin yansıması gibi başlıklara da yer 
verilebilir ama bildirinin sınırlarını göz önünde bulundurarak hadisin muhteva değerlen-
dirmesinin amaca matuf olacağı düşünülmektedir.
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şeklinde devam eden süreci çocukların dijital araç-gereçleri büyük-
lere nazaran daha iyi kullanmasına bağlı olarak küçüklerin büyüklere 
bilgi aktarmasına da dönüşmüştür. Yine toplumsal gelişmeler insanları 
yönlendirdiği gibi dijital yollarla kişinin bilgi edinmesi de diğer araçların 
önüne geçmiştir. Ayrıca birey günlük hayatta sosyal çevresini kendisi 
daha çok şekillendirirken dijital ortamda rastlantısal birliktelikler daha 
fazla olabilmektedir. Yani aynı kültür çevresinden ve eğitiminden geçen 
insanların yakın fikirde olmaları sebebiyle kendi düşüncelerini bir 
hakikat olarak görmeleri mümkünken sosyal mecralarda aynı, benzer, 
farklı, çeşitli hatta karşıt düşüncelerle karşılaşma ihtimali daha yüksektir. 
Elbette düzeyli tartışmalarda farklı bakış açıları, çeşitli yaklaşımlar ve 
eleştirel düşünceler görme bir zenginlik olarak kabul edilmekle birlikte 
nefret dili, hakaret söylemi, aşağılayıcı yaklaşımlar hatta linç kültürü 
insan ve toplumun üzerinde psikolojik ve sosyolojik yansımaları olabil-
mektedir.

Din, yaşamın bütününe hitap ettiği gibi hadisler de hayatın her 
yönüne dair bilgiler içermektedir. I�nsanlık tarihi incelendiğinde ahlak 
ve değerler eğitimi genellikle ebeveynle başlayan, ibadethane ve eğitim 
müesseseleri gibi kurumsal yapılar eliyle sosyal çevrede devam ettirilen 
bir konumda iken çağdaş dönemde dijital araçların, eğitim kurumları ve 
sosyal çevrenin önüne geçtiğine şahit olunmaktadır. Bu yüzden nasıl din 
eğitimi zamanında ve yerinde sağlıklı yapılırsa büyük anlam taşıyorsa 
artık çocukluktan itibaren nesillerin dijital ortamda da emin ellerde olması 
önem kazanmaktadır. Ancak ailelerin şehirleşme ile birlikte ebeveynin 
çocuklar ve gençler üzerindeki etkisinin azalması gibi sanal ortam sebe-
biyle evlatlarına söz geçirmede de başarısız oldukları gözlemlenmektedir. 
Bu yüzden son dönemlerde dinı� eğitim çeşitli sportif etkinliklerle birlikte 
verilerek gençlere ulaşılmak istenmektedir. Bu uygulamada önemli ölçüde 
başarı sağlandığının görülmesi gençlere yönelik dijital âlemde yapılacak 
çalışmalarda alternatiflerin sunulması gerektiğine işaret etmektedir.

Hadislerin daha iyi anlaşılması, yorumlanması ve anlatılmasında ilim 
adamlarının daha fazla sorumluluğu söz konusudur. Bu yüzden hadis 
alanında uzman ve yetkin her âlimin güncel sorunlara karşı iletişimin 
her türlü imkânından faydalanarak katkı sağlaması gerekmektedir. Yani 
ehliyet ve liyakat sahibi kişi ile içinde bulundukları kurumlara önemli 
mesuliyetler düşmektedir. I�letişim teknolojisi gelişen fırsatlarıyla bilginin 
topluma ulaşmasını kolaylaştırması, hadis alanı uzmanlarının gayretle-
rini daha da artıracak olanaklar sunmaktadır. Yani geleneksel araçlar olan 
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cami, medrese, vaaz, kitap, dergi vasıtaları yanında günümüzde radyo, TV, 
sinema, internet gibi kitle iletişim araçlarından da üst düzeyde yararla-
nılmasını gerekli kılmaktadır. Bilgi donanımı, anlama kabiliyeti, yorum 
yeteneği, muhakeme gücü yanında dijital ortamı kullanmanın gerekliliği 
verimi artıracak hatta sonuç alınmasını sağlayacaktır. Böylece modern 
dönemin aktüel sorunlarına pratik çözümler üretilecektir. O� zellikle de 
hadis alanında oryantalistlerin çeşitli iddialarına cevap verme imkânı 
yakalanacaktır. Bu da günümüzde iletişimin en güçlü olduğu mecra olan 
dijital fırsatlarla daha ideal olacaktır. Çünkü insan hayatına anlam veren 
en önemli unsur iletişimdir. Bu yüzden çağımızda klasik veya modern 
hangi yöntem olursa olsun sonuç odaklı olması açısından dijitale ihtiyaç 
zaruri boyuta ulaşmıştır.

Ne yapılması gerektiği bilindiği halde ilim insanlarının gelecek tepki-
lerden endişe duyma, başarısız olma kaygısı hatta kariyer korkusu sebe-
biyle stresler yaşaması özgüven eksikliğine de yol açmaktadır. Hâlbuki 
bazen önemsemeyip geçici olduğu düşünülen gelişmelerin insana ve 
topluma yaptığı tahribat gözlem seviyesini aşarak bilfiil yaşanır boyuta 
ulaşabilmektedir.28 Bu süreçler günümüz toplumu için de geçerli olup 
hadis alanında yapılması gereken hizmetler hakkında proje ve hedef 
belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Yani hadislerin anlaşılması ve yorum-
lanması, toplumun temel hadis bilgisi hususunda aydınlatılması ve insan-
ların kolay ulaşabileceği pratik bilgiler sayesinde oluşabilecek şüpheleri 
giderici dijital dokümanlara ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. 
Kalitenin yükselmesi için ekip çalışması yanında dışarıdan gelebilen 
tepkileri gözlemleyen ve ölçebilen bir yapının da kurulması faydalı 
olacaktır. Çünkü ölçülemeyen hiçbir şeyi geliştirme veya iyileştirme 
imkânı yakalanamayacaktır.29 Yine insanların istek ve beklentilerinin 
tespiti de büyük önem arz etmektedir. Dinı� bilgiye vakıf olma ve problem 

28 Dijitalleşme ile sıradanlaşma arasında bir korelasyon kurulursa dinin kutsal değerlerinin 
de bu alanda konuşulması ve tartışılmasına bağlı olarak kutsiyetini sarsmayı beraberinde 
getirmiştir. O� rneğin abdestsiz Kur’ân’a temas bile adaba uygun görülmezken günümüzde 
akıllı telefonlarda kadınların özel halleriyle okumasında bir sakınca olamayacağı fetvası 
buna işarettir. Ciddi ve köklü değişiklere işaret eden bu durum sosyal hayatın mütemmim 
cüzü gibi düşünülen dijitalleşmeye bağlı değişimin bir sonucu olarak görülebilir. https://
kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/107/adetli-veya-lohusa-bir-kadin-kur-an-i-kerim-okuya-
bilir-mi-(Erişim 25 Mart 2021)

29 Adem Gülmek, “Din Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetiminin Sağlayacağı Açılımlar”, I. Din 
Hizmetleri Sempozyumu, ed. Mehmet Bulut (Ankara: Diyanet I�şleri Başkanlığı Yayınları, 
2008), 66.
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çözme teknikleri birleştirme fırsatı yakalandığında amaca ulaşmak daha 
kolay olacaktır. Toplumdan soyut bir yaşam sürdürerek ahkâm kesmenin, 
sosyal bir karşılığı olmadığı bir süreç yaşanmaktadır. Medeniyetimizde 
pek çok güzel örneklerine şahit olunduğu gibi hadislerde mesela önce 
insan vurgusunun yansıtılması ön yargıların yıkılmasına katkı sağlaya-
caktır.30 Tabi bu ifadelerle kastedilen insanın odağa alınarak dinı� değer-
lerin merkez dışına itilmesi, bilginin tahrip ve tahrif edilmesi değil muhte-
vanın anlam ve yorumunun hayatta karşılık bulabilmesidir. Ancak dijital 
ortamda dinin öğretileri ve savunduğu ilkelerin öne çıkması gerekirken 
kötü örnekler üzerinden dindarların sürekli savunmaya geçmesi sanal 
dünyanın durumunu özetler mahiyettedir. Ayrıca dijital ortamda dine 
dair olumsuz içeriklerden daha fazla ahlakı� yozlaşmaya yol açan tutum ve 
tavırlar öne çıkmaktadır. Böylece dijital medya ile her türlü içeriğe kolay 
ve ucuz bir şekilde ulaşılması çocuk ve gençler üzerinde yaptığı tahribat 
tahmin edilebilir.

Teknoloji imkânlarını üst düzeyde kullanma ve yararlanma yanında 
sürekli daha iyisini yapabilme ve sunabilme imkânı vermesi istenilen 
hedefleri fiiliyata geçirmenin ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir. 
Sanal âlem etkileşimin tavan yaptığı bir alan olduğundan dinin misyonuna 
uygun olarak hayatın da vizyonunu yakalayan bir uyumu gerekli kılmak-
tadır.31 Çünkü yaşam hızlı akmakta ve geçmişe ait pek çok şeyde olduğu 
gibi dinı� alandaki yayınların da etkisinin sönük kaldığı görülmektedir. Bu 
yüzden din hizmetinde çaba gösterilirken muhatabın da motivasyonunu 
sağlamak adına tasarım ve sunumun üst düzeyde olması önemlidir. Çünkü 
insanın hem psikolojik hem sosyo-kültürel bir varlık olarak daha iyisini 
istediği ve böylece tatmin olduğu gözlerden kaçırılmamalıdır. Dijital 
ortamda verici ve alıcı pozisyonu yerine etkileşimin hâkim olduğu paydaş 
bir süreç yaşanmaktadır. Böylece bilginin üretilmesi ve yayılmasında bir 
otoriteye bağımlılık ortadan kalkmakta yani TV gibi araçların tek taraflı 
sunumuna karşı dijital yapıda kişinin bizzat kendisi müdahale imkânı 
yakaladığı için mesaj karşısında pasif olma hatta mahkûm olması söz 

30 I�mam Nevevı�, Haçlı ve Moğol saldırılarının yaşandığı dönemde dinin hakikatini ve gü-
zelliklerini yansıtmak amacıyla çoğunu Kütüb-i Sitte’den seçtiği hadislerle halkın günlük 
yaşamında ihtiyaç duyacağı bir eser telif etmiştir. Raşit Küçük, “Riyâzü’s-sâlihı�n”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (I�stanbul: TDV Yayınları, 2005), 35/146.

31 TRT’de Kur’ân-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasına başlangıçta özellikle formatı üzerinden 
eleştiri hatta itirazlar söz konusu olsa da daha sonraları kısmı� tarz ve ifade değişikliğiyle 
intibak sağlandığı görülmektedir.
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konusu değildir. Aslında ehl-i reyin özellikle de Ebû Hanı�fe’nin gerçekleş-
tirdiği müzakere ortamında bunların önemli bir kısmı hayata geçirilmiş 
ve gündelik sorunların ötesine geçerek farazı� meselelere de çözüm bulma 
girişimlerinin yaşanması Müslüman toplumları için büyük bir hazine 
olarak durmaktadır. Günümüzde de benzer şekilde beklentileri karşılama 
hatta ötesine geçerek korkmadan topluma ve geleceğe ümit aşılamanın 
yolları aranabilir.

Dijital ortamda birbiriyle bağlantılı olmak üzere çeşitli yaş gruplarına 
yönelik hedefler yanında içe ve dışa dönük çalışmalar da yapılmalıdır. I�çe 
yönelik olandan kastedilen I�slâmı� hassasiyeti olan insanların daha dona-
nımlı olması için öğretim metodu öne çıkarılırken dışa yönelik çalışmada 
özellikle bulunduğu çevreden etkilenerek I�slâm’a dair ön yargı haline 
gelmiş klişe yanlışları giderici paylaşımlara ağırlık verilebilir. Günümüzde 
temel eğitimin yanında dijital ortamla birlikte pek çok insanın hadise dair 
konuşulanlardan haberdar olduğu görülmektedir. Mesela sosyal hayatta 
insanlarla tanışma ve muhabbet imkânı olduğunda “hadisin dindeki yeri” 
veya “hadisle amel edilip edilemeyeceği” gibi sorularla karşılaşılmaktadır. 
Bu gibi suallerin dinı� eğitim almış veya almamış pek çok kişiden duyul-
ması hem insanların dine ve hadise ilgisi hem de mevcut tartışmalardan 
toplumun haberdar olduğuna işaret etmektedir. Bu yüzden şekilsel ve 
hayvansal figürlerle başlayan, harf ve alfabe ile devam eden, matbaayla 
yaygınlaşan yazının süreci bugün dijital ortam ile daha çok görsele hitap 
ettiği için çeşitli temaların işlenmesini gerekli kılmaktadır. Yine kitap 
okuma yerine video ile görselliğin daha ağır bastığı süreçlerin yaşandığı 
gözlemlenmektedir.32 Mesela okullarda tebeşir ve kara tahta bugün yerini 
akıllı tahtalara bıraktığına göre görselliği ön plana çıkartmak gerekmek-
tedir. Teknoloji ile hayat kolaylaşırken aslında bu ürünlerin üretilmesi 
önemli bilgi ve altyapıya sahip olmayı gerekli kıldığı gözlerden kaçma-
malıdır. Bu yüzden ürünlerin içeriği tamamen bu donanıma sahip kişilere 
bağlı olduğu da anlaşılmaktadır. Böylece kendi alanında iyi olmak yeterli 
olmayıp dijital medya iletilerini üretme becerisi olacak düzeye erişmek 
önem arz etmektedir. Sosyal medya hesaplarında bazı hadislere dair 

32 Görselliğin öne çıkması, metne dayalı bilinç dünyasının imaja dayalı bilinçdışı dünyasına 
kayarak eksen değiştirmesine yol açmıştır. Edibe Sözen, Söylem -Belirsizlik, Mübadele, Bil-
gi/Güç ve Refleksivite- (Ankara: Birleşik Yayınları, 2014), 20.
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çizimli anlatımlar yetersiz olmakla birlikte yer alması bir ihtiyacı karşı-
lama adına umut vermektedir.33

Hadis alanında geniş çerçevede bile bir ahengin yakalanamaması 
üzerine sosyal medyada yer alan facebook meclislerinin, whatsap grup-
larının veya kişisel twitter hesaplarının büyük heyecanla açılmalarına 
karşın kısa sürede sessizliğe bürünmesi ve işlevsiz kalması istenilen 
amaca ulaşılamadığı şeklinde okunabilir. Hâlbuki gruplarda yazışmalar 
bazen sadece ikili boyutta kalsa, bazen sert diyaloglar yaşansa, kimi 
zaman tanıtım amaçlı paylaşımlarla yetinilse, arada bir kısa video atılsa 
bile yeni gelişmelerden haberdar olunduğundan faydası inkâr edilemez. 
Ancak I�slâm devletlerinin parçalanmışlığı gibi akademi insanının zihnı� 
ihtilafı şeklinde ifade edilebilecek ayrışmanın öne çıkması ümit kırıcı 
boyutlara ulaşabilmektedir. Yine kıdemli veya tecrübeli hocaların dijital 
alanda daha çok gençlerden bu tür çalışmalar beklemesi, genç ilim adam-
larının ise gelecek eleştirilerden çekinmesi veya kariyerine engel olma 
gibi kaygılar taşıması beklenilen ürünlerin önündeki engeller arasın-
dadır. Hâlbuki yapılacak her yapıtın ileride daha iyi ve kaliteli çalışma-
ların önünü açmış olduğu bütün alanlarda yaşanarak görülmüş net bir 
tecrübedir. Yani dijitalleşmenin sürekli gelişen ve değişen yönü gözetildi-
ğinde yapılacak çalışmaların alana katkısı umulmakla birlikte gelecekte 
yapılacak inceleme ve araştırmalara altyapı sağlayacaktır.

Dijital araçların yüksek verimli kullanılması, alternatif çalışmaların 
yapılması, hadis mütehassısların bilgi ve teknolojiyi bütünleştirmesi, 
özgüvenle sorumluluk yüklenilmesi, genç ve tecrübelilerin ortak akılla 
çalışmalar yapması, kadim medeniyetimizden benzer örneklere işaret 
edilmesi, dinı� hassasiyeti olan ve olmayanlara farklı çalışmaların yapıl-
ması bu platformların etkin kullanılmasının genel ilkelerine işaret etmek-
tedir. Bunlarla birlikte I�lahiyat ve I�slami I�limler Fakültesi programlarında 
yıllardır ifade edilen ihtisaslaşmanın gerçekleşmesi durumunda hadis 
alanında toplumun beklentilerine karşılık verme adına dijital ürünlerin 
sunulması yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır. Bunların yanında 

33 O� rnek için bk. https://gramho.com/media/2361236537963879937 (Erişim 27 Şubat 
2021). Hadiste “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, kabir 
azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.” hadisi çizimlerden yararlanarak 
okuyucuya rivayeti daha iyi anlama adına görsel bir imkân sunmuştur. Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, 19/208, 20/388; Buhârı�, “Deavât”, 34; Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müs-
lim, el-Câmiʿu’s-sahîh, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkı� (Beyrût: Dârü I�hyâi’t-Türâsi’l-Arabı�, 
ts.), “Zikr”, 50.
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hadisin içeriğine yönelik bazı ilkeler öne çıkarılabilir. Bu yüzden onlara 
geçmeden önce kısaca hadisle ilgili önemli bir hususa değinmekte fayda 
vardır. Hadislere dair sürekli tartışmalı rivayetlerin ele alınması veya 
öne çıkarılması farkına varılmadan adeta Hz. Peygamber’in söz ve fiille-
rinin hem içeriğine hem sıhhatine yönelik olumsuz bir intiba vermekte-
dir.34 Hâlbuki bunların çok sınırlı olduğunu öne çıkaran kısa ve etkili bir 
sunuma ihtiyaç olduğu görülmektedir.35 Yine tekrara düşmeme ve maka-
lenin kapsamı adına daha önce ifade edildiği gibi dijital medyada payla-
şılan rivayetlerde kaynak ve sıhhat bilgisine yer vermek gerekir. Bundan 
dolayı temel hadis kaynaklarının hangileri olduğuna dair kısa açıklamalar 
içeren ve görsel bilgi sunan bir ürün hazırlanabilir.

Hadislerin muhtevasına dair kısa açıklama yapma bu tür öne çıkan 
bazı başlıklar hakkında birtakım bilgileri vermenin önemini göstere-
cektir. Allah Resulü’nün ibadetleri uygulamada şekilsel bazı farklılıkları 
söz konusudur. Mesela Hz. Peygamber dua yaparken ellerini kaldırmakla 
birlikte ellerinin seviyesi ve yakınlığı bir beşer olarak dinç ve yorgunluk, 
orta ve ileri yaş, istek ve yakarışta talebine bağlı olarak farklılık arz edebi-
lir.36 Bu realitenin rivayetlere yansıması olarak I�slâm toplumlarında 
Müslümanların dua esnasında ellerini kaldırmada çeşitlilik göstermesi 
üzerinden birinin diğerini yanlış yaptığı gibi bir değerlendirme yerine 
geniş düşünüldüğünde bu farklılığın insanlara bir kolaylık unsuru olduğu 
anlaşılacaktır. Yine ilk bakışta bazı hadislerde tearuz olduğu düşünülürken 
aslında önceleri yasaklanan uygulamanın daha sonra kaldırılma sebebine 
yani nâsih-mensuh ilmine dair bilginin verilmesi uygun olacaktır. O� rneğin, 

34 2017 yılında bir haber kanalında hadise dair tartışma programı günlerce tanıtımı yapılarak 
toplumun dikkati çekildikten sonra neredeyse “deve sidiği” meselesinin zihinlerde kalması 
kötü bir örnek olarak verilebilir.

35 Hz. Peygamber’den gelen rivayetler iki gruba tasnif edilse Müslümanların gündelik haya-
tında müracaat ettiği ve büyük çoğunluğu oluşturan ilk gruptaki hadisler kuşaklar eliyle 
sonraki nesillere tevarüs etmiştir. Yine gündelik hayatta sürekli yer almayan ikinci gruptaki 
hadisler ise hadis külliyatının içinde sadece iki yüz elli civarındadır. Enbiya Yıldırım, Kur’ân 
Bize Yeter Söylemi (Ankara: Takdim, 2019), 19-20.

36 Hz. Peygamber dua ederken bazen ellerini semaya kaldırmıştır. Ahmed b. Hanbel, Müs-
ned, 33/447. Bazen fazla kaldırdığından koltuk beyazlığı görülmüştür. Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, 19/76; Buhârı�, “Deavât”, 22. Bir şeyin olmasını istediğinde ellerinin içini yukarıya, 
sakındığında ellerinin içini aşağıya çevirirdi. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 27/98. Bazen el-
lerini omuz hizasına getirmiştir. Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş‘as b. I�shâk es-Sicistânı�, Sü-
nen-i Ebî Dâvûd, thk. Şuayb Arnaûd (Beyrût: Dârü’r-Risâleti’l-A� lemiyye, 1430/2009), “Fe-
dâilü’l-Kur’ân”, 10. Hatta dua ederken ellerini kaldırmadığı da nakledilmektedir. Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 20/231.
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Resûlullah şirk ortamında ashabının başlangıçta kabir ziyaretini onayla-
mamışken daha sonraları imanın yerleşmesi ve bu tehlikenin azalmasına 
bağlı olarak mezarlığa gidilmesini münasip görerek tasdik etmiştir.37

Hadisler arasında kesin ve kati bir kategorik tasnif yerine esnek yakla-
şımlar daha uygun olmakla birlikte rivayetler arasında içeriğine dair bilgi-
lerin dinı� olup olmamasına bağlı olarak farklı anlayışların olduğu görül-
mektedir. Tarihsel süreçte hadislerin hepsini bağlayıcı görenler yanında 
dine müteallik olanları bağlayıcı kabul edenler olmuştur.38 Mesela namaz 
ibadeti veya ağaç dikme yöntemi gibi dinı� ve dünyevı� iki hadise yakla-
şımların farklı olması doğaldır. Zaten ağaçlara aşı yapan bir topluluğa 
uğrayan Hz. Peygamber’in talebine göre yapıldığında istenilen sonuç elde 
edilmediğinde bizzat Allah Resulü “Siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz.” 
buyurmuştur.39 Hz. Peygamber’in nebevı� yönüne dair bir hadis olduğunda 
bir talep söz konusu olup olmadığı ayrımına gidilebilmektedir. Yani dinle 
ilgili olan bir tasarrufta fiil Hz. Peygamber’e mahsus ise bağlayıcı değildir. 
Ancak has özelliğine iki açıdan yaklaşılmıştır. I�lki visal orucu,40 zekâtın 
kendisi ile ailesine haram oluşu41 ve miras bırakmaması42 gibi Resûlullah’ı 
bağlayıcı ama ümmetin tabi olmadığı hususlardır. I�kincisi ise oruçlu iken 
Allah Resulü’nün eşini öpmesine rağmen onun günahlarının bağışlanmış 
olduğu anlayışıyla kişi kendisini zorlayıcı yaklaşımlara sevk edebilmek-
tedir.43 Ayrıca dinı� bir konuda Hz. Peygamber’in bir talebi söz konusu 
olmakla birlikte vücûb veya nedb, tahrı�m veya kerahet gibi hangi düzeyde 
olduğu incelenebilir. Mesela “Bir kadının halası veya teyzesi ile nikâh 
altında tutulamaz.”44 vücûb ve tahrı�m boyutunda kesinlik arz etmektedir. 
Eda edildiğinde sevap ve ifa edilmediğinde günah olmayan nafile namaz 

37 Müslim, “Cenâiz”, 106.
38 Sahâbe döneminden itibaren Allah Resulü’nün bazı taleplerini bir kısmı bağlayıcı emir ve 

nehiy, bir kısmı ise tavsiye ve irşâd bağlamında değerlendirmiştir. Bünyamin Erul, Sahabe-
nin Sünnet Anlayışı (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2012), 275-295.

39 Müslim, “Fedâil”, 141. Hadisi mutlak din ve dünya ayrımı yerine ilgili konuda meslek sahibi-
nin daha iyi bileceği şeklinde anlamak mümkündür.

40 Buhârı�, “I�‘tisâm”, 5; Ebû Dâvûd, “Savm”, 24. Visal orucuna farklı yaklaşımlar için bk. Ebû 
Abdullâh Şemsüddı�n Muhammed b. Ebı� Bekr b. Eyyûb el-Hanbelı�, Zâdü’l-me‘âd fî hedyi hay-
ri’l-‘ibâd (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1415/1994), 2/34-36.

41 Müslim, “Zekât”, 161.
42 Müslim, “Cihâd”, 49.
43 Müslim, “Sıyâm”, 74.
44 Müslim, “Nikâh”, 33.
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ve oruçlar da nedb ve kerahet düzeyinde ele alınır.45 Dolayısıyla hadis-
leri bir bütün olarak makbul ve merdûd yerine farklı boyutlarının olabi-
leceğine işaret etmek yerinde olacaktır. Bütün bunlar ayrıca ihtilaflı veya 
yoruma açık konularda serdedilen görüşlerin tek bir hakikat gibi dayatıl-
ması anlayışından da kaçınmak gerektiğine işaret etmektedir.

Hadise dair önemli başlıkların dijital ortamda kısa kesitlerle görsel-
lerden desteklenerek sunulmasının önemli olduğu anlaşılmaktadır. Yani 
hadis ve hadis usûlüne dair toplum nezdinde ana çerçevesini bulan ve 
hadis ilmi hakkında istikrar sağlayabilecek bir çalışmaya ihtiyaç olduğu 
görülmektedir. Bu girişim sonucu, halkın hadis paylaşımlarına karşı 
hassasiyetinin sağlanmasıyla özellikle temel hadis kaynaklarında yer 
almayan, mevzu eserlerde bulunan, nesh edilen, Hz. Peygamber’e ait 
olmayan rivayetlerin altına Hz. Muhammed (s.a.v.) yazılarak sanal ortama 
sunulmasının azalacağı tahmin edilebilir. Bu gibi alanlarda yapılacak 
çalışmalar için elbette MEB ve DI�B’in önemli katkıları olabilir.46 Ancak her 
şeyi bu kurumlardan bekleme kolaycılığına kaçmamak gerekmektedir. 
Toplumda varlığına şahit olunan bir gerçek de bazı insanların devlet eliyle 
dinı� hizmetlere karşı ihtiyatlı olmasıdır. Böylece dijital ve sosyal medya 
aracılığıyla onlara da ulaşılarak çatışma yerine daha olumlu bir topluma 
kanalize olma imkânı söz konusu olacaktır. Bu yüzden akademik camiaya 
büyük bir görev ve sorumluluk düşmekle birlikte bazen dijital araçlarda 
yetersiz kalınması sebebiyle bireysel çabaların ötesinde hadis alanında 
mütehassıs âlimlerle teknolojiyi iyi bilen elemanların koordinasyon ve eş 
güdüm içinde çalışma yapmasının gerekliliği anlaşılmaktadır. Bütün bu 
emekler ise sanal dünyanın gizemli yönünü göz önünde bulundurarak 
ikna amacı gütmeden saygıyı esas alan güzel bir üslupla hakikati ifade 
etmenin daha isabetli olacağı görülmektedir.

Sonuç
I�nsanlık tarihi boyunca değişim, dönüşüm ve gelişim bilinçli veya 

bilinçsiz bir şekilde hız kesmeden yerel ya da evrensel boyutta devam 
etmekte ve bu sürecin daha da artarak süreceği anlaşılmaktadır. Bu durum 
özellikle medeniyetlerin kendine özgü yerleşik düşünce kalıpları ve yaşam 
biçimini etkilemesi sebebiyle toplumun kültürünü gözetenler tarafından 

45 Daha fazla bilgi için bk. Hayri Kırbaşoğlu, “Klasik Sünnet Tanımlarının Eleştirisi ve Yeni Bir 
‘Sünnet Tanımı’ Denemesi”, İslami Araştırmalar 5/1 (1991), 31-35.

46 O� zellikle DI�B’nın kurumsal kimliğini öne çıkarmadan sosyal medyada bir ekibinin olması 
önemlidir.
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istenilmemekle birlikte bundan hiçbir şekilde kaçış olmadığı görülmek-
tedir. Bu yüzden başlangıçta muhalefet edilen pek çok gelişmeye zaman 
içinde adapte olunduğunda onun imkânlarından nasıl istifade edilebile-
ceği hususunda çeşitli adımlar atılmaktadır. Yine günümüzde toplumun 
önemli bir kısmı dijitalleşmeye karşı temkini elden bırakmasa veya 
şikâyetlerini sürdürse de onun sunduğu fırsatlardan yararlanma yoluna 
gitmektedir. Günlük hayatta bu dönüşümün izlerini net olarak görmenin 
yanı sıra sosyal medya ve dijital platformlarda daha aşikâr yansımalarına 
rastlamak mümkündür.

I�lim, insanoğlunun hayatındaki önemini ve konumunu daima koru-
makta ve günümüzde de etkilerine binaen daha fazla ehemmiyet arz 
etmektedir. Çünkü dijitalleşme ile hızlı ve interaktif etkileşim yanında 
sanal da olsa yakınlık kurulabilmesi sebebiyle maddı� ve manevı� alanda 
müspet veya menfı� büyük bir sahneye dönen bu ortam, enformasyon 
yanında dezenformasyon boyutuyla kullanılmaktadır. Fikir ve ideoloji-
lerin açık, gizli veya sahte isimler altında süslü söylem veya vaatlerle ağla-
rına düşürdükleri gençleri şiddete veya radikalleşmeye yönlendirdikleri 
yapılan araştırmalarla tespit edilmektedir. Bu yüzden din alanında ehliyet 
ve liyakat sahibi ilim adamlarının hem dinı� bilginin hem de ahlakı� değer-
lerin önemini vurgulayan, görsel ve işitsel yönü güçlü olan öz ama etkile-
yici çalışmalar yapmasının gerekliliği anlaşılmaktadır. Zira dijital ortama 
dair sürekli öne çıkarılan kötü örnekler ve karamsar yaklaşımlar dışında 
dinı� uyanış diye ifade edilebilecek bir ilgi ve arayış içinde bulunan önemli 
bir kitlenin varlığı da söz konusudur. Bunun için I�slâm’ı özümsemiş birey-
lerin, dinin temel inanç ve değerleri çerçevesinde canlı ve cansız bütün 
varlıkları merkeze alarak dijital ürünler ortaya çıkarmasının gerekli 
olduğu görülmektedir.

I�slâmı� ilimler arasında çeşitli rivayetler sebebiyle tartışmaların ve 
istismarın yoğunlaştığı alan, daha çok hadis ilmi üzerinde olmaktadır. 
Yine sanal âlemde çok farklı sebeplerle kaynağına ve sıhhatine dair hiçbir 
bilgi verilmeden rivayetler paylaşılmakta ve bunlar üzerinden hadise 
dair tereddüt, sorgulama ve çeşitli itirazlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca art 
niyetli paylaşımlar yanında iyi niyetli bazı kişilerin bilgisizlik, bir gruba 
bağlılık veya dindarlık gibi farklı sebeplerle tedavüle sokulmak istenen 
bazı mesajlara alet oldukları görülmektedir. Bu yüzden genelde din 
özelde hadis alanında medya okuryazarlık dersi, karşılanması gereken bir 
ihtiyaç boyutuna ulaştığından bu gereksinimi giderecek altyapı çalışma-
ları için çeşitli adımların atılması gerektiği anlaşılmaktadır.
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Giriş

20. asrın sonlarında Web 2.0 teknolojisinin keşfi ve internet tabanlı 
teknolojilerin ortaya çıkışı 21. asrın ilk yıllarında akıllı telefonların yayıl-
masına ve dijital uygulamaların kullanılmasına vesile olmuştur. Veriye, 
dolayısıyla bilgiye kolay ve çok daha hızlı bir şekilde ulaşan insanoğlu, 
bunu günlük hayatın her aşamasında kullanmaya başlamıştır. Böylelikle 
her geçen gün kullanımı artan ve çeşitli şekilde piyasaya çıkan sosyal 
iletişim uygulamaları insanların, irtibatlarını kolaylaştırdığı ve artırdığı 
gibi kültürel, dinı�, ekonomik vb. bilgilerin paylaşıldığı sosyal platformlar 
olmuştur.

Hz. Peygamber’in ilmin-bilginin yayılması yönündeki teşvikleri 
insanların muhtelif niyetlerle hadı�sleri sosyal medyada paylaşımına 
sebep olurken, yine Hz. Peygamber’in kendisine isnat edilmesi muhtemel 
yalan haberlere karşı yaptığı müteşeddit uyarılar, Müslümanların rivâyet 
paylaşımında dikkatli davranmalarını gerektirmektedir. Mezkûr bilgiler 
ışığında insanların sosyal iletişim uygulamalarında hadı�s paylaşımı, 
buna karşı tutumları, paylaşılan hadı�slerin okunması ve kaynak bilgisi 
gibi muhtelif sorular altında gerçekleştirilen ve hadı�slerin sosyal iletişim 
araçlarındaki paylaşımını inceleyen anket, katılımcıların yaş ve eğitim 
seviyeleri gözetilerek analiz edilecektir.

İNSANLARIN SOSYAL İLETİŞİM ARAÇLARINDA 
PAYLAŞILAN HADİSLERE KARŞI TUTUMU
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1. İslam’da Rivâyetlerin Nakli Meselesine Genel Bir Bakış

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bazı buyruklarında sözlerinin sonraki nesil-
lere aktarılması tavsiyesinde bulunduğu görülmektedir. Abdurrahman b. 
Ebı� Bekre’nin babasından aktardığı bir rivâyette Hz. Peygamber’in, ashâba 
kanlarını, mallarını ve ırzlarını birbirlerine haram kılmıştır. Sonrasında 
ise “Burada bulanlar bulunmayanlara iletsin! Umulur ki (burada) bulanan 
kendisinden daha anlayışlı kişiye bildirir” diyerek sözlerinin huzurda 
olmayanlara da ulaştırılmasını salık vermiştir.1 Mezkûr rivâyet ve Hz. 
Peygamber’in kendisinden işitilen sözleri koruyup başkalarına ulaştı-
ranlara hayır duada bulunması gibi rivâyetler2 başta ashâb olmak üzere 
Müslümanların nebevı� mirası sonraki nesillere aktarmalarında önemli 
bir teşvik kaynağı olmuştur. Rivâyetlerin çağdaşlar arasında yayılması ve 
sonraki nesle aktarılmasında önemli bir payı olan bu gibi buyruklar, rivâ-
yetlerin tahammülü ve edasının keyfiyeti konusunu öne çıkartmaktadır. 
Buna göre hadı�sin manasını anlamayan fıkhına da nâil olamayan kişinin 
rivâyeti zapt etmesi durumunda edâsına cevaz verilmiştir. Mâmâfih ilmin 
yayımını teşvik eden rivâyetlerden, ilmin tebliğinin farz-ı kifâye olduğu 
yönünde istidlaller de yapılmıştır.3

Bazı âyet ve hadislerin ilmin gizlenmesi ve saklanmasını şiddetle 
kınaması, Hz. Peygamber’in buyruklarını ya da sonraki nesillere ulaşan 
rivâyetlerin nakledilmesini gerekli kılmaktaydı.4 Hz. Ebû Hureyre bir 
rivâyette Hz. Peygamber’in: “Kime (bildiği bir konuda) ilim sorulursa, 
o da onu gizlerse bundan dolayı Allah o kimseye kıyamet günü ateşten 
bir gem vuracaktır.” buyruğunu nakletmiştir.5 Bu gibi rivâyetler ilmin 

1 Muhammed b. I�smail el-Buhari, Ṣaḥihü’l-Buḫârî (Beyrut: Dâru Tuki’n-necât, 1422), 1/71, 
109, 4/332; Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrı�, Ṣaḥîḥu Müslim (Beyrut: Dâru’l-ceyl, 
1322), 4/109; Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezı�d Mâce, es-Sünen (Beyrut: Dâru-Risâleti’l-A-
lemiyye, 2009) 1/158.

2 I�bn Mâce, es-Sünen, 1/157; Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş‘as, es-Sünen (Beyrut: Dâru-Risâle-
ti’l-Alemiyye, 2009), 5/501; Ebû I�sâ Muhammed b. I�sâ b. Sevre et-Tirmizı�, es-Sünen (Beyrut: 
Dâru’l-G� arbi’l-I�slâmı�, 1998), 4/330; Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel, el-Müs-
ned (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1421), 7/221, 21/60, 27/301, 27/318.

3 Ebü’l-Fazl Şihâbüddı�n Ahmed b. Alı� b. Muhammed el-Askalânı�, Fetḥü’l-Bârî (Beyrut: Dâ-
ru’l-marife, 1379), 3/576.

4 el-Baḳara 2/159. Ayrıca bk. Ebü’l-Fidâ’ I�mâdüddı�n I�smâı�l b. Şihâbiddı�n O� mer b. Kesı�r, Tefsî-
rü’l-Ḳurâni’l-ʻAẓîm (Beyrut: Dâru Tayyibe, 1420), 1/472/473. 

5 Ebû Davûd, es-Sünen, 5/500; I�bn Mâce, es-Sünen, 1/177; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 
13/18.
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saklanmasında Müslümanlar için ciddi bir ikaz oluşturmuştur. Bunun 
yanında Hz. Peygamber’in kendisine yalan haber isnat edilmesi husu-
sundaki caydırıcı sözleri6 Müslümanların hadı�s naklinde ne kadar ağır 
bir sorumluluk altında girdiklerini göstermektedir. Böylece başta sahâbe 
olmak üzere konunun ciddiyetini fark eden I�slam âlimleri, rivâyet paylaşı-
mında çok daha temkinli davranmışlardır. I�lmin gizlenmesi ve Hz. Peygam-
ber’e yalan isnat konulu rivâyetler genel anlamda sahâbe arasında iki 
eğilim ortaya çıkarmıştır. Sahâbeden bazıları ilmin gizlenmesinin kınan-
ması hususunda nâzil ve vârid olan ayet ve hadislerle amel ederek kendi-
lerine ulaşan hadı�sleri aktarırken, diğer sahabilerde bu konuda temkinli 
davranılmasına işaret eden hadı�sleri esas almışlardı.7

Mezkûr bilgi ve açıklamalara göre Hz. Peygamber’den nakledilen 
rivâyetlerde önemli bir mesele de doğal olarak rivâyetin aktarımındaki 
keyfiyet meselesidir. Bununla beraber bu konu rivâyetlerin sosyal iletişim 
uygulamalarında inhisâr, kesilmiş, isnatsız vb. şekildeki kullanımları bu 
meseleye temas edilmesini de ayrıca gerektirmektedir. I�slam âlimleri 
hadı�sin mana yoluyla aktarılmasında ihtilaf etmişlerdir. Abdullah b. O� mer 
başta olmak üzere I�bn Sı�rı�n, Saʻlebı�, Ebû Bekı�r er-Râzı� gibi âlimler buna 
mutlak olarak karşı çıkarken ulemânın çoğunluğu râvı�nin lafızların ince-
liklerini bilmesi, bunlar arasındaki farkları anlaması ve şayet farklı bir 
lafız kullanırsa anlamın değişeceği hususunda tecrübeye sahip olması 
gibi şartlar ileri sürerek rivâyetin mana ile naklinin câiz olduğunu bildir-
mişlerdir.8

Bunun yanında rivâyet paylaşımında akla gelebilecek durumlardan 
biri de rivâyetlerin uzunluğundan ya da muhtelif konular içermesinden 
dolayı ihtisar edilerek belli bir kısmının paylaşılmasıdır. Bu konu da 
I�slam âlimlerinin görüş bildirdiği mevzulardan olmuştur. Buna göre bazı 
âlimler, rivâyetin hazf edilerek aktarılmasına mutlak olarak karşı çıkmış-
lardır. Zira rivâyetin bir kısmının hazf edilmesi rivâyetin anlaşılmasında 
halele sebep olup muhtasar edilen kısmın anlaşılmamasına sebep olabil-
mektedir. Eşheb b. Abdulazı�z’in (ö. 204/840) Malik b. Enes’e (ö. 179/795) 
mana aynı kalmakla birlikte rivâyetlerde yapılan takdim ve tehı�rin duru-
munu sorması üzerine Malı�k’in, Hz. Peygamber’den gelen bir rivâyette 

6 Buhârı�, eṣ-Ṣaḥîḥ, 1/114; Müslim, eṣ-Ṣaḥîḥ, 1/7-8; Ebû Davûd, es-Sünen, 5/494.
7 Bu konu hakkında bk. Bekir Kuzudişli, Hadis Tarihi (I�stanbul: Kayıhan, 2018), 49-51.
8 Bu konu hakkında bk. Ebû I�shâk Ali b. Musa eş-Şı�râzı�, el-Lumaʻ fî uṣûli’l-fıḳh (Beyrut: Dâ-

ru’l-Kutubi’l-I�lmiyye, 1424), 1/80.



320 İSLAM VE YORUM V

İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

yapılan ihtisâr, takdı�m ve tehı�ri kerih gördüğü, o’nun dışındaki kişilerden 
gelen rivâyet ve sözlerde bir beis görmediği dediği aktarılmıştır.9 Rivâyet-
lerin ihtisar edilerek aktarılmasıyla ilgili diğer bir görüşte mutlak olarak 
bunun câiz olduğudur. Her ne kadar mutlak cevâz zikredilse de bu durum 
mahzûf kısmın -istisnâ ve şart gibi- manada bir halel getirmemesi şartıyla 
kayıtlandırılmıştır. Bunun dışında rivâyet şayet hazfedilen kısımla tamam 
olduğu anlaşılmıyorsa böyle bir naklin câiz olmadığı ya da ihtisarın yapıl-
dığı takdirde terkedilen kısmın delalet vb. gibi hususlarda ihtilafa mahal 
vermeyecek olması, bu gibi durumlarda ise konu hakkında uzman âlim 
şahsa cevâz bulunduğu gibi görüşler aktarılmıştır.10

2. İnternet, İletişim ve Sosyal Medyanın Gelişimi
2.1. İnternet ve İletişim

Toplumların varoluş kaynağı ve zenginlik göstergesi tarihin ilk 
dönemlerinden beri bilgi olagelmiştir. Bilgiyi nitelikli üreten ve bu bunu 
etkili ve verimli kullanan toplumlar diğer toplumlara nazaran daha 
gelişmiş olmalarını imkan dahiline getirmektedir. 20. asırda görülen 
elektriğe dayalı gelişmeler teknolojik gelişmelere zemin hazırlamış neti-
cede, 21. asrın ilk yılları karmaşık ve çoklu işleve sahip teknolojilerin kısa 
sürede sosyal hayatın tüm alanlarında kullanılmasına vesile olmuştur.11 
20. asrın son çeyreğinde internetin bulunması ve kamu başta olmak üzere 
toplumun hizmetine sunulması muhtemelen insanlık tarihinin en önemli 
buluşlarından biri olmuştur. Bilgisayar teknolojilerinin yaygınlaşması, 
iletişim uydularının gelişmesi ve tüm bu teknolojik gelişmelerin birbiriyle 
entegre hale gelmesi sonucu içinde bulunduğumuz çağ Bilgi Çağı olarak 
isimlendirilmiştir. 12

Bu çağda muhtemelen teknolojinin en etkili olduğu kısımlardan 
biri iletişim alanında olmuştur. Bir birey ya da gruptan diğerlerine sözel 
olarak kitle iletişim araçları yoluyla bilgi aktarımını ifade eden geleneksel 
iletişim kavramı13 I�,nternet tabanlı teknolojilerinde program, haber, bilgi, 

9 Şemsuddin Muhammed b. Abdurrahman es-Sehâvı�, Fetḥu’l-muġîs Şerḥu elfiyeti’l-ḥadîs 
(Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-I�lmiyye, 1403), 2/252.

10 Ebû Amr Takıyyüddı�n Osmân b. Salâhiddı�n Abdirrahmân b. Mûsâ eş-Şehrezûrı� I�bnü’s-Salâh, 
Muḳaddimetü İbnü’ṣ-Ṣalâḥ (Haseki: Mektebetü’l-Fârâbı�, 1984), 120.

11 Hasan Güler - Yunis Şahinkayası - Hamide Şahinkayası, “I�nternet ve Mobil Teknolojilerin 
Yaygınlaşması: Fırsatlar ve Sınırlılıklar”, Sosyal Bilimler Dergisi 7/14 (2017), 187.

12 Aysel Aziz, İletişime Giriş (I�stanbul: Aksu Kitapevi, 2008), 20.
13 Anthony Gıddens, Sosyoloji, çev. Emine Arzu Kayhan (I�stanbul: Kırmızı Yayınları, 2008), 631.
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eğlence, finans, metinler, görseller vb. gibi farklı konuların birey ile kurum 
arasındaki veri akış görevini üstlenmekte, başka bir ifadeyle gönderici ve 
alıcı arasında mesajların oluşturulması ve taşınmasında aracılık yapmak-
tadır.14 Teknolojinin hızlı gelişimi, yazılı ve sözlü iletişim süreçlerini 
değiştirmiştir. 20. asrın başında internet ve mobil teknolojilerin yaygın 
bir şekilde sosyal hayatta kullanılmasıyla anlık mesajlaşma çok daha 
pratik bir hal almıştır.15 Bununla beraber mobil iletişim sektörünün hızlı 
ve kapsayıcı gelişiminin ekonomi alanında ve sosyal hayatta önemli etki-
leri bulunmaktadır. Son yıllarda toplumsal dinamiklerin hızla değişmesi 
ve akıllı teknolojilere olan ilginin artması, mobil servis sağlayıcılarının 
etki alanını da genişletmiştir. Dünyada internet servisinden yararlanan-
ların sayısı 4.3 milyar civarındayken, mobil servis hizmetlerinden yarar-
lananların sayısı 5 milyarı geçmiş, bu sayının 2025’de 6 milyar seviyesine 
yaklaşacağı, böylelikle dünya nüfusunun yaklaşık %80’ini kapsayacağı 
tahmin edilmektedir. Bu pazarda önemli bir işlevi olan akıllı telefonların 
%57 olan mobil internet penetrasyon oranının %77’ye çıkacağı, akıllı 
telefon kullanımının ise 25 sene içinde dünya çapında %20 artarak her 4 
bağlantıdan 3’ünün akıllı telefonlarla olacağı beklenmektedir.16

Telekomünikasyon ve veri iletişimi ile iç içe geçen kitle iletişim araç-
larının tek bir iletişim sistemi altında toplanması, akıllı telefon teknoloji-
lerinde kullanılan kapasiteyi artırmış, akıllı telefon kullanım alanlarını da 
genişletmiştir. Böylece gündelik yaşamda çok daha fazla yer bulan akıllı 
telefonlar, 2G ve özellikle 3G teknolojisi ile birlikte hızlı iletişim döne-
minde etkili araçlardan biri olmuştur. Bu teknolojilerle birlikte insanlar 
bilgiye çok daha kısa yoldan ve rahat bir şekilde ulaşmış, bu durum ise 
akıllı telefonları insanların adeta yaşamlarının bir parçası haline getir-
miştir.17

21. asırda Y ve Z kuşağı tarafından yaygın olarak kullanılan akıllı tele-
fonlar bunlara bağımlı olma gibi bir sorunu da gündeme getirmektedir. 
Akıllı telefonun üniversite öğrencileri tarafından kullanımına yönelik 

14 Tony Bilton, & vd., Sosyoloji (Ankara: Siyasal Kitabevi, 2008), 328.
15 M. Seufert, “Group-Based Communication in WhatsApp. Mobile Networks and Manage-

ment”, 7th International Conference (I�spanya, Eylül, 2015), 536-541. 536-538.
16 Mobil I�letişim Sektörü Raporu- 2019, İstanbul Üniversitesi – Mobisad (I�stanbul: Mobisad, 

2019), 5-9.
17 Deniz Akçay, The effects of interaction design in mobile publishing: Research on Newspaper 

Webpages Compality to Mobile Devices (I�stanbul: Yeditepe U� niversitesi, Doktora Tezi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2013), 59. 
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yapılan bir araştırmada akıllı telefon bağımlılığının yaş, cinsiyet ve telefon 
kullanım özelliklerine göre farklılaşmadığı gözlenmiş, bununla birlikte 
yaş arttıkça öğrencilerin akıllı telefon beklentilerinin azaldığı, dolayısıyla 
bağımlılık seviyelerinde düşüş olduğu ifade edilmiştir. Bu araştırmada 
özellikle Z kuşağının akıllı telefon bağımlılığı riskinin çok yüksek olduğu 
gözlenmiş, bu durum psikolojik bakımdan sağlıklı nesillerin yetişmesinin 
önünde tehdit olarak görülmüştür. Akıllı telefon bağımlılığının toplumsal 
bazda sigara ve alkol bağımlılığı gibi ortaya çıkabilecek bir tehdit olabi-
leceği vurgulanmıştır.18 Türkiye’de gençlerin teknoloji kullanımı bağım-
lılıkları üzerine yapılan bir araştırmaya göre ise akıllı telefon kullanım 
süresinin artması gençleri akıllı teknolojilere daha bağımlı hale getirdiği, 
bu durumun ise akademik başarı seviyelerinin düşmesine sebep olduğu 
gözlemlenmiştir. Bununla birlikte belli bir hedefe yönelik konsantrasyon 
ve sağlıklı aile ortamının akıllı telefon bağımlılığını azalttığı yönünde 
açıklamalar bulunmaktadır.19 Mezkûr bilgiler akıllı telefon bağımlılığının 
ileriye yönelik bir tehdit olduğunu göstermektedir. Bu durum ise topluma 
kontrollü akıllı telefon kullanımı gibi kamusal hizmet ve eğitimlerin veril-
mesinin gerekliliğini akıllara getirmektedir.

2.2. Sosyal Medya

I�letişim, internet ve akıllı telefon kullanımında önemli bir işlevi olan 
sosyal medya, kullanıcılarına haberleşme, düşünce, bilgi, farklı bir ifadeyle 
enformasyon paylaşım imkanı tanıyan, çevrimiçi olarak karşılıklı etki-
leşim fırsatı sunan, web sitelerini ifade eden ortak bir kavramdır.20 Buna 
göre sosyal medya bilginin, düşüncenin ve deneyimlerin internet tabanlı 
bir merkezde paylaşımına imkan sağlayan dolayısıyla internet kullanımını 
hızlı ve yaygın bir şekilde hayatımıza katan bir uygulama alanıdır.21 Sosyal 
medya, araçlardan platformlara uzanan geniş bir skaladan oluşmaktadır. 
Web teknolojilerine katılımcıların artmasıyla sosyal medya platform-
ları çok daha geniş, çeşitli ve girift bir özellik göstermektedir. Bu plat-
formlar iletişim, multimedya, eğlence, yorum gibi birçok platformlardan 

18 Mihalis Kuyucu, “Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı Ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı: 
“Akıllı Telefon(Kolik)” U� niversite Gençliği”, Global Media Journal 7/14 (2017), 355, 356.

19 Sakarya U� niversitesi & I�HH, Teknoloji kullanımı ve bağımlılığı açısından Türkiye gençliğinin 
fotoğrafı. (I�stanbul:I�HH, 2015), 20.

20 I�dil Sayımer, Sanal Ortamda Halkla İlişkiler (I�stanbul: Beta Yayınları, 2008), 123.
21 Tamar Weinberg, The New Community Rules: Marketing On The Social Rules (USA: O’Reilly 

Media, 2009), 1.
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oluşabilmektedir.22 Sosyal medyanın sunmuş olduğu bu fırsatlar onu 
geleneksel medya karşısında avantajlı bir hale getirmiştir. Zira 20. asra 
kadar her bir toplumda farklı yaygınlıkta yer etmiş geleneksel medyanın, 
sosyal medya karşısında küçüldüğü görülmektedir. Geleneksel medya 
ile sosyal medya arasında görülen içerikte, sayıda, şekilde, etkileşimde, 
hız ve zamanda, konum ve erişebilirlikteki bariz farklar23 geleneksel 
medyayı her geçen gün daha da geriye götürürken sosyal medya kulla-
nımının muhtemelen tarihte örneği görülmemiş bir hızda yayılımına ve 
kullanımına sebep olmuştur. Bunun yanında son yıllarda yerel ve küresel 
ölçekte toplumsal hareketler bağlamında gündeme gelen sosyal medya 
araçlarının sosyal hayatta toplumsal hareketin haberleşmesi ve örgüt-
lenmesi hususunda kolaylık sağladıkları görülebilmektedir. Bununla 
birlikte bu araçları geleneksel iletişim araçlarından farklı yapısal özel-
likleri etkileşimlere açık olması, yönlendirilebilmesi, provoke edilebilir 
amacından saptırılmış bir araç haline getirilmesine imkan tanımaktadır. 
Ayrıca sosyal medyada görülen bilgi kirliliği ve haber dezenformasyonu 
zemininde hızlı ve etkili işlev görmesi yeni sosyal hareketleri öldüren bir 
sürece sebep olmaktadır. 24

I�nternetin küresel ölçekte gelişmesi bireysel ve toplumsal hayatın 
yeniden yorumlanmasına sebep olmuştur. Küresel ağ döngüsü içinde 
meydana gelen bu yeni dönemdeki toplum, dijital ağ ile ilintilenerek 
bireylerin yerel ve küresel olarak örülmüş bir ağ toplumu içinde yaşa-
dıkları yönünde tanımlara sebep olmuştur.25 Küresel anlamda bilişim 
teknolojilerinin toplumları esir eder derecede çok yönlü olarak dönüş-
türen bir boyutu olan sosyal medya; bilgi edinme, iletişim kurma, gündem 
ve kamuyou oluşturma, sosyalleşme gibi muhtelif amaçlar doğrultu-
sunda kullanılmaktadır. Dünyanın birçok toplumunda neredeyse Face-
book, Twitter, WhatsApp, Massenger, YouTube vb. uygulamalar hayatın 
bir parçası haline gelmiştir. Bunda sanal dünyayı cebimize taşıyan akıllı 

22 Sema Kurtuluş - Erdem O� zkan Selen O� ztürk, “How Do Social Media Users in Turkey Differ in 
Terms of Their Use Habits and Preferences?”, International Journal of Business and Informa-
tion 10/3 (2015), 341.

23 Bu konu hakkında bk. Sadettin Kılıç, Kitle İletişim Araçları Gelişimi ve Sosyal Medyanın Siya-
sal iletişim Etkileme Rolü (I�stanbul: I�stanbul Gelişim U� niversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, 2014), 161-164.

24 Mehmet Emin Babacan, “Sosyal Medya Sonrası Yeni Toplumsal Hareketler”, Birey ve Toplum 
4/7 (2014), 137

25 Mutlu Binark vd., Facebook; Görülüyorum Öyleyse Varım (I�stanbul, Kalkedon, 2009), 25.
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telefon ve tabletler önemli rol oynamaktadır. Kısa sürede vuku bulan 
etkili değişim bireylerin bu platformlarda yer almalarına ve platform-
lardaki uygulamaları kullanma şekillerini etkilemiştir. Bu durum sosyal-
leşme olgusunu tartışmaya açarken özel alan ile kamusal alan arasındaki 
duvar silikleşmeye başlamış toplumun her kesimi muhtelif konulardaki 
görüşünü sanal ortamda daha rahat ifade ederek bu platformlardan bir 
araya gelmeye başlamıştır.26 Kısa sürede görülen bu teknolojik gelişmeler 
insanların duygu ve düşüncelerini etkilemekte dolayısıyla yönlendirmek-
tedir. Duyguların, sosyal medyada görülen bir resme ya da okunan bir 
yazıya tek bir tıkla, like ile ya da kısa bir mesajla konulabilme imkanı pek 
çok kişiyi zamana uymak için bu işlemleri yapmasına sebep olmaktadır. 27

Sosyal medya kullanıcı sayısı her geçen gün hızlı bir şekilde artmak-
tadır. 2015 yılında dünya genelinde 2 milyar düzeyinde olan sosyal medya 
kullanımı 2020’de yaklaşık 4 miyar aktif kullanıcı seviyesine çıktığını 
belirten araştırmada sadece beş senede bu oranın % 93 seviyesinde 
arttığı beyan edilmiştir. Buna göre dünya genelinde bir kişinin günlük 2 
saat 24 dakika internet kullandığı, 16 yaşından itibaren ise bir bireyin 
ömrünün 5.7 yılını sosyal medyada geçireceği ifade edilmiştir.28

Akıllı telefonlar için internet tabanlı anlık mesaj ileti uygulaması olan 
WhatsApp mobil operatörlerin uyguladığı servis ücreti karşısında düşük 
maliyetiyle alternatif olarak öne çıkmaktadır. WhatsApp’ın gelişmekte olan 
mobil pazarlardaki popülaritesi yalnızca düşük maliyetli iş modellerine 
değil, birçok özelliğine de dayanmaktadır.29 WhatsApp, kullanıcıların SMS 
için ödeme yapmak zorunda kalmadan mesaj alışverişi yapmasına olanak 
tanıyan bir mobil mesajlaşma uygulamadır. WhatsApp iletişimi ve multi-
medya mesajlarının dağıtımını daha kolay ve hızlı hale getirmek için özel 
olarak oluşturulmuştur. WhatsApp, interneti iletişim omurgası olarak kulla-
narak, daha önce dünyanın en büyük kablosuz operatörlerinin hakimiye-
tinde olan kişisel iletişimleri tamamen dönüştürmüştür. WhatsApp’ın özel-
likle gençler arasındaki kullanım yaygınlığı muhtemelen akıllı telefonlarında 

26 Uğur Dolgun, “Kitle I�letişim Araçları ve Yeni Medya”, Sosyoloji: Günlük Yaşamı Anlamak, ed. 
Ali Arslan vd. (Çanakkale: Paradigma, 2016), 13-14.

27 Kezban Karagöz, “I�letişim ve Diplomasi”, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 1/ 1 
(2013), 145.

28 Social-media-users, “Social Network Usage & Growth Statistics: How Many People Use So-
cial Media in 2021?”, (Erişim 20 Şubat 2021).

29 Statista, “Number-of-monthly-active-whatsapp-users”, (Erişim 18 Şubat 2021).
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halihazırda kullandıkları internet veri planı dışında arkadaşlarına ve aile 
üyelerine sınırsız metin, resim, video göndermelerine olanak sağlamasıdır.30

Dünyada 2013-2020 yılları arasındaki WhatsApp kullanıcı artış grafiği

2.3. Dindarlık ve Sosyal Medya

Bazı zamanlarda sosyal medyada muhataba gösterilen dindarlık ile 
bireyin dindarlığının eşdeğer olduğu söylenebilir. Sosyal medyanın imkan 
tanıdığı iletişimde sınırsızlık sayesinde yüzlerce kişiye aynı anda selam 
verilebilmekte, sevinçler paylaşabilmekte ayrıca ilim, bilgi ve ahlaki 
öğütler yaymak mümkün olmaktadır. Bununla beraber sosyal medya 
günümüz dünyasında din anlayışı ve tasavvur faaliyetlerini yaygınlaş-
tırmakta da önemli bir yere sahiptir.31 Kullanıcılar kendilerine ait olan 
muhtelif video, resim ve fikir yazıları paylaşabilmekte dahası bunlarla 
karşı tarafı zaman zaman yönlendirebilmektedirler. Bu durum ise bazen 
insanların fikrı�, dinı� ve ideolojik anlamda sosyal medya üzerinde örgüt-
lenmelerine imkan sağlamaktadır. 32

Dindarlık, bireyin inanç, ibadet esasları üzerinde ortaya koyduğu dinı� 
tutum, deneyim ve davranış şeklini başka bir ifadeyle dinı� yaşantı veya 
dindar hayatı, iman edilen dinin emir ve yasakları doğrultusunda davran-
mayı ve yaşamayı ifade eden bilgi, inanç, tecrübe, duygu gibi muhtelif 
boyutları olan bir olgudur.33 Bu bağlamda sosyal medyada görülebilecek 
bir durum olan gösterişçi dindarlık ise manevı� ya da eylemsel dindar-
lıktan ziyade dışa dönük dindarlık içinde ele alınmaktadır. Buna göre 
din, dindar bireyin davranışlarını öncelikli derecede belirleyen bir unsur 

30 Ashish Sharma - Aditya Kumar Shukla, “Impact of Social Messengers Especially Whatsapp 
on Youth a Sociologıcal Study”, IJARIIE 2/5 (2016), 368.

31 Nihat Oyman, “Sosyal Medya Dindarlığı”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 28 (2016), 140
32 Oyman, “Sosyal Medya Dindarlığı”, 129.
33 Ejder Okumuş, Gösterişçi Dindarlık (I�stanbul: Ark Yayınları, 2002),44
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olmayıp hakikatte bir araç olarak kullanılmaktır. Böylece dışa bağımlı olan 
birey, dini kendi çıkarları için fonksiyonel bir araç olarak kullanma eğili-
mindedir.34 Bu tarz dindarlık insanlar için sergilenen bir dindarlık olup 
tamamen samimiyetten uzaktır. Sosyal medyada görülen bu dindarlık 
dinin gösteriş boyutunun sergilendiği bir alan olabilmektedir. 35

Dinı� yaşantıdan uzak seküler bir bireyin bazı önemli dinı� gece ve 
günlerde sosyal medya üzerinden dinı� içerikli mesaj göndermesi ya da 
yayımlaması durumun magazinsel tarafını akıllara getirmektedir. Bir gün 
önce içki masasında paylaştığı bir fotoğraf sonrasında ertesi gün, dinı� 
önemli bir günle ilgili mesaj atılması veyahut Cuma namazına gitmeme-
sine ya da kılınışını dahi bilmemesine rağmen Cuma mesajlarının payla-
şılması gibi örnekler sosyal medyada karşılaşılabilen durumlardandır.36

Sosyal medya dindarlığı üzerine yapılan bir araştırmada katılımcı-
ların en çok kullandığı sosyal medya hesaplarında Facebook ve What-
sApp yaklaşık %80 oranlarıyla en yaygın uygulamalar olduğu gözlen-
miştir. Katılımcılar bu uygulamaları sırasıyla sohbet etme, mesajlaşma, 
gündemi takip etme, dini paylaşımları okuma, oyun oynama ve dinı� payla-
şımlarda bulunma gibi muhtelif cevaplar vermiştir. Sosyal medya kulla-
nıcılarının %49’u sosyal medyada dini tartışmalara katıldığı, %55’i dini 
bir soruya cevap aradığı, %98’i dua isteğine karşılık dua ettiği şeklinde 
cevap verirken belli bir sayıda kişiye gönderilince dileğinin kabul olacağı 
içerikli mesajları paylaşmadığını söyleyenlerin oranı ise %75’dir. Bununla 
birlikte ibadeti yapmamasına rağmen önemine binaen paylaşanlar %70, 
kendine gelen dinı� içerikli mesajlarla daima huzur bulanların oranı %7, 
asla bulmayanların oranı ise %44’tür. Ankete katılanların hurafe kaynaklı 
dini olgulara menfi tavır takındıkları gözlenirken dinin gerçek aslı� kaynak-
larından beslenen paylaşımlara daha olumlu yaklaştıkları gözlenmiştir.37

Yapılan araştırmada dinı� bayram ve kandillerde sosyal medya ağı 
üzerinden mesajlaşmada en çok Facebook ve WhatsApp uygulamalarının 
kullanıldığı belirtilmiştir. Yine aynı çalışmada sosyal medyada hurâfı� 
bilgilerin yer aldığını söyleyenlerin oranı %45 iken paylaşılan dinı� bilgi-
lerin Kur’ân’a dayanmadığını ifade edenlerin oranı ise %45’tir. Araştır-
maya göre katılımcıların dini bir soruyu hangi referanslara başvurarak 
çözüme kavuşturdukları hususundaki soruya imamlar, %14 ile en düşük 

34 Okumuş, Gösterişçi Dindarlık, 46.
35 Oyman, “Sosyal Medya Dindarlığı”, 140.
36 Bu konu ve örnekler için bk. Oyman, “Sosyal Medya Dindarlığı”, 141.
37 Oyman, “Sosyal Medya Dindarlığı”, 157-158.
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başvurulan kişiler olurken internet %42, kitaplar ise %69’dur.38 Yapılan 
araştırmada yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağlarında ilk sıraları 
Facebook ve Watsapp almıştır. WhatsApp’ın yaygınlığı telefon uygulaması 
olmasında etkili olduğu görülmüştür. Katılımcıların %80’i sosyal medyayı 
arkadaşlarıyla iletişime geçmek için kullandığını beyan etmiştir. Bununla 
beraber dini paylaşımları okuduğunu ve paylaşımlarda bulunduğunu 
söyleyenlerin sayısı da azımsanmayacak seviyededir. Yapılan araştırmada 
katılımcıların sosyal medyada dinle alakalı paylaşım ve söylemlere ilgisiz 
kalmadıkları, dini inanç ve söylemleri sosyal medya ortamına taşıdıkları 
görülmüştür. Yapmadığı bir ibadeti önemine dair paylaşanların oranı 
hiç paylaşmayanlara göre toplamda %70 olduğu dolayısıyla insanların 
çoğunluğunun yapmadığı bir ibadeti sosyal medyada duyurması kişilerin 
sosyal medya dindarlığını göstermektedir. Geleneksel dinı� anlayışta özel 
gün ve gecelerde bir araya gelerek toplumsal dayanışmayı sağlayan insan-
ların sosyal ağlar vasıtasıyla bu özel günlerde mesajlar gönderdikleri ve 
bu oranın da %38 ile Facebook ve %36 ile WhatsApp’da görüldüğü beyan 
edilmiştir.39 Sosyal medya dindarlığı hakkında yapılan bu araştırmanın 
ortaya koyduğu sonuçlar son bölümde ortaya koyacağımız anket verileri 
ve analizinde ilintili olduğu görülmektedir.

3. Sosyal İletişim Uygulamalarında Hadîs Paylaşımı Anketi
3.1. Anket Tekniği

Kullanımı 19. asra kadar giden anket tekniğinin ilk kullanımı 1912 
yılında I�ngiltere’de görülmektedir. Günümüzde kullanılan modern anket 
metotlarının kökleri ise anket araştırmasının üç temel kökünün geliştirilerek 
rafine edildiği 1930’lara rastlamaktadır. Buna göre örnekleme teknikleri, veri 
toplama teknikleri ve analizi üç temel kök örnek istatistiki olarak kullanıl-
mıştır. 40 Sosyal bilime ilişkin pozitivist anlayışla gelişen anket tekniği sosyal 
dünya hakkında nicel bilgi üreterek sosyal dünyanın ya da insanların görü-
nümünü betimler. Açıklama ve keşif içinde kullanılan bu teknik çok sayıda 
insana fikir, inanç, karakter ve yaşamları hakkında sorular sorar.41

Anketin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken unsurların başında 
görüşme sırasında bazı etkilerde bulunma ihtimalinden dolayı görüşmeci 

38 Oyman, “Sosyal Medya Dindarlığı”, 160-161.
39 Oyman, “Sosyal Medya Dindarlığı”, 161-163. 125-167.
40 W., Heer & E.D., Leeuw & �. Zouwen, “Methodological issues in survey research: a historical 

review”. BMS 64 (1999), 32.
41 Elif Kuş, Nicel - nitel araştırma teknikleri (Ankara: Anı Yayıncılık, 2012), 44.
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etkisi geldiği söylenebilir. Buna göre anketi düzenleyen kişilerin, ankete 
katılanların cevaplarına ön yargılı olmaları, kendi görüşünü araya koyma 
ihtimali, ses tonları, yüz ve mimik ifadelerinin muhatapta etkili olması gibi 
durumlar anketi cevaplayanları yönlendirebilir ve bunlara genel anlamda 
görüşmeci etkisi adı verilmektedir.42 Tarafımızdan yapılan online anket 
uygulamasıyla görüşmeci etkisinin en aza indirildiği tahmin edilmektedir.

3.2. Sosyal İletişim Uygulamalarında Hadis Paylaşımı Anket Analizi

246 katılımcıyla yapılan “Dijital Mesajlaşma Uygulamalarında Hadis” 
başlıklı ankete katılanların %2’si (5 kişi) I�lköğretim, %16,3 (40 kişi) orta 
öğretim, %59, 3 (146 kişi) U� niversite ve %22,4 (55 kişi) lisansüstü sevi-
yesine oldukları görülmüştür. Katılımcıların yaş aralıkları ise %35 (86 
kişi) 12-24, %48 (118 kişi) 25-40, %15 (37 kişi) 41-55 ve %2 (5 kişi) 56 
ve üzeri dolayındadır. Katılımcılara dijital mesajlaşma uygulamalarında 
paylaşılan hadisleri okumaları, bu platformlarda hadis paylaşmaları, 
paylaşılan hadislere itimatları, hadislerin kaynakları gibi muhtelif başlık-
larda sorular yöneltilmiştir.

3.2.1. Dijital Mesajlaşma Uygulamalarında Paylaşılan 
Hadislerin Okunması

Yapılan ankette katılımcılara “Dijital mesajlaşma uygulamalarında 
paylaşılan hadisleri okur musunuz?” şeklinde soru sorulmuştur. Grafik 
3.2.1. de ifade edildiği üzere katılımcıların büyük bir bölümümün sosyal 
mesajlaşma uygulamalarında paylaşılan hadisleri okuma meylinde 
oldukları görülmektedir. Bununla beraber veriler çaprazlama incelendi-
ğinde %3’lük olan asla okumam diyenlerin 12-40 yaş aralığında ve genel 
olarak üniversite seviyesinde oldukları gözlemlenmiştir.

Grafik 3.2.1.

42 �. Frey & S.M. Oishi, How to Conduct Interviews by Telephone and in Person (Thousand Oaks: 
Sage Publications, 1995), 24, 28.
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Buna göre %97’lik büyük bir kısmın paylaşılan hadı�sleri okudukları 
ve genel olarak “Asla okumam” diyenlerin 41 yaş ve üzerinde görülme-
mesi yaş arttıkça okuma eğiliminin de arttığı düşüncesine sebep olmak-
tadır.

3.3.2. Dijital Mesajlaşma Uygulamalarında Hadislerin 
Paylaşılması

“Dijital mesajlaşma uygulamalarında hadis paylaşır mısınız?” şeklin-
deki soruya katılımcıların genel eğilimi bazen ve hiç paylaşmadıkları 
yönündedir. Bununla beraber asla paylaşmayanların tamamı 55 yaş altı 
ve büyük bir çoğunluğu 12-40 yaş arasında olduğu görülmektedir. Her 
zaman paylaşan %2’lik kesimin farklı yaş gruplarına ait olmakla birlikte 
hepsinin eğitim seviyesinin orta öğretim olması eğitim seviyesinin 
arttıkça sosyal uygulamalarda hadı�s paylaşım meylinin azaldığını göster-
mektedir. Bu görüşü asla paylaşmam diyenlerin çoğunluğunun U� niversite 
ve lisansüstü seviyede olmaları da ayrıca desteklemektedir.

Grafik 3.3.2

3.3.3. Dijital Mesajlaşma Uygulamalarında Paylaşılan Hadislere 
Güven

“Dijital mesajlaşma uygulamalarında paylaşılan hadislerin doğru-
luğuna güvenir misiniz?” şeklindeki soruya katılımcıların genel eğilimi 
paylaşılan hadı�slere güven duydukları yönündedir. Bununla beraber 
“Asla güvenmem” diyen %5’lik kısmın tamamının üniversite ve lisansüstü 
öğrenim seviyesine sahip olmaları ve 12-40 yaş gruplarında bulunmaları, 



330 İSLAM VE YORUM V

İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

eğitim seviyesi arttıkça paylaşılan hadı�slere yaklaşımda daha temkinli 
olunduğunu bununla beraber özellikle 40 yaş sonrasında bu meylin azal-
dığı şeklinde bir fikir sunmaktadır.

Grafik 3.3.3

3.3.4. Kaynak Belirtilmeden Paylaşılan Hadislere Güven

Katılımcılardan “Dijital mesajlaşma uygulamalarında kaynak belir-
tilmeden paylaşılan hadislere itimat eder misiniz?” şeklindeki soruya 
“Her zaman güvenirim” diyenler %1’lik oranın altında kaldığı görül-
mektedir. “Asla güvenmem” diyenler ve bazen güveneceğini söyleyen-
lerin oranının %90’ın üzerinde olması kaynaksız paylaşılan rivâyetlere 
toplumun temkinli yaklaştığı anlaşılmaktadır.

Grafik 3.3.4
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3.3.5. Hadislerin Sürekli Paylaşımının Sıradanlaşmasına Etkisi

Ankette sorulan “Dijital mesajlaşma uygulamalarında hadislerin 
sürekli paylaşımı Müslümanların nazarında hadislerin sıradanlaşmasına 
sebep olacağını düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya katılımcıların 
yarıya yakını kesinlikle düşünmediklerini ifade ederken yarıdan fazlası 
bu soru karşısında hadislerin sıradanlaşmasına sebep olacağı yönünde 
görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle düşünüyorum” cevabı veren 6 kişiden 
beşinin üniversite, birinin ise orta öğretim, yine 25-40 yaş arasında ise 18 
kişiden üçünün orta öğretim ve altı olması eğitim seviyesi arttıkça sürekli 
hadis paylaşımının hadislerin sıradanlaşmasına sebep olacağı yönünde 
düşünenlerin arttığını göstermektedir.

Grafik 3.3.5

Bununla beraber 40-55 yaş arasında bu şekilde düşünenlerin son 
derece az olması ve 55 yaş üzerinde ise hiç bulunmaması eğitim seviyesi 
artsa dahi yaşın artmasıyla birlikte hadislerin paylaşılmasının hadislerin 
sıradanlaşmasına sebep olacağı şeklindeki düşünenlerin azaldığı gözlem-
lenmiştir.

3.3.6. Paylaşılan Bir Hadisin Daha Sonra Hatırlanması

Katılımcılara sorulan “Dijital mesajlaşma uygulamalarında paylaşılan 
bir hadisi okuduktan sonra hatırlayabilir misiniz?” şeklindeki soruya her 
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an hatırlayabilirim diyenlerin sayısı %9’u oluştururken bu grup genel 
olarak 40 yaş altını temsil etmektedir. Eğitim seviyesine göre katılım oranı 
göz önünde bulundurulunca üniversite mezunu olup da “Her an hatır-
larım” diyenlerin oranıyla eğitim seviyesi orta öğretim olanların oranı 
hemen hemen aynı gözükmektedir. Bu durumda paylaşılan hadı�slerin 
sonradan hatırlanmasında eğitim seviyesinin etkisi olmamasına rağmen 
yaş arttıkça hatırlama oranı ciddi anlamda azaldığı gözlemlenmektedir.

Grafik 3.3.6

Mezkûr soruya “Genellikle unuturum” diyenlerin oranı “Her an hatır-
layabilirim” diyenlerin yaklaşık olarak 5 katı olduğu gözlemlenmiştir. 
Paylaşılan hadisleri “Bazen hatırlarım” diyenlerdeki oran ile “Genellikle 
unuturum” diyenlerin oranı ankete katılanların dörtte birini oluşturmak-
tadır. Bu durum katılımcıların paylaşılan hadislerin daha sonradan unut-
maya daha meyilli olduklarını göstermektedir.

3.3.7. Paylaşılan Hadîslerin Dinî Bir Kimlik Sunmaya Çalışması

 Katılımcılar “I�nsanların dijital mesajlaşma uygulamalarında paylaş-
tığı hadislerle dini bir kimlik sunmaya çalıştıklarını düşünür müsünüz?” 
şeklindeki soruya “Kesinlikle düşünürüm” diyen %11’lik kısmın nere-
deyse tamamının üniversite ve lisansüstü öğrenim seviyelerinde olduğu 
görülmektedir. Bununla beraber “Bazen düşünürüm” ve “Asla düşünmem” 
diyenlerdeki ortaöğretim ve altı eğitim seviyesindeki katılımcıların, genel 



HADI�SLERI�N ANLAŞILMASINDA VE YORUMLANMASINDA DI��I�TALLEŞMENI�N ETKI�SI� 

<Bölüm Numarası><Akan U� stbilgi> 

333

bu profildeki kişilerin yaklaşık %80’ini oluştumaktadır. Bu durum ise 
eğitim seviyesi düştükçe insanların karşı tarafa yönelik paylaşılan hadı�s-
lerle dinı� bir kimlik sunma düşüncesinde azalama olduğu düşüncesine 
götürmektedir.

Grafik 3.3.7

3.3.8. Recep Ayının İlk Gecesi Hakkında Sorulan Mevzû 
Rivâyetin Paylaşımı

 Katılımcılara “Kim Receb ayının ilk gecesi akşamından sonra yirmi 
rekat namaz kılarsa Sırat’ı hesapsız geçer” (I�bn Kayyım el-Cevziyye, 
el-Menâru’l-Münı�f, 1/96; Ali Kari, el-Esrâru’l-merfû’a, 1/461) rivâyetini 
kaynaklarıyla birlikte sunarak bu hadisi sosyal mesajlaşma uygulama-
larında paylaşmaları hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Mezkûr rivâyet 
kaynaklarda mevzûʻ (uydurma) rivâyet olarak geçmektedir. Rivâyetten 
sonra belirtilen kaynaklarda mevzûʻ rivâyetlerin toplandığı kaynaklardan 
olup ilgili yerlerde müellifler tarafından da uydurma olduğu belirtilmiştir.
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Grafik 3.3.8

Bu rivâyete43 ankete katılanların yarısının “Asla düşünmem” şeklinde 
cevap verdiği ve böyle cevap verenlerin çeşitli yaş ve eğitim seviyelerine 
sahip olduğu gözlemlenmiştir. Buna göre mezkûr uydurma rivâyeti “Asla 
paylaşmam” diyenlerin genel durumu eğitim seviyesine göre ciddi bir 
farklılık göstermemektedir.

Sonuç
20. asrın son çeyreğinde keşfedilen ve 21. asrın ilk yıllarından itibaren 

tüm dünyada yayılan internetin sosyal hayatın neredeyse her alanında 
kullanıldığı görülmektedir. I�nternetin kullanım alanının bu kadar kısa 
sürede hızlı bir şekilde artmasında, genel anlamda bilgiye ulaşım ve onun 
aktarımındaki işlevselliğinin rolü büyüktür. I�nternetle birlikte gelişen 
sosyal medya ve çeşitli uygulamalar hayatın her anında belli başlı bilgi-
lerin paylaşılmasına olanak sağlamıştır. Kullanım alanı her geçen gün 
artan sosyal medyada Facebook, WhatsApp, Telegram gibi sosyal mesaj-
laşma uygulamalarının pratik ve maddi olarak uygun olması insanların 
bu uygulamalara yönelimini artırmıştır. Bunlar gibi sosyal mesajlaşma 

43 Muhammed b. Ebû Bekir I�bn Kayyım el-Cevziyye, el-Menâru’l-munîf fî taṣḥîḥ ve’ḍ-ḍaîf, thk. 
Abdulfettah Ebû Gudde (Halep: Mektebetü’l-Matbûâti’l-I�slâmiyye, 1970), 1/96; Nureddin 
Ali b. Muhammed Molla Ali el-Kârı�, el-Esrâru’l-merfûʻa fî’l-aḫbâri’l-mevḍûʻa (Beyrut: Dâ-
ru’l-Emâne, 1971), 1/461.
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uygulamalarında her bilginin kolaylıkla gönderilmesi ve paylaşılması 
I�slamı� bilgilerinde insanlar tarafından kolaylıkla gönderilmesine olanak 
sağlamıştır.

Bu platformlarda I�slamı� bilgilerin paylaşım ve aktarımında hadı�slerin 
önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Zira Hz. Peygamber’in ashâbına 
bilginin aktarımını salık verdiği zikredilmektedir. Kendisinden sadır olan 
bilgiyi sonraki nesle aktarılması yönündeki telkin, nasihat ve bu husus-
taki teşvikleri, Müslümanları I�slam’ın ilk dönemlerinden itibaren hadı�s-
lerin paylaşımına ve sonraki nesillere nakledilmesine yönlendirmiştir. 
Bununla beraber Hz. Peygamber’in kendi adına yalan uydurma, dolayı-
sıyla O’na ait olmayan bir sözün yayımı hususundaki beyanları Müslü-
manları bu konuda titiz davranmalarına sebep olmuştur.

Rivâyetlerin sosyal medyada aktarımı ve yayılmasıyla alakalı öne 
çıkan hususlardan biri de rivâyetlerin manayla nakli ya da ihtisâr edilerek 
belli bir kısmının aktarımı konusu olduğu görülmektedir. Zira rivâyetin 
belli bir kısmının alınarak paylaşılması siyak-sibak ilişkisine zarar vererek 
mananın bozulmasına sebep olabilmektedir. Yine sosyal medyada rivâ-
yetlerin mana ile yazımı, tercümeye dikkat edilmemesi hadı�sin yanlış 
anlaşılmasına sebep olabilecek hususlardandır. Bu konuda I�slam alim-
lerinin çoğunluğunun tutumu manayı bozmayacak ve rivâyetin genel 
bütünlüğüne zarar vermeyecek aktarımların imkanı yönünde olduğu 
görülmüştür.

Rivâyetlerin sosyal iletişim uygulamalarında paylaşılması hakkında 
bu alanda ilk sayılabilecek çalışmalardan olabilecek anket çalışması 
bizlere kesin bilgiler vermese de toplumun bu platformlarda paylaşılan 
hadı�sler hususunda eğilim ve davranışları hakkında belli fikirler sunmak-
tadır. Buna göre ankete katılanların büyük çoğunluğu sosyal mesajlaşma 
uygulamalarında paylaşılan hadı�sleri okuma meylinde oldukları görül-
müştür. Bu gruba girmeyen az bir yüzdeliğin ise genel durumu üniver-
site ve üzeri eğitim seviyesine sahip oldukları bilgisine ulaşılmıştır. Hadis 
paylaşımı hususunda ise eğitim seviyesi ile hadı�s paylaşımı arasında ters 
bir ilişki olduğu görülmektedir. Zira asla paylaşmam diyenlerin çoğunlu-
ğunun eğitim seviyesinin U� niversite ve üzeri olması mezkûr bilgiyi ayrıca 
desteklemektedir. Paylaşılan hadı�slere güven hususunda ise eğitim sevi-
yesi arttıkça paylaşılan hadislere daha temkinli yaklaşıldığı gözlemlense 
de 40 yaşından sonra bu tutumun azaldığı gözlemlenmiştir.
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Ankete katılanların yaklaşık yarısı kaynaksız paylaşılan hadı�slere 
güvenmeyeceğini söylerken diğer yarısı “bazen” “çoğu zaman” ve “her 
zaman” güvendiğini belirtmiştir. Her zaman güvenenlerin oranının çok 
düşük olması toplumun genel eğilimin kaynaksız paylaşılan hadı�slere 
temkinli yaklaştıklarını göstermektedir. Bununla birlikte ankette kaynak 
belirtilerek verilen ve katılımcılara paylaşım hususundaki fikirleri sorulan 
mevzûʻ rivâyeti “Bazen”, “Çoğu zaman” ve “Her zaman” paylaşırım diyen-
lerin oranının % 50 olması kaynak belirtilen mevzûʻ rivâyetin paylaşım 
oranın yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Sosyal mesajlaşma uygulamalarında paylaşılan hadislerle karşı tarafa 
dinı� bir kimlik sunma yönündeki soruya cevap verenlerden “Kesinlikle 
düşünürüm” diyenlerin neredeyse tamamının üniversite ve üzeri eğitim 
seviyesine sahip olması, eğitim seviyesi arttıkça karşı tarafın hadı�s payla-
şımıyla dinı� kimlik oluşturmaya çalıştığı yönünde bir düşünceye temayül 
olduğunu göstermektedir. Bu yöndeki bir görüşü “Bazen düşünürüm” ve 
“Asla düşünmem” diyenlerdeki genel orana göre yüksek olan ortaöğretim 
ve altı eğitim seviyesine sahip olmaları da ayrıca desteklemektedir.
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1. Giriş
1.1. Gerçeklik Tasavvuru

Felsefı� bir kavram olan gerçeklik (reality), “insan bilincinden bağımsız, 
somut ve nesnel olarak var olanların tümü” için kullanılmıştır.1 Tanıma 
göre gerçeklik (reality), tümel bir durumu açıklayan bir kavramdır. Buna 
karşılık gerçek (truth) ise tikel ve yerel bir durumu açıklayan bir kavram 
kabul edilir. O� rneğin “şu kitap gerçektir” denildiğinde taraflarca görülen 
belirli bir varlıktan söz edilmiş olur. Ancak aynı zamanda “kitap” lafzı, 
tümel bir gerçekliğe sahip kitap kavramını zihne getirir. Bu bakımdan 
gerçeklik, varlıklara ait tümel kavramı ifade etmiş olmaktadır.

Gerçeklik (reality) kavramı, Eski Çağlardan beri görünüş (appe-
arance) dikotomisi içerisinde ele alınmış ve algılanan ile nesnel olan 
arasındaki farklılık bağlamında tartışılmıştır. Modern zamanlarda görü-
nüşün, gerçekliğin kendisi olduğu teziyle bu dikotomi aşılmaya çalışılmış 
olsa da algılayanın içerisinde bulunduğu bütün kişisel ve çevresel faktör-
lerden soyutlanarak kavranabildiği iddiası tartışılmaya devam etmiştir.

Gerçeklik kavramı, insan bilincinin dışında bağımsız bir varlığı ifade 
etse de tanımlayan öznenin yine insan olması, zorunlu olarak bilinç ve 

1 Orhan Hançerlioğlu, “Gerçeklik”, Felsefe Ansiklopedisi -Kavramlar ve Akımlar- (I�stanbul: 
Remzi Kitabevi, ts.), 2/220.

FIKHIN AKDİ İŞLEMLERDEKİ  
GERÇEKLİK TASAVVURU VE DİJİTAL OLGU  
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bilinç dışı gerçeklik alanlarının belirmesine yol açar. Kaldı ki gerek algı-
lanma şeklinde gerekse insanın bilgi ve bilinciyle bilinç dışı gerçeklik 
üzerinde değişiklikler yapmak mümkün olduğu gibi, bilinç dışı gerçekliğin 
sahip olunan bilgi anlayışı sebebiyle farklı tasvirlere konu edilme olasılığı 
da bulunmaktadır. Bu durum, bilgi teorisi ve yönteminin (epistemolojik 
farklılıklar) bilinç dışı gerçekliği kendine özgü bir görünürlük içerisinde 
açıklayabildiğini kabul etmeye zorlamaktadır. Bütün bu karşılıklı etki-
leşim hali, sınırlı görünüşler/sınırlı ve değişebilen gerçeklik kavramını 
karşımıza çıkarmaktadır.

Bütün ilmi disiplinlerde olduğu gibi genel olarak I�slam bilimlerinde 
de bir geçeklik tasavvuru bulunmaktadır. Bu gerçeklik tasavvurunun 
coğrafya, dil, kültür ve teknoloji etkenleri altında geliştiği ve yine bu 
etkenler altında değiştiği söylenebilir. Fıkhın gerçeklik tasavvuru veya 
konumuz özelinde fıkhın akdi işlemlerdeki gerçeklik tasavvurunun bu 
etkenlerden bağımsız olduğunu söylemek mümkün değildir.

Fıkıh ilmi Cabirı�’nin ifadesiyle beyan bilgi sistemi içerisinde yer alır. 
Bu özelliğinin bir gereği olarak lafız-mana ve asl-fer’ kavramları bilgi 
üretim yöntemine hâkim epistemolojik nitelikli kavram çiftleridir.2 Bu 
kavram çiftleri esas/asl ve ikincil/tâbi şeklinde örüntülenmiş bir episte-
molojik çerçeve kurgular. Bu bağlamda lafız, mananın belirlenmesinde; asl 
da fer’in mahiyetinin ve hükmünün belirlenmesinde esastır. Bu düşünme 
biçimine uygun olarak tedvin döneminde eşyayı ve olguları açıklamak için 
epistemolojik belirleyiciliğe sahip cevher ve araz kavramlarının beyan 
bilgi sistemine monte edildiği görülmektedir. Bu kavram çiftinde cevher 
esas olanı, araz ise değişken olanı temsil eder. Tıpkı lafız ve “asl”ın esas; 
mana ve fer’in tali ve değişen unsur oluşu gibi…

Bu epistemolojide cevher, yan yana gelerek cismi meydana getiren 
ve daha küçük birime bölünemeyen en küçük birimi oluşturur. Cevherler, 
türdeş nitelikli olup başkasına bağlı olmayan bir varlığa sahip kabul 
edilirler. Arazlar ise ancak bir cevher ile ilişkilenerek var olabilen, 
değişken, iki anda bulunamayan renk, koku, tat, şekil, hareket ve hare-
ketsizlik vs. gibi cevhere tâbi olan unsurlardır. Teoriye göre cevherlerin 
türdeş olması, bir araya gelerek oluşturdukları cisimlerin benzer olma-
sını zorunlu kılar. Bu durum büyüklük, şekil, ağırlık, sertlik, koku, renk vs. 
gibi farklılıklara sahip cisimlerin oluşumunu açıklamaya imkân vermez. 

2 Muhammed A� bid Câbirı�, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, çev. Burhan Köroğlu vd. (I�stan-
bul: Kitabevi Yayınları, 2000), 231.
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Bu sebeple cevherlerin arazlarla birlikte ele alınması zorunludur. Diğer 
bir ifadeyle türdeş olan cevherlerin diğerlerinden ayrışıp farklı bir varlık 
niteliği taşıyan cisimler oluşturmaları arazlara bağlıdır. Cisimler arasın-
daki farklılık, arazların farklılığına dayanmaktadır. Esasen araz olmadan 
cevherin varlığını tasavvur imkânı bulunmadığından cevherlerin araz 
öncesi varlığından da söz edilemez. Bu durum arazlar gibi cevherin de 
hâdis olduğunu gösterir. Sonuç olarak cevher-araz kavram çifti ile açık-
lanan cismin ve bu cisimlerden meydana gelen âlemin ezeli olmadığı sonu-
cuna ulaşılır. Değişkenlik kavramıyla âlemin hâdis oluşunu açıklayan teori, 
bu şekilde Allah’ın varlığının ispatına ulaşır. Teoride değişken, sonradan 
olanı (hadis), tanrı ise sabit olanı temsil eder. Sabit olmak tanrıya özgü bir 
kemal niteliği olarak epistemik bir değer kazanır. Cevher-i fert teorisinin 
oluşturduğu nihai düşünüş, tanrının asl, insan dahil olmak üzere bütün 
âlemin fer’ niteliğiyle yer aldığı bir epistemoloji şeklinde belirir.

Kelam ilminin cevher-araz kavram çiftine dayanan epistemolojisi, 
Kur’ân’ın Allah-evren-insan ilişkisine dair getirdiği dünya görüşünü 
savunmak için geliştirilmiştir. Buna rağmen teorinin Kur’ân’ın getirdiği 
dünya görüşünü asl-fer’, esas-tali, sabit-değişen eksenindeki bir yoruma 
tabi tuttuğu da göz ardı edilemez. Bu bağlamda kelam ilminde Allah-
insan ve evren bağlamında tartışılan “kudret”, “istitaat” “irade”, “hüsün”, 
“kubuh”, “tabiat”, “adet”, “sebeplilik” kavramları, cevher-i fert teorisine 
uygun yorumlanmıştır. Bu yorumlar I�slam ilimlerinin bir taraftan epis-
temolojisini oluştururken diğer taraftan Müslüman zihnin kozmolojisini 
belirlemiştir. Diğer bir ifade ile gerçeklik algısını şekillendirmiştir.

Bu değerlendirmelere göre fıkhın da dahil olduğu I�slam ilimlerinde 
oluşan gerçeklik algısı hakkında şu tespitleri yapmak mümkündür:

1. Varlık, yoktan var etme fiili ile vücut bulmuştur. Bu itibarla Allah 
esas ve belirleyicidir. Varlık ise talidir.

2. Varlık sonradan yaratılmış olma özelliğinin gereği olarak kendi-
sinden kaynaklanan bir sürekliliğe sahip değildir.

3. Varlığın sürekliliği yeniden yaratma şeklinde gerçekleşir, daima bir 
yaratıcı faili gerektirir. Bu süreklilik daima ardışık yeniden yaratma ile 
sağlanır. Bu bakımdan görünüşteki süreklilik özsel (zâtı�) değildir.

4. Kelam mezhepleri arasında hüsün ve kübuh kavramlarıyla sürdü-
rülen tartışma, eşya/fiillerin özsel (zâtı�) bir tabiatının olup olmadığına 
ilişkindir.
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5. Gerçekliğe beyan ile ulaşılır. Beyan Şâri’in hitabında yer bulmuştur. 
Beyanda asl olan lafızdır. Bu bakımdan lafzın delaleti daha güçlü bir 
gerçekliği yansıtır.

6. Şâri’in beyanın tikel unsuru (lafız, nazım) ile kurulan irtibat külli 
olan (mekâsıd) ile kurulan irtibattan daha kuvvetli bir gerçeklik sunar. Bu 
sebeple fıkhi kıyas, maslahat, istihsan, mekâsıd vs. gibi külli değerlendir-
meleri konu edinen delillerden daha güçlü kabul edilmiştir.

1.2. Otonom Sistemler/ Ajanlar
1.1.1. Fütürist Edebiyat ve Somut Uygulamalar

Otonom sistemler robot teknolojisi ile gündeme girmiş ve kimi fütü-
rist edebiyatçılar tarafından “süper otomatik makine” (the Super Auto-
matic Machine) kısaltması ile SAM olarak adlandırılmıştır. Robot SAM 
otonom bir varlıktır. Elektrik ve su faturası ödemekte, iş başvuruları 
almakta ve insanlara ödeme yapmaktadır. Bir banka hesabı bulunmakta 
ve son olarak vergi ödemektedir. Arvid �ense ve Mariye Caye gibi sanatçı-
lara göre bu, SAM’ı bir bağımsız ekonomik varlık yapar. SAM hem organik 
hem teknolojik bileşenleri içerir. SAM’ı tasnif etmeyi bu kadar güçleş-
tiren şey budur. Eser, otonom sistemlerin bağımsız varlıklar olduklarında 
haklara ve yükümlülüklere sahip olup olamayacaklarına dair fütüristik 
fikri sorguluyor.3 Belli oranda fütürist imgeler taşıyan akıllı teknolojiler 
yapay zekâ araştırma alanıyla ilgilidir. Bu alandaki öncelikli hedeflerden 
biri, insan zekâsını makinelerde kopyalamaktır. Bu tutkunun ne kadar 
büyük ve karmaşık olduğu ortaya çıkınca, yapay zekâyı insan zekâsıyla 
tam anlamıyla eşleştirme umudu ortadan kalkmıştır.4 Bununla birlikte 
gelinen noktada otonom sistemler, dijital bir olguya dönüşmüştür ve bazı 
sınırlılıklara karşın temel yönelim, otomasyondan otonomiye doğru evril-
miştir.5

3 Liisa �anssens, “A Prospect Of The Future. How Autonomous Systems May Qualify As Legal 
Persons”, BEING PROFILED: COGITAS ERGO SUM: 10 Years of Profiling the European Citizen 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018), 116. 

4 �anssens, “A Prospect Of The Future. How Autonomous Systems May Qualify As Legal Per-
sons”, 117.

5 Wolfgang Bibel, “General Aspects of Intelligent Autonomous Systems”, Intelligent Auto-
nomous Systems, ed. Dilip Kumar Pratihar - Lakhmi C. �ain, thk. �anusz Kacprzyk, Studies 
in Computational Intelligence (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010), 1. 
“trend from automation towards autonomy”
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1.1.2. Otonom Sistem Örnekleri

Otonomiye birçok örnek ortaya çıkmıştır. Saatler yaz saatinden kış 
saatine otomatik geçiş yapmaktadır. Birçok şehirde insansız metrolar 
yaygınlaşmıştır. Hamburg örneğinde olduğu üzere limanlarda otonom 
lojistik kargo sistemleri kurulmuştur. Araçlar bakım rutinlerini sahiple-
rine otomatik olarak hatırlatmaktadır. Uluslararası Uzay I�stasyonundaki 
veya diğer uzay araçlarındaki birçok sistem işini özerk olarak yapmak-
tadır. O� zellikle internet ortamı, mesajlaşma, sistem yamaları indirme, 
web sayfa veri analizi, virüs tarayıcılığı gibi birçok görevi yerine getiren 
otonom ajan/birimlerle doludur.6 Bazı araştırmacıların işaret ettiği gibi, 
akıllı çamaşır robotu, şoförsüz otonom araçlar, insansız hava araçları 
günümüzde hala yarı otonom sistemler halinde olsalar da yakında kendi 
kendine kalkabilen ve inebilen uçaklar ve e-navigasyon (kendi kendine 
seyir yapan) kabiliyetli gemiler bu örneklere eklenecektir.7 Yine Amazon 
şirketinin ticari hayatta kargo-kurye işlemlerinin dronlar aracılığıyla 
gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yaptığı ifade edilmektedir. 8

Küresel teknoloji firmaları (Google, Microsoft ve Apple) yapay zekâ 
araştırma grupları oluşturarak bu alanda çalışan firmalara ciddi yatı-
rımlar yapmıştır.9 Otonom sistemlerin amaçları doğrultusunda kendi 
başlarına iş yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi için amaç çıkarsama 
(goal reasoning) ve karar verme (decision making) sistemleri üzerinde 
yoğun çalışmalar sürdürülmektedir.10 Bu bağlamda Facebook, 2013 yılı 
sonunda bir yapay zekâ laboratuvarı kurarak makine öğrenme (machine 
learning) alanının ileri gelen bilim insanlarını toplamıştır.11

1.1.3. Otonom Sistemlerin Yapısı

Yapay zekânın oluşturduğu otonom yapılar, sistem veya ajan kavram-
larıyla ifade edilmektedir. Akıllı teknolojiler alanında sistem (system) 
terimi genel olarak programlar, makineler, bir ortamdaki aracılar 

6 Bibel, “General Aspects of Intelligent Autonomous Systems”, 1-2.
7 Okan Topçu, “Intelligent Autonomous Systems (Akıllı Otonom Sistemler)”, Turkish Navy Ma-

gazine (in Turkish) 622 (2015), 18.
8 Topçu, “Intelligent Autonomous Systems (Akıllı Otonom Sistemler)”, 22.
9 O� rneğin 2014 yılı içinde Google tarafından alınan 12 firmanın 8’i robotik (ve yapay zekâ) 

alanında çalışan firmalardır Topçu, “Intelligent Autonomous Systems (Akıllı Otonom Sis-
temler)”, 21.

10 Topçu, “Intelligent Autonomous Systems (Akıllı Otonom Sistemler)”, 19.
11 Topçu, “Intelligent Autonomous Systems (Akıllı Otonom Sistemler)”, 22.
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(agents), organizasyonlar vb. anlamlarda kullanılır. Sistem ile ajan (agent) 
genel olarak eş anlamlı kullanılsa da zekâ, sistemden daha çok “agent”-
lara nispet edilir.12 Varlığını kuşatabilen bir çevre içerisinde hareket 
edebilmek ajanın karakteristik bir özelliğidir. Tipik olarak bir ajan bir 
miktar girdiye ulaştıktan sonra hareket eder. Bu basit bir program girdisi 
olabildiği gibi daha genel olarak çevreden sensorlar aracılığı ile toplanan 
algılar (perceptions) da olabilir. Benzer şekilde hareket, program çıktı-
sından ibaret olabilir veya yine daha genel olarak ajanın aktüerleri aracı-
lığı ile çevrede değişikliği zorlayabilir.13 Ajanların hareketleri tipik olarak 
gerçekleştirilen algı/kavrama (perceptions) kadar ajanın durumuyla iliş-
kilidir. Bazen karar (decision) olarak da adlandırılan bu ilişki, hesaplama 
araçları yoluyla olduğu kadar ajanların fiziksel ve fonksiyonel tasarımları 
yoluyla ajan anlayışımızda gerçekleşir.14

Akıllı Otonom Sistemler (Intelligent Autonomous Systems), akıllı ve 
interaktif etmenler/ajanlar (intelligent agents) üzerinden modellenir. 
Akıllı otonom sistemlerin etmen karakteristiklerinin otonomi, adap-
tasyon, sosyallik ve konumlanmışlık olduğu ifade edilir. Bu özelliklerden 
“Otonomi (autonomy), akıllı sistemin kendi başına hareket etmesi ve 
yerine getireceği hareketlerin nerdeyse tamamının kendisi tarafından 
belirlenmesidir. Adaptasyon (adaptivity) akıllı sistemin değişen çevre 
koşullarına uyum sağlamasıdır. Sosyallik (sociability) bir akıllı sistemin 
diğer bir sistemle veya insanla etkileşime girebilme yeteneğine sahip 
olmasıdır. Konumlanmışlık (situatedness) ise, bir etmenin/ajanın çevre-
sinden aldığı sensor verisini kullanarak çevresini etkileyecek eylemlerde 
bulunabilmesidir.15

Akıllı Otonom Sistemler bakımından otonomi, anlamlı kontrol 
(meaningful control) kavramı ile ifade edilmektedir. Anlamlı kontrolün 
ise güç ve içgörü (power and insight) ile sağlandığı16 esas alındığında bir 
sistemi otonom kılan temel belirleyicinin amaç çıkarımı (goal delibera-
tion) olduğu görülmektedir. Bir akıllı sistemin amaç çıkarımı, peşinden 
gideceği amacı belirleyebilmesidir. Bunun için akıllı ajanın/etmenin 

12 Bibel, “General Aspects of Intelligent Autonomous Systems”, 6.
13 Bibel, “General Aspects of Intelligent Autonomous Systems”, 8-9.
14 Bibel, “General Aspects of Intelligent Autonomous Systems”, 9.
15 Topçu, “Intelligent Autonomous Systems (Akıllı Otonom Sistemler)”, 22.
16 �anssens, “A Prospect Of The Future. How Autonomous Systems May Qualify As Legal Per-

sons”, 117.
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çevreden aldığı verileri kendisinin işlemesi, yeni bilgiler edinebilmesi ve 
önceliklerini belirleyebilmesi gerekmektedir. Durumsal farkındalık (situ-
ational awareness) olarak adlandırılan bu yeteneğin kazanılması ile akıllı 
ajan/etmen çevreden aldığı verileri kendi amaçlarına uygun kullanabile-
cektir.17 Bu işlemi gerçekleştirirken komut almasına gerek kalmayacaktır. 
Bu bağlamda Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada ilk defa Türk 
yapımı SI�HA komut almadan bir hareket icara etmiştir.18

Askeri operasyonlardan ticari faaliyetlere kadar birçok alanda aktif 
rol almaya başlayan ve gün geçtikçe otonom özellikleri belirginleşen 
akıllı ajanların/etmenlerin gerçekleştirdikleri işlemler, insanın özgürlük 
ve güvenliğinden hukuki mahiyetine kadar birçok bakımdan tartışılmayı 
gerektirmektedir.

2. Akdi İşlemlerde Kişi (Şahıs)

Fıkıh, kelam ilminden aldığı epistemolojiye dayanan gerçeklik tasav-
vuruna uygun olarak akdi işlemleri düzenlemiştir. Bu sebeple fıkhın 
gerçeklik tasavvurunun analizini akitler üzerinde yapmak mümkündür. 
Bunu bütüncül olarak akit teorisi ile yapmak mümkün olduğu gibi akdin 
unsurlarına ilişkin bir çalışmayla da benzer bir tespitler yapılabilir. Bu 
çalışmamızda fıkhın gerçeklik tasavvurunu akdin tarafı/kişisi özelinde 
tahlil etmek ile yetineceğiz.

2.1. Fıkıhta Kişi İçin Kullanılan Kavramlar

Fıkıh ilmi, kişi kavramını ifade etmek için “şahıs”, “zât”, “zimmet” ve 
“mükellef” kavramlarını kullanmıştır. Bunlar kısaca şu şekilde açıklana-
bilir:

a. Şahıs: Fıkhın kişi kavramını ifade etmek için kullandığı “şahıs” (ç. 
şuhûs ve eşhâs), uzaktan görülen insanın karartısı, bir şeyin gözle görülen 
cüssesi, cismi ile somutlaşan varlığı için kullanılmıştır.19 Şahıs, sureti ve 
hacmi olan cisimdir. Şahıs kelimesi, esas itibariyle başkalarından ayrılan 

17 Topçu, “Intelligent Autonomous Systems (Akıllı Otonom Sistemler)”, 22.
18 “Drones may have attacked humans fully autonomously for the first time | New Scientist” 

(Erişim 16 Ağustos 2021).
19 Abdurrahman el-Ferâhı�dı� Halil b. Ahmet, Kitâbu’l-ayn (yy.: Dâru mektebeti’l-hilâl, ty.), 

“ş.ḫ.ṣ”, 4/165; Ebû Bekr Muḥammed b. el-Ḥasen I�bn Düreyd, Kitâbu Cemhereti’l-Luġa (Bey-
rut: Dâru’l-’I�lm li’l-Melâyı�n, 1987), “ḫ.ş.ṣ”, 1/601.
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belirli bir zât, muayyen bir hakikati kastetmek için kullanılabilir.20 I�nsan 
için olan kullanımında insanın zatı kastedilir.21 I�ri cüsseye sahip olmak 
anlamı da bulunan kelime, “müşahhas” formunda mecazi olarak bir şeyi 
“belirginleştirmek/tayin etmek” anlamı kazanmıştır.22 Fıkıh kaynakla-
rında ise “şahıs” kelimesi, sözlük anlamına uygun olarak bir hukuki iliş-
kiye taraf olan insan için kullanılmıştır.

b. Zât: Arapça bir kelime olan zât lafzı, “sahip” manasına gelen “ذو” 
lafzının müennesinden nakledilmiş müstakil bir lafız kabul edilmiştir. 
Buna uygun olarak “قديم محدث“ ve ”ذات   denilmiştir. Kelimenin ”ذات 
kökeni ile ilgili diğer görüşe göre ise zât lafzındaki “ت/te”, vakit (الوقت) 
ve mevt (الموت) lafızlarında olduğu gibi kelimenin aslındandır.23 Bilin-
meye ve kendisinden haber verilmeye elverişli olan şeye zât denilmiştir.24 
Buna uygun olarak zât temelde iki anlamda kullanılmıştır. Bunlardan ilki, 
bir şeyi o şey kılan temel esas yani mahiyet anlamıdır. Bu anlamda zât, 
bir şeyi diğerlerinden ayıran ve hususi kılan şeydir. Bu bağlamda “ذات 

 denildiğinde arazdan soyutlanmamış haliyle o şeyin aynı ve nefsi ”ال�سيء
kastedilmiş olur.25 Diğeri ise, ma’dûm veya mevcut olsun isimlerin veya 
sıfatların kendisine istinat ettiği şeydir. Mevcut olmayan (ma’dûm) zâta, 
“anka kuşu” örnek verilmiştir. Mevcut olan zât ise iki kısma ayrılmaktadır. 
Bunlardan biri, mahza mevcut olan Allah’ın zâtıdır. Diğeri ise ma’dûma 
katılan (mülhak) yaratılmışların zâtıdır.26

Zât ve şahıs lafızları arasında ise umum-husus ilişkisi bulunmaktadır. 
Zât, cisim olan ve olmayan şeyler için kullanılabilmesi sebebiyle“şahıs” 
lafzından daha umumidir. Şahıs ise sadece cisim için kullanılır.27 Fıkıh lite-

20 Eyyûb b. Musa el-Huseynı� el-Kefevı� Ebu’l-Bekâ, el-Külliyyât -Mu’cem fi’l-mustalahât 
ve’l-furûki’l-luğaviyye (Beyrut: Müessestu’r-risâle, 1998), “Şaḫṣ”, 1/540.

21 Ebu’l-Bekâ, “Şaḫṣ”, 1/325.
22 Cârullah Ebi’l-Ḳâsım Muḥammed b. ʿ Omer ez-Zemaḫşerı�, Esâsu’l-Belâğa (Beyrut: Dâru’l-Ku-

tubi’l-ʿI�lmiyye, 1998), “s̠.ḫ.ṣ”.
23 Eyyûb b. Musa el-Huseynı� el-Kefevı� Ebu’l-Bekâ, el-Külliyyât -Mu’cem fi’l-mustalahât 

ve’l-furûki’l-luğaviyye (Beyrut: Müessestu’r-risâle, 1998), “Ẕât”, 1/454.
24 Ebu’l-Bekâ, “Ẕât”, 1/454.
25 Ali b. Muhammed es-Seyyid eş-Şerı�f Cürcânı�, Mu’cemu’t-ta’rîfât (Kahire: Dâru’l-fadı�le, ty), 

“Zât”, 93.
26 Muhammed Ali et-Tehânevı�, Keşşâfu ıstılahâti’l-fünûn ve’l-ulûm (Beyrut: Mektebetu lübnân 

nâşirûn, 1996), “Zât”, 1/867.
27 Cürcânı�, “Zât”, 93.



DI��I�TALLEŞME VE FIKIH I�LI�ŞKI�SI� BAG� LAMINDA GU� NCEL MESELELER 

<Bölüm Numarası><Akan U� stbilgi> 

351

ratüründe zât kelimesinin yukarıda belirtilen sözlük anlamlarına uygun 
olarak “Allah’ın zâtı”, “eşyanın/malın zâtı” “…kavramın zâtı” şeklinde 
kullanıldığı görülmektedir. Fıkıh kaynaklarındaki kullanımlar üzerinde 
yaptığımız incelemede akdi ilişkinin tarafı, diğer bir ifadeyle kişi anla-
mında zât lafzının yaygın bir kullanımını tespit edemedik.

3. Ẕimmet: Kınamak anlamına gelen “ẕ-m-m” ( َّ
-fiilinden türe 28(ذم

tilen zimmet (zimme), zayi edilmesinden dolayı kınama (zemm) gereken 
her hareketi betimlemek için kullanılmıştır. Kelimenin çoğulu ise “zimâm” 
ve “zimem” şeklindedir.29 “Zimâm” zayi edildiğinde sorumluluk doğuran 
dokunulmaz şey anlamındadır. Sözünden caymanın sorumluluk diğer 
bir ifadeyle kınanmayı gerektirmesi sebebiyle “söz verme”ye (ahd/العهد) 
zimmet denilmiştir. Bu anlamda kendileriyle anlaşma yapılmış gayrimüs-
limlere “ehlü’z-zimme” adı verilmiştir.30

Cürcânı�, zimmetin bir şeyin vasfı veya zâtı şeklinde terimleştirildi-
ğine işaret etmektedir. Vasıf yönü ön plana çıkarıldığında zimmet, kişinin 
(şahıs) kendisiyle hak ve ödevlere ehil olduğu vasıf şeklinde tanımlanır. 
Zât açısından ise zimmet, “ahdi bulunan nefs” şeklinde tanımlanmıştır. 
Çünkü diğer canlılardan farklı olarak insan, hak ve sorumluluğa elverişli 
bir zimmet ile doğmuştur.31

Tanımlardan birinde vurgunun “vasf”a diğerinin “zât/kişi”ye yapıl-
ması ortak noktanın dini/hukuki sorumluluk olduğu gerçeğini değiştir-
memektedir. Diğer taraftan her iki yaklaşım biçiminde de “ahd”, sadece 
insana özgüdür. Zimmetin insana özgülenmesinin sebebi ise zimmetin 
konuşmak (nutk) ve idrak kabiliyeti gibi insan cinsinden ayrılmayan bir 
özellik barındırması ile yakından bağlantılı olduğu söylenebilir. Bütün 
fıkıh ekolleri temyiz ve teklif bulunduğunda insanın zimmet doğuran 
vasfa sahip ve zimmet sahibi kişi olduğunu kabul etmişlerdir.32

28 Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed Ezherı�, Tehzîbu’l-luğa (Mısır: ed-Dâru’l-Mısriyye li’te’lı�f 
ve’t-terceme, 1964), “ẕ.m.m.”, 14/415-416.

29 Eyyûb b. Musa el-Huseynı� el-Kefevı� Ebu’l-Bekâ, el-Külliyyât -Mu’cem fi’l-mustalahât 
ve’l-furûki’l-luğaviyye (Beyrut: Müessestu’r-risâle, 1998), “Ẕimme”, 1/453.

30 Ezherı�, “ẕ.m.m.”, 14/416; Ali b. Muhammed es-Seyyid eş-Şerı�f Cürcânı�, Mu’cemu’t-ta’rîfât 
(Kahire: Dâru’l-fadı�le, ty), “Zimme”, 93; Ebu’l-Bekâ, “Ẕimme”, 1/454.

31 Cürcânı�, “Zimme”, 93.
32 Kâsım b. Abdullah I�bn Şât, Tehzîbu’l-furûk ve’l-kavâidu’s-seniyye fi’l-esrâri’l-fihkiyyet -el-

Fürûk ile birlikte- (Beyrut: A� lemu’l-kutub, ty.), 3/237.
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Klasik fıkıhta zimmet, varlığı mekânla tasavvur etme düşüncesine 
dayalı olarak gelişmiş ve kişinin hak ve sorumluluklarının yerleştiği 
manevi bir kap şeklinde tasvir edilmiştir. Nitelikleri belirlenerek sorum-
luluk veya hak konusu edilen her şeyin oluşum mahalli zimmettir. Bu 
bakımdan cins ve para borçlarının zimmette oluştuğu kabul edilmiştir. 
Parça (‘ayn) borçlarının ise müşahhas hale getirilmiş olmaları sebebiyle 
zimmette değil, ‘aynın kendisi üzerinde sabit olduğu benimsenmiştir.

Debûsı� ve Serahsı� başta olmak üzere Hanefi hukukçular zimmeti, 
insanın varoluş misyonunu açıklayan sözleşmeye (el-A’raf, 7/172) dayan-
dırmışlardır.33 Zimmetin misak olarak ifade edilen sözleşmeye dayandığı 
düşüncesi, diğer fıkıh mezheplerinde belirgin değildir. Ancak bütün fıkıh 
ekolleri zimmeti, insan olarak yaratılmakla açıklama hususunda müttefik-
tir.34 Bunun sonucu olarak klasik fıkıh mezhepleri, zimmet sahibi olmayı, 
insana özgü kabul etmiş, insan dışındaki diğer canlılara veya kurumları 
zimmet sahibi kabul etmemişlerdir.35

d. Mükellef: Sözlük anlamı bakımından teklif, külfet ve zorluk bulun-
duran şey ile sorumlu tutmak, mükellef ise külfet ve zorluk içeren şey ile 
sorumlu tutulmuş kişi anlamına gelir. Kelimenin aslı, bir hastalık türü 
olarak yüzde oluşan kara leke anlamına gelen “kelf”tir. Zor ve meşakkatli 
bir şey emredilen kişinin suratının asılması, kelimenin mecaz anlamı ile 
sorumluluk yüklemek anlamı kazanmasına yol açmıştır.36

Fıkhi bir terim olarak teklif, “zorluk (külfet) bulunan şey ile sorumlu 
tutmak”37, “şeriatın teabbüd (emir ve nehiy) olarak getirdikleriyle 
sorumlu olmak”38, “şeriatın bir emir veya nehiyle hitabı”39 şeklinde 

33 ed-Debûsı�, Takvı�mu’l-edille, s. 417; es-Serahsı�, el-Mebsût, X/8; Sadruşşerı�a, et-Tavdı�h, 
II/338; el-Buhârı�, Keşfu’l-esrâr, IV/336

34 Pezdevı�, Kenzu’l-vusûl, s.324; et-Teftâzânı�, Şerhu’t-Telvı�h, II/337; Gazâlı�, Mustasfa, I/119.
35 Murtaza Köse, “I�slam Hukuku ve Modern Hukuka Göre Tüzel Kişilik”, EKEV Akademi Dergisi 

1/2 (1998), 228.
36 Eyyûb b. Musa el-Huseynı� el-Kefevı� Ebu’l-Bekâ, el-Külliyyât -Mu’cem fi’l-mustalahât 

ve’l-furûki’l-luğaviyye (Beyrut: Müessestu’r-risâle, 1998), “Teklı�f”, 1/299.
37 I�mâmu’l-Harameyn Ebu’l-Meâlı� Abdulmelik b. Abdillah Cüveynı�, el-Burhân fî Usûli’l-fıkh 

(Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, 1997), 1/14; Muhammed b. Hamze b. Muhammed Fenârı�, 
Fusûlu’l-Bedâi’ fî usûli’ş-şerâi’. (Beyrut: Daru’l-kutubi’l-ilmiyye, 2006), 1/260. 

38 Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed Mâverdı�, A’lâmu’n-nübuvve (Beyrut: Dâru’n-nefâis, 1994), 55.
39 Muvaffakuddin Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed I�bn Kudâme, Ravda-

tu’n-nâzır ve cennetu’l-menâzir fî usûli’l-fıkh (Mekke -Beyrut: Mektebetu’l-Mekkiyye - Mües-
sesetu’r-reyyân, 1998), 1/154.
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tanımlanmıştır. Teklif ile sorumlu olan kişi ise mükellef olarak adlandırıl-
mıştır. Fıkıh usulü kaynakları mükellefi, “mahkûm aleyh” kavramı ile ifade 
etmiş ve “hitabın fiil ve ehliyetine taalluk eden kişi” şeklinde tanımlamış-
tır.40 Mükellef olmak ehliyete bina edilmiş, ehliyetin ise ancak akıl ile sabit 
olacağı belirtilmiştir.41

2.2. Gerçek Kişi-Hükmi Kişi Ayrımı

Hukuki bakımdan şahıs, hak kazanabilen ve borç yüklenebilen 
varlıktır. Terim, hukuki ehliyet ile eş anlamlıdır.42 Roma hukukunda 
“Persona” kelimesiyle karşılanmış olan hukuki şahıs, insandır.43 Hukuki 
bakımdan yalnızca insan hakiki/gerçek bir şahıs olarak hak ve borç 
yüklenebilmesini sağlayan müstakil bir hukuki kişiliğe sahiptir. Hükmü 
şahıs ise, basit bir anlatımla “hakiki şahıs, yani insan olmayan bir süjedir.”44 
Daha teknik bir ifadeyle hükmı� şahıs, müstakil bir hukuki kişilik ile hak 
ve borca ehil olan insan ve mal topluluklarıdır. Hükmı� şahsiyetler, onları 
meydana getiren insan veya mal topluluklarından45 ayrı bir kişiliğe sahip-
tirler. Bu sebeple iflas halinde ortaklar şirketteki mal varlıkları oranınca 
sorumlu olur, borçlulara karşı şirket dışı mallarıyla sorumlu olmazlar.46

40 Sa’duddin Mes’ûd b. O� mer Teftâzânı�, Şerhu’t-Telvîh ala’T-Tavdîh li metni’t-tenkîh fî usûli’l-fıkh 
(Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, ty.), 2/327.

41 Ubeydullah b. Mes’ûd Mahbûbı�, et-Tavdîh şerhu’t-tenkîh -et-Telvîh ilâ keşfi hakâiki’t-telvîh ile 
birlikte- (Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, ty.), 2/327.

42 Cahit Oğuzoğlu, “Eski ve Yeni Telâkkilere Göre Hükmi Şahsiyet I”, Adliye Ceridesi 7 (1937), 
613.

43 Oğuzoğlu, “Eski ve Yeni Telâkkilere Göre Hükmi Şahsiyet I”, 613.
44 Oğuzoğlu, “Eski ve Yeni Telâkkilere Göre Hükmi Şahsiyet I”, 614.
45 Hükmi kişilikler kamu hukuku hükmi kişilikleri ve özel hukuk hükmü kişilikleri şeklinde 

iki kısma ayrılır. Kamu hukuku hükmi kişilikleri, kamu hukuku kurallarına göre kurulan ve 
bu kurallara göre faaliyet gösteren hükmi kişiliklerdir. Kamu hukuku hükmü kişileri, kişi ve 
mal toplulukları şeklinde iki kısma ayrılır. Kişi topluluğu niteliğindeki kamu hukuku hükmü 
kişileri devletin merkezi ve mahalli idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla-
rıdır. Mal topluluğu niteliğindeki Kamu hukuku hükmü kişileri ise kamu iktisadi teşekkülle-
ri, üniversiteler, TU� BI�TAK vs gibi mal topluluklarıdır. O� zel hukuk hükmi kişilikleri, özel hu-
kuk kurallarına göre kurulup bu kurallara göre faaliyet gösteren hükmi kişiliklerdir. Bu tür 
hükmi kişilikler “mal toplulukları” (institution) ve “kişi toplulukları” (corporation) şeklinde 
iki kısma ayrılırlar. Mal topluluklarının tipik örneği vakıflardır. Kişi toplulukları ise şirketler 
ve derneklerdir. Oğuzoğlu, “Eski ve Yeni Telâkkilere Göre Hükmi Şahsiyet I”, 617; Prof Dr 
Ramazan Çağlayan, “Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları”, Uyuşmazlık 
Mahkemesi Dergisi 7 (29 Haziran 2016), 376-377.

46 Mustafa Ahmed ez-Zerkâ, el-Medhal ilâ nazariyyeti’l-iltizâmi’l-âmme fî fıkhi’l-islâmî (Dı-
meşk: Dâru’l-kalem, 2013), 250.
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Hükmü şahıs kavramının gelişimi incelendiğinde teorik gelişiminin 
olgusal varlığından sonra tamamlandığı görülmektedir. Genel olarak 
hukuki hayatta toplumsal ihtiyaçlar ve zaruretler çeşitli kurumlara varlık 
kazandırır. Bu kurumlar pratik ihtiyaçları karşılarlar. Daha sonra bu 
kurumların hukuki yapısı teorik olarak ele alınır ve bütüncül bir hukuki 
kuruma dönüştürülür.47 Hukuki şahsiyet kavramının hukuki gelişiminde 
de aynı süreç yaşanmıştır. Eski toplumlarda, O� rneğin Roma hukukunda 
pratik nitelikte hükmı� şahıs nitelikli oluşumların varlığı görülmüştür. 
Bununla birlikte belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş 
insan ve mal topluluklarının hükmı� şahıs şeklinde teorik bakımından 
incelenmesi ancak on dokuzuncu yüzyılda gerçekleşebilmiştir. 48

2.3. Fıkıhta Hükmî Kişi Kavramı

Klasik dönem fıkıh ilmi, modern dönemde hukuki kişilik kavramıyla 
ifade edilen hak ve borca ehil oluş kabiliyetini zimmet terimi ile ifade 
etmiştir. Fakihler tarafından zimmet, insanda bulunan, hak ve borca ehil 
olmayı sağlayan manevi bir kap olarak tasvir edilmiş ve bütün insanlar, 
salt insan olmakla zimmet sahibi kabul edilmiştir. Bu itibarla klasik fıkıh, 
modern hukuk düşüncesinin hakiki ve hükmı� şahsiyet ayrımıyla ilgilen-
memiş ve doğal olarak teknik anlamda hükmı�/manevi/itibari şahıs teri-
mine de yer verilmemiştir.49

19. yüzyıl sonrası batı hukuklarının teorik olarak gelişen gerçek/
hükmı� kişilik teorisine sahip olmasa da hükmı� kişi olgusuna aşina oldu-
ğunu gösteren bazı örnekler bulunmaktadır. Bunun en tipik örneği 
beytülmâl ve vakıf kurumlarında ortaya çıkmıştır. Fıkıh literatüründe 
“beytülmâl”in devlet başkanının şahsi malından ayrıştırıldığı görülmek-
tedir. Harfı� çevirisinde “devlet malının evi” şeklinde somut fiziksel bir 
mekânı ifade etse de fakihler, “beytülmâl, mekânı değil, ciheti (işlevi) 
ifade eder”50 şeklindeki değerlendirmeleri ile kelimeye soyut hukuki 
bir kurum anlamı kazandırmışlardır. Bu yaklaşımlarının gereği olarak 
bir malın beytülmâle girmesini fiziki mekânın içerisinde toplanması ile 

47 Oğuzoğlu, “Eski ve Yeni Telâkkilere Göre Hükmi Şahsiyet I”, 619.
48 Cihan Türker, “Seyyid Haşim Bey’in ‘I�slam Hukuku-Hükmi Şahsiyet’ Adlı Makalesi”, Türk 

Tarihi Araştırmaları Dergisi 10 (2010), 109. 
49 Zı�yâd Subhı� Ziyâb, İflâsu’ş-şerikât fî’l-fıkhi’l-islamiyyi ve’l-kânûn (Beyrut: Dâru’n-nefâis, 

2011), 37.
50 Mâverdı�, Ahkâm, s. 354. 
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değil, devletin yetki ve sorumluluğunda olmasını yeterli görmüşlerdir.51 
Sorumlu görevlinin hak ve borç doğuran işlemlerinin beytülmâl hakkında 
sabit olduğunu kabul etmişlerdir. Beytülmâlin, mirasçısı kalmamış kişi-
lere mirasçı olması ve hukuki davalara taraf oluşu benimsenmiştir. Bütün 
bu tespitler, hükmı� kişi düşüncesinin, beytülmâl örneğinde geliştirilme-
sine uygun bir zeminin bulunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 
ifade etmek isteriz ki, hükmı� kişi, ancak oluşumu, faaliyetleri ve tasfiyesi 
hususunda gerekli kâidelerin teorik olarak tespit edilmesiyle kavramsal 
olarak geliştirilmiş olur.

I�slam hukukunda vakfın teorik teşekkülü dönemindeki tartış-
malar, vakfedenin mülkünden çıkıp başka bir gerçek kişinin mülkiye-
tine girmeden ebedilik vasfına sahip bir kurumun tesisi, “Allah’ın mülkü 
hükmünde olmak” düşüncesi etrafında gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde 
fıkıh, vakıf hususunda hükmı� kişi olgusuyla karşılaşmıştır. Vakfın idaresi, 
gelirleri üzerindeki tasarruf, borç alması ve hibe kabul etmesi ve niha-
yetinde istibdali gibi işlemler bakımından hükmı� kişi kavramına yakınlık 
oluşturan düzenlemeler yapmışlardır.52 Bununla birlikte vakfın zimme-
tinin bulunmadığı da açıkça ifade edilmiştir.53 Bu durum fıkhın vakıf 
kurumu aracılığıyla hükmı� şahıs teorisine ulaştığını söylemeye imkân 
vermemektedir.

Fıkhın hükmı� şahıs kavramına ulaşmasını sağlayabilecek önemli 
olgularla karşı karşıya olmasına rağmen bu yönde bir gelişme gösteril-
memiş olmasının, fıkhın kelamdan aldığı epistemolojiyle ilgili olduğu 
söylenebilir. Fıkhın, hak sahibi olup borç yüklenebilen ve süreklilik 
vasfını haiz bir hükmı� şahsiyet inşa etmesi, süreksizlik ve daima yeniden 
yaratmaya dayanan cevher-i fert teorisinin geliştirdiği epistemolojiyle 
mümkün değildi. Evrende hiçbir varlığın sabit bir durumu yok iken ve her 
an yeniden yaratılıyorken insanın süreklilik vasfına sahip bir kurum ihdas 

51 Mâverdı�, Ahkâm, s. 354 Mâverdı�, Ahkâm, s. 354.
Mâverdı�, Ahkâm, s. 354.
52 Mehmet Birsin, İslâm Eşya ve Borçlar Hukuku (I�stanbul: Çıra Akademi Yayınları, 2019), 59-65.
53 Muhammed Emı�n b. O� mer b. Abdulazı�z I�bn A� bidı�n, el-Ukûdu’d-dürriyye fî tenkîhi’l-fetvâ 

el-Hamîdiyye (Dâru’l-ma’rife, ts.), 1/222.
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 I�bn Kâsım Abbâdı�, “Haşiye”, Havâşî Tuhfetu’l-muhtâc bi şerhi’l-Minhâc (Mısır: Matbaatu 
Mustafa Muhammed, ts.), 5/231.
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etmesi, bu kurumun müstakil bir iradeye sahip olması, benimsenen evren 
kozmolojisiyle bağdaşmazdı. I�nsanın kudret ve iradesinin her an yeniden 
yaratıldığı bir epistemolojik temele sahip olan fıkhın, hukuki bir varsayım 
ile sürekli bir varlığa sahip bir kurum geliştirmesinin güç olduğu aşikardır.

Bu güçlük en açık bir şekilde şirketler hukukunda ortaya çıkmıştır. 
Klasik fıkıh, ihtiyari mülk şirketi veya akit şirketini iki veya daha fazla 
kişinin beyan ettiği irade ile kurulan varlıkları, bu kişilerin varlığına bağlı 
ortaklıklar şeklinde ele almıştır. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak ortak-
lardan birinin vefat etmesi halinde şirketin sona erdiğine hükmetmiştir. 
I�nsan topluluğu (korporasyon) temelinde hükmı� şahıs şeklinde tesis 
edilen şirket, ortakların vefatıyla varlığı sona ermez. Bu şirket hükmı� 
bir kişilik olarak tasarlandığından gerçek kişi için dava edilebilir veya 
kendisine karşı dava açılabilir. Ortakların borçlulara karşı sorumluluk-
ları şirketin malvarlığı ve hisseleri oranındadır. I�slam fıkhında geliştirilen 
ve Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’nin 1882 yılında kanunlaştırdığı şirketlerin 
hükmı� kişiliğinden söz edilmemiştir.54 Osmanlı I�mparatorluğu’nda hükmı� 
kişiliği bulunan şirketler 1850 tarihli Fransız Ticaret Kanunu ile oluşmaya 
başlamıştır. Osmanlı’da ağırlıkla Müslümanlara ait olan ilk anonim şirket, 
1851 yılında deniz ulaşımı sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulan 
Şirket-i Hayriye’dir. Merkezi I�stanbul olan şirketin mülkiyeti satılabilir 
2000 adet hisseye bölünmüştü. Büyük hissedarı Sultan Abdulmecid idi. 
Geri kalan sermaye sahipleri birkaç Türk yetkili ve hemen tamamı Ermeni 
olan birkaç sermayedar tarafından satın alınmıştı. Bu şirketin dahi hükmı� 
kişiliğe sahip bir korporasyon olmadığı ifade edilmiştir.55

Genel olarak I�slam hukuk birikiminde tüzel kişilik kavramının geliş-
mediği görülmektedir. Bu bağlamda bazı araştırmacılar, I�slam hukuk tari-
hinde hükmı� kişilik kavramını ele alan ilk yazarın, “I�slam Hukuku-Hükmı� 
Şahsiyet” adlı makalesiyle Osmanlı son dönem hukukçularından Haşim 
Bey olduğunu ifade etmişlerdir. 56 Kavramın hukuk tarihi bakımından yeni 
olduğu, ortaya çıkışının Kıta Avrupa’sında sömürgecilik faaliyetleriyle 
birlikte büyük kazançlar elde eden şirketlerin ortaya çıkmasıyla yakın 
bağlantılı olduğu bir vakıa olmakla birlikte konunun sosyal ve iktisadi 

54 Sabri Şakir Ansay, Hukuk Tarihinde İslâm Hukuku -Birinci Kısım- (Ankara: Ankara U� niversi-
tesi I�lahiyat Fakültesi Yayınları, 1953), 177-178; Murtaza Köse, “Tarihi Süreçte Şirketler ve 
Fonksiyonları”, EKEV Akademi Dergisi 50 (2012), 278.

55 Timur Kuran, Yollar Ayrılırken -Ortadoğu’nun Geri Kalma Sürecinde İslam Hukukunun Rolü-, 
çev. Nurettin Elhüseyni (I�stanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012), 127.

56 Türker, “Seyyid Haşim Bey’in ‘I�slam Hukuku-Hükmi Şahsiyet’ Adlı Makalesi”, 114.
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sebeplerinin yanı sıra epistemik temellerinin bulunduğunu da göz ardı 
etme imkânı bulunmamaktadır. Fıkhın mükellef kavramından yola çıkan 
gerçeklik tasavvurunun, insan eseri bir hukuki varlığın oluşturulması 
üzerindeki olumsuz etkisi göz ardı edilemez. Çünkü fıkıh, hükümleri 
mükellef bakımından belirlemektedir. Hak ve borcun kazâı� boyutu kadar 
belki daha fazla diyânı� boyutu bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle fıkhın 
gerçeklik tasavvurunu dünya hayatı sonrası fiillerinden hesaba çekilen 
yani mükellef oluşturmaktadır. Ahireti olmayan bir hükmı� kişilik oluş-
turmak ve onun fiillerini düzenlemek bu bakımdan fıkhın gerçeklik tasav-
vurunun kolayca benimseyebileceği bir durum değildir.

Fıkhın gerçeklik tasavvuru, hükmı� kişilik kavramını defacto bir durum 
olarak kabul etmek dışında henüz teorik bir temellendirme yapamadan 
akıllı teknolojilerin ürettiği yeni gerçeklikle karşı karşıya kalmıştır.

3. Yapay Zekâya Dayalı Otonom Sistemlerin Hukuki Durumu
Süper otomat makinelerin (SAM) toplumsal hayatta görünürlüğünün 

artmasıyla birlikte bu sistemlerin tarafı oldukları fiil ve akdi işlemlerin 
mahiyeti ve sorumluluk durumu hakkında değerlendirmeler başlamıştır. 
Yapay zekâya sahip otonom sistemlerin, akdi işlemler tesis eden otomat 
uygulamalarının yanı sıra özerk kararlar şeklinde etkileşimler gerçekleş-
tirebilmesi, bu işlem ve etkileşimlerin hukuki mahiyeti, sorumlu kişisi, 
olası hatalı iş ve işlemlerin tazmini ile ilgili birçok konunun ele alınmasını 
gerekli kılmaktadır.57 Satın almak, satmak, kiralamak, hibe etmek şeklin-
deki akdi işlemlere taraf olan otonom sistemin/ajanın, bu görevi hangi 
hukuki niteliğiyle yaptığı tartışılmaya muhtaçtır. Akdi gerçekleştiren 
sistemin/ajanın kişi olarak mı, yoksa araç olarak mı işlemi gerçekleş-
tirdiğinin tartışılması gerekmektedir. Otonom tercihler yapma yeteneği 
ile donatılmış bir aracın aldığı kararlar veya yaptığı hatalardan kimin 
sorumlu olacağı ve bunun hukuk doktrini bakımından nasıl temellen-
dirileceği önem arz etmektedir. Bu sorular otonom sistem ve ajanların 
hukuki kişiliğini tartışma konusu haline getirmiştir. Bu bağlamda Avrupa 
Parlamentosu, 16 Şubat 2017 tarihinde “Robotik Varlıklar ile I�lgili Medeni 
Hukuk Kuralları, Medenı� Hukuk Komisyonu’na tavsiyelerle birlikte” 
kararını almıştır.58 Kararda, Avrupa komisyonuna robotlara tüzel kişilik 

57 �anssens, “A Prospect Of The Future. How Autonomous Systems May Qualify As Legal Per-
sons”, 116.

58 “European Parliament Resolution of 16 February 2017 with Recommendations to the Com-
mission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL))”, (2017), 19.
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verilmesinin önündeki zorluklar ve olası bir çözümün bulunup bulunma-
yacağı ile ilgili ileri araştırmalar yapılması tavsiye edilmektedir.

Otonom sistemlerin hukuki ve cinai sorumluluğu somut bazı olaylar 
vesilesiyle de gündeme gelmiş ve akademik araştırmalara konu olmuştur. 
Liisa �anssens tarafından kaleme alınan otonom varlıklarla ilgili bir 
gelecek perspektifi sunmaya çalışılan bir çalışmada, 2018 yılında Volvo 
şirketinden aldığı yazılım ile sürücüsüz bir Uber test aracının Arizo-
na’da 49 yaşındaki bir kadına çarparak ölümüne sebebiyet vermesi olayı 
incelenmiştir. Kazadan sonra Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, sürücüsüz 
aracın yayayı bilinmeyen bir obje, sonrasında araç ve nihayetinde farklı 
bir seyahat yolu beklentisi olan bir bisiklet olarak tanımladığı, bu tanım-
lamadan 1,3 saniye sonra çarpışmayı hafifletmek için acil fren manevra-
sına ihtiyaç duyduğunu kaydettiği bir rapor hazırlamıştır.59

Araştırmacı, bu olaydan hareketle otonom sistemlerdeki anlamlı kont-
rolün (meaningful control) mahiyetini tartışmaktadır. Otonom sistemler 
üzerinde insan kontrolü gerekli mi, yoksa akıllı etmenler, sıkı bir marj ve 
değerlendirme çatısıyla birlikte kendilerinin değerlendirme, karar alma 
ve hareket etme imkânı bulunan sınırlı bir otonomiye mi sahiptirler? 
Bu kaza örneği göz önünde bulundurulduğunda, birçok taraf işin içeri-
sine girmiş bulunmaktadır. Bu nedenle kimin veya neyin kontrol altında 
olduğu farklı aktörlerle ilgilidir. Bu durumda sorumlu iyi çalışmayan acil 
fren sistemini gönderen Volvo mu? Bu yazılımı satın alan Uber mi? Yoksa 
kazadan hemen önce yol yerine bir izleme ekranına bakarak monitörize 
eden operatör mü? Belki de otonom test aracının kendisi sorumludur. 60

Olayda ortaya çıkan şekliyle, yazılım mimarisinin çalışma yapısını 
hakkında ortaya atılan sorular üzerinden oluşan zarardan doğan sorum-
luluğun sahibini bulmaya doğru bir yol izlenmektedir. Sistem üzerin-
deki yararlı kontrolden kim sorumludur? Bu soruların gerçek şahıs veya 
hükmı� kişiliği tanınmış olan şirketler üzerinden cevaplanması olasıdır. 
Bu durumda otonom sistemler olgusu zayıflatılmış olur. Buna karşılık 
otonom sistemlere tüzel kişilik verilmesi yukarıda ifade edilen hukuki 
sorumluluğun çözümüne katkı sunar mı? Ya da otonom ajanın sistemle 
bağlantısı kesildiğinde veya sistem mevcut olmadığında nasıl sonuçlar 

59 �anssens, “A Prospect Of The Future. How Autonomous Systems May Qualify As Legal Per-
sons”, 117.

60 �anssens, “A Prospect Of The Future. How Autonomous Systems May Qualify As Legal Per-
sons”, 117.
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doğabilecektir? I�nsanın bu sistemler üzerindeki kontrol sorumluluğu ile 
bu sistemlerdeki tecrübe ile öğrenme ve bağımsız karar alabilme yete-
neklerinin artışının oluşturduğu boşluk nasıl doldurulmalıdır? Bu sorular 
otonom sistemlerin hukuki durumunu belirlemek bakımından önem arz 
etmektedir..

3.1. Otonom Sistemlerin Hukuki Mahiyeti Hakkında İleri 
Sürülen Bazı Düşünceler

3.1.1. Otonom Sistemlerin Tüzel Kişilik Kazanabileceği Görüşü

Otonom sistemlerin oluşturduğu ve yönettiği şirket/vakıfların belir-
meye başlaması, insansız otonom sistemler şeklindeki şirket veya vakıf-
ların hukuki düzen içerisinde yer bulabilmesini konu edinen inceleme-
lerin yapılmasını ihtiyaç haline getirmiştir. Bu bağlamda Shawn Bayern 
ve arkadaşları tarafından hazırlanan “Company Law and Autonomous 
Systems: A Blueprint for Lawyers, Entrepreneurs, and Regulators” adlı 
makalede bir otonom sistemin bir şirkete yerleşerek tüzel bir kişiliğin 
bazı özelliklerini kazanabildiği savunulmaktadır. 61

Yazarlara göre, bir şirkete yerleşen ve yazılım ile kazandığı algorit-
malar ile şirketin reklamından hizmetlerin sunum ve pazarlamasına 
kadar rol alan bu etmenler/ajanlar aracılığıyla kendi kendine yönetilen, 
kurallara bağlı çevrimiçi ticari hizmetler (Self-managed, rule-bound 
online commercial services) sunan yapılar ortaya çıkmıştır. Tamamen 
online olan bu servislerde dosya depolama için “bulut depolama (cloud 
storage) teknolojileri kullanılmaktadır. Bir ürün pazarı, bağımsız işleyen 
ve algoritmik kural kümeleri tarafından yönetilen online servislerce 
doldurulabilmektedir. Bu otomasyonlarda hizmet ile müşteriler arasın-
daki sözleşmeler, tamamen hizmeti işleten algoritmaların yeteneklerine 
ve sınırlamalarına göre düzenlenmektedir. O� rneğin, müşteriler, çevrimiçi 
sağlayıcı tarafından yazılıma uygulanan ve resmi bir kurallar dizisi ile 
belirlenen belirli bir sanal hizmetler kümesi için ödeme yapabilmekte-
dirler.62

Yazarlara göre sürekli otonom vakıflar (Perpetual autonomous 
foundation) şeklinde görünürlük kazanan ve çeşitli dijital algoritmalara 

61 Shawn Bayern vd., “Company Law and Autonomous Systems: A Blueprint for Lawyers, Ent-
repreneurs, and Regulators”, SSRN Electronic Journal, (2016), 136. “an autonomous system 
may “inhabit” a company and thereby gain some of the incidents of legal personality”

62 Bayern vd., “Company Law and Autonomous Systems”, 137.
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dayalı olarak çalışan vakıf ve şirketlerin batı hukuk sistemlerindeki yeri 
incelenmelidir. Bu çerçevede insan iradesi olmadan sevk ve idare edilen 
vakıfların/şirketlerin Amerikan ve Alman ticaret hukuklarındaki limited 
şirketler aracılığıyla kendilerine alan bulabileceğine işaret edilmektedir. 
Limited şirketlerin tek ortaklı olarak kurulmasına imkân veren düzenle-
melerden ortaksız olarak kurulma imkanlarına doğru evirildiğinde yazı-
lımlar tarafından idare edilen müstakil vakıfların/şirketlerin hukuki bir 
zemin bulacağı üzerinde mütalaalar yürütülmektedir.63 I�sviçre hukuku 
bakımından ise otonom sistemlerin hukuki kişilik kazanması bakımından 
üyesiz hukuki kurulumu mümkün olan vakıfların bazı imkanlar sunduğu 
şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır.64

Yazarlar, gerçek şahısların üye olmadıkları yapay zekâ tarafından 
yönetilen bir şirketin hukuki/tüzel kişilik taşımasında, inceledikleri 
Amerikan, I�sveç, Alman ve Birleşik Krallık hukuklarına göre başlıca dört 
sorunun olduğunu tespit etmektedirler. Bunlardan ilki, hukuka uygunluk 
meselesi, yani şirketlere tatbik edilen hukuk, otonom sistemlerin yerleş-
tiği bu yapılara tatbik edilebilir. I�kinci olarak, işlevsel ve efektif etki mese-
lesi bulunmaktadır. Bir yapay zekâ bir organizasyonu asla devralmasa da 
etki elde edebilir veya pratikte onu kontrol edebilir. Bunun ne tür hukuki 
sonuçları olacağı üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. U� çüncü olarak, 
geçiş aşamasında oluşan belirsizlikle nasıl baş edileceği meselesi ortaya 
çıkmaktadır. Mer’ı� hukuk, bir yapay zekâya hukuki kişilik tanıdığında, 
“geçici bir evreyi” yöneten kurallar, normal kurallara karışmış olur. Son 
olarak yazarlar geçici meseleleri ele aldıklarını ifade ederek bir yapay 
zekânın hukuki durumunun, ancak hukuk kurallarınca düzenlendiğinde 
organizasyonel kuralların ebedileşebileceğini belirtmektedirler.65

Tamamen yapay zekâ tarafından kurulan ve idare edilen bir otonom 
yapıya hukuki kişilik verildiği zaman çözümlenmesi gereken birçok 
sorunun ortaya çıkacağına işaret eden yazarlar şöyle bir soru sormak-
tadırlar: “Devletin tüzel bir kişinin mülkiyetini kamulaştırdığını, ona iş 
ruhsatı vermeyi reddettiğini veya bir bakış açısını iletmesini yasakladı-
ğını hayal edin. Mahkeme, bu tür tedbirlere karşı savunma yapmak için 
anayasal hak iddia eden şahsiyetsiz bir kuruluşa nasıl tepki verecektir?

63 Bayern vd., “Company Law and Autonomous Systems”, 137 vd.
64 Bayern vd., “Company Law and Autonomous Systems”, 147.
65 Bayern vd., “Company Law and Autonomous Systems”, 153.
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Bu soruya cevaben yazarlar, kanunun formalist ve formalist olmayan 
ile uzlaştırıcı yöntem olarak adlandırdıkları (en az) üç şekilde okuna-
bileceğini ifade etmektedirler. Yazarlar, formalist okuma biçimine göre 
mahkemenin, gerçek (natural) insan bulunmadan oluşturulmuş otonom 
sisteme, yalnızca kuruluşundaki tüzel kişilik statüsü sebebiyle yasal hak 
talep yetkisi verebileceğini beyan etmektedirler. Bu yaklaşıma göre bu 
sistemin içinde veya arkasında kimin olduğu önemli değildir. Herhangi 
bir tüzel kişi, yalnızca iş yapmayı kolaylaştırmak için içtihat hukukunda 
geliştirilen anayasal haklardan -örneğin mülkiyete sahip olma hakkı- 
yararlanmalıdır.66

Formalist olmayan (daha az formalist) okuyuş biçimine göre, söz 
konusu davalarda mahkemeler yukarıda söylenenlerden farklı bir cevap 
verebilir. Bu görüşe göre bir tüzel kişi anayasal haklara yalnızca gerçek 
kişiler aracılığıyla toplu olarak hareket ettikleri için sahip olurlar. Bir 
tüzel kişilik tek başına otonom bir sistem olarak inşa edilip gerçek kişiler 
bulunmadığında bu sistemin anayasal haklara sahip olmasının bir sebebi 
bulunmayacaktır. 67

U� çüncü okuma biçimi olan pragmatik yaklaşım ise bu iki görüş 
arasında orta bir zemin bulmaya çalışır. Bu görüşe göre bir organizas-
yondaki otonom sistemin, belirli haklara sahip olduğu kabul edilir. Ancak 
sahip olunan anayasal haklar arasında ayırım yapılır. Mülkiyet gibi haklara 
sahip olunabileceğini kabul ederken “insani dokunuş” gerektiren haklara 
ise sahip olunamayacağı kabul edilir. Bu kapsamda yapay zekânın yerleş-
tiği kuruluşlar, seçmenlerin oy kullanımlarına etki etmemesi için ifade 
özgürlüğünden mahrum bırakılabilir. I�zin verilen ve mahrum bırakılan 
hakları bölen çizginin nereye nasıl yerleştirileceği önemli farklılıklara yol 
açabilir. 68

Bayern ve arkadaşları araştırmalarında kural ile uygulama arasında 
oluşabilecek farka işaretle “hukukı�lik bir şeydir; gerçeklik genellikle 
başka bir şeydir. Yasa, otonom bir sistemin bir organizasyonu ele geçir-
mesini resmi olarak engellese de böyle bir sistem yine de var olabilir veya 
onu yöneten insanlar üzerinde etki sahibi olabilir”69 diyerek muhtemel 
soruna işaret etmişlerdir.

66 Bayern vd., “Company Law and Autonomous Systems”, 154.
67 Bayern vd., “Company Law and Autonomous Systems”, 154.
68 Bayern vd., “Company Law and Autonomous Systems”, 155.
69 Bayern vd., “Company Law and Autonomous Systems”, 156.
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3.1.2. Otonom Sistemlere Tüzel Kişilik Vermeye İhtiyaç 
Olmadığı Görüşü

Akıllı otonom sitemlerin hiçbir zaman gerçek (natural) insan olama-
yacağını kabul eden Sımon Chesterman ve arkadaşları tarafından yazılan 
makalede, insanlık tarihinde kadın ve kölelerin uzun süre tam bir hukuki 
kişi sayılmamış olmasına işaret ederek robotik sistemlerin benzer bir 
statüye sahip olabileceğine dair bir düşüncenin var olduğuna işaret eder-
ler.70 Bunun dışında kimi akademisyen ve hukuk reformcularının, otomat 
sistemlere, yeniden programlanmak veya imha edilmek gibi cezaların 
verilebileceğini savunduklarını kaydetmektedirler.71

Chesterman ve arkadaşları, tüzel kişiliklerin (Corporation) teorik 
olarak temellendirilmesi için geliştirilmiş kuramların yapay zekâya dayalı 
otonom sistemlere tüzel kişilik vermek üzere kullanılmasını isabetli 
bulmazlar.72 Şirketi (corporation), kendilerini bir grup olarak organize 

70 Simon Chesterman, “Artificial Intelligence And The Limits of Legal Personality”, Internatio-
nal & Comparative Law Quarterly 69/4 (Ekim 2020), 821.

71 Chesterman, “Artificial Intelligence And The Limits of Legal Personality”, 823.
72 Hükmi/tüzel kişilerin hukuki mahiyeti çeşitli teoriler yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. 

Batı hukuk doktrininde tüzel kişinin hukuki mahiyeti hakkında ortaya çıkan başlıca teoriler 
şunlardır:

1) Kurgu Teorisi (Fiction Theory): Savigny tarafından öne sürülen bu teoriye göre, şirketlere, 
kurumlara ve vakıflara hukuki kişi vasfı salt bir hukuki kurgu ile bağlanır. Oluşan kurumun 
kişiliği üyelerinin kişiliğinden farklıdır. Bu teori tüzel kişilerin yalnızca hukuk gözünde var 
olduğunu kabul eder.

2) Gerçekçi teori (Realist theory):Alman hukukçu Gierke tarafında ortaya atılan ve Sir Fredrick 
Pollock, Geldart, Maitland tarafından sürdürülen teoriye göre, şirketler (corporation) ger-
çek ancak gizemli varlıklardır. Her birinin gerçek bir zihi, iradesi ve eylem gücü vardır. Bu 
teori, ister sosyal isterse politik olsun her grubun bir tüzel kişiliği vardır.

3) I�mtiyaz Teorisi (Concession Theory): Salmond, Savigny ve Dicey tarafından geliştirilen bu 
teoriye göre tüzel kişlik devlet tarafından verilen bir imtiyazdan ibarettir. Tek kişi devlet-
tir, diper gruplar kişi olarak tanınma talebinde bulunamazlar. Devletin ve hükümdarın bir 
parçası olarak bir imtiyaz ile kişi muamelesi görürler. Bu bakımdan tüzel kişilik, kanunla 
bireyler grubuna veya bir topluluğa verilen bir imtiyazdan ibarettir.

4) Amaç Teorisi (Purpose Theory): Alman hukukçu Brinz ve Bekker’in başlıca savunucusu oldu-
ğu teoriye göre, yalnızca insanlar kişilikten yararlanır. Tüzel kişilik (corporate personality) 
yoktur. Tüzel kişiliklere atfedilen hak ve ödevler öznesiz malllardan başka bir şey değildirler.

5) Braket Teorisi (Bracket Theory) Bu torinin başlıca savunucusu Ihering’dir. Parantez teorisi, 
sembolize teorisi olarak da bilinir. Teoriye göre bir şirketin sayısız üyesin tek tek saymak 
güç olduğu için bu kişiler bir parantez içerisine alınır ve bir isim verilir. Bu şekilde tüzel ki-
şilik, şirket üyelerini çevreleyen bir parantezden ibaret olur. Şirketin üyeleri şirkete verilen 
hak ve görevlerin sahibidir.
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etmiş gerçek kişilere, bu organizasyonun diğer taraflarla hukuki ilişkiler 
kurmalarına izin vermek için yasanın var ettiği bir cihaz olarak tanım-
layan sembolist veya sözleşmeci teori olarak da adlandırılan kümeleme 
(Aggregation) teorisinin argümanlarının akıllı otomat sistemlere tüzel 
kişilik vermek için kullanılmasını eleştirmişlerdir.73 Bunun sebebi, tüzel 
kişiliği, hukuk tarafından bir insan grubunun ortak hareket etmesiyle 
açıklayan teorinin, hiçbir gerçek kişi içermeyen otomat sistemlere tüzel 
kişilik kazandırmak için benzetilen yapısıdır. Yazarlar, kurgu (fiction) ve 
imtiyaz (concession) teorilerini, şirketlerin tüzel kişiliğinin bir hukuk 
sistemi tarafından var edildiğini savunmaları bakımından akıllı sistem-
lerin tüzel kişilik sahibi kılınmasını temellendirmeye daha elverişli görür.74 
ABD Yüksek Mahkemesi 1819’da bu teorilere uygun bir yaklaşımla 
şirketin (Corporation) “yapay, görünmez, maddi olmayan ve yalnızca 
yasanın düşünülmesiyle var olan bir varlık” olduğu75 şeklindeki açıkla-
ması bu teorileri yansıtmaktadır. Tüzel kişilikleri açıklamak için gelişti-
rilen realist teori, tüzel kişiliklerin hukuk düzeninin tanımasından önce 
nesnel varlıklar olduğunu, bu sebeple şirketlerin (Corporation) yalnızca 
yasal değil, aynı zamanda ahlaki (moral) kişilikler olduğunu savunmuştur. 
Bu teori, hukuk düzenince tanınmadan önce şirketlerin tüzel kişilik olma-
dığı ancak bunu hak ettiklerini ifade eder. Hukukçu ve sosyologların daha 
çok yakınlık gösterdikleri bu teori de nihayetinde, tüzel kişiliğin hukuk 
düzeni tarafından bağışlandığını kabul etmektedir. 76

Tüzel kişiliğin teorik temellendirilmesinde yasanın onayı merkezi 
role sahip görünmektedir. Bununla birlikte yapay zekâya dayalı otonom 
sistemlere tüzel kişilik verilmesiyle birlikte hak ve ödevlere sahip oluş-
ları ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilecektir. Chesterman ve ortak yazarlar 
makalelerinde bu noktaya dikkat çekmişlerdir. Yapay zekâya hukuki 
kişilik verilmesini yalnızca haklar veya sadece ödevler bakımından ele 
alınabileceğini, ancak her iki halde de bazı boşlukların bulunacağını ifade 
etmişlerdir.

I�nsan olmayan varlıkları, hak sahibi kılma düşüncesi, 1972 yılında 
doğaya kişilik vermek şeklinde teorik; Ekvador Anayasasında yer bulma-
sıyla pratik sonuçlara ulaşmıştır. Doğaya ödev yüklemeden hak sahibi 

73 Chesterman, “Artificial Intelligence And The Limits of Legal Personality”, 823.
74 Chesterman, “Artificial Intelligence And The Limits of Legal Personality”, 823.
75 Chesterman, “Artificial Intelligence And The Limits of Legal Personality”, 823.
76 Chesterman, “Artificial Intelligence And The Limits of Legal Personality”, 823-824.
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kılma düşüncesi, doğanın korunması gibi amaçlar taşısa da nihayetinde 
insanları ödev sahibi kılmaktadır. Bu itibarla bu yaklaşım, insanın, insan 
olmayan bir hak sahibi arkasına gizlenerek faaliyet göstermesi için geliş-
tirilmiş bir hile olmakla eleştirilmiştir. Araştırmacılar, yapay zekâya dayalı 
otonom sistemleri yalnızca hak sahibi kılmak için doğaya (nature) kişilik 
veren bu yaklaşımı uygun bir örnek olarak değerlendirmemişlerdir.77

Araştırmacılara göre, yapay zekâya ve akıllı sistemlere yalnızca 
yükümlülük vermek yolu ile tüzel kişilik sağlamak, bazı sorunların aşılma-
sında yüzeysel olarak çekici gelebilir. Ancak hesap verilebilirlik boşlukla-
rını gidermeyi amaçlayan bu yaklaşım, bazı problemlere yol açabilir. Bu 
bağlamda zarar veren fiilin tazmininde hatalı olan yapay zekânın mal 
varlığının bulunması halinde zararın tazmin edilmesine imkân verir. Mal 
varlığı bulunmayan yapay zekânın verdiği zarar ise tazmin edilemez. Bu 
sorunu aşmak için mal varlığı olmayan yapay zekânın verdiği zararın 
genel bir fondan karşılanması şeklindeki bir düşünce ise zorunlu sigorta 
rejimlerini ortaya çıkarır. Böyle bir durumda ise yapay zekâya kişilik 
vermek, fiili sonuçları bulunmayan bir formaliteden ibaret olur.78

Yapay zekâya kişilik verilmesiyle ilgili görüşler, hukuki hayatta doldu-
rulması gereken anlamlı boşlukların olduğunu varsayar. Chesterman ve 
arkadaşlarına göre bu boşluklar genellikle abartılmaktadır. Yazar, yapay 
zekâya tüzel kişilik verilmemesi gerektiğine diğer bir gerekçe olarak 
bunun, gerçek veya geleneksel tüzel kişilerden sorumluluğu uzaklaş-
tırmak şeklinde bir sonuç doğuracağını belirtir. Yapay zekâya tüzel kişi 
statüsü kazandırılması, riske maruz kalmaktan kaçınan gerçek veya gele-
neksel tüzel kişileri, riski, elektronik kişilere devretmeye teşvik edecektir. 
Şirketlere tüzel kişilik verilerek riskin yeniden bölüştürülmesi, yatırımı 
ve girişimciliği teşvik etmeye yönelik olmasına rağmen bunun suistimali 
mümkündür. Bu bağlamda şirket malları üzerinde çeşitli manipülatif 
tasarruflar yoluyla yatırımcıları yatırımın sabit tutarı dışında sorumlu-
luktan korumak isteyen şirketlerin bulunduğu bilinmektedir. Gerçekten 
de hissedarların ilk etapta genellikle bir şirket aracı kullanmalarındaki 
amaç budur. Şirket için belirlenen teminatlar çeşitli yollarla aşındırıla-
bilmektedir. Benzeri yöntemlerin yapay zekâya dayalı sistemler için de 
yapılması mümkündür. 79

77 Chesterman, “Artificial Intelligence And The Limits of Legal Personality”, 824.
78 Chesterman, “Artificial Intelligence And The Limits of Legal Personality”, 825.
79 Chesterman, “Artificial Intelligence And The Limits of Legal Personality”, 826.
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Yapay zekâya dayalı otonom sistemlere hukuki kişilik verilmesini 
gerekli görenlerin bu sistemlerin akdi işlemlere fiilen taraf oldukları 
şeklinde bir gerekçeleri bulunmaktadır. Bu gerekçenin yapay zekâya tüzel 
kişilik vermek için yeterli olmadığını savunan yazarlar, yapay zekânın 
sözleşme akdetmesinin çok yeni bir işlem olmadığı kanaatindedirler. 
Onlara göre yüksek frekanslı alım satımlarda (High Frequency Trading)80 
geleneksel kişiler adına başka bir algoritma ile anlaşmalar yapan algo-
ritmalar bulunur. Bu sistemlerde yer alan otonomi, mevcut doktrinin bu 
pratiklere uygulanmasına meydan okusa da özellikle hatalı bir şey oldu-
ğunda yeni bir hukuki kişi aramadan sorun hala çözülebilmektedir.81 Bu 
sebeple yapay zekâya hukuki kişilik vermenin gerekçesi bulunmamak-
tadır.

Hukuki kişiliğin nihai niteliklerinden biri cezalandırılabilmesidir. Bu 
gerekçe ile yapay zekâya dayalı otonom sistemlere bakıldığında para ceza-
ları dışında caydırıcı bir cezanın söz konusu olamayacağı görülmektedir. 
Bir yapay zekâ etmeni/ajanı tarafından oluşturulmuş kuruluş, para ceza-
sına çarptırılabilir, mülküne el konulabilir, işletme ruhsatı askıya alınabilir 
veya iptal edilebilir, tasfiye emri verilebilir, iflası doğuran bir para cezası 
da verilebilir. Ekstrem bir durumda “suçlu robot” yok edilebilir.82 Fakat bu 
yaptırımların yapay zekâ etmeni bakımından caydırıcı etkiye sahip olabi-
leceğini söylemek mümkün değildir. Yapay zekâya dayalı sistemler, insan 
unsurunun yer almaması bakımından geleneksel şirketlerden ayrılırlar. 
Şirketler insanlar aracılığıyla faaliyet gösterirken yapay zekâya dayalı 
otonom sistemler insanlar tarafından yapılmışlardır.83

Yapay zekâya tüzel kişilik vermeye karşı çıkan araştırmacılar, bu 
sistemlere hukuki kişilik verilmesini gerekli görenlerin hukuki boşluk-
ların giderilmesi gibi araçsal nedenlere dayandıklarını belirtmektedirler. 
I�lk bakışta yapay zekâya hukuki kişilik verilmesini gerektiren araçsal 
sebepler bulunsa da bunların mevcut hukuki formlar içerisinde karşılan-
ması mümkündür. Esasen yapay zekâya hukuki kişilik verilmesi gerek-
tiğini düşünenler, bu otonom sistemlerin hukuki kişi olarak tanınmayı 

80 Algoritmik alım-satım işlemlerinin bir alt sınıfıdır. O� nceden programlanan yatırım strateji-
lerine uygun olarak saniyenin milyonda biri hızlara ulaşan otomatik alım-satım işlemleri-
dir. 

81 Chesterman, “Artificial Intelligence And The Limits of Legal Personality”, 826.
82 Chesterman, “Artificial Intelligence And The Limits of Legal Personality”, 827-828.
83 Chesterman, “Artificial Intelligence And The Limits of Legal Personality”, 830.
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zaten hak ettiklerini kabul etmektedirler. Bu düşüncelerinin gerisinde ise, 
yapay zekânın gelecekteki gelişimi hakkında belirtilmemiş varsayımlar 
yer almaktadır. Bu yazarlar, en azından öngörülebilir bir gelecek için, hata 
sorumluluğunu yapay zekâ sistemlerinin kendisinden ziyade kullanıcıla-
rına, sahiplerine veya üreticilerine bağlı kılmayı daha güvenli bulmakta-
dırlar.84

3.2. Fıkıh Bakımdan Otonom Sistemlerin Kişiliği Meselesi

Fıkhi bakımdan otonom sistemleri değerlendirmek mal ve kişi 
kavramları bakımından incelemeyi gerektirmektedir. Bunun için yapay 
zekâya dayalı otonom sistemlerde mal veya kişi niteliklerinin hangi 
ölçüde bulunduğunu tespit etmek gerekmektedir. Bu bağlamda otonom 
sistemler, insan tarafından üretilmeleri, pazar değerinin bulunması, 
bedelli veya bedelsiz olarak akdi işlemlere konu edilmeleri bakımından 
iktisadi malın özelliklerine sahiptirler. Diğer taraftan yeni gelişmeler 
otonom sistemlerin yalnızca programlanan verilerle değil, sensorlar 
aracılığıyla aldığı verileri değerlendirerek karar alabildiklerini göster-
mektedir. Bu bakımdan yapay zekâya dayalı otonom sistemlerin irade 
kullandıkları, hukuki ve cezai bakımdan sorumluluk doğuran fiiller icra 
edebildikleri görülmektedir. Bu özellik, kişi için belirlenen temel nitelik 
olan iradeyi anımsatmaktadır. Esasında yapay zekâya dayalı otonom 
sistemlerin durumunu tartışma konusu yapan da budur.

Klasik fıkhın kişiyi, gerçek insan ile sınırlı tuttuğu, vakıf ve beytülmâl 
gibi bazı kurumlar yolu ile hükmi kişiye yakınlaşsa da bunları hak ve 
borca ehil olma ve daha da önemlisi amaç ve araç belirleme hususunda 
yetki vermeyerek yani irade sahibi kılmayarak hukuki kişiye dönüşme-
sinin önünü kapattığını yukarıda ifade etmiştik. Vakıf, onu tesis edenin 
(bâni) kurucu iradesinin sürdürülmesi, beytülmâl ise hukuk tarafından 
belirlenen kaynaklardan temin olan malların statüsüne uygun sarf yerle-
rine ulaştırılmasından ibaret bir varlığa sahip olmuştur. Bir mekânı değil, 
aidiyeti gösteren bir cihetin adı olarak değerlendirilmiştir. Vakıf müte-
vellisi, vakıf adına karar verebilecek bir iradeye sahip kılınmamış, vakıf 
senedindeki iradeyi icra etmekle sorumlu tutulmuştur. Bu yönüyle fıkıh 
modern şekliyle hükmi/tüzel kişilik kavramını reddetmese de geliştirme-
miştir. Gerçek kişi üzerinden hukuki hayatı düzenlemeyi tercih etmiştir.

84 Chesterman, “Artificial Intelligence And The Limits of Legal Personality”, 843.
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Fıkhın dayandığı epistemoloji bakımından irade hakiki olarak Allah’a 
aittir. I�nsan iradesi dahi fiil ile birlikte yaratılmıştır. Bu epistemoloji 
açısından bakıldığında yapay zekâya dayalı otonom sistemlerin, prog-
ramlayıcının verdiği algoritma içerisinde hareket etmesi, hatta sensorlar 
yoluyla aldığı verilerle bu algoritmayı daha kompleks bir yapıya dönüş-
türmüş olması, irade sahibi varlıklar olarak değerlendirilmelerine imkân 
vermemektedir. Bunun sebebi yapay zekânın programcının verdiği 
algoritma içerisinde kalması ve programcı tarafından verilen amaçsal-
lığın dışına -en azından şimdilik- çıkmamasıdır. Bu yapısıyla yapay zekâ 
bakımından hakiki irade programlayıcıya, bu iradeyi aktifleştirmek 
ise sahibine veya kullanıcıya ait bir yetki olmaktadır. Bu noktada yapay 
zekâya dayalı otonom sistemin, sahibi ve kullanıcısı olmayacak şekilde 
insansız olarak kurulduğu ve belirli bir ekonomik değer taşıyan faaliyet 
gerçekleştirdiği varsayılarak hukuki kişiliğinin fiilen olduğunu söylemek 
de mümkün değildir. Çünkü bu durumda dahi bir programcı ve tahsis 
edicinin varlığı zorunlu olacaktır. Fıkhi bakımdan bu işlem, vakıf tesisi 
olarak görülecektir. Daha önce ifade ettiğimiz gibi klasik fıkıh vakfın 
zimmetinin bulunmadığı görüşündedir.

Kişiliği bulunmayan yapay zekânın, algoritmalar içerisinde belir-
lenmiş birçok akdi işlemi gerçekleştirmesi akit teorisi bakımından bazı 
boşlukların oluşmasına yol açtığı söylenebilir. Çünkü akdi işlemlerde, 
akit ehliyetine haiz kişinin asaleten veya hukuki temsil yolu ile taraf 
olması zorunludur. Aksi durumda akdi işlem kurulmuş olmaz. Bu kuralı 
para üstü verebilen otomatik makinalardan bankamatiklere, eş zamanlı 
elektronik satış sitelerinden robot teknolojilerine doğru seyreden yapay 
zekâya dayalı teknolojilere tatbik ettiğimizde anlamlı boşlukların oluş-
tuğu izlenimi ortaya çıkmaktadır. Bu durum, yapay zekâya kişilik veril-
mesi için araçsal sebeplerin bulunduğunu göstermektedir. Yapay zekâya 
irade verildiğinde, akdi işleme kimi durumlarda asil olarak ve çoğunlukla 
hukuki temsil (vekalet) yoluyla taraf olduklarını söylemek kolaylaşacaktır. 
I�nsansız vakıf niteliği kazanmış kurumlarda yapay zekâ, asaleten hak ve 
borç sahibi olmuş kabul edilecek, insanların kurucu olduğu şirketlerde ise 
vekaleten akde taraf oldukları söylenebilecektir. Vekaleten taraf oldukları 
durumlarda akdin ikincil hükümleri (tevâbi’) müvekkillere ait olacaktır. 
Asil oldukları durumda ise akdin asli ve ikincil hükümlerini yapay zekânın 
yerine getirmesi beklenecektir. Bu şekilde araçsal ihtiyaçlar karşılanmış 
olacaktır. Ancak programcının, kullanıcının veya sahibinin iradesinden 
öte bir iradesi bulunmayan yapay zekâya dayalı otonom sistemlere kişi 
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vasfı vermek birçok başka hukuki soruna yol açabilme potansiyeline 
sahiptir. O� rneğin mali tazminat gerektiren durumlarda malı bulunmayan 
yapay zekânın verdiği zarar tazmin edilemeyecektir. Bu durum, gerçek 
kişileri, yapay zekânın arkasına saklanarak sorumluluktan kaçınmaya 
teşvik edecektir. En önemlisi mevcut hukuk normları ile çözülebilecek bir 
sorunun yeni ve üzerinde uzlaşı oluşmamış normlar ile çözmeye zorlaya-
caktır.

Müstakil iradesi gösterilemeyen yapay zekâya dayalı otonom sistem-
lerin mülkiyete konu mal statüsünde görülmesi fıkhi bakımdan en uygun 
bir yaklaşımdır. Yapay zekâya dayalı sistemlerin mevcut haliyle iktisadi mal 
niteliklerine haiz oldukları, üretilebilmeleri, piyasa değerinin bulunması 
ve akdi işlemlerin konusu olmalarından anlaşılmaktadır. Bu bakımdan 
yapay zekânın bütün fiil ve işlemlerinin, sorumlusu bulunan bir alanda 
gerçekleşen fiiller türünden kabul edilmesi gerekir. Taraf olduğu akdi 
işlem ve fiiller, gerçek veya tüzel bir kişiliğin sorumluluğunda gerçekleşir. 
Diğer bir ifadeyle yapay zekâ, gerçek veya tüzel bir kişinin belirli amaçlara 
ulaşmak için kullandığı bir “araç/alet”ten ibarettir. Mekanik bir alet kulla-
nılarak yapılan iş ve işlemin aleti kullanana nisbeti gibi dijital bir aletin 
kullanılmasıyla yapılan iş ve işlem de bu alete değil, alet üzerinde kontrol 
yetkisine sahip olana ait olur. Burada yapay zekânın programlayıcısından 
kaynaklanan bir sorun olduğunda dahi öncelikle en yakın kontrol yetki-
sine sahip olan sorumlu tutulur ve ihtiyaç halinde geriye doğru rücu ile 
esas sorumluya ulaşılır.

Yapay zekâya dayalı otonom sistemlere fikhi referans oluşturması 
için tikel örnekler arandığında eğitilmiş ve eğitilmemiş hayvanların iş ve 
fiillerine ilişkin fıkıh müktesabatı mütalaa edilebilir. Fıkıh, hayvanların 
“kendiliğinden olan cinayet ve mazarratı hederdir” (Mecelle, mad.94) 
kaidesini benimsemiş olmakla birlikte hayvanın verdiği zarardan gözet-
lenmesi zorunlu durumlarda gözetmekle sorumlu olanı; sevk ve idare 
altındaki durumlarda sevk ve idare edeni ve ürkerek zarar verdiği durum-
larda ürküteni sorumlu görmüş ve bu kişilere zararın tazminini yüklemiş-
tir.85 Bu örnekte sorumluluk ile mülkiyet ve kontrol yetkisi arasında ilişki 
kurulmuştur.

Avlanmak için kullanılan hayvanların yakaladıkları avların onları 
ava salana ait olduğu tespiti de konumuz bakımından bir pencere arala-
maktadır. Avlanmak için eğitilmiş hayvan ava gönderildiğinde besmele 

85 Birsin, İslâm Eşya ve Borçlar Hukuku, 128-129.
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çekilmesi tezkiye için gerekli görülmüş ve hayvanının sahibi için gerçek-
leştirdiği av helal sayılmıştır. Bu işlemde ava salınan hayvan ile atılan ok 
benzer şekilde değerlendirilerek “araç” sayılmıştır. Her iki halde de avı 
helal kılanın avcının avlanmak için oku atması/hayvanı salması kabul edil-
miştir. Av için gönderilen hayvanın kendisi için avlanması halinde araç-
sallık ortadan kalktığı için bu avdan yararlanmak helal sayılmamıştır86. 
Ok ile av için kullanılan hayvan arasında araçsallık noktasında ortaklık 
olmasına rağmen hayvan bu niteliği eğitim ile kazanmaktadır. Yani öğre-
tilmiş davranışı tekrarlamaktadır. Yapay zekânın çalışma şeklinin dayan-
dığı algoritmalar ile hayvanın eğitilmesi arasında şekil ve yöntem farlı-
lıklarına rağmen özsel bir benzerlik vardır. Bir canlı olarak evrende hazır 
bulunan hayvana avcılığın öğretilmesi ile bilgisayar dili aracılığıyla belirli 
bir sonuca ulaştıran işlem aşamalarının tanımlanması arasında her ikisini 
de araç kılan bir benzerlik vardır. Eğitilen hayvan ile algoritmik olarak 
düzenlenen sonuçlar veren yapay zekâ bu sayede benzer bir işleve sahip 
olurlar. Programcısının, sahibinin ve kullanıcının sorumluluğu altında 
hareket ederler ve oluşan yarar veya sorumluluk kendilerine değil adına 
hareket ettikleri kişilere ait olur.
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Giriş

Günümüzde dini hükümleri araştırmak ve öğrenmek üzere sanal 
kaynaklar yaygın bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Eğitimin dijital 
dönüşüm yaşadığı, zihinlerin önemli ölçüde sanal kaynakların etkisinde 
kaldığı, gençliğin ve zihinlerin sanal bir çevre içinde yaşadığı günümüz 
dünyasında sanal kaynakların dini düşüncenin teşekkülü konusunda 
önemi inkâr edilemez. Ancak bu tür kaynaklar imkân, sınırlılık ve güve-
nirlilik açısından çeşitli problemleri, itikadı�-amelı� ve fikrı� açıdan bazı 
tehlikeleri de bünyesinde barındırmaktadır. O� yle ki sanal kulvarlardaki 
bu tür problemler dini düşünceyi ifsat edebilmektedir.

Nitekim dinin itikadı�, fikrı�, amelı� ve ahlakı� planlarında sanal yorum 
ve fetvalar açık delillere aykırı görüşleri içerebilmektedir. Canlı yayın, 
internet ve sosyal medya kulvarlarındaki dini tartışmalar, dini alandaki 
yazılı-sözlü beyanlar fetva usûl ve adâbına aykırı bir şekilde cereyan 
edebilmektedir. Dinin mesajını algılamaya çalışan muhatap, kaynağın jest 
mimiklerine vakıf olamama ve sanal kişilikle gerçek kişilik arasındaki 
mesafe sebebiyle gizil öğrenme imkânından mahrum kalmaktadır. Sosyal 
medya-iletişim araçları vasıtasıyla dini konularda ehil olmayan kimseler 
kolaylıkla hüküm verebilmektedir. Kur’ân meallerinde yanlış muharref 
tercümelerin yanında dini düşünce, itikadı� ve amelı� hükümler alanında 
kitabın açık beyanına aykırı görüşlere sıklıkla rastlanılmaktadır. I�nternet 

KLASİK FETVA USULÜ IŞIĞINDA  
SANAL KAYNAKLARDAN FETVA PROBLEMİ
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kullanıcısı tanımadığı, bilmediği, ilim-adalet vasfı meçhul olan ve dini 
konularda ehliyet şartlarına haiz olmayan çeşitli sanal kaynaklardan dini 
öğrenme çabasına girmektedir. Buna bağlı olarak sanal kaynaklar kitabın 
yanlış anlaşılmasına yol açabilmekte, itikadı tehlikeye atmakta, ibadetleri 
keyfı� bir mecraya sevk etmekte, orucun vakit açısından geçersiz olmasına 
yol açabilmekte ve nihayet dini düşünce ve yaşantıyı dinin aslına aykırı 
olarak yanlış bir mecraya sürükleyebilmektedir. I�nternet merkezli din 
istismarına ilaveten dini tahrifler, gençliği din adı altında çeşitli karanlık 
örgütlerin mecrasına sevk edebilmektedir. Dinin ruhundan uzak birtakım 
batıl vesilelerle, dini tebliğ metodolojisine aykırı ve usulsüz yöntemlerle 
hakka hizmeti iddia eden faaliyetler ise hala sürdürülmektedir. Sosyal 
medya araçlarındaki ölçüsüz tartışmalar dini kutuplaşmalara, dinin 
nezih üslubuyla bağdaşmayan gıybet ve hakaretlere konu olabilmektedir. 
Dini alandaki münazaraların kimi zaman amaç-yönteminden uzaklaş-
tığı görülmektedir. Uzmanları arasında mahrem kalması gereken dini 
problemler kamuoyuna açık bir şekilde tartışmaya açılmaktadır. I�nanca 
dair konuların, dinin temel sabitelerinin tartışma suretinde ele alınması 
ve özellikle bunun kamuoyuna taşınması fayda yerine ciddi zararlara 
yol açmaktadır. O� te yandan çeşitli figüranlar dini bir kisve ve görünüm 
altında piyasaya çıkmakta ve bir süre sonra foyalarıyla birlikte tv kanal-
larına, internet ve sosyal medya-iletişim araçlarına servis edilmektedir.

Yukarıda arz edilen bu problemler sanal bir düşünce bataklığına 
yol açmakta, dini düşünce alanında zihin bulanıklığına, dini duygunun 
istismar edilmesine, din etrafında çeşitli şüphelerin oluşmasına, dine ve 
din adamına olan güvenin zayıflamasına yol açabilmektedir. Bu durum 
nezih/temiz olan dini düşünceyi, sosyal medya merkezli bir bataklığa 
sürükleyerek dini düşünceyi dinin özünden ve samimi vasatından uzak 
bir çatışma alanına dönüştürebilmektedir. Dini münazarlar amacından 
sapmakta, usulsüzlük sebebiyle hakka ulaşmayı hedfeleyen insaflı bir 
münzara olmaktan çıkarak din kisvesi altında enaniyetlerin çatıştığı 
zararlı bir sürece evrilebilmektedir. Çeşitli sosyal medya platformları, 
dini düşünceyi reklam ve reyting türünden kapitalist amaçlar uğruna 
malzeme haline getirebilmektedir. Böylece söz konusu süreç toplumun 
dini öğrenmesinden, dinin topluma hayat vermesinden uzaklaşırken 
ne yazık ki toplumu dini tartışmalarla oyalama, dini düşünceyi menfı� 
tartışmalara malzeme etme ve zihinleri din konusunda bulandırma (din 
konusunda enformatik cehalet) sürecine dönüşebilmektedir. Bu sebeple 
“uydudan gelen fetvalar”, “djital fetvalar” veya “fatava’l-fezaiyye” şeklinde 
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isimlendirilen dini yorumların yetersiz olduğu; dinin yanlış anlaşılma-
sına, yanlış uygulanmasına ve dindarlık kalitesinin düşmesine sebep 
olduğunu savunan usul düşüncesi haklıdır.1 Ancak bu süreçteki problem-
leri somut bazı örneklerle izah etmek ve hangi açılardan fetva sistemati-
ğine uyumsuz olduğunu açıklamak faydalı olacaktır. O� te yandan gençliğin 
sanal bir çevrede yetiştiği günümüz şartlarında sanal fetvalara yoğun 
bir şekilde müracaat edildiği, bu durumun neredeyse kaçınılmaz hale 
geldiği görülmektedir. Bu nedenle söz konusu süreci fetva usulü çerçeve-
sinde değerlendirmek bu sürecin daha faydalı-etkili ve doğru bir şekilde 
yapılandırılmasına, kendisinden beklenen amacı gerçekleştirmesine, 
zararlarının bertaraf edilmesine katkı sunacak ve gençliğin, öğrencilerin 
ve halkın din kisvesi altında iğfal edilmemesi için bir farkındalığa vesile 
olacaktır.

Sahih bir dini düşüncenin inşası ancak sahih kaynaklarla ve doğru bir 
yöntemle mümkündür. Din ve dini düşünce, ehil olmayanların ve istismar 
odaklarının insiyatifine malzeme edilmeyecek kadar hassas, önemli ve 
kutsal bir olgudur. Zira din dünya-ahiret kurtuluşunu/mutluluğunu ve 
uzun vadede kamu düzenini ilgilendirmektedir. Enformatik cehaletin 
hâkim olduğu, tahkik merkezli sorgulayıcı düşüncenin zayıfladığı, mahza 
taklidin esas alındığı günümüz dünyasında din istismarları kamu vicda-
nında derin yaralar açabilmektedir. I�nternet tabanlı sanal kaynakların ve 
sosyal medya iletişim araçlarının sahih dini düşünceye kaynaklık etmesi, 
dinin nezih usulübuna uygun bir yöntemle toplumu dini konularda aydın-
latması, dini ihtiyaca cevap vermesi, yanlış algıları düzeltmesi, gençliği 
koruması, dinin hedeflediği birlik-beraberlik ve kardeşlik duygularını 
güçlendirmesi gerekmektedir. Şüphesiz bu görevi ifa eden ve dini düşün-
ceyi mezkur sanal bataklığa bulaştırmadan topluma arz eden bireysel/
kurumsal faaliyetler az değildir. Ancak bunun yanında söz konusu amacın 
aksine hizmet eden kaynaklar da az değildir. Bu konuda bir ayrıma gitmek 
aslında bir usul/yöntem probleminden ibaret olup, klasik usul kitapla-
rımızın içtihat, taklit ve istiftâ alanına taalluk etmektedir. Haliyle fetva 
usul-adabına uygun kaynakların güvenilir olduğunu, uygun olmayanların 
ise tehlikeli ve riskli olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bu çalışmanın 
amacı da böyle bir ayrıma ışık tutacak bir nosyonu ana hatlarıyla ortaya 
koymaktan ibarettir.

1 Ahmet Yaman, Fetva Usulü ve Adabı (I�stanbul: I�FAV Yay., 2017), 25.



376 İSLAM VE YORUM V

İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

Fetva süreci Hz. Peygambere varis olarak Allah adına imza atma anla-
mında farz-ı kifâyedir. Bu süreç geçmişte olduğu gibi günümüzde de çeşitli 
hatalara konu olabilmektedir.2 Maslahat açısından dini düşüncenin teşek-
külünde sanal kaynakların faydalarını arttırmak ve zararlarını azaltmak 
üzere özelde öğrenci kitlesi, genelde gençlik ve kamuoyu nezdinde bir 
farkındalığın uyandırılması, internet merkezli dini araştırmalarda usul-
ilke ve yöntemlerin belirlenmesi zorunluluk arz etmektedir.

Araştırmamız internet-sosyal medya tabanlı problem evreninden 
fetva örneklemini ele almakta ve konuyla ilgili problemleri klasik fetva 
usulü ışığında değerlendirmektedir. Bu sayede sosyal medya iletişim 
araçlarındaki problemlerin bertaraf edilmesine metodolojik bazı tavsi-
yelerle katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Yöntem olarak klasik fetva 
sistematiği usul, adap ve temel ilkeleri bakımından ana hatlarıyla ortaya 
konulacaktır. Her bir başlık internet kaynaklı problemlerin konuya temas 
eden yönüyle ilişkilendirilecek ve bu konuda tavsiye mahiyetinde bir 
sonuca ulaşılacaktır.

1. Fetvanın Temel Kavramlarının Sanal Fetva Sürecindeki 
İzdüşümü

Sözlükte “açıklamak, genç olmak” anlamına gelen (فتوى) kelimesi “bir 
meselenin hükmünü ortaya koyan, zorlukları çözen güçlü cevap” anla-
mındadır.3 “Fetvâ” kelimesi etimolojik açıdan (الفتى) “güçlü genç” kelime-
sinden istiare yoluyla alınmış ve dini bir problemi çözüme kavuşturan 
güçlü cevap anlamında kullanılmıştır.4 Teknik anlamıyla fetva “herhangi 
bir meselenin dinı� hükmünü sözlü veya yazılı olarak haber verme” 
şeklinde tanımlanabilir.5 Bu tanıma göre dinin itikadı�, fikrı�, amelı� ve 
ahlakı� alanlarına dair hükümlerin tamamı fetva alanına girmektedir. 
Nitekim popüler açıdan fetva “yeterli bilgi birikimine sahip olan ya da 
bunun için görevlendirilen bir alimin dini bir mesele hakkında hüküm 

2 Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref en-Nevevı�, el-Mecmû‘ şerhu’l-Mühezzeb (Beyrût: Dâru’l-Fikr, 
ts.), 1/40.

3 Fahrettin Atar, “Fetva”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yay., 1995), 
12/486; Muhammed Süleyman Abdullah el-Eşkar, el-Futyâ ve menâhicu’l-iftâ (Kuveyt: Mek-
tebetu’l-Menâr, 1976), 8.

4 Ahmed b. Muhammed b. Muhammed I�bn Hacer el-Heytemı�, Tuhfetü’l-muhtâc bi şerhi’l-Min-
hâc, Thk. Enver Dağıstânı� (Kuveyt: Dâru’z-Ziyâ, 2020), 1/211.

5 Şihâbüddı�n Ahmed b. I�drı�s b. Abdirrahmân el-Karâfı�, Envârü’l-burûḳ fî envâʾi’l-furûḳ (Bey-
rût: Dâru’l-Kütübi’l-‘I�lmiyye, 2009), 4/123. 
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vermesi” şeklinde açıklanmıştır. Ancak akademik açıdan fetva kavramı 
“fıkhın hüküm ve maksat inceliklerine vakıf olan bir alimin şer’ı�/amelı� bir 
meselenin hükmüne dair açıklama yapması”6 şeklinde tanımlanmaktadır. 
Bu tanım daha isabetlidir. Zira muhakkik usulcülere göre içtihat ehliye-
tini taşımayan kimseler hatta içtihat için sadece bazı ilimleri tahsil eden 
kimseler bile müçtehitleri taklit etmek ve onların fetvasıyla amel etmekle 
mükelleftir. Fetva kavramıyla ise daha çok taklit süreci kastedilmektedir. 
I�çtihadın delili zikredilince bu süreç taklit olmaktan çıkarak ittibaya 
dönüşmektedir. Muhakkik usulcülere göre itikadi meselelerde -amelı� 
meselelerden farklı olarak- mahza taklit caiz/yeterli değildir. I�tikadın 
sahih, güçlü ve kesin delillere dayandırılması taklitten tahkike çıkarılması 
gerekmektedir. Zira amel konusunda zannı� bilgi yeterlidir; taklit ise zannı� 
bilgiye ulaştırmaktadır. Ancak itikat konusunda kesinlik söz konusu oldu-
ğundan kati delillere ihtiyaç duyulmaktadır. Taklit ise kati/kesin bilgilerin 
kaynağı olmadığından itikadi meseleleri öğrenme konusunda yetersiz 
bir yöntemdir.7 Nitekim içtihadi meselelerde yanılma ihtimaliyle birlikte 
bir müçtehidi taklit etmek caizdir. Ancak müçtehidin itikatta yanılması/
hata yapması kabul edilemeyeceğinden delilsiz taklit de caiz olmaktan 
çıkmaktadır.

Fıkıh usulünde fetva süreci “müftü”, “müsteftı�” ve “istiftâ” kavram-
ları çerçevesinde varlık kazanmaktadır. Fıkıh ve fıkıh usulünde müftünün 
ehliyeti/sorumluluğu, müsteftı�’nin görevleri, istiftânın usul, adap ve 
siyasetine ek olarak kamu otoritesinin fetva alanı üzerindeki görev-yet-
kileri ayrıntılarıyla ele alınmaktadır. Konuyla ilgili geçmişten günümüze 
yalnızca fetva alanına tahsis edilen çok sayıda eser kaleme alınmıştır.

Günümüz internet fetvalarında sözlü, yazılı ve görsel materyaller bir 
arada kullanılmaktadır. Dini meseleleri incelemek üzere internet kullanı-
cısı klasik fıkıh literatüründe müsteftîye, fetvayı kodlayarak sanal ortama 
aktaranlar müftüye, bu kaynaktan fetva verme-alma süreci/metodolo-
jisi ise iftâ-istiftâ kavramına tekabül etmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir 
şekilde işlemesi; istismara, dini konularda yanlış hüküm ve yönlendirme-
lere konu olmaması için gerekli denetimler kamu otoritesinin denetim 
görev/yetki alanına girmektedir. Halkı bu konuda bilinçlendirmek aydın 
ve akademisyenlerin ortak sorumluluğudur.

6 Yaman, Fetva Usulü ve Adabı, 25. 
7 Seyfüddı�n Alı� b. Muhammed b. Sâlim el-A� midı�, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm (Beyrût: Dâru I�bn 

Hazm, 2019), 4/271-272. 
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I�nternet kaynaklı din istismarı ve yanlış dini bilgilendirmeler dini 
düşünceyi ifsat etmekle, gençliği dini adı altında olumsuz çatışmacı, öteki-
leştirici ve tekfirci mecralara sürüklemekle, birlik ve beraberliği zayıflat-
makla sonuçlanabilmektedir. Buna karşılık can, mal, akıl ve neslin yanı 
sıra dini korumak da zaruriyat kapsamında devletin temel görevlerin-
dendir. Haliyle bu araştırmada üzerinde durulan husus müftünün ehliyeti 
kapsamında sanal kaynakların yeterlik-güvenirlik problemi, kullanıcı/
müsteftı�’nin görev-sorumlulukları, internetten fetva alma-verme süre-
cinin usul-adab ve siyaseti, kamu otoritesinin denetim-görev ve yetki-
lerinin ne olduğu bunun nasıl kullanılacağıdır. Konunun ayrıntılarından 
günümüz internet fetva sürecindeki temel problemlere temas edecek 
konular ele alınacaktır.

2. Müftünün Ehliyeti Kapsamında Fetva Alınacak Kaynağın 
Yeterlilik ve Güvenirlik Problemi

Konuyu öncelikle klasik fetva usulünden müftünün ehliyet şartları 
çerçevesinde değerlendirmek, bilahare günümüz sanal fetva kaynakları 
açısından yorumlamak yerinde olacaktır.

2.1. Müftünün Ehliyet, Yeterlik ve Güvenirlik Şartları

Genel itibarıyla müftünün müslüman, mükellef, dinine güvenilir, adil, 
mürüvvet sahibi, zihni selim, fıkıh melekesine sahip olması; yaşadığı 
dönemin şartlarına, örf, adet ve geleneklerine vakıf olması, içinde yaşa-
dığı dönemi iyi tanıması ve doğru analiz etmesi, gerek dini hükme ulaşma 
gerekse ana kaynaklarından dini yorumlama hususunda metodolojik bir 
nosyona sahip olması, fetva sanatının usul-adap, siyaset ve inceliklerini 
bilmesi şarttır.8

Fetvayı içtihat olarak değerlendiren usulcülere göre müftünün içtihat 
ehliyetine sahip olması şarttır. Bu kapsamda müftünün kitap, sünnet 
ve icmayı bilmesi, nastan hüküm verebilecek düzeyde Arapça bilmesi, 
nastan hareketle hükümleri fıkıh/anlama usulünü bilmesi ve içtihat kabi-
liyetine sahip olması gerekir.9 I�tikadı�, fikrı� ve amelı� konularda ehl-i sünnet 
itikadına, adalet ve mürüvvet vasfına sahip olması şarttır. I�hsan kapsa-
mında müftünün niyetinin halis olması, riya-sum’at ve şöhret kazanma 
amacından uzak durması, sözünün dinlenmesi için vakar-sükûnet sahibi 

8 Nevevı�, el-Mecmû‘, 1/41.
9 A� midı�, el-İhkâm, 4/723.
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olması, insanların elindeki dünyalıklara tama etmeden hasbı� olarak 
yalnızca Allah rızasını esas maksat yapması ve bu çerçevede toplumu 
din konusunda aydınlatarak dini hükümlere irşat etme amacında olması 
gerekir.10

Usulcülerin bir kısmına göre müftünün müçtehit olması şarttır. 
Müçtehitler “mutlak müçtehid”, “mezhepte müçtehit”, “fetvada müçtehit” 
ve “meselede müçtehit” kısımlarına ayrılmaktadır.11 Müçtehit olan müftü-
lerin fetva vermesi ittifakla caizdir. Müçtehit olmayan müftünün fetvası 
konusunda ihtilaf edilmiştir. Usulcülerin bir kısmına göre müçtehit olma-
yanlar, vefat eden bir müçtehidin görüşüyle fetva veremez.12 Bu yaklaşım 
fetvanın içtihat olduğu ve itikatta içtihat caiz olmadığından fetvanın amelı� 
alana mahsus olduğu kabulüne dayanmaktadır.13 Ancak ilerleyen dönem-
lerde mezhepte müçtehit olan bir müftü yoksa, mukallit müftünün fetva 
verebileceği de kabul edilmiştir.14 Belirli bir meselede örneğin feraiz, 
menâsik, nikâh veya talak konularının birinde (meselede) müçtehit 
olan kimselerin fetva vermek için mutlak müçtehit olması şart değildir.15 
Nevevı�’ye göre müftüler müçtehit ve müntesip müftü şeklinde iki sınıfa 
ayrılır. I�kinci sınıftaki müftüler ise dört kısma ayrılmaktadır. Dördüncü 
kısım alimler müçtehit olmayan ve yalnızca mezhep görüşlerine vakıf 
olan müftülerden ibarettir. Bu kısımdaki müftüler üç şartla fetva verebi-
lirler. Bunlar 1. Müftünün fetva için asgari ehliyet şartlarını taşıması 2. 
Fıkıh melekesine sahip olması 3. Mezhep içtihadını bilmesi ve delilleriyle 
birlikte doğru anlayarak aktarma kabiliyetine sahip olmasıdır. Bu sevi-
yede olmayanlar fetva verecek olurlarsa kendileri ve başkaları için büyük 
bir tehlikeye/felakete zemin hazırlamış olurlar.16

10 Muhammed b. Huseyn el-Ferrâ Ebû Ya’lâ, el-‘Udde fî usûli’l-fıkh (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-‘I�l-
miyye, 2002), 2/447; A� midı�, el-İhkâm, 4/723.

11 Ebû Yahya Zekeriyya b. Muhammed el-Ensârı�, Haşiyetun ‘ala şerhi’l-Mahallî ‘ala Cem‘il-
cevâmî‘ (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-‘I�lmiyye, 2016) 4/177.

12 A� midı�, el-İhkâm, 4/731.
13 bk. A� midı�, el-İhkâm, 4/722. 
14 Şihâbüddı�n Ahmed b. I�drı�s b. Abdirrahmân el-Karâfı�, Nefâisu’l-usûl fî şerhi’l-Mahsûl (Bey-

rût: Dâru’l-Kütübi’l-‘I�lmiyye, 2000) 4/593, 596; Tâcuddin Abdulvehhâb b. Alı� es-Sübkı�, 
Cem‘u’l-cevâmi‘ (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-‘I�lmiyye, 2008), 122; Nevevı�, el-Mecmû’, 1/45.

15 Osman b. Abdurrahman I�bn Salah eş-Şehrezûrı�, Edebu’l-müftî ve’l-müsteftî, Thk. Muvaffak b. 
Abdullah (Beyrût: ‘Alemu’l-Kütüb, 1986), 90.

16 Nevevı�, el-Mecmû‘, 1/44.
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Mahza mukallidin fetva verip veremeyeceği konusunda 1. Hükmü 
deliliyle biliyorsa fetvayı kaynağından aktarabileceği 2. Delilini bilse bile 
aktarmasının caiz olmadığı 3. Hüküm kitap-sünnetten açık bir delile daya-
nıyorsa aktarabileceği, içtihada dayanıyorsa aktaramayacağı şeklinde üç 
görüş bulunmaktadır. Her halükârda mukallidin delilini bilmediği görüşü, 
özellikle hükmü deliliyle birlikte bilen müftülere ulaşmak mümkün 
olduğu sürece caiz görülmemiştir.17 Bu konuda isabetli olan, fetva verebi-
lecek bir müftü varsa, zaruret de yoksa hükmün delilini bilmeyen mahza 
mukallidin verdiği fetva geçersizdir. Ortamda fetva verecek bir alim yoksa 
ve cevap verme zarureti de varsa meselenin hükmünü bilen mukallitler 
fetva formatında cevap veremez. Onlar bu durumda sadece kendi mezhe-
binin görüşünü, muteber kaynaklardan hareketle karşı tarafa aktarma 
hakkına sahiptirler.18

Müftünün fetva vermesi farz-ı kifâye, ortamda fetvaya ehil olan 
bir başkası varsa kendisinden daha alim ise susarak ona havale etmesi 
mendup, kendisinden başkası yoksa ve hükmü de biliyorsa fetva vermesi 
farz-ı ayn hükmündedir.19 Fetvaya ehil olmayan, ya da genel olarak ehil 
olduğu halde özelde meselenin hükmünü bilmeyenin araştırmadan fetva 
vermesi; mesele özel bir örfe bağlıysa örf bilinmiyorsa o örfü bilen müftü-
lere havale etmesi zorunludur. Taabbudi meselelerde örneğin akşam 
namazının neden üç rekât olduğu türünden soruları açıklamak için cevap 
vermeye çalışmak caiz olmayıp, böyle bir durumda cevap vermemek, 
bilmiyorum demek ya da meselenin taabbudi olduğu haber vermek gere-
kir.20 Gerekli arka plan hazırlıkları yapılmayan canlı yayın fetvalarının 
riski buradan yani müsteftı�nin örfünü bilmeme, zamanın kısıtlı olması, 
müftünün o konudaki bilgiyi hatırlamadan ve yeterince düşünme imkanı 
bulamadan cevap vermesinden kaynaklanmaktadır.

Bu konuda en önemli şartlardan biri adalet yani müftünün hevaya 
tabi olmaması, farzları eda etmesi, büyük günahları işlememesi ve küçük 
günahlarda ısrarcı olmamasıdır. Zira hevaya tabi insanların ilme rağmen, 

17 Muhammed b. Ebı� Bekr b. Eyyûb I�bn Kayyim el-Cevziyye, İʿlâmü’l-muvaḳḳıʿîn ʿan rabbi’l-ʿâ-
lemîn (Dımaşk: Mektebetu Dâri’l-Beyân, 2000), 2/519. 

18 I�bn Kayyim, İʿlâmü’l-muvaḳḳıʿîn ʿan rabbi’l-ʿâlemîn, 1/49; Nevevı�, el-Mecmû‘, 1/45.
19 Ebû Muzaffer Mansûr b. Muhammed b. Abdülcebbâr es-Sem‘ânı�, Kavâtı‘u-l-edille fi’l-usûl 

(Beyrût: Daru’l-Kütübi’l-‘I�lmiyye, 1997), 2/354; Ebü’l-Hattâb Mahfûz b. Ahmed b. el-Hasen 
el-Kelvezânı�, et-Temhîd fî usûli’l-fıkh (Beyrût: Dâru I�bn Hazm, 2016), 587.

20 Muhammed Taki el-Osmânı�, Usûlu’l-iftâ ve âdâbuh (Kerataş: Mektebetü I�rfân’il-Kur’ânı�, 
2011) 287.
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delil-hak yerine hevaya tabi olarak kolaylıkla sapabileceği ve dolayısıyla 
saptırabileceği naslarla sabittir.21 Bu nedenle ilimle amel edilmediği 
sürece fetva ehliyeti oluşmamakta, fâsıklar kendi haklarındaki fetvası 
geçerli olsa da başkalarına fetva verme hakkı yoktur.22 Ancak fesadın 
yaygınlaşmasıyla birlikte bunun caiz olabileceğini, adalet sıfatına en yakın 
müftünün görüşlerini almanın gerekeceğini savunanlar da olmuştur.23 
Müftü Allah yerine imza atan, onun hükmünü haber veren kimsedir. Fetva 
konusunda en cesur kimsenin, cehenneme karşı en cesur kimse olduğuna 
dair rivayetler aktarılmıştır. Sahabe fetvayı mümkün oldukça bir başka-
sına yönlendirmiştir. I�mam Ebu Hanı�fe “fetva emredilmemiş olmasaydı 
vermez ve onların günahlarını yüklenerek kurtuluşlarına vesile olma 
riskine girmezdim” demiştir. I�mam Malik, altı ay uzak bir mesafeden gelen 
adama -konuyu bilmediğini belirterek- “bilmiyorum” demek suretiyle 
geri göndermiş, bazen elli meseleden yalnızca birine cevap verirken, fetva 
verecek kimsenin kendisini cennet ile cehenneme arz etmesini ve cehen-
nemden nasıl kurtulacaksa öyle bir hassasiyetle fetva vermesini tavsiye 
etmiştir. Tüm bunlar ilim, adalet, yeterlilik, yalnızca bildiği konuda cevap 
verme bilmediği konularda susma erdeminin ne derece önemli olduğunu 
ifade etmektedir.24

2.2. Sanal Kaynakların Yeterlik ve Güvenirlik Problemi

I�lim-adalet vasıflarının zayıfladığı heva-hevese tabi olmanın yaygın-
laştığı günümüzde, fetva alanında güvenilir sanal kaynakların yanında 
güvenilir olmayan kaynaklar da bulunmaktadır. Bu çerçevede Kur’ân 
tercümesini tahrif eden25 amelı� konularda nasların açık beyanına, manen 
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22 Ebû I�shâk I�brâhı�m b. Mûsâ b. Muhammed eş-Şâtıbı�, el-Muvâfakât fî usûli’ş-şerîa (Beyrût: 
Dâru’l-Kitabi’l-‘Arabı�, 2002), 4/810.

23 I�bn Kayyım, İʿlâmü’l-muvaḳḳıʿîn ʿan rabbi’l-ʿâlemîn, 2/537.
24 Şatıbı�, el-Muvâfakât, 4/828; Nevevı�, el-Mecmû‘, 1/41-42.
25 O� rneğin Hz. Peygamber’e itaati emreden onlarca açık ve kesin âyete rağmen فبأي حديث بعد هللا 

 Artık Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?” meâlindeki“ وآياته يؤمنون
Câsiye süresinin 6. âyeti “Allah’tan ve âyetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar?” şeklin-
de tahrif edilmiştir. Burada görüldüğü üzere dinin ikinci kaynağı olan sünnet-hadis inkârcı-
lığını temellendirmek amacıyla âyetin meali tahrif edilmiştir. A� yetin yorumunda ise “Allah’ı 
ve ayetlerini yetersiz görenler bu soruya, hadis kitaplarını sayarak cevap vermektedirler” 
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denilmiştir. (bk. Edip Yüksel, https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?su-
re=45&ayet=6, Erişim Tarihi: 23.02.2021). Nisâ süresinin 4. âyeti أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول 
şeklinde Allah ve Rasulüne itaati, anlaşmazlığa düşülen meselelerde kitap-sünnete müra-
caat etmeyi sarih bir şekilde emretmektedir. Bu tür ayetlere rağmen “Nebı�mizin, âyetleri 
tebliğ dışındaki söz ve uygulamaları, hatalı olabileceğinden nebı�ye itaati emreden bir tek 
âyet yoktur.” şeklinde bir iddia ortaya atılmaktadır. (bk. Süleymaniye Vakfı Meali: https://
www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=4&ayet=59, Erişim Tarihi, 23.03.2021; 
https://www.suleymaniyevakfi.org/bulten/nebiyi-ve-ulemayi-tanrilastirma.html, Erişim 
Tarihi: 23.03.2021). Mısır’da Abdulcelil I�sa “İctihâdu’n-nebî” isimli kitabıyla, Abdu’l-Mun‘ı�m 
Şekûr ise “es-Sünne ve’t-teşrî‘” kitabıyla arz edilen iddianın öncülerindendir. Onlar sünnet 
ve sünnetin bağlayıcılığı konusunda şüphe uyandırmayı kendilerince Hz. Peygamber’in iç-
tihadı çerçevesinde metodolojik bir zemine taşımaya çalışmışlardır. (bk. Şerefuddin Abdul-
lah b. Muhammed b. Ali et-Tilmı�sânı�, Şerhu Me‘alimi’l-usûl (Dirâse Kısmı), Thk. Adil Ahmed 
Abdulmevcûd-Ali Muhammed Muavviz (Beyrût: ‘Alemu’l-Kütüb, 1999), 1/36). O� yle ki, Hz. 
Peygamber’in nübüvvetini ve ismet sıfatını anlamakta güçlük çeken, dini konularda vahyin 
murakabesinin altında olduğunu göz ardı ederek onun sadece beşeriyet yönüne hasr-ı nazar 
eden Arap dilcisi Abdulcelil I�sa Ebu Nasr (öl.1981) Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı anlamada bile 
içtihat hatasına düşebileceği türünden görüşleri bile aktarabilmiştir. (bk. Abdulcelı�l I�sa Ebû 
Nasr, İçtihadu’n-nebî Muhammed b. Abdullah ‘aleyhi’s-selam (Kahire: Dâru I�hyâ-i Kütübi’l-‘A-
rabiyye, 1949), 165). Bu isabetsiz ve batıl iddia, Hz. Peygamber’in beşeriyet yönünün yanında 
onun nübüvvet yönünü, ismet sıfatını, vahiy aldığını ve onun verdiği haberi tasdik ederek tabi 
olmanın imanın bir gereği olduğunu yeterince dikkate almamaktan ya da anlayamamaktan 
ileri gelmektedir. Haliyle böyle bir iddia Hz. Peygamberi tebliğ ve beyanla görevlendiren âyet-
lerin açık anlamına aykırı mükâbere türünden bir iddiaya dönüşmektedir. Hz. Peygamber’in 
içtihatta bulunmasını caiz gören usulcüler onun içtihadında yanılmayacağını, yanılsa bile 
bunun zelle türünden olduğunu ve vahy-i metluv veya vahy-i gayr-ı metluv ile düzeltildiğini 
ittifakla kabul etmişlerdir. Zira Hz. Peygamber, ismet sıfatıne ek olarak, âyetlerde belirtildiği 
üzere en ince duygularından kaşlarını çatıp yüzünü ekşitmeye, buradan amelı� hükümlerdeki 
içtihadındaki nadirattan olan bazı içtihadı� yanılgılarını düzeltmeye varıncaya kadar ilahı� mu-
rakabe/denetim altında olup, hevasından hüküm vermemektedir. Ancak Hz. Peygamber’in 
birkaç örnekte olduğu üzere bazen içtihadında yanılmasına müsaade edilmiştir. Dini-amelı� 
konulara taalluk eden içtihadındaki bu yanılma vahyin müdahale ve yönlendirmesiyle düzel-
tilmiştir. Böylece vahyin murakabesi altında netice itibarıyla içtihadında yanılmasına müsa-
ade edilmemiştir. Yirmi üç yıllık nübüvvet sürecindeki çok az sayıdaki yanılgıları (üç ila beş 
civarında olup) en iyiden ziyade iyiye, efdal yerine fâdıl olana tekabül etmektedir. Allah Teâla 
hikmetinin bir gereği olarak -Bedir savaşı esirleri olayında vahyin müdahalesiyle gerçekleşen 
müdahalede olduğu gibi- birkaç defa Hz. Peygamberin içtihadında yanılmasına meydan ver-
miş; akabinde ise bu tür yanılgılar vahiyle düzeltmiştir. Bu sayede Hz. Peygamber’in içtihat 
konusunda da ümmetin alimlerinden üstün olduğu, içtihadında yanılmadığı, yanılmasına mü-
saade edilse bile bunun vahiyle düzeltildiği ifade edilmiştir. Böylece ümmetin müçtehitlerine 
örnek-model olması sağlanmış ve müçtehitlerin hatasında mazur olacağını hata ettiklerini 
anladıklarında hatadan vazgeçmeleri öğretilmiştir. Bu sayede onun içtihatta bulunabileceği, 
dinı� hükümlere taalluk eden içtihadında ümmetten üstün olduğu, az sayıda örnekte olduğu 
gibi netice itibarıyla da olsa -ismet sıfatının gereği olarak- sürekli isabet ettiği ve vahyin kont-
rolü altında olduğunu ifâde buyrulmuştur. (Detay I�çin bk. A� midı�, el-İhkâm, 4/179-180). Nite-
kim ilahı� hikmetin Uhud savaşının nihâyetinde ve Hudeybiye’nin bidâyetinde meydan verdiği 
mağlubiyet, Hz. Peygamber’in mağlubiyet hengâmında Müslümanlar için örnek bir model 
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tevatüre ulaşan sahih sünnete ve icmaya aykırı olan şaz-müevvel zayıf bir 

hadisi esas alan, konuyla ilgili ayetin yanı sıra26 mezheplerin konuyla ilgili 

nakillerini yanlış yorumlayarak kendilerine yanlış isnatlarda bulunan, 

neticede yanlış vakit alametlerinden hareketle bir namaz takvimi belir-

lemek suretiyle27 orucu fesada sürükleyecek türden görüşler de bulun-

olmasını sağlama amacını taşımaktadır. Hz. Peygamber girdiği her savaşta muzaffer olsaydı, 
hiçbir konuda yanılmasına müsaade edilmeseydi, ümmetine galibiyet konusunda örnek olsa 
bile mağlubiyet durumunda örnek olmazdı. Ayrıca vahiy zahir (vahy-i metluv) ve hafı� (gayr-ı 
metluv) olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Hafı� olan vahiy ise kitabın dışında “zarurı�/
vehbı� ilim”, “ilham” ve “içtihat” şeklinde üç kısma ayrılmaktadır. Her iki vahyin kaynağı ilahı� 
olduğundan Hz. Peygamber’in dinı� konularda yanılmasına ya bizzat ya da netice itibarıyla 
mahal bırakılmamıştır. Hz. Peygamber’in bir iki örnekte olduğu gibi içtihadında yanılması-
na müsaade edilse bile, akabinde uyarmak suretiyle isabet etmesi sağlanmıştır. Uyarılmadığı 
takdirde dine taalluk eden içtihadı vahyin takrir/onayı kapsamına girmektedir. (Detay I�çin 
bk. Alâuddin Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed Semerkandı�, Mîzânu’l-usûl fî netâicu’l-‘ukûl (Ka-
tar: Metabiu Davhe’l-Hadı�se, 1984), 1/465). Bu nedenle usulcülerin bir kısmına göre Allah 
Teâlâ’nın Hz. Peygamber’e bazı durumlarda “içtihatta bulun, sen verdiğin her hükümde isabet 
edersin, yanılırsan vahiyle düzeltirim” demesi caizdir. (Ebû Ya’lâ, el-‘Udde, 2/443). Bunun ak-
sini savunmak Hz. Peygamber’i –Abdullah’ın oğlu Muhammed aleyhisselam şeklinde basit bir 
ifadeyle- sıradan bir müçtehide, sünnetini ise onun içtihadına indirgemekten ibarettir. Bila-
hare akıllarının idrak etmekten aciz kaldığı konuları Hz. Peygamber’in içtihadına hamletmek; 
içtihadının hatalı olabileceği iddiasıyla sünnetin bağlayıcı olmadığını, muhatabın kendisinin 
de sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) gibi bir müçtehit olduğu ve sünnete muhalif 
içtihadında mazur görülmesi gerektiği türünden dinin ikinci kaynağı olan sünnete aykırı bir 
takım şahsi görüş ve iddialara meşruiyet zemin hazırlayacak mahiyettedir. Abdulcelı�l I�sâ’nın 
verdiği örneklerin tamamı Hz. Peygamber’in içtihadında hata yapmadığını, ilahi hikmetin 
bazı defalar içtihadında yanılmasına müsaade ettiğini, ancak netice itibarıyla ismet sıfatının 
gereği olarak bu yanılgının vahiy yoluyla düzeltildiğini ispatlamaktadır. Dolayısıyla bazı usul-
cülere göre içtihatta bulunması caiz/vaki kabul edilse bile, bazı ayetlerdeki uyarı-düzeltmeler 
o içtihadın hatadan korunduğunu ifade etmektedir. Dinin temel kaynağı kitap ve sünnet olup 
mütevatir ve ahad haber kısımlara ayrılmaktadır. Mütevatir sünnetin inkârı Hz. Peygamber’in 
sözünü yalanlamaktan farksızdır. Sahih olan ahad haberlerle amel etmek vaciptir. Sünnetin 
genel anlamda bağlayıcılığını inkâr etmek, Hz. Peygamber’in verdiği haberi tekzip olacağın-
dan, böyle bir iddia/yaklaşım itikadi açıdan son derece tehlikelidir. (Tilmı�sânı�, Şerhu Me‘ali-
mi’l-usûl, 50). Nitekim ayette mealen “Hayır, Rabbine and olsun ki, aralarındaki anlaşmazlıklar 
konusunda seni hakem yaparak verdiğin hükmü de iç dünyalarında hiç bir sıkıntı duymaksızın 
kabullenmedikleri ve hükmüne teslim olmadıkları sürece iman etmiş olmazlar.” (en-Nisâ 4/65) 
buyrulmuştur.

26 I�msak vaktiyle ilgili ayetlerin nasıl yanlış anlaşıldığına ve bu ayetlerin ifade ettiği hükümleri 
doğru anlamaya yönelik analizler için bk. Abdullah Acar, Kur’ân’a Göre İmsak Vakti (I�stan-
bul: Hikmetevi, 2021), 51-98.

27 bk. Ramazan Korkut, Fıkıh Usulü Açısından İbadetlerde Vakit (Ankara: Gece Yay., 2020), 309-
338, 324-326.
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maktadır.28 Bu nedenle fetva verme konusunda mezhepte müçtehit 
olmayan, din diline ve mezheplerin temel fıkıh metinlerine yeterli düzeyde 
vakıf olmayan, icmâya muhalefet eden sanal kaynakların yaklaşımı dinin 
tahrifatına zemin hazırlamaktadır.

Mukallitlerin fetva vermesi caiz olmadığından29 -sosyal medya 
mecralarında kimi zaman rastlanıldığı üzere- fetvaya ehil kimselere 
sorma imkânı varken mukallitlerin bence, kanaatimce veya bana göre 
türünden ifadelerle dini hüküm beyan etme yetkisi bulunmamaktadır. 
Bu durum dini konularda delile aykırı hüküm vermeyi yasaklayan naslar 
kapsamında uhrevı� bir sorumluluğu beraberinde getirecektir. Günümüz 
açısından müftünün yeterlilik şartları, kamu otoritesinin yeterlilik sınav-
larına bağlı olarak lisansa tabi tutulması maslahatın bir gereğidir. Doğrusu 
din inhisar altına alınacak bir olgu değildir. Bu nedenle kuralına uygun 
olmak şartıyla içtihadı� özgürlüğün gereği olarak fetvanın resmi sınırlara 
mahkûm edilmesi de isabetli olmayacaktır. Ancak akademik çevrelerin ve 
kamu otoritesinin din adına geliştirilen yorumları ve fetva alanını denet-
leme-değerlendirme konusunda yetkili oldukları da gözardı edilemez.

Dini problemler geçmişe oranla fazlasıyla karmaşık hale gelmiştir. 
Fetva için farklı uzmanlık alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Müftünün 
her alanda uzman olması imkânsızdır. Bu nedenle meselenin uzmanlarını 
da kapsayan kurul merkezli kollektif fetva yaklaşımı bireysel fetvalardan 
daha güvenilir durumdadır. Kurul tarzında fetva vermek şura-istişareyi 
emreden naslara, Hz. Peygamber’in ve selefi salihı�n yöntemine daha 
uygun olduğundan müstehap kabul edilmiştir.30

3. Müsteftînin Görev ve Sorumlulukları Kapsamında Sanal 
Kaynaktan Fetva Alma

3.1. Müsteftînin Görev ve Sorumluluğu

Müsteftı�’nin fetva veren kimseleri ehliyet/yeterlilik bakımından sına-
ması, fetva için uzmanlık sahibi olması gereken alanlarda soru yöneltmesi 

28 https://www.suleymaniyetakvimi.com/, Erişim Tarihi: 23.03.2021; Takvimin dayandığı 
hatalı öncüller, söz konusu tercümelerde yapılan hatalar için bk. https://www.suleyma-
niyevakfi.org/ramazan-ve-oruc/ekvatordan-kutuplara-namaz-ve-oruc-vakitleri.html#_
ftn58, Erişim Tarihi: 24.03.2021; Değerlendirme için bk. Korkut, Fıkıh Usulü Açısından İba-
detlerde Vakit, 317.

29 I�bn Kayyım, İʿlâmü’l-muvaḳḳıʿîn ʿan rabbi’l-ʿâlemîn 534. 
30 I�bn Salah, Edebu’l-müftî ve’l-müsteftî, 138; Nevevı�, el-Mecmû‘, 1/48. 
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gerekir. Buna imkânı yoksa adil iki şahidin fetva veren kimsenin ehliyet 
şartlarını taşıdığına şahitlik etmesi yeterli görülmüştür. Cüveynı�’ye 
(öl.478/1085) göre fetva konusunda ön plana çıkarak adalet-mürüvvet 
vasfıyla meşhur olan, fetva ehlinin reddetmediği, ehliyet şartlarını taşıyan 
kimselerden fetva alınabilir.31 Ancak şöhret kriteri yanıltıcı olabilece-
ğinden bunun tek başına yeterli olmadığı, içtihat ve delilleri mukayese/
muhakeme ederek fetva alınacak kimseler konusunda seçici olmak gerek-
tiğini vurgulayan usulcüler de olmuştur.32

Müsteftı�nin fetva alanında ehil olarak tanıdığı bir kimse yoksa ehil olan 
müftüleri araştırarak sorması vaciptir.33 Müsteftı� ilim, adalet ve mürüvvet 
vasfını bilmediği, durumu meçhul alan müftünün görüşünü almadan önce 
bunu araştırmakla mükelleftir. Bir diğer ifadeyle fetva ehliyetine sahip 
olup olmadığını bilmediği bir müftüyü araştırmadan kendisinden fetva 
alması caiz değildir.34 Müsteftı�nin ehliyet şartlarını taşıyan müftülerden 
en iyi, en alim ve en faziletli olanına sorması gerektiğini savunanların 
yanında, ehliyet şartlarını taşıyan müftülerden dilediğine sormasının caiz 
olduğunu savunanlar da olmuştur. Zira tabiûn Hz. Peygamber ashabından 
dilediği kimseden fetva alabilmekteydi.35 Hz. O� mer zamanında fetva 
alanında branşlaşma yoluna gidilmiş ve fetvayı alanında uzman olan saha-
biye sormanın daha isabetli olacağı üzerinde durulmuştur. Müsteftı�nin 
müftünün yeterliliğini sınaması, bunu sınayacak durumda değilse, adalet 
vasfına haiz iki şahidin müftünün fetvaya ehil ya da müçtehit olduğunu 
haber vermesiyle kendisini taklit edebileceğini savunan usulcüler de 
bulunmaktadır.36 Müsteftı� aynı konuda ehil olan iki müftüden farklı cevap 
aldığında 1. En ağır görüşü alacağı 2. En hafif görüşü tercih edeceği 3. 
Bir başka müftüye soracağı ve o müftü hangi görüşe muvafakat ettiyse o 
görüşü alacağı 4. Fetvalar arasında muhayyer olduğu şeklinde görüşler 
vardır.37 Cüveynı� ve I�bn Salah’a göre müsteftı� daha alim, daha faziletli 
ve takvalı olan müçtehidin görüşünü tercih etmekle mükelleftir. Zira 

31 Ebü’l-Me‘âlı� Rüknüddı�n Abdülmelik b. Abdillâh b. Yûsuf el-Cüveynı�, el-Burhân fî usûli’l-fıkh 
(Kahire: Dâru’l-Vefâ, 1418), 2/872.

32 bk. A� midı�, el-İhkâm, 4/278; I�bn Salah, Edebu’l-müftî ve’l-müsteftî, 158.
33 I�bn Salah, Edebu’l-müftî ve’l-müsteftî, 158.
34 A� midı�, el-İhkâm, 4/282; Eşkar, el-Futyâ ve menâhicu’l-iftâ, 59. 
35 Cüveynı�, el-Burhân, 2/878; I�bn Kayyım, İʿlâmü’l-muvaḳḳıʿîn ʿan rabbi’l-ʿâlemîn, 2/203. 
36 Cüveynı�, el-Burhân, 2/877.
37 Nevevı�, el-Mecmû‘, 1/53.
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müçtehitler delil mesabesindedir. Deliller ise tearuz edince en güçlü 
olanını tercih etmek şarttır. Aksi halde hevaı� bir tercih olacaktır.38 Amidı� 
ve I�mam Nevevı�’ye göre müsteftı� bu konuda muhayyerdir. Zira ilk dönem-
lerden itibaren ehliyet şartlarını taşıyan herhangi her müftüden fetva 
almanın caiz olduğu konusunda bir konsensüs oluşmuştur.39 Müsteftı� 
müftüye karşı edep sınırları içinde hareket etmeli, saygısızlık anlamına 
gelecek söz, tavır ve işaretlerden uzak durmalı ve fetvayı aldıktan sonra 
kendisi için dua etmelidir.40

Müsteftı� aldığı yanlış fetvayla can, mal itlafında bulunduktan sonra 
fetvanın hatalı olduğu, müftünün ehil olmadığı ortaya çıkınca sorumluluk 
müsteftı�’nin kendisine aittir. Zira ehil olmayandan fetvayı alan kendi-
sidir. Müsteftı�’nin soruyu anlamadan, yeterince düşünmeden/araştır-
madan aceleci davranan (mütesâhil) müftüden fetva almamakla mükel-
leftir. Yeterince düşündükten sonra yanılmak, acele ederek sapmaktan/
saptırmaktan üstündür. Ancak müftü daha önce konuyla ilgili fetva verdi-
ğinden meleke haline gelmişse, aceleci olmasında sakınca görülmemiş-
tir.41 Her mezhep mensubunun mümkün oldukça kendi mezhebinden 
olan müftüye sorması önceliklidir.42 Zira mezhep olgusu örf ve kültürle 
iç içedir. Müsteftı� dini yaşantıda istikrar açısından muayyen bir mezhebe 
bağlanmalıdır. Sürekli olarak bağlandığı mezhebe uygun hareket etmesini 
vacip görenlerin yanında bunun bağlayıcı olmadığını savunan usulcüler 
de olmuştur. Ancak ihtiyaç-zaruret varsa herhangi bir meselede amelden 
önce bir başka mezhebe göre amel edebileceği de kabul edilmiştir.43

3.2. Sanal Fetva Sürecinde Müsteftînin Sorumluluğu

Günümüz açısından müsteftı� ya da kullanıcı fetva alacağı gerçek veya 
sanal kaynağın ehliyet, adalet ve yeterlilik şartlarından emin olmakla 
mükelleftir. Müsteftı� Hz. Peygamber’in dışında kim olursa olsun hata 
yapabileceğinin farkında olarak görüntüye aldanmadan zelle, yanlış veya 
muharref görüşleri takip etmemekle mükelleftir. Dini alandaki görüşlerini 
mihenge vurarak almalı, gerekirse birden fazla müftüye sormalı ve delile 

38 Cüveynı�, el-Burhân, 2/879; I�bn Salah, Edebu’l-müftî ve’l-müsteftî, 165.
39 Amidı�, el-İhkâm, 4/288, Nevevı�, el-Mecmû‘, 1/53.
40 Nevevı�, el-Mecmû‘, 1/54
41 I�bn Salah, Edebu’l-müftî ve’l-müsteftî, 111. 
42 I�bn Salah, Edebu’l-müftî ve’l-müsteftî, 161.
43 Amidı�, el-İhkâm, 4/289.
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aykırı görüşleri sahibine iade etmelidir. Yusuf sûresinde varid olduğu 
üzere kişinin gözyaşı, demagoji, iyi niyet, delil-kanıtlara aykırı olarak ileri 
sürdüğü duygusal gerekçe/anlatımlar yanlışın doğru kabul edilmesi için 
bir gerekçe olmadığı gibi, dokuz doğru bir yanlışı meşru hale getiremez. 
Bazı insanlar gözyaşı, dini görüntü ve duygusal sömürüyle delile aykırı 
yanlışları kabul ettirmek suretiyle istismarda bulunma kabiliyetine sahip-
tir.44 Aksi halde din istismarının önüne geçilemez. Dünyevı� konularda en 
iyisini, sağlığımız için en iyi doktoru tercih ediyoruz. Dünyevi ve ebedi 
hayatı ilgilendiren dinı� konularda fetvayı en iyi kaynaklardan, mümkünse 
yüz yüze alma yolunu tercih etmek gerekmektedir. Bu mümkün değilse 
yalnızca güvenilir kaynaklardan fetva alınmalıdır. Sanal kaynaklardan 
rastgele görüş almaktan kaçınılmalı, ehliyetinden emin olunmayan ve 
güvenilmeyen kaynaklardan fetva alınmamalıdır. Zira Müslim b. Haccâc, 
Muhammed b. Sı�rı�n’den rivayetle “şüphesiz bu ilim (hadis) dindir, dininizi 
aldığınız kimseleri gözden geçirerek inceleyin” demiştir.

Bu açıdan müsteftı�nin ilim-ehliyet ve adalet vasfına sahip kimse-
lerden bu yönüyle temayüz eden sanal kaynaklardan sadır olan içtihatları 
delile uygunsa alma; bu vasfa sahip olmayan kimselerden ve delile aykırı 
görüşlerden uzak durma ve müftünün şartları kapsamında ele alınan 
yeterlilik şartlarına göre kaynaklar arasında ayrıma gitme mükellefi-
yeti bulunmaktadır. I�mam Şafiı� ilimsiz, delilsiz ve rastgele bilgi toplama 
sürecini, ısınmak ve aydınlanmak üzere gece karanlığında odun toplayan 
ancak farkında olmadan odun yerine yılan da toplayan adam (hatıbu’l-
leyl) metaforu üzerinden yorumlamıştır. Bu yaklaşım günümüz şart-
larında müsteftı�-kullanıcının delil merkezli farkındalığı açısından son 
derece önem taşımaktadır. Din ve maneviyat, yeri başkasıyla doldurul-
mayacak bir ihtiyaçtır. I�nsan var oldukça da bu ihtiyaç var olmaya devam 
edecektir.

Günümüz insanı özellikle gençler sanal kaynaklardan dini anlam 
arayışı içine girebilmektedir. I�nternet ortamlarında ise dini görünüm 
altında gençlik potansiyelini hedefleyen kısmen hevaya hitap ettiğinden, 
ilmi-itikadi vakara aykırı, bazen kahkahayla gülme genellikle sırıtma 
türünden kısmen cazip hale getirilmeye çalışan sanal kaynaklardan 

44 Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed el-Kurtubı�, el-Câmi’u li-ahkâmi’l-Kur’ân (Beyrût: I�h-
yâu’t-Turâsi’l-‘Arabı�, 1995), 5/145. 



388 İSLAM VE YORUM V

İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

yararlanma yoluna gidebilmektedir.45 O� te yandan radikalize edilmiş, 
tekfirci ve cihat görünümlü olduğundan his-duygulsallık damarını 
kullanan bazı kaynaklar bilgisizlikten yararlanarak gençliği kolaylıkla 
etkileyebilmektedir.46 Oysa ehliyetsiz, usulsüz, dinin usulünden-özünden 
ve kıble birliği çerçevesinde ehli kıblenin tekfir edilemeyeceği gerçe-
ğinden uzak olan bir takım yazılı-görsel kaynaklar dini-manevı� ihtiyaç-
lara sağlıklı bir cevap vermemektedir. Bunun neticesinde kullanıcı özel-
likle “z kuşağı” olarak isimlendirilen sanal çevrede büyüyen gençlik riskli, 
tehlikeli ve belirsiz kulvarlara sürüklenebilmektir. Oysa başta belirtti-
ğimiz üzere görüntü ne olursa olsun, Allah ve Peygamber’den bahsetmek 
veya dini bir görüntü vermek yanlışı doğru yapmak için gerekçe değildir. 
Her türlü dini hareketin dinin genel kurallarına, usul ve adabına uygun 
hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde din görünümü 
altında aldanma-aldatmanın önüne geçilemez. I�slam dünyasında dini 
kimliğe sahip toplumlar ancak dini figürler etrafında dini bir görünüm 
altında ve de dini değerleri-kaynakları istismar ederek iğfal edilebilir.

4. Fetvanın Usul, Adap ve Siyaseti Açısından Sanal Fetva Problemi
4.1. Klasik Fetva Usul, Adap ve Siyasetinin Temel Parametreleri

Fetva sürecinde müftünün bağlı kalması gereken bazı usul, adap 
ve siyaset kuralları bulunmaktadır. Günümüz sanal fetva sürecinde 
müftü-muhatap arasındaki karşılıklı-canlı iletişim ve geri dönüt gibi 
esasları da içeren bu kuralların tamamını uygulamak zordur. Bu nedenle 
konuyla ilgili temel kuralları ana hatlarıyla ortaya koyarak, sanal fetvalar-
daki sınırlılıkları belirlemeye çalışacağız.

Fetva usulü açısından dört mezhebin dışına çıkma konusunda iki 
durum bulunmaktadır. Fakihlerin büyük bir kısmı tedvin edilmiş “dört 
hak mezhep” kavramı etrafında dört mezhebin görüşlerini merkeze 

45 bk. Dini yorumlarda fetva ehliyeti, usul ve adabı açısından mevcut usulsüzlük örnekleri için 
bk. https://sozlerkosku.com/, http://www.hayalhanem.com.tr/ vb. isimlerle yaklaşık üç 
milyon civarında takipçisi bulunan (elli civarında sanal kaynak) Erişim Tarihi: 01.04.2021; 
Bu tür kulvarlardaki usulsüzlüklerin meşrebin kurucu mensupları tarafından reddedildi-
ği görülmektedir. bk. https://www.youtube.com/watch?v=Q_IMuDxKWmI, Erişim Tarihi: 
02.04.2021. 

46 bk. https://ebuhanzala.kim/ve türevleri Erişim Tarihi: 01.04.2021. (Bağlılarının arasında 
tağut sloganı üzerinden kıble ehlini dışladığı, resmi imamların arkasında namazın geçersiz 
olduğu türünden dinin özüne aykırı tekfirci düşüncelere sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu tür 
sanal kaynaklardan etkilenerek ailelerinden kopan, eğitimini, görev ve sorumluluklarını 
terk ederek çatışmacı, ötekileştirici ve tekfirci kulvarlara sürüklenenlerin sayısı az değildir.



DI��I�TALLEŞME VE FIKIH I�LI�ŞKI�SI� BAG� LAMINDA GU� NCEL MESELELER 

<Bölüm Numarası><Akan U� stbilgi> 

389

alarak bu çerçevenin dışına çıkmamayı esas almaktadır. Zira kitap, sünnet 
ve nihayet mezhepler tedvin sürecini tamamladığından üzerinde ittifak 
edilenlerin dışında şaz kıraatlerle, zayıf hadislerle veya tedvin edilmemiş 
(delil açısından yeterince kritik edilmemiş müftâ bih olmayan) fıkhi 
görüşler nihai sonuca ulaşmadığından bunlarla amel edilemez. Evet, 
müçtehit olanlar tedvin süreci kapsamında delil merkezli tercihlerde 
bulunabilir. Ancak müçtehit olmayanların yanında mezhepte de müçtehit 
olmayanlar mukallit olduğundan dört mezhebin dışına çıkma yetkileri 
bulunmamaktadır. Zira diğer mezhepler tedvin edilmemiştir, müçtehit 
olmayanlar ise böyle bir tedvin imkânından mahrumdur.47 Müçtehit 
müftü delil-tercih merkezli hareket etmekle, içtihat neticesinde bir başka 
imamın görüşünü haklı bulmuşsa onunla amel etmekle mükelleftir. Bu 
durumdaki müftünün kendi mezhebinden başka bir mezhebin görüşüyle 
fetva vermesi caiz görülürken; içtihatta bulunmadan sırf kolaylık gerek-
çesiyle bir başka mezhebe göre amel etmek fetva vermek caiz görülme-
miştir. Mervezı� (ö. 417/1026): “Müsteftı� kendi mezhebini soruyorsa, ona 
kendi mezhebinden cevap veririm; ancak benim görüşümü soruyor ve o 
meseledeki içtihadımda Hanefı� mezhebini haklı buluyorsam, Hanefı�lere 
göre cevap veririm” demiştir.48

I�bn Kayyım’a göre icma dört mezhebin görüş birliğinden ziyade 
ümmetin görüş birliğinden ibarettir. Bu nedenle içtihat neticesinde dört 
mezhebin görüşünün dışına çıkılabilir.49 Müsteftı� bir mezhebe bağlıysa, 
o mezhebin görüşünü soruyorsa müftü bunu aktarmakla mükelleftir. 
Aksine müftünün görüşünü soruyorsa, müftü müçtehitse ve görüşü de 
delil açısından bağlı olduğu mezhebe aykırıysa kendi içtihadıyla fetva 
vermek zorundadır.50 Hak yalnızca bir tek mezhepten ibaret değildir. Fıkıh 
mezhepleri dinin kendisi değil, onun yorumu olduğundan dini meydana 
getiren farklı cüzler mahiyetindedir. Dört mezhepten birine bağlılığı esas 

47 Abdurrahmân b. Ahmed b. Abdirrahmân Receb el-Hanbelı� el-Bağdâdı�, er-Red ‘ala meni’t-te-
baa ğayri’l-mezâhibi’l-erbaa (Riyâd: Merkezü’l-Mürebbı�, 2016) 12-18.

48 I�bn Salah, Edebu’l-müftî ve’l-müsteftî,122-123.
49 I�bn Kayyım, İʿlâmü’l-muvaḳḳıʿîn ʿan rabbi’l-ʿâlemîn, 2/501, 2/551. (I�bn Kayyım’ın bu yakla-

şımı dört mezhebe (icmayı aktarmalarına rağmen) aykırı olarak üç talakı bir sayma, şartlı 
boşamayı niyete bağlı olarak yemin kefaretine bağlama, sarhoşun boşamasını geçersiz say-
ma, maslahat gerekçesiyle Hz. O� mer’in nassa muhalefet ettiği günümüzde ise artık masla-
hatın değiştiği iddiasıyla üç talakı bir sayma türünden görüşlerin metodolojik alt yapısını 
oluşturma çabasından ibaret kalmaktadır.) 

50 Amidı�, el-İhkâm, 4/287; I�bn Kayyım, İʿlâmü’l-muvaḳḳıʿîn ʿan rabbi’l-ʿâlemîn, 2/551-552.
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alanların amacı, seddi zerayi kapsamında dini yaşantıyı hevai bir mecraya 
sürüklemeye engel olmaktır. Bu nedenle müftü bağlı olduğu mezhebin 
görüşünü delil merkezli olmak üzere doğru bulmuyorsa, bir başka 
mezhebin görüşünü kabul ediyorsa, ya da zaruret ve umumi ihtiyaç sebe-
biyle başka bir mezhebin icmaya-nassa aykırı olmayan içtihadıyla amel 
etmek, bir meselenin tamamında bir başka mezhebi taklit etmek suretiyle 
meselede telfik caiz görülmüştür.51 Usulcülerin kahir ekseriyeti itikadi 
konularda taklidi caiz görmemiş ve delil merkezli tahkiki esas almışlardır. 
Ancak amelı� konularda taklidin çocukluk çağından itibaren bir öğrenme 
yöntemi olduğunda şüphe yoktur. Zerkeşı� insanların müçtehit, avam ve 
içtihat mertebesine ulaşmayan alim olmak üzere üç kısma ayrıldığını; 
avamın ehliyet şartlarını taşıyan alimlerden istediğinden fetva alabilece-
ğini ve taklitle mükellef olduğunu belirtmiştir.52

Fetvada Allah rızasının, dinin emir-yasaklarını beyan etmenin esas 
alınması; sükûnet-vakar sahibi olması, cevap için tez canlı ve aceleci 
olmaması, ilimde fani olması, fetvaya muhatap olan insanların ahlaklarını 
bilmesi, anlamadığı özellikle örfi yönü ağır basan bir meselede müsteftı�yi 
kendi yaşadığı bölgedeki örfe hakim olan müftülere havale etmesi, mese-
leyle ilgili cüz’ı� hükmün yanında dinin konuya temas eden küllı� hüküm ve 
kurallarını fetva sürecine dahil etmesi, hükmün vakıaya intibakını ve nasıl 
uygulanacağını tespit etmesi gerekir. Fetvaya konu olan meselenin ayrın-
tılarını ve meselenin dini hükmünü muteber kaynaklardan hareketle 
delilleriyle birlikte analiz etmeden yüzeysel olarak fetva verecek olursa, 
isabet etse dahi sorumlu olacaktır.53

Bu konudaki en önemli hususlardan biri müftünün müsteftı�’yi doğru 
anlayabilmek üzere empati yapabilmesi, müsteftı�yi dikkatlice dinle-
mesi, açlık-susuzluk, aşırı yorgunluk, sevinç veya öfke esnasında fetva 

51 Osmânı�, Usûlu’l-iftâ, 203-205. (Bu yaklaşım Şatıbı�’nin konuyla ilgili görüşlerinin sedd-i ze-
rayi çerçevesinde yorumundan ibarettir. I�bn Recep el-Hanbelı� dört mezhebin dışında çık-
mamayı seddi zerayi’den ziyade diğer mezheplerin tedvin edilmemiş, istikrar bulmamış 
dolayısıyla sahiplerinin nihai müfta bih görüşü olup olmadığının bilinmemesi, gerekçesi-
ne bağlamaktadır. Bu yaklaşımın temelleri Eyyubı�-Memlükler döneminde Şia-Batını�lik ve 
Zahiriliğe karşı alınan bir önlemi de ifade etmektedir. Bilahare bu duruma delil merkezli 
tedvin süreci gerekçesi de ilave edilmiştir. Her halükarda mezhepte müçtehit olmayanların 
böyle bir yetkileri bulunmamaktadır. 

52 Bedruddin Muhammed b. Bahâdır b. Abdullah ez-Zerkeşı�, el-Bahru’l-muhît fî usûli’l-fıkh 
(Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-‘I�lmiyye, 2000), 4/566.

53 Eşkar, el-Futyâ ve menâhicu’l-iftâ, 53-58.
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vermemesi, en önemlisi müsteftı�’nin dile getirdiği problemi onun içinde 
bulunduğu şartlar çerçevesinde değerlendirmesi de fetva sürecinin usul 
ve adaplarındandır.54 Müftünün zamanının örfüne, temsil ettiği makama 
uygun-temiz giyinmesi, ilmiyle amel etmesi, vakar-sekineti esas alması 
ve sı�retinin temiz olmalısı gerekir.55 Bu kapsamda müftünün fetva vere-
ceği alandaki örfün yanı sıra, müsteftı�nin yaşadığı bölgedeki örfünü 
bilmesi, meseleyi doğru idrak ederek doğru hüküm vermesi için zorun-
ludur.56 O� rfı� bir yönü bulunan yemin-ikrar gibi meselelerde müsteftı�nin 
örfünü bilmeden fetva vermek caiz görülmemiş57 ve müsteftı�yi o beldenin 
örfünü bilen bir diğer müftüye havale etmenin daha uygun olacağı belir-
tilmiştir.58 Bir diğer ifadeyle ortaya çıkan her yeni problemin dini hükmü, 
ancak o meselenin sebep, şart ve maniler bakımından bütün boyutlarıyla 
bilinmesinden sonra vakıaya tatbik edilebilir. Ortaya çıkan her yeni olay 
nevi şahsına münhasır olup hükmün varlık yokluğu hükme medar olan 
menâtın varlık yokluğunu tespit etmeye bağlı olduğundan, müsteftı�’nin 
fetva sorduğu durumu ayrıntılarıyla birlikte ortaya koyması gerekmek-
tedir. Buna bağlı olarak aynı meseledeki hükümler müsteftı�’nin duru-
muna göre farklılaşmaktadır.59 Bazı problemler, her biri ayrı hükme konu 
olan farklı meselelerden mürekkep kompleks mahiyette olabilmektedir. 
Bu nedenle ele alınan problemin ayrıntılarıyla birlikte mülazaha edilmek 
suretiyle hükme bağlanması gerekmektedir.60

Müsteftı�’ye ait özel hayatın korunması, karşılaştığı durumun başka-
larına aktarılmaması gerekir. Fetva esnasında müsteftı�’nin idrak seviyesi, 
içinde bulunduğu şartlar dikkate alınmalıdır. Zira verilecek cevap, cevabın 
üslubu muhataba göre farklılaşmaktadır. Fetva konusu başka disiplinlerin 
alanına da giriyorsa öncelikle konunun uzmanlarından bilgi almak, yazılı 
sorulardaki boşluğu müsteftı�’nin kendisinden sormak, fetvanın kaynak-
delil kaynak bakımından güçlü olması, müsteftı� tarafından anlaşılacak 
düzeyde açık olması, fetva metninde fakihlerin ihtilafına yer vermeden 

54 I�bn Salah, Edebu’l-müftî ve’l-müsteftî, 114.
55 Eşkar, el-Futyâ ve menâhicu’l-iftâ, 60-64.
56 bk. Muhammed b. I�drı�s eş-Şafiı�, er-Risâle (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-‘I�lmiyye, ts.), 511; Karâfı�, 

el-Furûk, 1/72.
57 Nevevı�, el-Mecmû‘ , 1/46; I�bn Kayyım, İʿlâmü’l-muvaḳḳıʿîn ʿan rabbi’l-ʿâlemîn, 2/544.
58 Eşkar, el-Futyâ ve menâhicu’l-iftâ, 54.
59 Şatıbı�, el-Muvafakât, 1/332, 5/14. 
60 Osmânı�, Usûlu’l-iftâ, 306.
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doğrudan cevap vermek, muhataptan anlayıp anlamadığına dair dönüt 
almak gerekmektedir.61

Muhatabın durumuna göre fetva delilsiz olarak aktarılabileceği gibi, 
delili zikretmek müstehap, teslimiyetin zayıfladığı günümüzde ise delil-
lerin zikredilmesi isabetlidir.62 Bağdat mutezilesinden bazı alimler itikatta 
olduğu gibi amelı� meselelerde de taklidin caiz olmadığı, amelı� mesele-
lerde taklit için müçtehidin içtihadını-delilini araştırarak emin olmanın 
şart olduğunu savunmuştur. Oysa avam tabakasının böyle bir araştırma 
için birikimi yetersizdir. O� te yandan bilmeyenlerin bilenlere sorma-
sını emreden ayet, ameli meselelerde taklidi vacip kılmakta, bu konuda 
bilmeyen tüm şahısları ve bilinmeyen tüm konuları kapsamaktadır. 
Sahabe-tabiûn döneminden ameli meselelerde taklidi inkâr edenlerin 
ortaya çıktığı döneme kadar insanlar müçtehitlere soru soruyor, delilini 
almadan da amel ediyorlardı. Buna göre delili zikretmek müstehap olsa 
da vacip değildir. 63 Ancak mutezilenin arz edilen görüşü -şart olmasa bile- 
günümüz açısından din istismarına karşı farkındalık uyandırmak, körü 
körüne taklidin istismara mahal vermemesi bakımından anlamlıdır. Bu 
nedenle fetvada hükmün yanı sıra delil, hüküm ve hikmet birlikteliği esas 
almak daha isabetlidir.

Fetvanın nas (ayet-hadis), icma ve içtihat delilleri zikredilmeli, 
hangi mezhep kitabından alındığı belirtilmeli, hükmün delil-kaynağına 
ek olarak hikmetine yer verilmelidir. Kur’ân ve sünnette dini hükümler 
delil ve hikmet birlikteliği içinde zikredilmiştir. Bu sayede mükellefin 
kaynağın kudsiyetini dikkate alarak dinin hükümlerine gönül rahatlığı 
içinde uyması sağlanır. Günümüzde delil-hikmet birlikteliğini sorgulayan 
yaklaşım bunu nisbeten zorunlu hale getirmektedir. Zira insanlar ne 
sorusuna ilaveten niçin/neden sorusunu sormaktadır. Muhatabın tesli-
miyetine göre ise durum değişmektedir.64 Me’hazin kudsiyetini nazara 
vermek açısından hükmün dayandığı ayet, hadis ve istidlâl merkezli açık-
lamaları mezhep isnadından önce vermek daha isabetli olacaktır. Böylece 
mezhep-içtihadın muhatapla kitap-sünnet arasında perde değil ayine 
olması, müsteftı�nin taklitten ziyade delil merkezli olmak üzere kitap 

61 I�bn Kayyım, İʿlâmü’l-muvaḳḳıʿîn ʿan rabbi’l-ʿâlemîn, 2/502; Eşkar, el-Futyâ ve menâhi-
cu’l-iftâ, 68; Yaman, Fetva Usulü ve Adabı, 240-248.

62 I�bn Kayyım, İʿlâmü’l-muvaḳḳıʿîn ʿan rabbi’l-ʿâlemîn, 2/487, 501.
63 Amidı�, el-İhkâm, 4/278.
64 Eşkar, el-Futyâ ve menâhicu’l-iftâ, 75.
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sünnete ittiba etmesi65 ve mezhep, müçtehit ve müftünün dine menba’ 
(dinin kaynağı) değil ma‘kes (dinin/delilin aynası) olarak telakki edilmesi 
sağlanır.

Müftü mümkün oldukça canlı yayında fetva vermekten uzak durul-
malıdır. Zira kamuoyuna açık bir canlı yayındaki psikolojinin etkisiyle 
düşünemeden yanlış cevap verme tehlikesi bulunmaktadır.66 Gazzâlı� 
fetva sürecini tabip-hasta diyalektiğine benzeterek açıklamaktadır: “Bir 
problem içeren sorular, kalp rahatsızlığını tabibe arz etmektir. Bu soruya 
verilen cevaplar ise hastalığı iyileştirme çabasından ibarettir. Cahiller 
kalp hastası, âlim/müftüler ise tabiptir. Alanında yetkin olmayan bir âlim 
tedaviyi iyi yapamaz, sorun çözemez, soruya yeterli bir cevap veremez.”67 
Bu nedenle ehil olmayan tabibin yanında sağlığını kendisine teslim eden 
hasta candan, ehil olmayan ya da ehil olmayana teslim olanlar dinden 
olabilmektedir. Müftü tercih ashabından mezhepte müçtehit vasfına 
değilse, yalnızca mezhebin fetvaya esas olan, tercih ashabı tarafından 
tedvin edilen güvenilir, muteber/müdellel kaynaklarına müracaat etmesi, 
bu konuda yalnızca bir iki kaynakla yetinmemesi gerekmektedir. Müftü 
mezhebin fetvaya esas olmayan görüşüyle fetva vermekten uzak durmalı, 
bu konuda ihtilaf var diyerek mezheplerin görüşlerini saymakla yetin-
memeli, müsteftı�yi şaşkınlık içinde bırakmadan ve problemi giderecek 
tarzda fetvaya esas olan görüşü zikretmelidir.68 Fıkıh kitaplarında mezhep 
tarafından kabul edilmeyen zayıf ya da şaz görüşlerle amel etmek veya 
fetva vermek caiz görülmemiştir.69 O� rneğin tedvin sürecini esas alan bu 
yaklaşım Şafiı� mezhebinde yaklaşık 3 ila 20 mesele dışında kavl-i cedidin 
kavli kadime tercih edileceğini belirtirmektedir.70 Mezhepte Rafiı�, Nevevı�, 
I�bn Hacer Heytemı�, Remelı�, Hatip Şirbı�nı� gibi alimlerin eserlerini esas 
almaktadır. Hanefı� mezhebinde I�mam Ebu Hanife’nin sahibeyn ile ittifak 
ettikleri hüküm, bu yoksa Ebû Hanife ile I�mameynden birinin ittifak 
ettikleri görüş diğerlerine tercih edilmektedir. Ebû Hanife ile I�mameyn 

65 bk. Muhammed Reşid Rıza, Muhaverâtu’l-muslihi ve’l-mukallid (Kahire: Dâru’l-Menâr, 
2007), 91-94.

66 Yaman, Fetva Usulü ve Adabı, 249. 
67 Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlı�, Eyyuhe’l-veled (Cidde: Dâ-

ru’l-Minhâc, 2014), 67.
68 Nevevı�, el-Mecmû‘, 1/46.
69 Muhammed Emı�n b. O� mer b. Abdilazı�z I�bn ‘Abidı�n, Ukûdu resmi’l-müftî, Thk. Salah Muham-

med Ebu’l-Hâc (Amman: Merkezü’l-Envâr, 2020), 76.
70 I�bn Salah, Edebu’l-müftî ve’l-müsteftî, 128.
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arasında ihtilaf varsa örfün değişmesinden kaynaklanan ihtilaflı mesele-
lerde, müzaraa-muamele konusunda I�mameynin görüşleri müteahhirûn 
tarafından tercih edildiğinden fetvaya asıl olacağı; bunun dışındaki husus-
larda Ebû Hanı�fe’nin görüşünün fetvada esas alınacağı belirtilmiştir.71

Müftü kendi keyfine ya da müsteftı�nin keyfine göre fetva veremez. 
Mezhep içindeki ihtilaflı görüşleri delil açısından tercih etmeksizin, zayıf 
olanını güçlü olanından ayırt etmeden dilediği görüşle keyfine göre fetva 
vermek72 yahut mükellefi sorumluluktan kurtarmak, yükünü hafifletmek 
ve keyfine uygun cevap vermek üzere mezheplerin ruhsat görüşlerini 
araştırmak şaz olan, mezhep tarafından tercih edilmeyen veya icmaya 
aykırı olan görüşleri bir araya getirmek suretiyle fetva vermek caiz 
değildir. Bir kimse nebı�zin hükmü konusunda Kûfe ehlini, sema-müzik 
konusunda Medine alimlerini, Muta nikahı konusunda Mekke fakihlerinin 
görüşünü bir araya getirirse fasık olur.73 Bu nedenle asıl olan, mukallit 
müftünün kendi mezhebiyle amel etmesidir. Mukallidin muayyen bir 
mezhebe bağlanmasını şart koşan fakihlerin dayanağı seddi zerayi 
kapsamında dini yaşantıda hevaya tabi olmanın önüne geçmektir. Keyfı� 
tercihler bu nedenle caiz değildir.74 Fetva esnasında meseleyle ilgili cüz’ı� 
delillerin yanında küllı� delilleri dikkate almak, varsa cüz’ı� delilleri ihmal 
ederek yalnızca külli delil-kurallardan hareketle fetva vermemek, ayrıca 
fetvada hüküm-ahlak birlikteliğini sağlamak gerekir.75

Fetvanın verilmesi kendisinden beklenen maslahatın tersine yol 
açacaksa, fetva müftünün aleyhine kullanma maksadıyla soruluyor, suiis-
timal etme amacı taşıyorsa, fitneye alet edilecekse, anarşi veya kaosa yol 
açacaksa müftünün fetva verme yerine susması fetva siyasetinin zorunlu 
bir gereğidir. Bu açından müftünün insanları iyi tanıması, fetva konusun-
daki niyetlerini tespit etmesi, fitneye yol açacaksa fetva vermemesi gere-
kir.76 Bir diğer ifadeyle fetvanın muhtemel sonuçlarını hesaba katmak, bir 
diğer ifadeyle fetvada itibâru’l-meâli dikkate almak zorunludur.77 Nitekim 

71 I�bn ‘Abidı�n, Ukûdu resmi’l-müftî, 76.
72 I�bn Kayyım, İʿlâmü’l-muvaḳḳıʿîn ʿan rabbi’l-ʿâlemîn, 2/529.
73 Zerkeşı�, el-Bahru’l-muhît, 4/602.
74 Osmânı�, Usûlu’l-iftâ, 201.
75 Yaman, Fetva Usulü ve Adabı, 171, 180. 
76 Orhan Çeker, “I�ftâ ve Bir Fetva Defteri O� rneği”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

6/1 (1996), 37.
77 Yaman, Fetva Usulü ve Adabı, 195.
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I�mam Şafii kendisine sorulan bir fetva üzerine susunca, etrafındakilerin 
cevap vermeyecek misin demeleri üzerine “susmanın mı fetva vermenin 
mi daha doğru olduğunu düşünüyorum” şeklinde cevap vermiştir.78

Bu kapsamda kitap üzerinde cumûd/donukluk olarak değerlen-
dirilen, zandan dolayı hata ihtimali bulunan ve zaman itibarıyla masla-
hattan ziyade mefsedete sebep olacak içtihatlar konusunda temkinli 
olmalı ve bu türden bazı fetvalardan sözgelimi büluğ çağından önce evlen-
dirme hususunda fetva vermekten kaçınmalıdır. Dolayısıyla müsteftı�nin 
amacını doğru tespit etmek, sorulan soruyu muhatabı, mevcut şartları 
dikkate alarak değerlendirmek gerekir. Her söz doğru olmalı, ancak her 
doğru söz olmamalı ve itibaru’l-meâl dikkate alınarak her yerde söyle-
nilmemelidir. Hikmet-adalet her şeyi yerli yerine koymak, muhatabı ve 
ortamı dikkate almak suretiyle halin gereğine uygun söz söylemektir. 
Aynı şekilde müsteftı� dinde laubali ise, alay amacı taşıyorsa kale alarak 
cevap vermemek dinin izzetini korumanın bir gereğidir. Dinde lakayt ise 
tağliz yoluna başvurmak fetva siyasetindendir. Nitekim I�bn Abbas “katilin 
tevbesi kabul olur mu?” şeklinde soru soran iki adamdan birine “kabul 
olmaz”, diğerine ise “kabul olur” cevabını vermiştir. Zira birincisinin öfkeli 
olarak kendisine geldiğini, adam öldürme gayesiyle sorduğunu ve fetva-
sını almak istediğini, diğerinin ise sükûnet içinde geldiğini adam öldürdü-
ğünden bu soruyu sorduğunu belirtmiştir.79

Fetvada Allah’ın hükmünü esas almalı, bu konuda kimsenin etki-
sinde, dine aykırı olan mevcut şartların baskısı altında kalmadan, hükmü 
dine aykırı olarak şekillenen şartlara intibak ettirerek feda etme yerine, 
mevcut olumsuz şartları dine uygun hale getirme çabası içinde olmalı, 
Allah dışında kimseyi razı etmek amacıyla fetva vermemelidir. Zira bu 
durum dini hevaya, başkalarının rızasına feda etmekle sonuçlanır.80 O� te 
yandan Allah’ın dini ifrat (zorlayıcı-müteşeddit) ile tefrit (delile aykırı, 
itina ve özenden uzak) uçlarından uzak bir vasatta olduğundan, ifta süreci 
mükellefi her konuda vasat olana sevk etmelidir.81

Sözlü fetva esnasında istiâze, besmele, hamd, salat-selam ve me’sûr 
dualarla aczi itiraf ederek yardım talebinde bulunmak müstehaptır.82 

78 I�bn Salah, Edebu’l-müftî ve’l-müsteftî, 79.
79 Nevevı�, el-Mecmû‘, 1/52.
80 Eşkar, el-Futyâ ve menâhicu’l-iftâ, 85.
81 Eşkar, el-Futyâ ve menâhicu’l-iftâ, 86.
82 I�bn Salah, Edebu’l-müftî ve’l-müsteftî, 140; Nevevı�, el-Mecmû‘, 1/49.
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Bundan sonra fetvanın hükmün (günümüz açısından delil, hikmet ve 
mümkünse kaynağıyla birlikte) zikredilmesi, sonunda “Allah-u Alem” vb. 
ifadelerle birlikte müsteftı� için kısa “Allah uzun ömürler versin, doğru 
yoldan ayırmasın” türünden duruma uygun bir dua cümlesini eklemesi 
ve muharririn isminin yazılması fetvanın adaplarındandır.83 Uzun süreli 
fetva sürecinin sonunda yalnızca bir defa hamd, salat getirmek geri kalan 
zamanı hüküm sürecine ayırmak kolaylık açısından daha isabetlidir. Yazılı 
fetvada önce sorunun zikredilmesi, bilahare arz edilen şablon dahilinde 
fetvanın yazıya dökülmesi gerekmektedir.84

4.2. Sanal Fetvalarda Usul, Adap ve Siyaset Problemi

Fetvanın usul, adap ve siyaseti açısından arz edilen çerçeveye 
uymayan olumsuz örnekler oldukça yaygındır. Canlı yayın fetvaları için 
gerekli arka plan tedbirleri alınmış olması, sorunun önce müftüye arz 
edilmesi cevap için onay aldıktan sonra cevaplanması gerekmektedir. 
Sanal fetva sitelerinin fetvayı şekil açısından “istiaze, besmele, hamd, 
salat ve selam girişiyle, tedvin edilmiş muteber fıkıh kaynaklarını, delil-
leri ve tercihlerini ortaya koyduktan sonra, Allah en iyisini bilir şeklinde 
bir ifadeye kısa bir dua da ekleme” formatıyla ortaya koyması gerekir. 
Sanal kaynağın (internet sitesinin) ilmi vakara ve akademik yaklaşıma 
uygun olmak şartıyla (şekil, tasarım, dizayn, görsel ve renk bakımından) 
kullanışlı, modern ve cazip bir formata kavuşturulması; soru sorma 
kısımlarının oluşturulması, tekrar eden aynı vakalar için kısa bir cevapla 
önceki fetva sayısına yönlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu gereksinimler 
müftünün giyim kuşamına dair usul-adap çerçevesinde değerlendirile-
bilir.

Fetvanın vakaya intibakındaki sanal zorluklar, sanal ortamda örfün 
dikkate alınması, müftü-müsteftı�’nin jest-mimiklerine vakıf olamama 
sanal fetvaların sınırlılıklarındandır. Nitekim müsteftı�’nin durumuna-ih-
tiyacına bağlı olarak veya sorduğu soruyla ilişkili olduğundan talep ettiği 
cevaba önemine binaen ilave bilgiler de eklenebilmektedir.85 Bu açıdan 
fetva süreci müftü ile müsteftı� arasında etkin bir iletişimden, ağırlıklı 
olarak canlı bir diyalogdan ibarettir. I�nternet kaynakları ise daha çok 
donuk fetvaları içerdiğinden sınırlıdır. Bu nedenle fetvayı mümkün 
oldukça sanal olmaktan çıkarmak ve yüz yüze görüşmeyi tercih etmek 

83 Nevevı�, el-Mecmû‘, 1/50.
84 Eşkar, el-Futyâ ve menâhicu’l-iftâ, 79-80.
85 Eşkar, el-Futyâ ve menâhicu’l-iftâ, 67.
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gerekir. Zira müftü ile müsteftı� arasındaki iletişim tabip ile hasta arasın-
daki iletişim gibidir. Bir tabinin hastayı görmeden, muayene etmeden, 
hastalığı teşhis etmeden daha önce benzer şikâyetlerle gelen hastalara 
verdiği hazır reçeteleri internet ortamında kullanıma sunması yeterli 
bir tedaviyle sonuçlanmayabilir. Doktor-hasta arasındaki ilişki neyse, 
vakanın tam anlaşılması, müsteftı�nin görülmesi, hükme dair şüpheye 
delalet edecek alametlerin dikkate alınması, müsteftı�nin durumuna göre 
hükmün nasıl açıklanmasını hangi delillerin, hikmetlerin nasıl-ne derece 
zikredilmesi gerektiğini belirlemektedir. Bu mümkün değilse örfe dayalı 
sorularda örfü sormak-öğrenmek, vakayı ayrıntılarıyla ortaya koymak 
üzere mümkünse ayrıntıları sormak gerekir. Müsteftı�den anlayıp anla-
madığı konusunda alt yorum imkânıyla dönüt alma imkânının verilmesi 
gerekir.

Dört mezhebe bağlılık ya da muayyen bir mezhebe bağlılık vurgusu 
yapan görüş, batıl mezheplere açılan kapıyı kapatma açısından müsteftı�nin 
dini yaşantısını koruma bakımından önem arz etmektedir. Bu kapsamda 
namahrem bir kadına eli değdiğinde Hanefı�, eli kanadığında Şafiı� görü-
şünü alarak her iki durumda abdest mükellefiyetinden kurtulma çabasına 
girmek caiz görülmemiştir. Mezhep bütünlüğünü esas alarak dini yaşan-
tıda delile uygunluğu ve tutarlılığı esas almak gerekir. Müçtehide göre 
delil neyse, sahih gördüğü delile uyması ne derece zorunluysa, mukal-
lide nispetle müftü de odur. Mezheplerin delil merkezli ihtilafları rahmet 
olmakla birlikte, ihtilaflı görüşler arasındaki tercihin delilden ziyade 
hevaı� bir gerekçeye dayanması, hevaya uymak saptırıcı olduğundan, dini 
yaşantıyı keyfı�-istikrarsız bir mecraya sürükleyeceğinden, din ise hevaya 
uymaktan vazgeçirmek üzere vazedilmiş olduğundan ilim ehlinin ihtilafı 
mutlak anlamda cevaz sebebi değildir.86 Günümüzde müsteftı� internet 
sitelerini araştırarak hevasına en uygun görüşü alma yoluna giderse, dini 
yaşantıyı din olmaktan çıkararak hevai bir mecraya sürükler. Bu nedenle 
internet sitelerinin arz edilen usul-adap çerçevesinde tasnif edilmesi 
güvenilir olanların olmayanlardan ayırt edilmesi listelenmesi ve dini 
düşünceyi fesattan korumak üzere halk, öğrenci ve gençlik nezdinde bir 
farkındalık oluşturulması gerekir.

I�nanca, dini düşünceye, dinin temel sabitelerine ve amelı� alana 
yönelik münazaralar kamuoyuna açık bir şekilde televizyon, internet, 
sosyal medya araçlarına taşınmamalıdır. Dinin özüne aykırı görüşler 

86 Şatıbı�, el-Muvâfakat, 4/745, 749.
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ilzam edilse bile bu durum batılın reklamını yaparak safi zihinleri bulan-
dırmayla sonuçlanabilir. Aynı şekilde bazı kaynaklar reyting amacıyla 
dini, din adamını alay malzemesi olarak kullanmaya teşebbüs etmektedir. 
Dini aydınlatmanın kendisine mahsus, meşru bir zeminde ve dinin belir-
lediği meşru sınırlar içinde cereyan etmesi, gayrı meşru vasıf-durumların 
bu sürece eşlik etmemesi gerekmektedir. Zira hakka batıl bir vesileyle 
hizmet edilmez, amaç ne derece kutsal olursa olsun herhangi bir maslahat 
gerekçesiyle gayr-ı meşru bir vasıtayı meşrulaştıramaz.

Günümüz Arap dünyasından coğrafyamıza uzanan mezhepsel istik-
rarsızlığın en önemli sebeplerinden biri alimlerin ihtilafını cevaz sebebi 
olarak telakki eden anlayışlardır. Bu çevrelerin etkisinde kalan önemli bir 
kitle 87ا
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arasında muhayyer kaldığında en kolayını tercih ederdi” hadisini mezhep-
lerin mükellefiyeti en az olan görüşlerini, ruhsatlarını hatta şaz görüşle-
rini bir araya getirerek amel etme yoluna gitmektedir. O� rneğin ayetin açık 
beyanına, bunu destekleyen manen tevatür derecesindeki sahih hadislere 
rağmen, klasik fıkıh metinlerini yanlış yorumlayan ve konuyla ilgili şaz 
bir/mensuh bir hadisi ve icmaya aykırı şaz bir görüşü esas alarak88 imsak 
vaktinde esneklik iddialarını ortaya atan ve güneşin doğmasına yaklaşık 
yarım saat ila kırk dakika kalıncaya yeme içmeye devam edilebileceğini 
iddia eden89 öte yandan delile ve icmaya aykırı bir şekilde90 I�bn Hazm’ın 
görüşünü esas alarak “su geçiren ince çoraplar üzerine meshin caiz oldu-
ğunu” iddia eden91 fetvaların hareket noktası bu yaklaşımdır.92 Bu tür yakla-
şımların bir kısmı musavvibe mezhebine, yani ihtilaflı meselelerde her 
müçtehidin isabet ettiğini savunan görüşe yakındır. Ancak ehl-i sünnetin 
büyük bir kısmı muhattie, yani ihtilaflı meselelerde yalnızca bir görüşün 
isabetli olduğu, kalan görüşlerin ise isabetli olmadıkları düşüncesinde-
dir.93 Bir kısmı ise delile aykırılık sebebiyle batıl olduğundan musavvibe 

87 Müslim, Fedâil, 77.
88 bk. Korkut, Fıkıh Usulü Açısından İbadetlerde Vakit, 311, 343-344. 
89 Hüseyin Atay, “Sahur Vakti”, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi (I�stanbul: I�U�  Edebiyat Fakül-

tesi Basımevi, 1979), 136-137.
90 bk. Alâüddı�n Ebû Bekr b. Mes‘ûd b. Ahmed el-Kâsânı�, Bedâi‘u’s-sınâî fî tertîbi’ş-şerâi‘ (Bey-

rût: Dâru’l-Kitabi’l-‘Arabı�, 1982), 1/10.
91 bk. Yusuf Karadavı�, Fetâvâ mu‘asıra (Beyrût: el-Mektebu’l-I�slâmı�, 2000), 1/12, 221.
92 bk. http://www.fetva.net/abdest/coraplara-mesh-edilebilir-mi.html, Erişim Tarihi: 

28.03.2021.
93 Yaman, Fetva Usulü ve Adabı, 189.
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kapsamında bile değerlendirilemez. Bu nedenle mezhep kitaplarından 
rastgele tercihler yerine, bu konuda mezhep görüşlerinden tedvin edilen, 
delil açısından güçlü olan ve tercih ashabı tarafından fetvada esas alınan 
görüşlerle amel etmek, mezheplerin fetvaya asıl olan muteber kaynakla-
rından hareketle fetva vermek daha isabetli olacaktır.

Nitekim amelı� konularda Şatıbı�’ye göre -zarûret hali dahil- özellikle 
zarûretin bulunmadığı durumlarda hevaı� bir muhayyerliğin geçersiz 
olduğu, hevaya uymayı yasaklayan ayetlerle sabit bir husustur. Böyle 
bir yaklaşım mükellefiyetin gereği olan zorluğa katlanma ilkesine aykı-
rıdır. Dinde kolaylığı ifade eden nasları esas alan bu yaklaşım meşakkat 
gerekçesiyle teklif/mükellefiyeti kaldırmaya kadar varabilir. Mükellefi-
yetin kaldırılması muhal olduğundan, muhale yol açan bir yaklaşım da 
muhaldir.94 Hz. Peygamber (على قدر نصبك -sevabın yorulduğun ölçüde“ أجرك) 
dir”95 buyurmuştur. Bu kapsamda أفضل االعمال أحمزها “işlerin en hayırlısı en 
zor olanıdır” kuralı, hevaya uymayı yasaklayan ayetlerle birlikte mezkur 
anlayışın aksini ifade etmektedir.

5. Kamu Otoritesinin Görev ve Yetkileri Kapsamında Sanal 
Fetva Süreci

5.1. Kamu Otoritesinin Fetva Alanında Görev ve Yetkileri

I�slam hukukunda devlet başkanı dini hükümleri uygulamak, dini-dün-
yevı� konularda maslahatı temin ederek mefsedeti gidermekle mükelleftir. 
Buna bağlı olarak başkanın içtihat ehliyetine sahip olması esas alınmıştır. 
Fetva verecek kimse yoksa devlet başkanı fetva vermesi vacip olmak-
tadır. Fetva verecek bir başka alim varsa, başkanın fetva vermesi vacip 
olmaktan çıkmakta, devlet başkanı bu yetkiyi vekâleten ehil olanlara 
devredebilmektedir. Devlet başkanı dini koruma kapsamında yalnızca 
ehliyet şartlarını taşıyan ve buna layık olanları iftâ makamına atayabi-
lir.96 I�slam Hukukunda devlet başkanının ehil olan vali ve hâkimleri atama 
yetkisi bulunmakla birlikte, fetva alanında daha çok içtihadı� özgürlük esas 

94 Nitekim Ayette: ه وال تتبع أهواءهم
َّ
 mealen “Onların arasında Allah’ın وأن احكم بينهم بما أنزل الل

indirdikleriyle hüküm ver, onların hevalarına tabi olma” (Maide, 4/49) buyrulmuştur. bk. 
Şatıbı�, el-Muvafakat, 4/749 (بطالن زعم من قال إن اختالف أهل العلم حجة على الجواز)

95 Müslim, Hac, 17. 
96 Şihâbuddin Ebu’l-Abbas Ahmed b. I�dris el-Karâfı�, el-İhkâm fî temyîzi’l-fetâva ‘ani’l-ahkâm ve 

tasarrufâti’l-kâdî ve’l-imam, Thk. Abdulfettah Ebû G� udde (Halep: Mektebetü Matbû‘ati’l-I�s-
lâmı�, 1995), 46, 56.
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alınmaktadır. Ancak içtihâdı� özgürlük ehil olma şartına bağlı olup kitap, 
sünnet, icma, fıkıh usulü bilgisi, içtihat yeterliliği/melekesi ve adalet gibi 
temel kriterlere bağlanmıştır. Mukallitlerin yanı sıra mükâbere, sefeh veya 
mucûn vasfıyla ön plana çıkan, adalet vasfından uzak hevaya tabi kimse-
lerin içtihadı� özgürlüğünden bahsedilemez. Devlet başkanı fetva veren-
leri, din adına yorum yapanları doğrudan ya da vekâlet yoluyla denetleme 
yetkisi bulunmaktadır. Bu konuda fetvaya ehil kimselerden bilgi alarak 
fetvaya ehil olanları onaylama ve ehil olmayanları ise fetvadan menetme, 
tekrar dönmeleri halinde cezaı� yaptırımla tehdit etme ve bunu uygulama 
yetkisi de bulunmaktadır.97 Bu görev ve yetki devletin dini tahrifata karşı 
koruma, din istismarına engel olmasının bir gereğidir.

Kamu otoritesinin ibaha alanında haramı helal, helali haram 
kılmamak kaydıyla maslahatı temin ve mefsedeti uzaklaştırmak üzere 
sınırlandırma/yasaklama yetkisi; halkın ise bu konuda kendisine uyma 
mükellefiyeti bulunmaktadır. Allah Teâla Hz. Peygamber’e teşri yetkisi 
vermiştir. Mükellefe ise bazı şeyleri nezir yoluyla kendisine vacip kılma ya 
da talakı şarta bağlama türünden haklar vermiştir. Kamu otoritesine ise 
ibaha alanını sınırlandırma yetkisi vermiş ve halkın bu konuda ulu’l-emre 
itaat etmesini emretmiştir. Can kaybına sebep olacak bir zaruret olma-
dıkça devlet başkanının haramı emretme ya da ruhsat bulunmadığı vacibi 
yasaklama yetkisi bulunmamaktadır.98

Fetva, kazaı� hükümlerden farklı olarak bağlayıcı değildir. Dinin 
emir-yasaklarına uygun kazaı� hükümler ise bağlayıcıdır. Bu tür hükümler 
içtihat dolayısıyla fetva merkezli ihtilafı ortadan kaldırır. Zira kâdı icbar 
eden, müftü ise haber verendir. Müsteftı�’nin farklı müftülere sorma ona 
göre amelde bulunma hakkı vardır.99 Bu nedenle resmi fetvaların bağla-
yıcı olduğu; delile-maslahata aykırı olmadığı, usul-adabına uygun olduğu 
sürece resmı� makamların aksine fetva verilemeyeceği iddia edilemez. 
Ancak resmi makamların delil, usul ve adabına uygun olarak verdiği fetva 
kamu otoritesinin ibaha alanındaki sınırlandırma yetkisiyle de emredil-
mişse bunun aksine fetva vermek caiz olmaktan çıkmaktadır.100 O� rneğin 
pandemi süreçlerinde maslahat merkezli olmak üzere alınan kısıtlama 

97 Nevevı�, el-Mecmû‘, 1/41. 
98 Karâfı�, el-İhkâm fî temyîzi’l-fetâva ‘ani’l-ahkâm ve tasarrufâti’l-kâdî ve’l-imam, 31-34, 133, 

135.
99 Karâfı�, el-İhkâm fî temyîzi’l-fetâva ‘ani’l-ahkâm ve tasarrufâti’l-kâdî ve’l-imam, 31-32.
100 Eşkar, el-Futyâ ve menâhicu’l-iftâ, 105.
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kararları ibaha alanını sınırlandırmakta, tokalaşmayı yasaklamakta, 
mesafeyi korumayı ve gerekli tedbirleri almayı emrederken yine mefse-
deti önlemek üzere delile bağlı olarak cuma namazını bir süreliğine ertele-
yebilmektedir. Bu konuda kamu otoritesinin kısıtlama kararlarına uymak, 
ulu’l-emre meşru sınırlar içinde itaati emreden nasların bir gereğidir. 
Bunun aksine amel etmek haram olmamakla birlikte, meşru konularda 
ulu’l-emre itaati emreden ayetlerin gereğine aykırı olduğundan, birlik 
beraberliği zayıflatamaya müsait olduğundan ve toplum sağlığını tehli-
keye attığından uhrevı� bir sorumluluğu beraberinde getirmeye müsa-
ittir. I�nternet mecralarında bu tür kısıtlamaları yadırgayan çevrelerin arz 
edilen kuralı yeterince idrak edememiş oldukları anlaşılmaktadır.

Fetva sistematiğinde akıl-ilim vasfına rağmen açık-kesin delillere 
aykırı fetva vermek ve bu konuda ısrar etmek kör taassup-inat anla-
mında “mükâbere” kavramıyla ifade edilmiştir. Akıl zayıflığıyla birlikte 
müsteftı�yi, fetvayı, müftâ bih görüşleri hafife alma, alay-hakaret malze-
mesi yapma türünden yaklaşımlar ise “sefeh” kapsamına girmektedir. 
“Mücûn” kavramı ise -mübah bir yolla mübah olan bir amaca ulaşma 
maksadı dışında- haramı helal kılacak veya vacipleri terk ettirecek batıl 
hilelerle müsteftı�ye yol göstermek; fetva konusunda ilmi vakarı kaybe-
derek delilsiz-özensiz davranmaktır.101 Aynı şekilde meseleyi anlamadan 
aceleci bir tarzda isabet etse bile fetva vermek, sözlerine-davranışla-
rına ve hakkında söylenenlere kulak asmamak102 şeklinde açıklanmıştır. 
Haramı helal helali haram kılmak, örneğin boşanmak için kadına irtidat 
etmeyi ya da zekâttan kaçınmak için mükellefe borç altına girmeyi 
tavsiye etmek ve fasık olmak da bu kapsamdadır.103 Mükâbere, sefeh veya 
mucûn vasfını taşıyan müftüler el-müfti’l-mâcin kavramıyla ifade edil-
miştir.104 Bu vasıftaki kimselerin fetva vermesi ya da kendilerinden fetva 
almak helal değildir.105 Kamu otoritesinin görev ve yetkilerinden biri 
de dini korumak amacıyla mâcin müftüleri hacr/kısıtlama altına alarak 
fetvadan menetmek; canı koruma amacıyla ehliyetsiz-cahil doktorları 

101 Ubeydullah b. Mes’ud el-Mahbûbı� el-Buhârı�, et-Tavzîh li-metni’t-Tenkîh fî usûli’l-fıkh, Thk. 
Zekeriyya Umeyrât (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-‘I�lmiyye, 1996), 2/99.

102 Muhammed Emı�n b. O� mer I�bn ‘Abidı�n, Reddü’l-muhtâr (Beyrût: Dâru’l-Fikr, 2000), 3/73. 
103 Fahruddı�n Osmân b. Alı� ez-Zeylaı�, Tebyînü’l-ḥaḳāʾiḳ şerhu Kenzü’d-deḳāʾiḳ (Kahire: Matba‘a-

tu Bulâk, 1315), 5/193. 
104 Mahbûbı�, et-Tavzîh li-metni’t-tenkîh fî usûli’l-fıkh, 2/99.
105 Sem‘ânı�, Kavâtı‘u-l-edille fi’l-usûl, 2/353.
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veya malı korumak üzere müflisi kısıtlama altına almaktır.106 Aksi halde 
müfti’l-mâcı�n Müslümanların dinini ifsat eder, ehliyetsiz doktor müslü-
manların canına zarar verir ve müflis ise kendi menfaati için alacaklılara 
zarar verecek tarzda elindeki malı itlaf eder.107 Fakihler bu konuyu hacr 
başlığı altında, müktesep arızalardan kaynaklanan fesat sebepleri çerçe-
vesinde ele almış; büyük zararı küçük zararla giderme108 ve kamu yararı 
için özel zarara katlanma kuralı kapsamında değerlendirmiştir.109 Kamu 
otoritesi dini koruma ve din istismarının önüne geçmek amacıyla dinin 
itikad, fikir, amel ve ahlak alanında taalluk eden bu sorumluluğu ilgili 
mercilerden görüş alarak yerine getirir. I�lgili merciler müftı�leri ehliyet 
şartları, fetvadaki usul-adapları bakımından inceleyerek karar verebilir.110

5.2. Kamu Otoritesinin Yetkileri Kapsamında Günümüz Sanal 
Fetva Problemleri

Bu konuda ilim adamlarının ve kamu otoritesinin ortak sorumlu-
luğu bulunmaktadır. Günümüzde mükâbere, taassup, sefeh veya mucûn 
kapsamına giren sanal kaynakların kamu otoritesi tarafından, ilgili 
mercilerden alınacak görüşlere bağlı olarak denetlenmesi gerekmektedir. 
Açık delillere muhalif fetvalarla toplumun dinini tehlikeye atmak, dini 
ifsat etmek, din istismarında bulunmak, toplumu din adı altında kamu 
düzenini bozacak tekfirci mecralara sürüklemek de mucûn kapsamında 
değerlendirilebilir. I�lim adamları bu konuda üzerlerine düşen görevi; arz 
edilen istismarlarla ilmen-fikren mücadele etmek, alternatif internet site-
leri kurmak, sosyal medya mecrasını zamanın şartlarına uygun etkili bir 
şekilde kullanarak toplumu aydınlatmak suretiyle yerine getirebilirler. 
Günümüzde internet kaynakları, geçmişteki fetva defterlerinin görevini 

106 Sa’duddin O� mer b. Mes’ud et-Teftâzânı�, Şerhu’t-telvîh ‘ale’t-tavżîḥ li-metni’t-Tenḳīḥ fî usû-
li’l-fıkh (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-‘I�lmiyye, 1996), 2/405; Şemsüddı�n Muhammed b. Muham-
med I�bn Emı�ri’l-Hâc, et-Takrîr ve’t-tahbîr fî usûli’l-fıkh (Beyrût: Dâru’l-Fikr, 1996), 2/269; 
Ebu’l-Mehâsin Fahrüddı�n Hasen b. Mansûr b. Mahmûd el-O� zkendı� el-Fergânı�, Fetâvâ 
Ḳāḍîḫân (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-‘I�lmiyye, 2009), 3/401.

107 Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebi Sehl Ahmed es-Serahsı�, el-Mebsût, (Beyrût: Dâru’l-Ma‘ri-
fe, ts.), 24/157. 

108 Kemâluddı�n Muhammed b. Abdilvâhid b. Abdilhamı�d I�bn Hümam es-Sivası�, Şerhu fet-
hil’l-kadîr (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-‘I�lmiyye, 2003), 9/265-267.

109 Ali Haydar Efendi, Düreru’l-hükkâm şerhu Mecelleti’l-ahkâm (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-‘I�lmiy-
ye, ts.), 1/36. Madde: 26 (يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام) Zarar-ı ‘ammı def için zarar-ı hass 
ihtiyar olunur. 

110 Nevevı�, el-Mecmû‘, 1/41. 
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üstlenmektedir. Formatına uygun bir şekilde düzenlenen rahat okuna-
bilen kısa süreli görsel, işitsel ve yazılı e-kaynakların bu alanda daha etkili 
bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Dinin itikadi, fikri, amelı� ve ahlaki alanlarına temas eden konuların 
yanında uzmanları arasında kalması gereken ilmi uzmanları arasında 
mahrem olan meselelerin kamuoyuna açık bir şekilde cedel-münazara 
konusu haline getirilmesi zarar vermektedir. Zira bu durum üstün gelme, 
kibir ve enaniyet duygularının Allah rızasının önüne geçme tehlikesini 
barındırmanın yanında, kamuoyunda zihin bulanıklığına yol açabilmek-
tedir.111 Nitekim ilmi münazaranın amacı üstün gelmek ya da zihin bulan-
dırmak veya dinin müsellematını tartışamaya açarak onun temel sabi-
teleri konusunda şüphe uyandırmak değil hakkı ortaya çıkarmak, hakkı 
delil açısından kritik ederek olgunlaştırmak ve hasmının elinde bulsa bile 
almaktır.112 Gazzâlı�’ye göre münazaranın büyüklerin huzurunda ve kamu-
oyuna açık mahfillerde değil, insanlardan uzak tenha-ilmi bir ortamda 
gerçekleşmesi gerekir. Zira insanlardan uzak ilmi-tenha ortamlar; haki-
katin özüne ulaşmaya, zihinlerin ve alıcıların açık olmasına, meseleyi 
doğru kavramaya daha uygundur. Kamuoyuna açık münazaralar gösteriş, 
kibir, hakka rağmen üstün gelme çabasına, yanlışta ısrara ve o yanlışın 
halka sirayet etmesine neden olur.”113 Sahih dini düşüncenin insanı-
mızla buluşturulması için internet sitelerinin kurulması, özel tv kanalla-
rının kurulması, sosyal medya araçlarının etkin bir şekilde kullanılması, 
youtube kanallarının açılması günümüz açısından son derece önemlidir. 
Ehil olan kimseler tarafından ihmal edilen bu alanların istismar edil-
mesi oldukça kolaydır. Zira din bir ihtiyaçtır, günümüzde dini konularda 
cehalet hakimdir ve avamın elinde sahih dini düşünceyle batıl düşünceyi 
ayırt edecek vasıta ağırlıklı olarak din adamlarıdır. Aydın, akademisyen 
ve alim sorumluluğunun yeterince yerine getirilmemesi dini düşüncenin 
ifsat edilmesiyle sonuçlanmaktadır.

111 Sadrettin Buğda, “Gazzâlı�’nin Eleştiriye Yaklaşımı ve Mezhep I�mamlarına Yönelik Eleştiri 
U� slübu”, Din ve Bilim Dergisi (2021), 6. 

112 Muhammed el-Emı�n b. Muhammed el-Muhtâr eş-Şinkıtı�, Âdâbu’l-bahs ve’l-münâzara (Kahi-
re: Dâru’l-‘Alemiyye, 2015), 204.

113 Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlı�, İhyâu ʿulûmi’d-dîn (Bey-
rut: Dâru’l-Maʻrife, ts.), 1/44.
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Sonuç
Fetva, müftü, müstefti ve fetva usulü parametrelerinin çerçevesinde 

yukarıda arz edilen şablona uygun sanal kaynakların yanında, buna uygun 
olmayan kaynaklar da bulunmaktadır. Bunları birer birer aktarmak çalış-
mamızın amacı olmadığı gibi maksadını da aşmaktadır. Bunun yerine 
müftünün ehliyet şartlarına, müsteftı�nin sorumluluklarına ileveten fetva 
usul-adabının mihenk olarak alınması ve kullanıcıların bu usule uymayan 
kaynaklardan uzak durulması gerekmektedir. Sanal bir çevrede yetişen 
gençlik gerçeğini dikkate alarak fetva usulüne uygun kaynakların çoğal-
tılması gerekmektedir. Bu konuda kamu otoritesi, resmi-gönüllü dini 
kurum-kuruluşlar ve akademisyenlerin birlikte hareket etmesi zorun-
luluk arz etmektedir. Aksi halde din istismarı, dini düşüncenin ifsadı, 
uzun vadede kamu düzeninin tehlikeye giriftar olması, toplumun din adı 
altında yeni felaketlere sürüklenmesine yol açabilecek mahiyettedir.

Genel itibarıyla sanal fetvaların güvenirlik, yeterlilik problemine karşı 
müftü, müsteftı� ve kamu otoritesinin ortak sorumlulukları bulunmaktadır. 
Fetva verenler ilim-içtihat ve adalet vasfına sahip değillerse fetvadan uzak 
durmaları uhrevı� sorumluluklarının hafiflemesi bakımından daha isabetli 
olacaktır. Müsteftı� fetva konusunda seçici olmakla, fetva kaynağının güve-
nirlik-yeterliliğini sorgulamakla, adalet ve ilim ehlinden sadır olup olma-
dığını araştırmak-sormakla ve bilmediği sanal kaynaklardan gelişigüzel 
fetva almamakla mükelleftir. Kamu otoritesinin dini fetva kaynaklarını 
adalet, ilim açısından denetlenmesi bu vasfa sahip olmayan kaynaklara 
yönelik önlem alması, toplumu bu kaynaklar hususunda bilinçlendirmesi, 
gerekiyorsa dini kurum kuruluşlar vasıtasıyla dini korumak-istismara 
engel olmak üzere lisans-tavsiye şartıyla sınıflandırmaya gitmesi dini 
koruma kapsamına giren yetki ve görevlerindendir. Bu kapsamda güve-
nilir fetva kurullarının sanal ortamda daha etkili sistematik bir çalışma 
süreci başlatması, mevcut tahrifata yönelik sosyal medya araçlarını daha 
aktif bir şekilde kullanması, kısa videolarla toplumu aydınlatması önem 
arz etmektedir. O� te yandan müftünün Müslüman olmasının zorunluluğu 
günümüz açısından müsteşrikler tarafından kendi teolojik dünyalarını 
anlamlandırmak üzere geliştirdikleri yorum/anlama metodolojisinin 
dini ilimleri anlama-yorumlamanın yanı sıra dinin itikadi, amelı� ve ahlaki 
alanlarına yönelik verdikleri hükümlerin bir geçerliliğinin olmadığını 
ifade etmesi bakımından önem arz etmektedir. Sonuç itibarıyla dini 
konularda itibara alınacak fetva kaynağının arka planında ifta için müftü-
lerde aranan şartların varlığı yokluğu belirleyici olmakta; bu şartlara haiz 
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olmayan bir kaynaktan sadır olan sanal dini yorumların dikkate alınma-
ması gerektiğini ifade etmektedir.

I�nternet kaynaklarındaki fetva süreci fetva usul, adap ve siste-
matiğine uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Kamu otoritesini temsil 
eden ilgili kurumların işbirliği ile din alanında faaliyet gösteren sanal 
kaynaklar denetlenmeli, bu konuda tahrifata engel olmak üzere belirli bir 
standart getirilmeli ve gerekirse lisans vermelidir. Gerekli şartları taşı-
mayan, güvenilir olmayan, lisansı olmayan, din istismarı, dini tahrif veya 
din adı altında zararlı faaliyetleri yürüten siteler tespit edilerek teşhir 
edilmeli ve gerekirse erişim engeli getirilmelidir. Zira kamu otoritesinin 
görev ve yetkilerinden biri de dini korumak, istismar ve tahriflerin önüne 
geçmektir. Gerek öğrenciler, gerekse halk dini konular için internet kulla-
nımında aydınlatılmalı, bu konuda bir farkındalık oluşturulmalı ve zararlı 
olduğu tespit edilen sitelere karşı uyarılmalıdır.
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Giriş
“O� zel hayat hakkı” veya “özel hayatın gizliliği hakkı”1, kişinin birtakım 

hususlarda umuma ait kılmayacak şekilde özel hak sahibi olması veya 

1 Genel çerçevesiyle dinin ve hukuk düzeninin tanıdığı “yetki ve ayrıcalık” olarak tanımlanan 
hak kavramı, bünyesinde taşıdığı muhteva zenginliğiyle fıkhın en temel kavramlarından 
biri olarak kabul edilir ve benimsenen tasnifiyle Allah-kul hakları olmak üzere iki kısımda 
incelenir. Allah hakları (hukûkullâh) denildiğinde ilk planda iman ve ibadet gibi yalnızca 
Allah’a yöneltilebilen, sadece O’nun lâyık olduğu haklar, ayrıca belirli bir kişi ve zümreyi 
değil kamu yarar ve düzenini ilgilendiren haklar kastedilir. Kul hakları (hukûkü’l-ibâd) ise 
sonuçta kamu yararını ilgilendirse bile ilk planda ferde ait bir menfaatin korunmasını he-
def alan ve ferdin söz hakkının bulunduğu haklar olup bunlar da genel kul hakları, özel kul 
hakları şeklinde iki grupta incelenebilir. Genel kul hakları, toplumda herkesi ilgilendiren ve 
fertlerin ortaklaşa sahip bulunduğu menfaat ve imkânlardan faydalanma haklarıdır. O� zel 
kul hakları ise kamuya açık olmayıp ferdin şahsına ait olan, esasında kişilerin özel yarar-
larını korumayı hedef alan haklardır. Karma nitelikli (müşterek) haklar, bir yönüyle Allah 
hakkı bir yönüyle de kul hakkı niteliği taşıyan haklar olup fakihler tarafından Allah hakkı-
nın galip olduğu haklar, kul hakkının galip olduğu haklar şeklinde ikili bir ayırım içinde ele 
alınmıştır. Bu ayırımın belki de en önemli sonucu, Allah hakkının galip sayıldığı haklarda 
fertlerin tasarruf imkânlarının daha sınırlı olmasıdır. Meselâ insanın beden ve ruh sağlığını 
koruması, temel hak ve hürriyetlerine sahip çıkması, malını boş yere ve gayri meşru tarzda 
telef etmekten kaçınması, ilk bakışta kişinin ferdı� hakkı gibi görülse de konunun hem Al-
lah’a karşı sorumluluk içeren bir yönünün bulunması, hem de toplum huzur ve düzeninin 
korunmasının fertlerin teker teker bu haklara sahip çıkmasıyla mümkün olması sebebiy-
le bu haklarda Allah hakkının galip bulunduğu ifade edilmiştir. bk. Ali Bardakoğlu, “Hak”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. (Erişim 15 Nisan 2021). Buna göre özel hayatın 
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kişinin umumun menfaati gibi zorunlu bir durum oluşmadığı sürece özel 
olarak bazı haklara sahip olması2 ya da şahısların, yabancı tabir edilen 
kimselerden özel durumları saklamaya hakkının olması demektir.3 “O� zel 
hayat” tabiri, Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ilk dört halife dönemlerinde kulla-
nılan bir tabir değildir. Ancak bu tabirin kullanılmamış olması bahsi geçen 
dönemlerde özel hayatın veya hakkının olmadığı anlamına gelmez. Çünkü 
her asrın kendine ait ıstılahları ve tabirleri vardır. Asıl olan, I�slâm’ın, 
-orijinal ifadesiyle- mahremiyeti şart kabul etmiş ve gereğini mükellefe 
emretmiş olmasıdır. Zira I�slâm, tüm yönleriyle insan haklarının doku-
nulmazlığını savunan öncü dindir. O� zel hayatın dokunulmazlığını himaye 
edip buna dair birçok şer’ı� ölçü ortaya koyan I�slâm’ın bu husustaki en 
başat ölçüsü, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) umumi tarzda ifade ettiği, « َ

َرر
َ
 ض

َ
 ال

َ
 ِضَرار

َ
ال

َ
.Zarar vermek ve zarara zarla karşılık vermek yoktur.”4 hadisidir“ «و

1. Özel Hayatın Mahremiyetine Dair Fıkhî Ölçüler

Bir yönü Allah hakkı bir yönü de kul hakkı kapsamına giren, ancak 
Allah hakkının daha baskın kabul edildiği özel hayata ait mahremiyetler, 
temel hak ve özgürlükler kapsamında insanın sahip olduğu hakların 
başında gelmektedir. Makâsıdü’ş-şerı�a’ya uygun bir yaşamın sürdürü-
lebilmesi için elzem olan mahremiyet hakkı, zarurı� haller, tabii afetler, 
sağlıkla ilgili hususlar ve ülke güvenliği/asayişi5 gibi birtakım zorunlu 
sebep olmadıkça engellenemez ve ihlâl edilemez. Kur’ân ve sünnet nass-
ları dikkatle incelendiğinde özel hayata dair mahremiyetlerin beden, 

mahremiyet hakkı, müşterek/karma nitelikli haklar kapsamına giren, ancak Allah hakkının 
kul hakkından daha baskın olduğu bir haktır. Hakların tasnifine dayalı bu tespit, özel ha-
yat söz konusu olduğunda özellikle canı/bedeni, nesli/iffeti ve dini/değeri korumayı temel 
gayesi olarak belirleyen makasıdü’ş-şerı�a’ya vurgu yapması yönüyle önem arz etmektedir.

2 Sabrı�na bin Saı�d, Himâyetu’l-Hakki fi Hurmeti’l-Hayati’l-Hasseti fi Ahdi Teknolociya (Batna: 
Camiatu’l-Hacc Lahdar, Doktora Tezi, 2104-2015), 38-39.

3 Servet Armağan, “I�slâm Hukukunda O� zel Hayatın Gizliliği (Mahfuziyet’i)” İslâm Tetkikleri 
Enstitüsü Dergisi, VI/3-4, (1976), 142.: “Esas itibariyle özel hayatın gizliliği konusunda her-
kes yabancıdır. Bu mevzuda kan ve sıhrı� hısımlık rol oynamaz. Hatta anne dahi odasına 
izinle girilecek bir yabancı sayılır. O� nemli olan bir kişinin özel hayatının kendisi istediği 
müddetçe gizli kalmasıdır. Bu esas itibariyle gizliliğe müdahale eden herkes yabancı sayılır.” 
bk. Armağan, “I�slâm Hukukunda O� zel Hayatın Gizliliği”, 157.

4 Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezı�d I�bn Mâce, es-Sünen, nşr. Faysal I�sâ el-Bâbı� el-Halebı� (b.y.: 
Dâru I�hyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, ts.), “Ahkâm”, 17 (2341).

5 Ali Toksarı, “Temel Hak ve O� zgürlükler Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre O� zel Hayatın 
Gizliliği”, Diyanet İlmî Dergi Cilt: 48 Sayı 2, (2012), 28.
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mesken ve bilgi olmak üzere üç temel noktada yoğunlaşıp merkezileştiği 
görülür:

1.1. Beden Mahremiyetinin Dokunulmazlığı

Çok açık olarak diyebiliriz ki hem bedenin korunması hem de bedenin 
örtüsünün korunması Şâri’ Allah Teâlâ’nın muradıdır. Zira bedenin 
korunması, canın korunması demektir, bedenin örtüsünün korunması 
ise insanın iffetinin, fıtratının ve neslinin korunması demektir. Bilindiği 
üzere zarûriyât’ı-hamse denilen korunması gereken beş temel esastan 
iki tanesi canın ve neslin muhafazasıdır.6 Bu muhafazanın temelinde de 
insanın mükerrem bir varlık olarak yaratıldığı hakikati vardır. “Andolsun 
biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendile-
rini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın 
birçoğundan üstün kıldık.”7 âyeti, insanoğluna bahşedilen şerefi anlatan 
âyetlerden sadece birisidir. O halde şerefli olarak yaratılan insanın 
canıyla/bedeniyle bir bütün olarak korunması asıldır. O� te yandan insanın 
mahremiyetini sembolize eden beden örtüsünün korunması da asıldır. 
Çünkü mahremiyet, fıtratın bir tezahürüdür. Hz. A� dem ve Hz. Havva’nın 
cennetteki durumlarını anlatan şu âyet, beden örtüsünün fıtrı� özelli-
ğine işaret etmesi yönüyle dikkat çekicidir: “Böylece (şeytan) ikisini de 
ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine 
göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar…”8 
Yine Hz. Peygamber’in (s.a.s.), “Her dinin bir ahlakı vardır. I�slâm dininin 
ahlakı ise hayâdır.”9 hadisi, insana Allah tarafından kodlanmış hayâ özel-
liğine vurgu yapmaktadır. Hayânın en temel özelliği utanmadır. Diğer bir 
ifadeyle utanma, hayânın tezahür/dışavurum halidir. Hayâ sahibi olarak 
utanan insan özellikle kendine ait kabul ettiği her şeyi başkalarından 
koruma, onları örtme ve gizleme pozisyonu içine girer. I�slâm’da bedenin10 

6 I�slâm hukukunda zarûriyât, hâciyât, tahsiniyât üçlüsünden oluşan makâsıdü’ş-şerı�a teorisi-
ne göre din, can, akıl, nesil ve mal korunması zaruri beş maksattır. bk. Ebû I�shâk I�brâhı�m b. 
Mûsâ b. Muhammed el-Lahmı� eş-Şâtıbı�, el-Muvâfakât (b.y.: Dâru I�bn’i- Affân, 1417/1997), 5.

7 Diyanet I�şleri Başkanlığı Meâli (Erişim 11 Nisan 2021), el-I�srâ 17/70.: َ
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8 Kur’ân Yolu (Erişim11 Nisan 2021), el-A’râf 7/22.: ا
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9 Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Ebı� A� mir, el-Muvattâ’ (Beyrut: Dâru I�hyâi’t-Turâsi’l-A-
rabı�, 1406/1985), “Hüsnü’l-Huluk”, 9.: « ُ
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10 Beden mahremiyetinin çeşitli açılardan izahı için bk. Sevdegül Çekiç, İslâm Hukukunda Mah-
remiyet ve Sosyal Medya (Çanakkale: Çanakkale OnSekiz Mart U� niversitesi Sosyal Bilimler 



412 İSLAM VE YORUM V

İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

mahremiyetinin/örtülmesinin emredilmesinin veya bedeni örten örtüleri 
kaldırarak bedeni ifşa etmenin haram kılınmış olmasının temelinde işte 
fıtrat kaynaklı bu hayâ duygusunun var olması yatmaktadır. Bu nedenle 
Şâri’ Allah Teâlâ, önce erkeklere hitap ederek gözlerini haramdan sakın-
malarını ve iffetlerini korumalarını,11 daha sonra da kadınlara hitap 
ederek gözlerini haramdan sakınmalarını, iffetlerini korumalarını, yüz-el 
gibi görünen kısımlar hariç zı�net yerlerini göstermemelerini, başörtüle-
rini yakalarının üzerine kadar salmalarını ve zı�netlerini mahrem statü-
sündeki yakın akrabalar (koca, baba, oğul gibi) hariç kimseye gösterme-
melerini12 emrederek I�slâm şeriatı için mahremiyetin temellerini atmıştır. 
Hz. Peygamber (s.a.s.) de bazı hadisleriyle13 erkek ve kadınlar için avret 
sınırlarına dair ölçüler belirlemiştir. Bu nasslara dayanarak fıkhı� mezhep-
lerden Hanefı�, Mâlikı�, Şâfiı� ve Hanbelı�ler’den oluşan cumhura göre erkek 
için avret yeri göbekle diz kapağı arası olarak kabul edilirken,14 Kadın 
için avret yeri, Hanefı�, Mâlikı� ve Şâfiı�ler’le Hanbelı�ler’deki hâkim görüşe 
göre elleriyle yüzü dışındaki bütün vücudu olarak kabul edilmiştir.15 Bu 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 31-44.
11 en-Nûr 24/30.: 

َ
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ُ
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َ
ن

ْ
ص

َ
ا ي

َ
۪بيٌر ِبم

َ
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َ
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َّ
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ْۜ
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ٰ
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ْ
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ْ
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َ
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ْ
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ض

ُ
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َ
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ؤ

ُ
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ْ
ْل ِلل

ُ
 ق

12 en-Nûr 24/31.: ا َ
ه
ْ
ِمن َهَر 

َ
ا ظ
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ُروج

ُ
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ن

ْ
ظ

َ
ف

ْ
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َ
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ْ
 ِمن
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ن

ْ
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ُ
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ْ
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َ
ي اِت 

َ
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ْ
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ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
 و

َّۖ
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ُ
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ٰ
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َ
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ِرِهن

ُ
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ُ
 ِبخ

َ
ن

ْ
ِرب

ْ
ض

َ
ي

ْ
ل

َ
... و

13 Erkek ve kadının avret yerlerine dair ölçüler ortaya koyan bazı hadis’i-şerifler şunlardır: 
�ِسي»

ْ
ف

ُ
 ت

َ
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َ
اِحٍد، و

َ
ٍب و

ْ
و

َ
ِل ِفي ث

ُ
ج ى الرَّ

َ
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ُ
ج �ِسي الرَّ

ْ
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ُ
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َ
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 ِإل

ُ
ة

َ
ْرأ

َ ْ
 ال

َ
ال

َ
ِل، و

ُ
ج ِة الرَّ

َ
ر

ْ
و

َ
ى ع

َ
ُل ِإل
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َ ْ
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َ
ِإل  

ُ
ة

َ
ْرأ

َ ْ
 Erkek, erkeğin avretine bakmasın. Kadın da kadının avretine“ «ال

bakmasın. Bir erkek başka bir erkekle, bir kadın da başka bir kadınla tek örtü altında yat-
masın.” bk. Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh (Beyrut: Dâru 
I�hyâi’t-Turâsi’l-Arabı�, ts.), “Hayız” 17.; «

َّ
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َ
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ْ
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 ي
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ُ
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َ
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ْ
س

َ
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َ
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ْ
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َّ
ف

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
 ِإل

َ
ار

َ
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َ
أ

َ
ا» و

َ
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َ
ه

َ
ا و

َ
ذ

َ
 Ey Esma! Şüphesiz kadın erginlik çağına ulaştığında, onun şu“ ه

ve şu yerlerinden başka bir tarafının görünmesi uygun değildir.” Rasûlullâh (s.a.s.) bunu 
söylerken yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti. bk. Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş‘as b. I�shâk, 
es-Sünen (Beyrut: el-Mektebetu’l-Asriyye, ts.), “Libâs”, 32.; «

ٌ
ة

َ
ر

ْ
و

َ
ِة ع

َ
ب

ْ
ك الرُّ

َ
ِة و رَّ

ُّ
 الس

َ
ن

ْ
ي
َ
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َ
 Erkeğin“ «م

avret yeri, göbeği ile diz kapağı arasıdır.” bk. Ebü’l-Kāsım Müsnidü’d-dünyâ Süleymân b. 
Ahmed b. Eyyûb et-Taberânı�, el-Mu’cemu’s-Sağîr (Beyrut: el-Mektebu’l-I�slâmı�, 1405/1985), 
2/205 (No. 1033).; 

ٌ
ة

َ
ر

ْ
و

َ
 ع

َ
ِخذ

َ
ف

ْ
 ال

َّ
ن

َ
-Diz kapağı avrettendir.” bk. Ebû Abdillâh Ahmed b. Mu“ أ

hammed b. Hanbel, el-Müsned (b.y. Müessesetu’r-Risâle, 1421/2001), 25/279 (No. 15931).
14 Hanefiler ise ihtiyat gereği diz kapağının da avret yerine dahil olduğunu savunurlar. bk. 

Ebü’l-Fazl Mecdüddı�n Abdullāh b. Mahmûd b. Mevdûd el-Mevsılı�, el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muh-
târ (Beyrut: Matbaatu’l-Halebı�, 1356/1937), 1/45.

15 Hanbelı� mezhebindeki diğer görüşe göre el avret sayılırken, Hanefı� mezhebindeki bir görü-
şe göre ayak da örtülmesi gereken yerlerin dışında tutulmuştur. bk. Mehmet Şener, “Avret”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 12 Nisan 2021).
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tablo, I�slâm’da kadının/erkeğin avret yerlerinin örtülmesinin farz olduğu 
hükmünü gösterdiği gibi erkek ve kadın için avret sınırları üzerinden 
ortaya konulan mahremiyeti ihlâl etmenin de haram olduğunu ifade 
etmektedir. Zira Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hadisinde de geçtiği gibi “(Gözler 
de zina eder.) ve gözlerin zinası (harama) bakmaktır…”16 

Buna göre I�slâm’da Kur’ân’ın ve sünnetin ortaya koyduğu bu ölçü-
lerin insana yaratılışından beri hediye edilen hayâ fıtratını zamanın ve 
hadiselerin tahribatına karşı korumaya ve onun hayatiyetini sürdürmeye 
yönelik ölçüler olduğu pek tabii söylenebilir. I�slâm’da beden mahremi-
yetinin dokunulmaz bir hak olarak kabul edildiği tüm bu verilerin bizi 
götürdüğü sonuç şudur: I�slâm, erkek ve kadınların gözlerini haramdan 
sakınarak iç alemde huzuru yakalamalarını sağladığı gibi beden örtüle-
rini giyerek de dış alemde fesada uğramaktan uzak kalmalarını ve güven 
içinde yaşamalarının yolunu tesis etmiştir.

1.2. Mesken/Ev/Konut Mahremiyetinin Dokunulmazlığı

I�slâm hukukuna göre insanın içinde yaşadığı ev/mesken özel hayatın 
bir parçası olarak mahremdir ve dokunulmazdır. I�nsanın yaşadığı evin 
kapılarını kapatarak kendine ait özel bir yaşam alanı hakkına sahip 
olduğunu ve bu özel alana bir başkasının izinsiz giremeyeceğini ortaya 
koyan. âyet ve hadis nassları, bu mahremiyete ciddi vurgular yapmak-
tadır. Nûr sûresinin şu âyetleri, mesken mahremiyetinin sınırlarını 
detaylı bir şekilde tanzim etmiştir: “Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp 
izin almadan ve içinde oturanlara selâm vermeden kendi evlerinizden 
başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur; umulur ki düşünüp 
anlarsınız. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar 
oraya girmeyin. Eğer size, “geri dönün” denirse hemen dönün. Çünkü bu 
sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. 
I�çinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde 
herhangi bir günah yoktur. Allah, açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi 
de bilir.”17 O� zel hayatın adabıyla ilgili birtakım ölçüler belirleyen bu âyet-
lere göre bir başkasının evine izin almadan, ev halkına selam vermeden 

16 Müslim, “Kader”.: ُر
َ
ظ

َّ
ا الن

َ
م

ُ
اه

َ
اِن ِزن

َ
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ْ
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َ
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17 en-Nûr 24/27-29: ٌر ْ
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ُ
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خ
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َ
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ُ
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َ
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َ
ه يُّ

َ
ا ا
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ٰ
ك

ْ
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َ
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ُ
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ُ
ِجع ْ

ار
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ِجع ْ
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َ
ذ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
 ت

َ
ال

َ
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girmek nehyedilmiştir. A� yetler, avret sayılan özel alana müdahalenin her 
türlüsünü yasaklamaktadır.18 

Ev/Mesken mahremiyetinin dokunulmazlığına dair Hz. Peygamber 
(s.a.s.) de bazı ölçüler ortaya koymuştur: “Bir kimse örtüsü olmayan, 
kapalı olmayan bir kapıdan geçerken (içeri) bakarsa ona hata (günah) 
yoktur, hata, ev sahibine aittir.”19 Ev mahremiyetinin korunmasında ve 
gerekli tedbirin alınmasında öncelikli vazifenin ev sahibine ait olduğunu 
ifade eden bu hadise göre özel hayatın dokunulmazlığını korumak veya 
ihlâl etmek tek taraflı olarak bir kişiye ait değildir. Şartlara göre bu konuda 
günaha giren (evin açık bırakılması halinde) ya ev sahibidir ya da (evin 
kapalı olması halinde) başkasının evinin içini gizlice gözetleyen yabancı 
şahıstır. “Hiç kimseye izin almaksızın bir başkasının evinin içine bakması 
helal değildir. Her kim (izinsiz) bakarsa, aynen girmiş gibi olur…”20 hadi-
sine göre de başkasının açık hanesini gizlice gözetlemek, o haneye izinsiz 
girerek mahremiyete tecavüz etmekle aynı seviyede tutulmuştur.21 I�kinci 
kısımda ele alıp inceleyeceğimiz, “Her kim izinleri olmadan bir topluluğun 
evini gözetler, onlar da bunun üzerine onun gözünü çıkarırlarsa ne diyet 

18 Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebı� Bekr b. Ferh el-Kurtubı�, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân 
(Kahire: Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye, 1384/1964), 12/212.

19 Ebû I�sâ Muhammed b. I�sâ b. Sevre (Yezı�d) et-Tirmizı�, es-Sünen (Mısır: Şirketu Mektebeti 
Mustafâ el-Bâbı� el-Halebı�, 1395/1975), “I�sti’zân” 16 (No. 2707).: َر
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ْ
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ُ
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ْ
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َ
 غ

ُ
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َ
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20 Tirmizı� “Salât” 147 (No. 357).: َ
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ْ
ن
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ِرٍئ أ

ْ
ِحلُّ اِلم

َ
 ي

َ
ال

21 Hz. O� mer’in (r.a.) başından geçen şu olay I�slâm’ın, mesken dokunulmazlığına dair vurgusu-
nu ortaya koyduğu gibi Sahâbenin, âyetlere karşı hassasiyetini de göstermektedir: “Rivayet 
edildiğine göre Hz. O� mer, Medine’de bir gece kontrol için dolaşırken evlerin birisinden şar-
kı söyleyen bir erkek sesi işitti, bunun üzerine evin duvarından atlayarak içeri girdi. Adamın 
yanında bir kadın ve şarap vardı. Bu manzarayı gören Hz. O� mer ona; ‘ey Allah’ın düşmanı! 
Sen günah işlerken Allah’ın seni gizleyeceğini mi sandın? Bunun üzerine adam, Hz. O� mer’e 
şöyle dedi: Acele etme ey mü’minlerin emiri! Ben yalnızca bir hususta Allah’a isyan ettim/
karşı geldim, sen ise üç hususta Allah’a isyan ettin/karşı geldin: Allah, تجسسوا 

َ
ال

َ
-gizlilik“ و

leri araştırmayın!” (el-Hucurât 49/12) buyurdu, ama sen tecessüste bulundun. Allah, أتوا
َ
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َ
ابه

َ
و

ْ
ب

َ
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ُ
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ْ
 evlere kapılarından girin!” (el-Bakara 2/189) buyurdu, ama sen duvardan“ ال

atladın. Allah, هلَها
َ
ى تستأنسوا وتسلموا على أ

َّ
ت

َ
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وتك

ُ
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ُ
ي

ُ
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ُ
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ْ
 تد

َ
 kendi evlerinizden başka“ ال

evlere geldiğinizi hissettirmeden (izin almadan) ve ev halkına selam vermeden girmeyin!” 
(en-Nûr 24/27) buyurdu ama, sen izin almadan eve girdin. Bu sözler üzerine Hz. O� mer ada-
ma şöyle dedi: ‘eğer ben seni affedersem sende hayır var mı?/sen de beni affeder misin?/
ve Allah’a bu isyanından tevbe eder misin?’ Adam, ‘evet’ dedi ve Hz. O� mer oradan ayrıldı. 
bk. Ebü’l-Fadl Celâlüddı�n Abdurrahmân b. Ebı� Bekr b. Muhammed el-Hudayrı� es-Süyûtı�, ed-
Durru’l-Mensûr fi’t-Tefsîri bi’l-Me’sûr (Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts.), 7/568.



DI��I�TALLEŞME VE FIKIH I�LI�ŞKI�SI� BAG� LAMINDA GU� NCEL MESELELER 

<Bölüm Numarası><Akan U� stbilgi> 

415

gerekir ne de kısas.”22 şeklindeki hadis, her ne kadar fakı�hler arasında 
farklı yorumlara konu olsa da mesken mahremiyetini ihlâl eden kimsenin 
haram bir fiil işlediğini ortaya koyması açısından önem arz etmektedir.

Buna göre;

_ Başkasının evine girmek için izin istemek şarttır. Bu ölçü, “I�zin 
istemek, göz(ün mahremiyeti delmemesi) için şart kılınmıştır.”23 hadisiyle 
ortaya konulmuştur. Hadisin bu ifadesi, mahremiyetin ihlâlinin sadece 
bir yere girmekle sınırlı olmadığını, ayrıca özel hayat sınırları dahilindeki 
şeylere bakmanın da yasak kapsamında olduğunu ifade etmektedir.

_ Başkasının evine girmek için izin isteyen kişi kendisine giriş izni 
verilinceye kadar yüzü kapıya dönük vaziyette durmamalıdır. Bunun 
yerine sünnete uygun olarak sağ veya sol yanını dönerek durmalıdır. Bu 
ölçü, “Rasûlüllâh (s.a.s.), herhangi bir kavmin/kişinin kapısına geldiğinde 
yüzü kapıya dönük şekilde durmazdı. Kapının ya sağında ya da solunda 
dururdu ve esselâmu aleykum! esselâmu aleykum! derdi.”24 rivayetiyle 
ortaya konulmuştur. 

_ Başkasının evine girmek için izin istemede üst sınır üçtür. Bu ölçü, 
“Sizden biriniz (bir yere girmek için) üç defa istediğinde kendisine izin 
verilmezse geri dönsün.”25 hadisiyle ortaya konulmuştur.

_ Başkasının evine girerken “hettâ teste’nisû” ifadesiyle âyette de 
geçtiği gibi kişinin geldiğini hissettirmesi/kendini tanıtması gerekir. Bu 
ölçü, “(Uhud savaşında şehid olan) babamın üzerindeki borcu için Nebı�’ye 
(s.a.s.) gelip kapısını çaldım. O da “kim o?” buyurdu. Ben de “benim!” 
deyince, Nebı� (s.a.s.), bu cevaptan hoşnut kalmamış gibi “benim! benim!” 
buyurdu.”26 rivayetiyle uygulamalı olarak ortaya konulmuştur.

22 Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alı� en-Nesâı�, es-Sünen (Halep: Mektebetu’l-Met-
bûâti’l-I�slâmiyye, 1406/1986), “Kasâme” 46 (No: 4860).; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 
14/545 (No. 8997).:
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İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

_ Başkasının evine selam verilerek girilir. Bu ölçü, Kelede bin Hanbel’in 
rivayet ettiği “Safvân bin U� meyye fetihte (Mekke) beni süt, geyik ve salata-
lıklar/baklalar ile Nebı�’ye (s.a.s.) gönderdi. Nebi (s.a.s.), o vakit Mekke’nin 
üst tarafında bulunuyordu. Selam vermeden ve izin istemeden yanına 
çıktım. Nebi(s.a.s.), bana dedi ki: “geri dön ve es-selâmu aleykum, girebilir 
miyim? de,” buyurdu.”27 şeklindeki hadisle ortaya konulmuştur.

_ Aile fertlerinin ve yakın akrabaların, ev içinde belirli yerlere, belirli 
vakitlerde girmeleri için izin almaları gerektiği âyet ve hadis nasla-
rıyla müstakil olarak belirlenmiştir. “Ey iman edenler! Elinizin altındaki 
hizmetçilerle içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanı-
nıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, 
öğle sıcağından dolayı (istirahate çekilirken) elbisenizi çıkardığınızda 
ve yatsı namazından sonra. Bunlar, örtülmesi gereken yerlerinizin açık 
bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca 
vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz 
kimselerdir. Allah size âyetleri işte böyle açıklar, Allah her şeyi bilir, yerli 
yerinde yapar.”28 Bu âyete göre evdeki hizmetçi ve çocuklar, âyette belir-
lenmiş üç vakitte ev halkından bir başkasının odasına izinsiz giremezler. 
Yine Kur’ân’ın, “çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde, kendilerinden 
öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler…”29 âyetine göre bulûğ çağına 

27 Ebû Abdillâh Muhammed b. I�smâı�l b. I�brâhı�m el-Cu‘fı� el-Buhârı�, el-Edebu’l-Müfred (Beyrut: 
Dâru’l-Beşâiri’l-I�slâmiyye, 1409/1989), 371 (No. 1081).: ُرو
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ulaşmış çocukların da diğerleri/yetişkinler gibi başkasının evine/odasına 
girmek için istemeleri şarttır.30 

_ Başkasına ait, ancak meskûn olmayan bir eve girmek temelde caiz 
görülmemiştir. Çünkü bu şekildeki ev, içinde kimse oturmasa da başka-
sının mülkiyetindedir. Ancak, söz konusu evde birisine ait bir eşyanın 
olması durumunda bir tarafta mülkiyet hakkı diğer tarafta eşya hakkı 
olmak üzere iki hak çeliştiğinde meskûn olmayan evin sahibinin zarar 
görmemesi, eşya sahibinin ise zarar görmesi nedeniyle eşyaya sahip 
kişinin hakkı, ev sahibinin mülkiyet hakkına öncelenir. Başka bir ifadeyle 
evin meskûn olmaması nedeniyle izinsiz bir şekilde eve girerek ev halkının 
mahremiyetini çiğnemek gibi yasaklanmış bir durum artık burada söz 
konusu değildir.31 

1.3. Özel Bilgilerin/Sırların ve Özel Hallerin/Durumların 
Mahremiyetinin Dokunulmazlığı

I�nsanın şahsına ve aile mahremiyetine ait bilgilerin/sırların muha-
faza edilmesi, bunların etrafa ifşa edilmemesi I�slâm’ın, özel hayatın 
korunması adına zaruri gördüğü temel ölçülerden birisidir. Bu kapsamda 
özellikle evlilik hayatındaki mahrem alanın muhafazası şarttır. Hz. 
Peygamber’in (s.a.s.), “Kıyamet gününde Allah katında (mesuliyeti) en 
büyük emanet, kişinin karısıyla beraber olduktan sonra onun sırrını ifşa 
etmesidir.”32 şeklindeki hadisi, aile içi mahremiyetin ihlâlini büyük bir 
günah/suç saymaktadır. Hadis dilinde aile özel alana ait sırların ifşasının 

30 Kur’ân’ın yukarıda ifade edilen hükümleri bir hadisle de şu şekilde beyan edilmiştir: “Bir 
adam, Rasûlullâh’a (s.a.s.), “(odasına girmek için) annemden izin istemeli miyim?” diye 
sordu. Rasûlullâh (s.a.s.), “evet” buyurdu. Adam, “(ama) ben evde onunla beraber ikamet 
ediyorum!” dedi. Rasûlullâh (s.a.s.), “(yine de) ondan izin istemelisin!” buyurdu. Adam (tek-
rar), “(ama) ben ona hizmet ediyorum!” dedi. Rasûlullâh (s.a.s.), “(yine de) izin istemelisin, 
sen onu çıplak görmek ister misin?” buyurdu. Adam, “hayır!” dedi. Bunun üzerine Rasûlül-
lâh (s.a.s.), “(o halde yanına/odasına girmek için) ondan/annenden izin iste!” buyurdu. bk. 
Mâlik b. Enes, el-Muvattâ’, “I�sti’zân” 1.: ُ
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uhrevi açıdan tehlikeli bir sonuca yol açmasının temelinde emanet mahi-
yetinde kabul edilen sırların ifşa edilerek onlara ihanet edilmesi sebebi 
var olabilir. Zira evlilik akdi karı koca arasında karşılıklı olarak hak-so-
rumluluk dengesine dayanmakla beraber özelde erkeğin, karısını Allah’ın 
bir emaneti olarak alması33 esasına dayanmaktadır. Emanet ise karı 
kocanın birbirine, özelde de kadının, kocasına sadece bedenen emanet 
edilmesi anlamına gelmemekte, bu; özel hayata ait sırlar da dahil olmak 
üzere insanın kimliğini oluşturan tüm aidiyet unsurlarını da içinde barın-
dırmaktadır. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in (s.a.s.), “Emaneti olmayanın 
(emanete riayet etmeyenin) imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise 
dini yoktur.”34 şeklindeki sakındırıcı hadisini küllı� bir tarzda anlamak ve 
herhangi bir şekilde onun şümulüne dahil olmaktan sakınmak gerekir. 
Yine Hz. Peygamber’in (s.a.s.), “Tüm ümmetim affedilmiştir, fakat (günahı) 
alenı� işleyenler hariç!”35 hadisinde geçen “cehr” temelli kelimenin, “sır 
“kelimesinin zıddı olduğu göz önünde bulundurulduğunda kişinin özel 
hayatında gizliden bir günah işleyip sonra da onu ilan etmesi bile özel 
hayatın sırlarının ifşası sayılarak dikkat çekici bir üslupla tenkit edilmiş-
tir.36 Ortaya çıkan sonuç şudur: insanın ailevı� hayatına dair mahremiyeti 
ve sırları özeldir ve özel olarak kalmasına ciddi olarak ihtimam gösteril-
melidir.

I�nsanın sadece kendi ailevı� hayatının mahremiyetini değil, diğer 
insanların da özel hallerini muhafaza edip kusurlarını ifşa etmemesi 
I�slâm’ın ana gayelerinden biridir. Bu nedenle de tecessüs haram kılın-
mıştır. Sözlükte, “araştırmak, dikkatle bakmak anlamındaki cess kökünden 
türeyen tecessüs gözetlemek, bir haberi araştırmak, iyice öğrenmek 
demektir. Ahlâk terimi olarak bir kimsenin özel durumunu merak edip 
öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmayı 
ifade eder. Tecessüs kavramı her türlü gizli bilgi edinme çabasını içerirse 
de kaynaklarda daha çok kötü maksatlı araştırmalar hakkında kullanıldığı 
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36 Ebü’l-Fadl Şihâbüddı�n Ahmed b. Alı� b. Hacer b. Muhammed el-Askalânı�, Fethu’l-Bârî bi -Şer-
hi Sahîhi’l-Buhârî (Beyrut: Dâru’l-Marife, 1379), 1/100.
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belirtilir.”37 Gizlice dinlemeyi içermesi yönüyle “istirâku’s-sem’ (kulak 
kabartma)” ile aynı özelliği taşıyan tecessüs, zamana yayılmış temkine 
ve sabra dayanması yönüyle kulak kabartmak halinden ayrılmaktadır. 
Kulak kabartarak dinlemede ise istenilen malumata ulaşmada acele etme 
özelliği mevcuttur. Ayrıca tecessüs, insanların gizli kötü/şer sayılabilen 
durumlarını ortaya çıkarmaya yönelik iken kulak kabartmada ise iyi-kötü 
ayrımı yapılmaksızın insanların her türlü durumlarını gizlice öğrenmeye 
yöneliktir. Tecessüsün ilişkili olduğu diğer bir kavram da hiss kökünden 
gelen tahassüs’tür. Tahassüs, gizli konuşulanları dinleme, gizlice bilgi 
toplama anlamını taşıması yönüyle istirâku’s-sem’ ile aynı kabul edilir. 
Ancak ondan daha kapsamlı bir anlam ifade eder.38

Kur’ân ve hadis nassları sarih ifadelerle insanların özel hallerinin 
araştırılmasını, sırlarının ifşa edilmesini yasaklayıp haram kılmıştır:

_ “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar 
günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın; 
herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak 
bundan tiksindiniz! Allah’a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça 
kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur.”39 

_ “Zandan sakının. Çünkü zan, yalanın ta kendisidir. Birbirinizin 
konuştuğuna kulak kabartmayın, birbirinizin özel hâllerini araştırmayın, 
birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbi-
rinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! 
Kardeş olun!”40 

Tâberı� (ö.310/923), âyette geçen “velâ tecessesû” ifadesini “birbiri-
nizin gizli hallerini araştırmayın, insanların ayıplarını ortaya çıkarmak 
için onların sırlarını araştırmayın. I�nsanları öğrendiğiniz sırlarına göre 
değil, görünen halleriyle övün veya kınayın.” şeklinde yorumlayarak haram 

37 Mustafa Çağrıcı, “Tecessüs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 13 Nisan 
2021). 

38 “I�stirâku’s-Sem’”, “Tecessüs”, “Tahassüs”, el-Mevsûatu’l-Fıkhiyyetu’l-Kuveytiyye (Kuveyt: Dâ-
ru’s-Selâsil, 1404-1427), 3/279-280.
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kılınan tecessüsün mahiyetine vurgu yapmıştır.41 Hadis ve fıkıh âlimi I�bn 
Hibbân’ın (ö.354/965), tecessüsü nifakla, hüsn’u-zannı ise imanla ilişki-
lendirdiği şu tespiti de mahrem sınırların muhafazasına vurgu açısından 
önem arz etmektedir: “Hüsn’ü-zan, imanın bir şubesi olduğu gibi tecessüs 
de nifakın bir şubesidir. Cahil kimse kardeşlerine sû’i-zanda bulunup 
onların zararlarını ve üzüntülerini düşünmezken, akıllı kimse kardeşle-
rine hüsn’ü-zanda bulunur, onların gamları ve hüzünleri ile özel olarak 
ilgilenir.”42 

I�slâm’ın, mahremiyetlerin ihlâl edilmesini kabul etmemesinin teme-
linde insanın incitilmemesi esası vardır. Zira Allah Teâlâ, “Mü’min erkek-
lere ve mü’min kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, 
şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.”43 âyetiyle bu esası 
ortaya koymuştur. I�nsanların özel hallerinin araştırılmasının doğurduğu 
muhtemel tehlikeler ve bu suça karşı öngörülen dünyevı� ve uhrevı� cezaı� 
müeyyideler Hz. Peygamber’in (s.a.s.) dilinde şu şekilde ortaya konul-
muştur:

_ “Eğer sen insanların ayıplarını/gizli hallerini araştırırsan ya onları 
ifsâd edersin ya da ifsâda yaklaştırırsın.”44 

_ “Ey diliyle iman edip de kalplerine imanın girmediği kimseler! 
Müslümanları gıybet etmeyiniz ve onların kusurlarını da araştırmayınız! 
Kim müslümanların kusurlarını araştırırsa Allah da onun kusurlarını 
araştırır ve Allah kimin kusurlarını araştırırsa onu evinin içinde bile rezil 
eder.”45 

_ “…Kim hoşlanmadıkları ya da ısrarla kaçındıkları halde bir toplu-
luğun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun 
dökülür…”46 

41 Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerı�r b. Yezı�d el-A� mülı� et-Taberı�, Câmiu’l-Beyân fi Te’vili’l-Kur’ân 
(b.y. Muessesetu’r-Risâle, 1420/2000), 22/304.

42 Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstı�, Ravdatu’l-Ukalâ ve Nuzhetu’l-Fudalâ 
(Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-I�lmiyye, ts.), 126.
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I�slâm şeriatı, şahıslara ait özel hallerinin ve meskenlerinin teftiş 
edilerek mahremiyetlerinin ihlâl edilmesini suç kabul eder ve böyle bir 
suçu güvene dayalı toplumsal hayatın önünde büyük bir engel olarak 
telakki eder. Zira I�slâm’a göre özel hayatıyla ilgili kendini güvende 
hissetmeyen insanların oluşturduğu bir toplum ilerleme kaydedemez. 
Bundan dolayı I�slâm, özel hayatın mahremiyetlerini seddü’z-zerı�a deli-
liyle güvence altına almış ve “Müslümanların sırtları -Allah’ın hudutları 
hariç- korunmuştur.”47 ilkesiyle de bunu ilan etmiştir.48 Bu bakış açısı 
I�slâm’ın, mükerrem bir varlık olarak kabul ettiği insana verdiği değerin 
bir sonucu olduğu gibi insana sunduğu hürriyetin de bir ispatıdır. O� yle ki 
I�slâm, biraz daha öteye giderek iman sıfatına sahip olması şartıyla insanı 
Allah’ın beyti olan Kabe’den daha kıymetli ve dokunulmaz kabul etmiştir. 
Hz. Peygamber (s.a.s.), bu hakikati Kabe’yi tavaf ettiği esnada çok çarpıcı 
bir dille şöyle ifade etmiştir: “(Ey Kâbe!) Sen ne güzelsin ve senin kokun 
ne güzel! Sen ne yücesin ve senin saygınlığın ne yüce! Muhammed’in canı 
elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Allah katında malıyla, kanıyla ve 
hakkında hüs’n-i zan beslememizle mü’minin hürmeti/dokunulmazlığı, 
senin hürmetinden daha büyüktür!”49 Ancak insana ve özelde mü’mine 
sunulmuş hürriyet, sınırsız değildir. Bir başka ifadeyle başkalarının 
mahrem sayılan alanlarına müdahale, hürriyet kabul edilmez ve redde-
dilir. 

O� zel hayat kapsamında kabul edilen ve tecessüsten uzak tutulması 
gereken bir alan da resmi hüviyetli veya kişiler arasındaki haberleşmeler, 
yazışmalar ve mektuplaşmalardır. I�slâm ümmetine zarar verici amaçlar 
taşımadığı sürece yazışmalar ve mektuplaşmalar özel hayat kapsamında 
korunmalı ve ifşa edilmemelidir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.), “…Kardeşinin 
kitabına onun izni olmadan bakan, ancak ateşe bakmış olur…”50 şeklindeki 
hadisi bu hususta bir ölçü ortaya koymaktadır. Beğavı�’nin (ö.516/1122), 

47 I�bn Hacer, Fethu’l-Bârî, 12/85.
48 Buhârı�, Sahı�h’inin hudûd bölümünde geçen bir bab başlığını “Mü’minin sırtı had veya hak 

dışında korunmuştur.” şeklinde belirleyerek temelde insanın dokunulmazlığına vurgu yap-
mıştır. bk. Buhârı�, “Hudûd”, 10.: ٍ
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vayette geçen “…ateşe bakmış olur.” ifadesi, “…kişiyi ateşe yaklaştırır, ateşe götürür.” şeklin-
de şerh edilmiştir. bk. Ebü’l-Hasen Nûruddı�n Muhammed b. Abdilhâdı� es-Sindı�, Fethu’l-Ve-
dûd bi-Şerhi Sünen’i-Ebî Dâvûd (Mısır: Mektebetu Lı�ne, 1431/2010), 2/149.
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kendisine bakılması yasaklanan kitabın emanet kitap veya iki kişi arasında 
özel kitap veya I�slâm ümmetinin fertleri için zarar verici özelliği olmayan 
kitap olarak anlaşılmasının isabetli olduğunu ve ilmi engellemenin helal 
olmamasından dolayı ilim kitaplarının bu yasak kapsamına girmedi-
ğini belirtmesi51, kişilere ait kitap, mektup ve yazı gibi özel şeylerin ya da 
devlete ait resmi yazılar ile belgelerin mahremiyet sınırları içine girdiği, 
yani bunlara izinsiz bakılmaması gerektiği anlamına gelmektedir. Günü-
müzde cep telefonları üzerinden kişilerin birbirlerine gönderdiği mesajlar, 
yine kişilere ait internet tabanlı e-postalar/e-mailler bu hadisin kapsa-
mında tecessüsten uzak tutulması gereken özel alanlar olarak görülmesi 
gerekir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.), Medine’ye gelişinin on yedinci ayında 
Batn’ı-Nahle’ye gönderdiği seriyyeye Abdullah b. Cahş’ı kumandan tayin 
ederken kendisinden, içinde Nahle’ye gidip Kureyş’i gözetlemesi ve edin-
diği bilgileri Medine’ye ulaştırması emrinin yazılı olduğu mektubu iki gün 
sonra açmasını istemesi özel veya resmi nitelikli mektupların/yazışmaların 
istenildiği gibi korunması gerektiğini göstermektedir.52 

2. Özel Hayatın Mahremiyetini İhlâl Suçuna Karşı Cezaî 
Müeyyideler ve Fakîhlerin Yorumu

Bilindiği üzere I�slâm hukukunda cezaı� müeyyideler genel çerçeve-
siyle had, kısas-diyet ve ta’zı�r olmak üzere üç kısma ayrılır.53 Bu ceza-
lardan kısas, kasten öldürdüğü kişiye karşılık failin öldürülmesini, kasten 
işlediği müessir fiil (yaralama) sonucu mağdurda bedenı�/fizikı� zarar 
meydana getiren kimsenin de benzeri şekilde cezalandırılmasını,54 diyet, 
bir şahsın kasten öldürülmesi sonrasında farz olan kısastan vazgeçil-
mesi nedeniyle veya bir şahsın hataen öldürülmesi ya da sakatlanması/

51 Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’ el-Begavı�, Şer-
hu’s-Sünnet (Dımaşk: el-Mektebu’l-I�slâmı�, 1403/1983), 11/74.

52 Ebü’l-Fidâ’ I�mâdüddı�n I�smâı�l b. Şihâbiddı�n O� mer b. Kesı�r, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm (Beyrut: 
Dâru’l-Kutubi’l-I�lmiyye, 1419), 1/429-430.

53 Ali Bardakoğlu, “Had”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 14 Nisan 2021). 
Bu cezalardan had, genelde Allah hakkı yani toplum hakkı olarak yerine getirilmesi gerekli 
olan, miktar ve keyfiyeti şâri’ (nass) tarafından belirlenmiş cezaı� müeyyideler olarak ka-
bul edilir. Kur’ân’da bu kategoriye giren dört cezadan bahsedilir: 1. Zina edene 100 sopa 
(celde) vurulması (en-Nûr 24/2); 2. I�ffetli bir kadına zina iftirasında bulunan kişiye seksen 
sopa vurulması ve ayrıca şahitliğinin kabul edilmemesi (en-Nûr 24/4); 3. Hırsızın elinin 
kesilmesi (el-Mâide 5/38); 4. Silâhlı gasp, yol kesme ve eşkıyalık gibi suçları işleyenlerin 
öldürülmesi, asılması, el ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya sürgün edilmesi (el-Mâide 
5/33-34). bk. Bardakoğlu, “Had”.

54 Şamil Dağcı, “Kısas”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Erişim 14 Nisan 2021).
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yaralanması nedeniyle ceza ve kan bedeli olarak mal veya paranın öden-
mesini ifade ederken55 ta’zı�r ise had ve kısas/diyet cezalarından farklı 
olarak belirlenmiş cezası bulunmayan suçlar için öngörülen, miktarı ve 
uygulanması yöneticiye veya hâkime bırakılmış cezaları ifade etmektedir. 
Ta‘zı�r cezaları da had ve cinayet cezalarında olduğu gibi emr’i-bi’l-ma‘rûf 
nehy’i- ani’l-münker vazifesini yerine getirmenin önemli araçlarından 
biri olup din, akıl, can, ırz ve malın korunması şeklindeki beş temel amaca 
uygun biçimde şer‘an mâsiyet olduğu bildirilmiş, ancak toplumların kendi 
şartlarına göre düzenlenmek üzere cezaları tayin edilmemiş fiillere yöne-
liktir. Bu cezalar, Allah ve kul haklarının korunmasını, kötülüklere son 
verilmesini, birey ve topluma yönelen zararın önlenmesini, suç işleyen-
lerin te’dibini ve ıslahını hedeflemektedir. Bu çerçevede ibadetlerin genel-
likle ihmali, ana baba ve komşuluk haklarının ihlâli, eş ve çocuklara kötü 
muamele, meskene tecavüz, yalancı şahitlik, kişiliğe hakaret, hayvanlara 
kötü muamele, iş yerinde iş sağlığı, disipline ve çalışma huzuruna aykırı 
uygulama ve davranışlar, ticarı� hayatta güveni zedeleyici fiiller, gasp, malı� 
kudrete rağmen borcun ödenmemesi, kamu ahlâkına aykırı davranışların 
alenen yapılması, kamu makamları ve mallarının suistimali, casusluk, 
rüşvet, yolsuzluk gibi çok geniş mâsiyetler grubu ta‘zı�r cezaları kapsa-
mında yer almaktadır.56 Dolayısıyla I�slâm hukukuna göre özel hayatın 
mahremiyetiyle ilgili dokunulmazlıkların ihlâline karşı cezaı� müeyyideler, 
-âyet ve hadis nassları tarafından belirlenmiş olanların haricinde- ta’zı�r 
cezası olarak ümmetin yetkili organlarına bırakılmıştır. Kişilik hakkının 
dokunulmazlığı bağlamında âyet nassının belirlediği had cezasına kazf 
suçu örneğini verebiliriz: I�slâm hukukuna göre iffetli bir kimseye zina 
isnadına bulunarak veya nesebini reddederek onun şeref ve haysiyet 
dokunulmazlığını zedeleme anlamına gelen kazf suçunu işleyen kişiye 
had cezası uygulanır.57 Kur’ân, kazf suçu işlediği sabit kimseye bedenı� 
ceza olarak seksen celde (sopa) vurulmasını, manevı� ceza olarak da şahit-
liğinin kabul edilmemesini bir had cezası olarak hükme bağlamıştır.58 
Bu hüküm, kişilik haklarına tecavüzü reddeden I�slâm’ın insan onuruna, 
mahremiyetine ve özel hayatının dokunulmazlığına dair ortaya koyduğu 
hassas ölçünün bir göstergesidir. 

55 Ali Bardakoğlu, “Diyet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Erişim 14 Nisan 2021).
56 Tuncay Başoğlu, “Ta’zı�r”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Erişim 14 Nisan 2021).
57 Hamza Aktan, “Kazf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Erişim 14 Nisan 2021).
58 en-Nûr 24/4.: ْ
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Başta mesken mahremiyetinin dokunulmazlığını ihlâl suçuna karşı 
olmak üzere özel hayatın mahrem alanlarını ihlâl eden kimselere yönelik 
bazı cezaı� müeyyideler hadis nassıyla ortaya konulmuştur. Yani I�slâm 
hukukuna göre bir kimsenin mesken/ev mahremiyetinin sınırlarını ihlâl 
edip onu gizlice gözetlemeye çalışan veya başkasının evine izinsiz giren 
kişiye karşı gerekli önlemler alınabilir. Temeli bir kısım hadislere dayanan 
bu cezaı� müeyyideler konusunda fakı�hlerin iki görüşü mevcuttur:

2.1. Birinci Görüş

Birinci görüşe göre mahremiyeti ihlâl edilen bir kimse, kendi evinin 
içini herhangi bir yolla gözetlemeye çalışan kişiyi önce hafif yollara 
başvurarak defeder. Şayet bu hafif yollar fayda vermezse daha ağır yollara 
başvurulabilir. Meselâ, ev sahibi, taşla veya çubukla kendi evinin içini 
gizlice gözetleyen kişinin gözünü çıkarırsa veya canına bir zarar verirse 
tazminat ödemek zorunda değildir. Temelde Şâfiı�ler ve Hanbelı�lerin 
savunduğu59 bu görüşün60 delilleri şunlardır:

_ “Her kim izinleri olmadan bir topluluğun evini gözetler, onlar da 
bunun üzerine onun gözünü çıkarırlarsa ne diyet gerekir ne de kısas.”61 

_ “Bir kimse şayet seni izinsiz gözetlerse ve sen de bunun üzerine 
onun gözünü bir sopayla çıkarırsan sana günah yoktur.”62

_ “Bir adam Hz. Peygamberin bazı hücrelerine gizlice bakıyordu. 
Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.), eline bir ok sapı (mişkas) veya 
sapları (meşâkis) alarak üzerine yürüdü. Ben okun sapını adama batırmak 
için ona doğru uzattığını görüyor gibiyim.”63 

_ “Bir adam Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hücresinin deliğinden bakı-
yordu. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) elinde kafasını kaşıdığı demirden bir 

59 Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürı� en-Nevevı�, el-Mecmû’ Şerhu’l-Muhezzeb (b.y. Dâru’l-Fikr, 
ts.), 19/257.; Abdurrahmân b. I�brâhim b. Ahmed Ebu Muhammed Bahâuddı�n el Makdisı�, 
el-Udde Şerhu’l-Umde (Kahire: Dâru’l-Hadis, 1424/2003), 612.; “Tecessüs”, 10/161-169.

60 Bazı Hanefı� ve bazı Mâlikı�lerin de bu görüşte olduğu ifade edilmiştir. bk. Muhammed 
Râkân ed-Duğmı�, Himâyetu’l-Hayati’l-Hasseti fi’ş-Şeriati’l-İslâmiyye (Beyrut: Dâru’s-Selâm, 
1405/1985), 37.

61 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 14/545 (No. 8997).: «،
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tarak vardı. Peygamber (s.a.s.), onu görünce şöyle dedi: ‘Bana baktığını 
bilseydim bunu gözüne sokardım, izin istemek bakmamak için emredil-
miştir/izin, bakmak için şart kılınmıştır.’”64 

Yukarıda zikredilen hadis naslarına dayanan birinci görüşe göre özel 
alan kapsamında kabul edilen mahremiyetleri ihlâl eden kişi önce hafif 
yollara başvurularak engellenir. Bu tedbirin işe yaramaması durumunda 
daha ağır yollara başvurulabilir. Şayet ağır yollardan birinin denenmesi 
sonucunda mahremiyet sınırlarını ihlâl eden kişiye bir zarar dokunursa 
kişi heder olur. Yani mahremiyet sınırları ihlâl edilen adamın herhangi bir 
ceza/tazminat ödeme zorunluluğu yoktur.65 

2.2. İkinci Görüş

I�kinci görüşe göre ise mahremiyeti ihlâl edilen bir kimse, kendi 
evinin içini gizlice gözetleyen kişinin gözünü taşla veya çubukla çıka-
rırsa veya canına bir zarar verirse bu zararı tazmin etmek zorundadır. 
Temelde Mâlikı�ler ve (bazı) Hanefı�lerin savunduğu66 bu görüşün delilleri 
ise şunlardır: 

_ “Allah’tan başka ilah olmadığına, benim Allah’ın Rasûlü olduğuma 
şehadet eden müslümanın kanı ancak üç durumda helâl olur: Cana karşı 
can, zina eden seyyib (evli veya dul kişi), dinini terk edip cemaatten 
ayrılan (mürted) kişi durumlarında.”67 Bu hadis, metinde geçen üç sınıf 
hariç Allah’ın; müslümanların kanlarını, mallarını ve iffetlerini koruma 
altına aldığına delalet etmektedir.68 Başkasının evine izinsiz girmek ya da 
evinin içini gizlice gözetlemek, başkasının koruma altına alınmış hakkını/
ismetini düşürecek bir yapıda değildir, dolayısıyla bu durum, sözü edilen 
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66 Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebı� Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrı�, et-Tecrîd (Kahire: Dâ-

ru’s-Selâm, 1427/2006), 12/6129.; Nizâmuddı�n el-Belhı� vd., el-Fetâvâ el-Hindiyye (b.y. Dâ-
ru’l-Fikr, 1310).; Kâsım b. I�sâ b. Nâcı� et-Tenûhı�, Şerhu İbni’n-Nâcî (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-I�l-
miyye, 1428/2007), 2/478.
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68 Şihâbuddı�n ebu’l-Abbâs Ahmed b. Ahmed b. Muhammed b. I�sâ Zurûk, Şerhu Zurûk alâ Met-
ni’r-Risâle (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-I�lmiyye, 1427/2006), 2/997.
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kişinin aleyhinde bir cinayetin işlenmesini (gözünün çıkarılmasını) helâl 
kılmaz.69 

_ “(Tek) gözde yarım diyet vardır.”70 Buna göre başkasının gözüne 
zarar veren kişinin bu zararı kıymetiyle tazmin etmesi ittifakla sabit 
olmuştur.71 Bunun da ötesinde başkasının evine(i) tek başına bakmak/
gözetlemek onun gözünü çıkaracak kadar cinayet işlemeyi gerektirmez.72 

_ Başkasının evini gizlice gözetleyen kimsenin -ceza olarak- gözünün 
çıkarılmasını ifade eden hadisler, sonradan nazil olan “Eğer ceza vere-
cekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette 
bu, sabredenler için daha hayırlıdır.”73 âyetiyle neshedilmiştir. Dolayısıyla 
başkasının evini gizlice gözetleme suçunu işleyip gözü çıkarılan kişinin 
zararının tazmin edilmesi gereklidir.

_ Hz. Peygamber’in (s.a.s.) beyanı, her zaman zâhir bir mânayı değil, 
bazen başka bir mânanın kastedildiğini de ifade eder. Meselâ, Hz. Peygam-
ber’in (s.a.s.), sahâbı� Abbas b. Mirdas’ı kastederek söylediği, “Dilini 
(benden) kesin!” sözü, “Ona ganimetten istediğini (yüz deve) verin de bizi 
kınayıcı şiirini kessin!”74 mânasını taşımaktadır. Buna göre Hz. Peygam-
ber’in (s.a.s.), gözün çıkarılmasını ifade eden hadislerini zâhirı� mânada 
anlamak doğru değildir. Yani söz konusu hadisler, başkasının evini gizlice 
gözetleyen kimsenin gözünün çıkarılmasını değil, kabul edilmeyen bu 
fiilin hem çirkinliğini hem de buna karşılık bir tedbirin alınmasının gerek-
liliğine işaret eder.

_ Başkasının evini gizlice gözetleyenin -ceza olarak- gözünün çıkarıl-
masını ifade eden hadisler tağlı�z ve vaı�d amaçlıdır. Yani Hz. Peygamber’in 
(s.a.s.) bu ifadelerle gayesi, bir başkasının mahrem alanlarına muttali 
olmaya çalışmanın kötü/çirkin bir iş olduğunu vurgulamak ve müslü-
manları bundan şiddetle menetmektir.75 

69 Duğmı�, Himâyetu’l-Hayâti’l-Hasse, 39.
70 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 11/662 (No. 7092).: ِة َ

ي ِ
ّ

 الد
َ

ف
ْ
ِن ِنص

ْ
ي
َ
ع

ْ
ِفي ال

َ
 و

71 Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Muhammed ‘Alı�ş, Menhu’l-Celîl Şerhu Muhtasar’ı-Halîl 
(Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1409/1989), 7/146.

72 Duğmı�, Himâyetu’l-Hayâti’l-Hasse, 39.
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74 Ebû Abdillâh Muhammed b. O� mer b. Vâkıd el-Vâkıdı�, el-Meğâzî (Beyrut: Dâru’l-E’lemı�, 
1409/1989), 3/947.

75 Ebû Süleymân Hamd (Ahmed) b. Muhammed b. I�brâhı�m b. Hattâb el- Hattâbı� el-Büstı�, Meâ-
limu’s-Sunen (Halep: el-Matbaatu’l-I�lmiyye, 1351/1932), 4/152-153.; ‘Alı�ş, Menhu’l-Celîl, 
9/366.
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Mesken mahremiyetini ihlâl edenin gözünün çıkarılmasına karşılık 
tazmin gerekmediğini savunan ilk görüşün temelleri I�mâm Şâfiı�’ye, 
tazmin gerektiğini savunan ikinci görüşün temelleri ise Ebû Hanı�fe’ye 
dayanır.76  Kazaı� hükümde farklılaşsa da her iki görüşün ortak tezi şudur: 
Başkalarının evlerini gizlice gözetleyerek veya sırlarını açığa çıkararak 
özel hayatın mahremiyetini ihlâl etmek haram kılınmıştır.

Cezâı� bir müeyyideye tabi olması açısından başkalarını gizlice dinle-
yenin/dinleme faaliyetinde bulunanın, başkalarının evini/mahremiyetini 
gizlice gözetleyene kıyas edilmesi ile ilgili olarak da iki görüş ön plana 
çıkmıştır. Bunlardan birinci görüşe göre gizli gözetleme faaliyeti ile gizli 
dinleme faaliyeti sonuç olarak zarara sebep olduğundan gizli dinleme, 
gizli gözetlemeye kıyas edilebilir, dolayısıyla ona da aynı cezaı� müeyyide 
terettüp eder. I�kinci görüşe göre ise gizli dinleme faaliyeti, gizli gözet-
leme faaliyetine kıyas edilmez. Çünkü gizli gözetlemenin doğurduğu 
zarar, gizli dinlemenin doğurduğu zarardan daha büyüktür. I�bn Hacer’in 
(ö.852/1449) de tercih ettiği bu son görüşe göre, asıl (makı�sün aleyh) 
ile fer’ (makı�s) arasında kıyas yapılabilmesi için ikisinin eşit seviyede 
olması ya da makı�sin evleviyet/öncelik pozisyonunda olması -halbuki 
burada tam tersi bir durum var- gerekli olduğundan gizli gözetleme ile 
gizli dinleme arasında kıyas işleminin yapılmaması esastır.77

Özel Hayatın Mahremiyet Örtüsüne Uzanan Dijital Çağın 
Pençesine Dair Bir Değerlendirme ve Sonuç

Dijital çağ, sahip olduğu teknolojik araçlar yoluyla insanlara göz 
önünde olmayı takip edilmeyi, beğenilme ve övülmeyi aşılamaya çalı-
şarak bir yandan kibir, bencillik, riyakarlık gibi yerilen hasletleri tetik-
leyip bireyde kişilik bozukluklarına yol açarken diğer yandan pençe-
siyle mahremiyetin perdesini yırtmaya çalışıp toplumun dinı� ve ahlaki 
değerlerini yok etmektedir. Daha da ötesi dijital çağ pençesiyle bedenin, 
meskenin ve sırların mahremiyetinin ifşa edilerek ve özel bilgilere/özel 
hallere ait mahrem alanlarının ihlâl edilerek özel hayatın sınırlarına 
yapılan saldırılar, I�slâm toplumlarının aslı� kimliğini oluşturan dinamik-
lerin yerini yüzeysel, gösterişçi ve sonuç itibariyle çökmeye mahkûm bir 
toplumun oluşmasına yol açmaktadır. 

76 Hattâbı�, Meâlimu’s-Sunen, 4/153.; Ebû Muhammed Abdulvehhâb b. Alı� b. Nasr b. es-Sa’lebı� 
el-Bağdâdı� el-Kâdı�, Uyûnü’l-Mesâil (Beyrut: Dâru I�bn Hazm, 1430/2009), 444.

77 I�bn Hacer, Fethü’l-Bârî, 12/245.
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Başta fotoğraflar olmak üzere, video ve ses kayıtları gibi özel hayata 
ait mahremiyetlerin WhatsApp, Facebook, Twitter I�nstagram, Tiktok, 
Youtube gibi sosyal medya pençeleriyle pervasızca paylaşılması, bireyleri 
dejenere ettiği gibi zamanla toplumun ahlâkı� açıdan bozulması tehlike-
sini de içinde barındırmaktadır. Halbuki başta beden, mesken, özel bilgi 
ve özel durumlara ait mahremiyetler olmak üzere tüm mahremiyetlerin 
korunması I�slâm’a göre bir ödev olarak tüm müslüman fertlere yüklen-
miştir. Dolayısıyla sosyal medya hesapları üzerinden özel hayata ait 
mahremiyetlerini paylaşanlar günah yükünü yüklendikleri gibi bunlara 
bakanlar da günah yükü altına girmiş sayılır. Çünkü gerçek hayatta haram 
olan bir şey sanal ortamda da haramdır. Helal ve haram sınırlarına dair 
şuur, her zaman ve her mekânda müslüman şahsiyeti kuşatan bir güçtür. 
Dijital çağda özel hayatın neredeyse her alanını sosyal medya aracılığıyla 
herkesle paylaşmak, sosyal medya platformlarında insanları gizlice araş-
tırarak, onları gözetleyerek, paylaşımlarını inceleyerek stalklamak ve 
böylece insanlarda kusur bulmak, onları çekiştirmek, onlar hakkında sû’i-
zanda bulunmak I�slâm’ın hem ahlâkı� hem de hukukı� ilkelerine aykırıdır. 

O� te yandan sosyal medya üzerinden birçok şeyin ölçüsüzce paylaşıl-
ması insanın temel haklarından birisi olan özgürlüğün modern hayatta 
sorgulanmasını da beraberinde getirmektedir. Çünkü hürriyet kadar 
mahremiyet de insanın fıtrı� temel haklarından birisidir ve vazgeçilmezdir. 
Bir başka ifadeyle, “mutlak hürriyet yoktur. I�nsanın her aklına geleni ve arzu 
ettiğini yapması hürriyet sayılmaz. Böyle bir davranış hürriyetin himaye-
sinden istifade edemez. O halde hürriyetler sınırlıdır ve sınırlanabilir.”78 Bu 
nedenle I�slâm’da özel hayatın mahremiyetini ihlâl hürriyet değil, suç kabul 
edilmiş ve bir takım cezaı� müeyyidelere bağlanmıştır. I�nsana fıtrat daire-
sinde hareket ettiğinde huzura erişeceğini öğreten I�slâm’ın, mahremiyetin 
muhafazası için ortaya koyduğu ölçülerinin modern çağda dijitalleşmenin 
eliyle değiştirilmeye çalışılması insanı özgürleştirmez, bilakis böyle bir 
çaba insanın özgürlüğünü bitirir. Zira kendi kimliğini ve var oluş gayesini 
kaybeden insan özgürlüğünü de kaybetmiştir. Şâri Allah Teâlâ’nın mahre-
miyete dair sınırlayıcı emir ve nehiyleri nihayetinde insanı hürriyete ulaş-
tırır. Buna karşın dijital çağın bireylere sunduğu kendini gösterme sınırsız-
lığı ise onları tamamen istek ve arzulardan oluşan bir yaşama sürüklediği 
için sanal bir köleliğe yol açar. 

78 Servet Armağan, İslâm Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler (Ankara: Diyanet I�şleri Başkan-
lığı Yayınları, 2001), 74.
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Metinde detaylıca delilleriyle ortaya koyduğumuz klasik fıkıh çizgi-
sinin dışında modern dönemde de konuyla ilgili olarak bazı âlimler/fıkıh 
kurulları tarafından çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. O� rneğin, “Endo-
nezya A� limler Konseyi (Nehdatü’l-Ulemâ), Facebook’un sohbet amaçlı 
kullanılmasını doğru bulmazken, Hindistanlı bazı âlimler, kadınların 
sosyal medyaya fotoğraflarını yüklemesini haram ilan etmiş ve sosyal 
ağlardan uzak durmaları gerektiğini ifade etmiştir. Bunun dışında yeterli 
şartları taşımadığı sürece veya geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere 
sosyal ağ kullanımının haramlığına hükmedenler de bulunmaktadır.”79 
Ancak şunu ifade etmemiz gerekir ki dijital ağların hayatın her alanını 
sarmaladığı bu modern çağda zaruret hali (suç işleme gibi) ortaya çıkma-
dığı sürece teknolojik imkanların kullanımını yasaklamak veya kısıtlamak 
maslahata uygun değildir. Zira I�slâm’a göre eşyada asıl olan ibâha’dır. 
Kanaatimizce bu konuda yapılması gereken, I�slâm’ın özel hayata dair 
öteden beri ortaya koyduğu şer’ı� ölçüleri esas alarak I�slâm toplumlarının 
bilinçlenmesi yönünde daimı� çalışmalar yapmakla beraber şer’ı� ölçülere 
uygun birtakım hukukı� düzenlemeleri -ta’zir kabilinden- yapıp yürürlüğe 
sokmaktır. Ayrıca dijital tehdit ve ihlâllerine karşı özel hayat kapsamına 
giren tüm dokunulmazlıkların yasal güvence altına alınması önem arz 
etmektedir. Bunun da ötesinde beğenilme ilgi, görme gibi tabii duygularla 
başlayan, ancak özel hayatın mahrem alanlarını paylaşmaya kadar varan 
sosyal medyanın tahrip edici taraflarına karşı toplumun ahlâkı� ve hukukı� 
zeminde bilinçlendirilmesi öncelikli şarttır. Müslüman, dijital hayatın 
öznesi olarak modern çağın teknolojik imkanlarından yararlanmalı ve 
içinde yaşadığı toplumu yararlandırmalıdır, ancak mahremiyet alanlarını 
ifşa ederek kendini dijital hayatın nesnesi haline getirmemelidir ve bu 
bilinç müslüman bireylere aşılanmalıdır.

“Dijital çağda daralan özel hayatın mahremiyetine dair fıkhı� ölçüler 
ve fakı�hlerin yorumu” başlığıyla yazdığımız bu tebliğde şu sonuçlara 
ulaşılmıştır: 

1. I�slâm hukukuna göre, bir yönü Allah hakkı bir yönü de kul hakkı 
kapsamına giren, ancak Allah hakkının daha baskın kabul edildiği özel 
hayata ait mahremiyetler, temel hak ve özgürlükler kapsamında insanın 
sahip olduğu hakların başında kabul edilmiştir Makâsıdü’ş-şerı�a’ya 
uygun bir yaşamın sürdürülebilmesi için elzem olan mahremiyet hakkı; 
zarurı� haller, tabii afetler, sağlıkla ilgili hususlar ve ülke güvenliği/asayişi 

79 M. Raşit Akpınar, “I�slam Hukuku Açısından Sosyal Medya”, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3/28 (2017), 497.



430 İSLAM VE YORUM V

İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

gibi birtakım zorunlu sebep olmadıkça engellenemez ve ihlâl edilemez. 
Bir başkasının özel durumunu araştırmak (tecessüs), evine onun izni 
olmaksızın girmek, onu gizlice gözetlemek veya dinlemek, sırlarını etrafa 
yaymak, şeref ve itibarını zedelemek gibi özel hayatın mahrem alanlarını 
ihlâl etmek âyet ve hadis naslarıyla haram kılınmıştır.

2. I�slâm’da özel hayata dair mahremiyetlerin beden, mesken ve bilgi 
olmak üzere üç temel noktada yoğunlaşıp merkezileştiği tespit edilmiştir. 
Buna göre hem bedenin korunması hem de bedenin örtüsünün korun-
ması Şâri’ Allah Teâlâ’nın muradıdır. Bedenin korunması canın korun-
ması demektir. Bedenin örtüsünün korunması ise insanın iffetinin, fıtra-
tının ve neslinin korunması demektir. I�slâm, erkek ve kadınların gözle-
rini haramdan sakınarak iç alemde huzuru yakalamalarını sağladığı gibi 
beden örtülerini giyerek de dış alemde fesada uğramaktan uzak kalmala-
rını ve güven içinde yaşamalarının yolunu tesis etmiştir.

3. I�slâm’da insanın içinde yaşadığı ev/mesken özel hayatın bir 
parçası olarak mahremdir ve dokunulmazdır. Buna yönelik bazı şer’ı� 
ölçüler ortaya konulmuştur: Buna göre, başkasının evine girmek için izin 
istemek şarttır. Başkasının evine girmek için izin isteyen kişi kendisine 
giriş izni verilinceye kadar yüzü kapıya dönük vaziyette durmamalıdır, 
bunun yerine sünnete uygun olarak sağ veya sol yanını dönerek durma-
lıdır. Başkasının evine girmek için izin istemede üst sınır üçtür, üç defa 
izin talebinden sonra izin verilmezse, artık ısrar edilmemeli ve geri dönül-
melidir. Başkasının evine girerken kişinin geldiğini hissettirmesi/kendini 
tanıtması gerekir ve başkasının evine selam verilerek girilmelidir.

4. I�slâm’da hem insanın kendi şahsına, aile mahremiyetine ait bilgi-
leri/sırları koruması, bunların ifşa etmemesi, özellikle evlilik hayatındaki 
mahrem alanı muhafaza etmesi hem de diğer insanların her türlü mahre-
miyetlerini muhafaza edip kusurlarını ifşa etmemesi şart kabul edilmiş, 
bu nedenle tecessüs haram kılınmıştır. I�slâm şeriatı, başkalarına ait özel 
hallerinin ve meskenlerinin teftiş edilerek mahremiyetlerinin ihlâl edil-
mesini suç olarak kabul etmiş ve böyle bir suçu güvene dayalı toplumsal 
hayatın önünde büyük bir engel olarak telakki etmiştir. Bu nedenle özel 
hayatın mahremiyetleri, seddü’z-zerı�a deliliyle güvence altına alınmış ve 
bireye tanınan bu özgürlük, “Müslümanların sırtları -Allah’ın hudutları 
hariç- korunmuştur.” (Buhârı�, “Hudûd” 10) ilkesiyle ilan edilmiştir. O� yle ki 
I�slâm, biraz daha öteye giderek iman sıfatına sahip olması şartıyla insanı 
Allah’ın beyti olan Kabe’den daha kıymetli ve dokunulmaz kabul etmiştir. 

5. O� zel hayat kapsamında kabul edilen ve tecessüsten uzak tutul-
ması gereken bir alan da resmi hüviyetli veya kişiler arasındaki özel 
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haberleşmeler, yazışmalar ve mektuplaşmalardır. I�slâm ümmetine zarar 
verici amaçlar taşımadığı sürece yazışmaların ve mektuplaşmaların özel 
hayat kapsamında korunması ve bunların ifşa edilmemesi şart kılınmıştır. 
Buna göre günümüzde cep telefonları üzerinden kişilerin birbirlerine 
gönderdiği mesajlar, yine kişilere ait internet tabanlı e-postalar/e-ma-
iller bu kapsamda tecessüsten uzak tutulması gereken özel alanlar olarak 
görülmelidir.

6. I�slâm hukukunda başta mesken mahremiyetinin dokunulmazlığını 
ihlâl suçuna karşı olmak üzere özel hayatın mahrem alanlarını ihlâl eden 
kimselere yönelik bazı cezaı� müeyyideler hadis nassıyla ortaya konul-
muştur. Buna göre bir kimsenin ev mahremiyetini ihlâl edip onu gizlice 
gözetlemeye çalışan veya başkasının evine izinsiz giren kişiye karşı 
gerekli önlemler alınabilir. Temeli bir kısım hadislere dayanan bu cezaı� 
müeyyideler konusunda fakı�hlerin, yorum farkıyla iki görüş serdettikleri 
tespit edilmiştir. Temelde Şâfiı�ler ve Hanbelı�lerin savunduğu ilk görüşe 
görüşe göre mesken mahremiyeti ihlâl edilen bir kimse, kendi evinin içini 
herhangi bir yolla gözetlemeye çalışan kişiyi önce hafif yollara başvu-
rarak defeder. Şayet bu yol fayda vermeyip daha ağır yollara başvurursa 
ve meselâ taşla veya çubukla kendi evinin içini gizlice gözetleyen kişinin 
gözünü çıkarırsa veya canına bir zarar verirse herhangi bir tazminat 
ödemek zorunda değildir. Temelde Mâlikı�ler ve (bazı) Hanefı�lerin savun-
duğu ikinci görüşe göre ise mesken mahremiyeti ihlâl edilen bir kimse, 
kendi evinin içini gizlice gözetleyen kişinin gözünü taşla veya çubukla 
çıkarırsa veya canına bir zarar verirse bu zararı tazmin etmek zorun-
dadır. Bu görüşe göre başkasının evini gizlice gözetleyenin -ceza olarak- 
gözünün çıkarılmasını ifade eden hadisler, tağlı�z ve vaı�d amaçlıdır. Mesken 
mahremiyetini ihlâl edenin gözünün çıkarılmasına karşılık tazmin gerek-
mediğini savunan ilk görüşün temelleri I�mâm Şâfiı�’ye, tazmin gerektiğini 
savunan ikinci görüşün temelleri ise Ebû Hanı�fe’ye dayanmaktadır. Kazaı� 
hükümde farklılaşsa da her iki görüşün ortak tezi şudur: Başkalarının 
evlerini gizlice gözetleyerek veya sırlarını açığa çıkararak özel hayatın 
mahremiyetini ihlâl etmek haram kılınmıştır.

7. Cezaı� bir müeyyideye tabi olması açısından başkalarını gizlice 
dinleyenin, başkalarının evini gizlice gözetleyene kıyas edilmesi ile ilgili 
olarak da iki görüş ön plana çıkmıştır. Bunlardan birinci görüşe göre gizli 
gözetleme faaliyeti ile gizli dinleme faaliyeti sonuç olarak zarara sebep 
olduğundan gizli dinleme, gizli gözetlemeye kıyas edilebilir, dolayısıyla 
onun için de aynı cezaı� müeyyide terettüp edebilir. I�kinci görüşe göre ise 
gizli dinleme faaliyeti, gizli gözetleme faaliyetine kıyas edilmez. Çünkü 
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gizli gözetlemenin doğurduğu zarar, gizli dinlemenin doğurduğu zarardan 
daha büyüktür.

Velhamdulillahi rabbil alemin.
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Giriş

Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması, insan hayatında önemli deği-
şimlere sebep olmaktadır. Bu teknolojik gelişmelerden biri olan internet, 
artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, hayatın büyük bir 
bölümü dijital ortama taşınmıştır. Artık pek çok işlem, hatta resmi ve 
ticari işlemlerin birçoğu internette gerçekleştirilmektedir. Milyonlarca 
insan facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya hesaplarını kullan-
makta, şahsi, resmi ya da ticari işlemleri için elektronik posta hesaplarını 
kullanmakta, whatsapp ve bip gibi platformlar üzerinden yazışmakta, bu 
mecralarda özel anlarına ait fotoğraflarını paylaşmakta, yine bu hesaplar 
üzerinden birbirlerine yorum yapmakta veyahut özel mesajlar gönder-
mektedirler.1

Diğer taraftan birçok insan internet ve dijital ortamın sunduğu 
imkânlar üzerinden maddi kazanç elde etmeye de başlamıştır. Belli bir 

1 Burcu Kurtul, “Medeni Kanun’da Bir Yasal Boşluk: Sanal Miras”, Akdeniz Bilişim 2013 – XV. 
Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (23-25 Ocak 2013 Akdeniz Üniversitesi, Antalya), ed. 
Mustafa Akgül vd. (I�stanbul: I�nternet Teknolojileri Derneği, Eylül 2014), 2/795; Nurten 
I�nce Akman, “Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi (Dijital Tereke)”, İnönü 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9/2 (2018), 528; Yasemin Maraşlı Dinç, “O� lümden Son-
ra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti: Dijital Miras”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 
32/142 (Mayıs 2019), 274.

ATA YADİGÂRINDAN  
DİJİTAL MİRASA
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içeriği olan alan adları (domain), kaliteli içerik ve servis bulunduran web 
siteleri, belli bir düzeye getirilmiş oyunlar ve oyun karakterleri ya da 
takipçi sayısının fazla olması sebebiyle reklam geliri kazanılması veyahut 
takipçi sayısına bağlı olarak iktisadi değeri yüksek sosyal medya hesap-
ları bunlara örnek gösterilebilir. Tüm bu gelişmeler, dijital platformlarda 
kurulan hukuki ilişkilere ve var olan dijital malvarlığına uygulanacak 
hukuk kurallarının tespitini gerekli kılmaktadır. Bu tespiti gerekli olan 
hukuk kurallarından biri de miras bırakanın ölümüyle dijital ortamda var 
olan hukuki ilişki ve verilerin akıbeti, bunların vârislere intikal edip etme-
yeceği meselesidir. Bu konuyu ifade etmek için dijital miras, dijital tereke, 
dijital malvarlığı gibi kavramlar kullanılmaktadır.2

Tebliğimizde “dijital miras” kavramıyla ifade ettiğimiz bu dijital 
malvarlığının I�slâm hukuku açısından vârislere intikal edip etmeye-
ceğinin tespiti önemlidir. Bunun yapılabilmesi için ise öncelikli olarak 
dijital miras kavramının kapsamının belirlenip bir tanımının yapılması, 
ardından da tespit edilip tanımı yapılan bu dijital malvarlığının vârislere 
intikal eden tereke kapsamında sayılıp sayılmayacağına yönelik belirleme 
yapılması gereklidir.

1. Dijital Miras
Dijital miras kavramına yönelik henüz genelgeçer bir tanımlamadan 

söz etmek mümkün değildir.3 En genel şekilde “miras bırakanın dijital 
malvarlığınının tümü” şeklinde tanımlanan dijital mirasın literatürde 
birçok farklı tanımına rastlanmaktadır. Bu tanımlardan bazılarında 
sadece malvarlığına vurgu yapılırken diğer bazılarında hukuki ilişkiler de 
tanıma dahil edilmiştir. Bu tanımlardan bazıları şöyledir:

“Maddi değeri olsun veya olmasın, kişilerin sanal ortamda sahip 
ol dukları varlıklar.”4 “Dijital malvarlığı, maddi değeri bulunan veya bulun-
mayan, kişilerin elektronik ortamda sahip oldukları, dijital ortamda 
depolanmış (elektronik ortamda kayıtlı), videolar, fotoğraflar, elektronik 

2 Kurtul, “Sanal Miras”, 2/795; Akman, “Dijital Tereke”, 528-529; Dinç, “Dijital Miras”, 274-
275; Çiğdem I�leri, “Dijital Miras” - Alman Federal Mahkemesi’nin “Facebook” Kararı U� zeri-
ne Bir I�nceleme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 32/146 (Ocak-Şubat 2020), 124-125; Sü-
leyman Yılmaz – Vehbi Umut Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikal Edip 
Edemeyeceği Sorusunun Kişisel Verileri Koruma Hukuku Kapsamında I�ncelenmesi”, İnönü 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11/2 (2020), 570.

3 I�leri, “Dijital Miras”, 125.
4 Dinç, “Dijital Miras”, 273.
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postalar, kişisel bloglar, cep telefonu uygulamaları veya sosyal medya 
hesapları gibi her türlü dijital varlıkların tümüdür.”5 “Fikri mülkiyet 
hakları, web sitelerindeki haklar, alan adları ve hizmet sağlayıcı ile miras 
bı rakan arasında internetin kendisinin ve aynı zamanda çeşitli internet 
hizmetlerinin kullanılması bakımından kurulmuş tüm sözleşme iliş kileri 
dâhil olmak üzere dijital malvarlığının tümü.”6

Bu itibarla, “Sabit disklerde, tablet PC’lerde, akıllı telefonlarda, 
CD’lerde, DVD’lerde, USB yığın depolama aygıtları, disketler veya diğer 
depolama ortamların da depolanan veriler, kapsamına uygun düşen 
yazılım ve donanımlar da dâhil olmak üzere internette veya bulut (Cloud) 
sisteminde depolanan veriler ile internet ağına erişimler (World Wide 
Web), miras bırakanın e-posta hesapları, profesyonel veya sosyal ağlar 
veya in ternette ödeme hizmeti sağlanmasına ilişkin hizmet sağlayıcıla-
rıyla ak detmiş olduğu sözleşme ilişkileri, elektronik postalar, çevrimiçi 
adres defterleri, internetteki iletişim bilgi leri, web sitelerindeki haklar ve 
miras bırakanın dijital parası, internette depolanan fotoğraf ve videolar ile 
internet ortamındaki forum ve blog sitelerindeki yazılara (paylaşımlar) 
ilişkin telif hak ları, dijital fotoğraflar üzerindeki resim hakkı, çevrimiçi 
sağlayıcılar aracılığıyla alınan müzik ve dil eserleri ile elektronik kitaplar 
üzerinde edinilen kullanım hakları ve diğer tüm mevcut veya gelecekte 
ortaya çıkacak dijital ürünler” di jital miras kapsamına girmektedir.7

Dijital miras, klasik malvarlığından farklı olarak, sadece dijital 
ortamda yer alan malvarlığını ihtiva eder. Yoksa hem sanal ortamda hem 
de fiziki ortamda kayıtlı varlıklar, dijital malvarlığına dahil değildir.8 Yine 
de bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi elektronik eşyalara ve bu eşyalarda 
depolanan veriler için de bu tanımlamanın kullanıldığı görülmektedir.9

Dijital mirasa dahil olan malvarlığı, genellikle mahiyetleri ve kullanım 
amaçları göz önünde tutularak farklı sınıflandırmalara tabi tutulmuştur.10 

5 Yılmaz – Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikali”, 578.
6 I�leri, “Dijital Miras”, 126
7 I�leri, “Dijital Miras”, 127-128.
8 Yılmaz – Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikali”, 578-579.
9 Bk. Dinç, “Dijital Miras”, 278, 11 nolu dipnot.
10 Mesela, 1-Salt Kişiler Arasında I�letişim Amacıyla Kullanılan (Ticari Amaçlı Olmayan), 

2-Maddi Kazanç Elde Edilen (Ticari Amaçlı Olan) ve 3- Karma Nitelikli Olanlar şeklinde bir 
ayırım söz konusu olduğu gibi, başka bir ayrıma göre dijital malvarlığı beş farklı türdedir: 
1. Bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi aygıtlar ve bu aygıtlarda depolanan veriler. 2. Birtakım 
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Bu ayırımlar, bunların miras yoluyla intikal edip etmediği noktasında 
önem kazanmaktadır. Ayrıca hizmet sunucusu şirketlerle hizmet kullanı-
cısı (alıcı) arasında yapılan sözleşmelerin niteliği hakkındaki tartışmalar 
da bunu tespite yöneliktir.11

2. Tereke
2.1. Tanımı

Tereke kavramı sözlükte terk edilen şey, kişinin ölümünden sonra 
geride bıraktığı mal anlamına gelir. “Terike”, “tirke” veya “muhallefât” 
kavramlarıyla da ifade edilen tereke, günümüz hukukunda miras bıra-
kanın mirasçılarına intikal eden bütün malvarlığını yani ölenin mal, hak, 
alacak ve borçlarının bütününü ifade eden bir kavramdır. Fıkıh termino-
lojisinde ise ölenin mal varlığının sadece aktif kısmını belirtmek üzere 
kullanılır.12

Ayrıca fakihlerin terekenin kapsamına ilişkin görüş ayrılıkları, tere-
kenin tanımına da yansımış, Cumhur terekeyi mutlak olarak “mûrisin 
bıraktığı bütün mallar ve haklar şeklinde tanımlarken, Hanefı�ler, ödünç 
ve emanet gibi bir vasıfla ölenin elinde (zilyedliğinde) bulunup da kendi-
sine ait olmayan malları kapsam dışında tutmak üzere “ölenin kendisine 
ait olmak üzere terk etmiş olduğu mal” olarak veya “başkasının hakkının 
tealluk etmediği mallar” diye tarif etmişlerdir.13

Prensip olarak miras bırakanın vefatıyla, mallarının mirasçılarına inti-
kali söz konusu olmakla birlikte, tereke üzerindeki haklar bununla sınırlı 

mesajlar içeren e-postalar. 3. Kullanıcı adı ve şifre gerektiren, Facebook, Twitter, Blogger 
gibi çevrimiçi hesaplar. 4. O� nemli kişisel bilgileri saklayan finansal hesaplar. 5. Çevrimiçi 
mağazalar. Bir başka sınıflandırmaya göre ise dijital malvarlığı 1. Kişisel hesaplar, 2. Sosyal 
medya hesapları, 3. Mali hesaplar, 4. I�ş hesapları olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Bk. Dinç, 
“Dijital Miras”, 278, 11 nolu dipnot, 278-283; Yılmaz – Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının 
Miras Yoluyla I�ntikali”, 576.

11 Akman, “Dijital Tereke”, 535-538.
12 Şemseddı�n Hatı�b Muhammed b. Ahmed eş-Şirbı�nı�, Muğni’l-muhtâc ilâ ma‘rifeti meâni elfâ-

zi’l-Minhâc (Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 1418/1997), 3/7; Ali Himmet Berki, İslâm Hukukunda 
Ferâiz ve İntikal, sad. I�rfan Yücel (Ankara: DI�B Yayınları, 1986), 27; Zahit Emre - Hasan Er-
man, Miras Hukuku (I�stanbul: Der Yayınları, 2018), 10; Abdüsselam Arı, İslâm Miras Hukuku 
(I�stanbul: Marmara U� niversitesi I�lahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2020), 47; Hamza Aktan, 
“Miras”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (I�stanbul: TDV Yayınları, 2005), 30/144; 
Yılmaz – Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikali”, 578.

13 O� mer Nasuhi Bilmen, Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu (I�stanbul: Bilmen Ya-
yınevi, 1969), 5/209; el-Mevsûatü’l-fıkhiyye (Kuveyt: Vizâretü’l-Evkāf ve’ş-Şuûni’l-I�slâmiy-
ye, 1408/1988), 11/206.
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değildir. Teçhiz ve tekfin masrafları, mûrisin borçlarının ödenmesi, varsa 
vasiyetinin yerine getirilmesi de tereke üzerindeki haklardandır. Bu sebeple 
fukahanın çoğunluğuna göre sırasıyla teçhiz ve tekfin masraflarının karşı-
lanıp mûrisin borçlarının ödenmesi ve varsa vasiyetinin yerine getirilme-
sinden sonra kalan mal, hisseleri oranında vârislere dağıtılır. Bu sıralamada 
mûrisin ayn borçları diğer bütün haklara öncelenir.14

Ayrıca borçların ve vasiyetin terekenin mirasçılara intikaline engel 
olup olmadığı, bu durumda mülkiyetin vârislere geçip geçmediği de, lite-
ratürde terekenin intikali bağlamında tartışılan konulardandır.15

2.2. Terekeyi Oluşturan Mal ve Haklar

Fukaha, miras bırakanın ölümüyle vârislere intikal eden terekenin 
muhtevası konusunda farklı yaklaşımlar benimsemiştir. Burada terekenin 
genel olarak mallar (a‘yân), menfaatler ve haklardan oluştuğu düşünü-
lürse, malların tereke kapsamında olduğunda bir tartışma bulunma-
maktadır. Fukahanın ihtilaf noktası menfaatler ve haklar konusundadır. 
Tartışmanın bir tarafını Hanefı�ler’in diğer tarafını da Hanefı�ler dışındaki 
diğer mezheplerin yani cumhurun oluşturduğu bu meselede, Hanefı�ler 
menfaatleri ve hakların önemli bir kısmını terekeye dahil etmeyerek tere-
kenin kapsamını dar tutarken, cumhur ise şahsa bağlı haklar (şahıs varlığı 
hakları) dışında kalan bütün hak ve menfaatleri tereke kapsamında 
değerlendirmiştir.16

14 Bk. Ebû Bekr Şemsüleimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl es-Serahsı�, Mebsut, ed. Musta-
fa Cevat Akşit (I�stanbul: Gümüşev Yayınları, 2011), 29/182-184; Ebû Zekeriyyâ Muhyid-
din Yahyâ b. Şeref en-Nevevı�, el-Mecmû‘ şerhi’l-Mühezzeb li’ş-Şîrâzî, thk. Muhammed Necib 
el-Mutı�ı� (Cidde: Mektebetü’l-I�rşâd, ts.), 17/41-46; Seyyid Şerif Cürcânı�, Şerhu’s-Sirâciyye 
(Kahire: Matbaatu Muhammed Ali Sabı�h ve Evlâduhu, ts.), 4-8; Bedreddin Muhammed b. 
Muhammed b. Ahmed el-Kâdirı� Mardı�nı�, Şerhü’l-manzumeti’r-Rahbiyye, (Ebû Abdullah 
Muhammed b. Ali b. Muhammed I�bnü’l-Mütefennine’ye ait er-Rahbiyye fî ilmi’l-ferâiz adlı 
eserle birlikte basılmıştır.) thk. Mustafa Dı�b el-Buğa (Dımaşk: Dâru’l-Kalem, 1419/1998), 
28; Şirbı�nı�, Muğni’l-muhtâc, 3/7-8; Bilmen, Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu, 
5/213-221; Muhammed Ebû Zehre, Ahkâmü’t-terikât ve’l-mevârîs (Kahire: Dâru’l-Fikri’l-A-
rabı�, ts.), 73; Zekiyyüddin Şa‘bân - Ahmed Gundur, Ahkâmü’l-vasiyye ve’l-mîrâs ve’l-vakf 
fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye (Kuveyt: Mektebetü’l-Felâh, 1404/1984), 258-261; Hamza Aktan, 
Mukayeseli İslâm Miras Hukuku (I�stanbul: I�şaret Yayınları, 1991), 249; Muhammed ez-Zu-
haylı�, el-Ferâiz ve’l-mevârîs ve’l-vesâyâ (Dımaşk: Dâru’l-Kelimu’t-Tayyib, 1422/2001), 62; 
Arı, İslâm Miras Hukuku, 59.

15 Serahsı�, Mebsut, 29/183; Nevevı�, el-Mecmû‘, 17/41; Şirbı�nı�, Muğni’l-muhtâc, 3/8; Ebû Zehre, 
Ahkâmü’t-terikât ve’l-mevârîs, 65; Arı, İslâm Miras Hukuku, 58-59.

16 Ebû Zehre, Ahkâmü’t-terikât ve’l-mevârîs, 43; Aktan, Mukayeseli İslâm Miras Hukuku, 63; 
Arı, İslâm Miras Hukuku, 47; Aktan, “Miras”, 30/144.
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Hanefı�ler’e göre tereke, başkasının hakkının söz konusu olmadığı17 
malların18 yanında, mal olmasa da, kişinin şahsı ve irade ve ihtiyarıyla 
ilgili olmadığından milk niteliğinde kabul edilen, kullanılmasıyla objektif 
menfaatler elde edilen mala bağlı hakları (malvarlığı haklarını) kapsar.19

Hanefı�ler bu konuda Hz. Peygamber’in “من ترك ماال فلورثته”, “Kim geride 
bir mal bırakırsa o mirasçılarınındır”20 hadisine dayanmışlardır. Bu 
hadise göre sadece mallarla, mal kapsamında değerlendirildiğinden mal 
hükmünde olan haklar terekeye dahildir. Bunların dışında kalan hakların 
tereke kapsamına gireceği ile ilgili herhangi bir delil yoktur. Dolayısıyla 
malvarlığı hakları dışındaki haklar terekeye dahil edilemez.21

17 Borca karşılık alacaklıya rehin verilen mallar, satın alınıp da semeni ödenmemiş mallar ile 
gasp edilmiş, ödünç veya emanet olarak elde tutulan mallar üzerinde başkalarının hakkı 
söz konu olduğundan bunlar terekeye dahil olmazlar. Bk. Şa‘bân – Gundur, Ahkâmü’l-vasiyye 
ve’l-mîrâs ve’l-vakf fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, 240; Zuhaylı�, el-Ferâiz ve’l-mevârîs ve’l-vesâyâ, 59; 
Arı, İslâm Miras Hukuku, 48. 

18 Akarlar, menkul mallar, nakit paralar, alacaklar, vakıf gelirlerinden kişiye hayatında tanınan 
haklar bu kapsamdadır. 

19 Mali haklar olarak da ifade edilebilecek bu haklar, sabit/gayr-i mücerred/müteekkid/mü-
tekarrir hak kavramlarıyla da ifade edilmiştir. Bu hak kapsamına hakk-ı mürûr, hakk-ı şirb, 
hakk-ı mesı�l, hakk-ı mecrâ ve hakk-ı teallı� gibi irtifak hakları, kısas talep etme hakkı, rehni 
hapsetme hakkı, hapis hakkı, diyet ve erş talep etme hakkı ile ayıp, tayin ve vasıf muhay-
yerliği gibi ayna bağlı muhayyerlikler dahildir. Bk. Muhammed Emin b. O� mer b. Abdülazı�z 
ed-Dımaşkı� I�bn A� bidı�n, Reddü’l-muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr şerh-i Tenvîri’l-ebsâr, thk. Adil 
Ahmed Abdülmevcud, Ali Muhammed Muavvaz (Riyad: Dâru A� lemi’l-Kütüb, 1423/2003), 
10/498; Bilmen, Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu, 5/221-223; Ebû Zehre, 
Ahkâmü’t-terikât ve’l-mevârîs, 43-44; Şa‘bân – Gundur, Ahkâmü’l-vasiyye ve’l-mîrâs ve’l-vakf 
fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, 241; Aktan, Mukayeseli İslâm Miras Hukuku, 64; Zuhaylı�, el-Ferâiz ve’l-
mevârîs ve’l-vesâyâ, 59-61; Muhammed Tamûm, el-Hak fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye (Kahire: Dâ-
rü’s-Selâm, 1435/2014), 135; Arı, İslâm Miras Hukuku, 50; el-Mevsûatü’l-fıkhiyye, 11/208. 
Müteekkid ve bunun karşılığında kullanılan mücerred hak ayrımı konusunda bk. Nihat Dal-
gın, “I�slâm Hukukuna Göre Satım Sözleşmesi Açısından Mal Kavramı”, Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11 (1999), 107-108; Hasan Hacak, İslâm Hukukunun Kla-
sik Kaynaklarında Hak Kavramının Analizi (I�stanbul: Marmara U� niversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Doktora Tezi, 2000), 125-131; Fatih Orhan, “I�slâm Hukuku Açısından Manevi 
Hak Kavramı (Telif Hakkı O� zelinde)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9/43 (Nisan 
2016), 2519; Ali Bardakoğlu, “Hak”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (I�stanbul: TDV 
Yayınları, 1997), 15/145-146. 

20 Ebû Abdillâh Muhammed b. I�smail el-Buhârı�, el-Câmiu’s-sahiĥ, nşr. Muhammed Züheyr b. 
Nasr (b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 1422/2001), “Nafakât”, 15; Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Hac-
câc Müslim, el-Câmiu’s-sahiĥ, nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkı� (Kahire: y.y., 1374-75/1955-
56), “Ferâiz”, 14.

21 Aktan, Mukayeseli İslâm Miras Hukuku, 64-65; Arı, İslâm Miras Hukuku, 49.
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Hanefı�ler’e göre bunlar dışında kalan ve şahıs varlığı haklarıyla,22 hem 
malı hem de şahsı ilgilendiren yönü bulunmakla birlikte, şahsın irade ve 
ihtiyarını ilgilendiren, objektif bir menfaat sağlamayan sadece sübjektif 
tercihlere bağlı olan, bu nedenle şahsı ilgilendiren yönün öne çıktığını 
kabul ettikleri hakları23 tereke kapsamı dışında tutmuş, bunların vâris-
lere intikal etmeyeceği kanaatine ulaşmışlardır. Ayrıca Hanefı�ler’e göre 
mal sayılmadığından menfaatler24 de tereke kapsamına girmez.25

Mâlikı�, Şâfiı� ve Hanbelı�ler ise, Hanefı�ler’e göre terekenin kapsamını 
daha geniş tutmuşlar, kendisinde ister başkasının hakkı bulunsun ister 
bulunmasın, mûrisin geride bıraktığı bütün mallar, haklar ve menfaat-
lerin terekeye dahil olduğunu kabul etmişlerdir. Sadece velayet ve hidane 
hakkı gibi şahıs varlığı haklarını tereke kapsamı dışında tutmuşlardır. Bu 
itibarla, şahıs varlığı hakları dışında Hanefı�ler’in tereke kapsamı dışında 
tuttukları, şart ve görme muhayyerlikleri gibi bütün muhayyerlikler, şuf‘a 
hakkı, hibeden rücu hakkı gibi mücerred haklar ile kira akdi sebebiyle 
kiracının sahip olduğu kullanım hakkı gibi menfaatler de terekeye dahil 
olmaktadır.26

22 Şahsa bağlı hak olarak da ifade edilebilecek bu hak kapsamına, velayet, vekâlet, vela hakkı, 
vasinin vesayeti altında bulunanlar üzerindeki vesayet hakkı, kazif davası açma hakkı, res-
mi görevler, başkasına ait belli bir mal üzerindeki intifa hakkı, borcun vadesi (ecel hakkı) 
gibi haklar girmektedir. 

23 Şahsi yönü ağır bastığından milk niteliği kazanamayan dolayısıyla terekeye dahil olmayıp 
varislere intikal etmeyen bu tür haklar için terminolojide Mücerred hak kavramı kullanıl-
maktadır. Vasıf kabilinden hak olarak da isimlendirilen bu hak kapsamına, şufa hakkı ile 
görme, nakd, tağrir, şart ve kabul muhayyerlikleri, hibeden rücu hakkı, fuzûlı�nin alım satı-
mına icazet hakkı gibi haklar girmektedir. I�bn A� bidı�n, sahih görüşe göre görme muhayyer-
liğinin varise intikal edeceğini söylerken, tağrir muhayyerliğinin de mirasa konu olacağını 
ifade etmektedir. Bk. I�bn A� bidı�n, Reddü’l-muhtâr, 10/498.

24 Kira sözleşmesinden kaynaklanan menfaat (icâre, kiracılık hakkı) ile ariyet menfaati buna 
örnek gösterilebilir.

25 I�bn A� bidı�n, Reddü’l-muhtâr, 10/498; Bilmen, Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmu-
su, 5/221-223; Berki, İslâm Hukukunda Ferâiz ve İntikal, 27; Ebû Zehre, Ahkâmü’t-terikât 
ve’l-mevârîs, 44; Şa‘bân – Gundur, Ahkâmü’l-vasiyye ve’l-mîrâs ve’l-vakf fi’ş-şerîati’l-İslâmiy-
ye, 241-242; Aktan, Mukayeseli İslâm Miras Hukuku, 63-64; Zuhaylı�, el-Ferâiz ve’l-mevârîs 
ve’l-vesâyâ, 60-61; Tamûm, el-Hak fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, 140-142; Arı, İslâm Miras Hukuku, 
50; el-Mevsûatü’l-fıkhiyye, 11/206-207, 209.

26 Ebû Zehre, Ahkâmü’t-terikât ve’l-mevârîs, 45; Şa‘bân – Gundur, Ahkâmü’l-vasiyye ve’l-mîrâs 
ve’l-vakf fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, 240-242; Aktan, Mukayeseli İslâm Miras Hukuku, 64; Zuhaylı�, 
el-Ferâiz ve’l-mevârîs ve’l-vesâyâ, 60; Arı, İslâm Miras Hukuku, 51; el-Mevsûatü’l-fıkhiyye, 
11/206-208.
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Hakları geniş bir çerçevede değerlendirip terekeye dahil eden çoğun-
luğun delili ise, yukarıdaki hadisin “من ترك ماال أو حقا فلورثته”, “Kim geride bir 
mal veya bir hak bırakırsa o mirasçılarınındır” şeklinde gelen rivayetidir. 
Hadis-i şerifte mal ile birlikte hak da zikredildiği için malla bir şekilde 
ilgisi olan bütün haklar çoğunluğa göre terekeye dahildir. Hanefı�ler bu 
ikinci rivayette geçen “حقا”, “bir hak” ifadesini, ravi tarafından eklenmiş 
bir ilave gördükleri için kabul etmemişlerdir.27

Buradaki ihtilafın temelinde Hanefı�ler’in menfaatleri mal kapsa-
mında değerlendirmemeleri ile hem malı hem de şahsı ilgilendiren yönü 
bulunan mücerred haklara bakış açılarındaki farklılık yatmaktadır. Onlar 
bu haklardaki vasfı mûrise, mûrisin irade ve ihtiyarına bağladıklarından, 
onun ölümüyle bu hakların da şahsa bağlı velayet ve hidane hakkı gibi 
sona ereceği, dolayısıyla vârislere intikal etmeyeceği kanaatindedirler. 
Cumhur ise diğer haklarda olduğu gibi bu çeşit hakları da mûrisin şahsına, 
irade ve ihtiyarına değil, mala bağladıklarından mûrisin ölümüyle son 
bulmayıp vârislere geçeceğini söylemişlerdir.28 Günümüzde daha çok 
cumhurun görüşü tercih edilmektedir.29 Mısır Medeni Kanunu, menfaat-
lerin mal kabul edildiği görüşü esas almış, Kuveyt Medeni Kanunu da aynı 
hükmü kanunlaştırmıştır.30

Türk hukukunda cumhurun yaklaşımına benzer şekilde, terekenin 
mirasçılara geçişi hususunda genel kural, malvarlığı haklarının intikali 
mümkün olduğu halde şahsa bağlı hakların intikale tabi olmamasıdır. 
Yani kural olarak bir kişinin ölümünden sonra, devri mümkün özel hukuk 
ilişkileri mirasçılarına geçmekte; fakat şahsa bağlı haklar ölüm ile son 
bulmakta, mirasçılara intikal etmemektedir. Zira şahsa bağlı hakların ne 
sağlar arası bir işlemle ne de ölüme bağlı hukuki işlemlerle başkalarına 
geçmesi, dolayısıyla mirasa konu olma sı mümkün değildir.31 Kural olarak 
malvarlığı haklarının ölenin mirasçılarına geçmesine rağmen, malvarlığı 
haklarına dahil olsa bile miras bırakanın kişiliğine sıkı sıkıya bağlı olan 
hakların mirasçılara intikal etmeyeceği belirtilmiştir. Şahsa bağlı haklar 

27 Ebû Zehre, Ahkâmü’t-terikât ve’l-mevârîs, 44; Arı, İslâm Miras Hukuku, 49-50.
28 Ebû Zehre, Ahkâmü’t-terikât ve’l-mevârîs, 46; Tamûm, el-Hak fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, 138-

139.
29 Bk. Zuhaylı�, el-Ferâiz ve’l-mevârîs ve’l-vesâyâ, 60.
30 Şa‘bân – Gundur, Ahkâmü’l-vasiyye ve’l-mîrâs ve’l-vakf fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, 242-243.
31 Emre – Erman, Miras Hukuku, 10, 344-346; Dinç, “Dijital Miras”, 276; I�leri, “Dijital Miras”, 

144.
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için de benzer durum söz konusudur, bunların mirasçılara intikal etmeye-
ceği kuralı kabul edilmesine rağmen, bir takım istisnai durumların bulu-
nabileceği de kabul edilmiştir.32

3. Görüş ve Yaklaşımlar

Dijital malvarlığı kapsamında yer alan varlıkların vârislere intikal 
edip etmeyeceği konusu güncel bir mesele olması sebebiyle, klasik fıkıh 
literatüründe yer almadığı gibi muasır I�slâm hukuku çalışmalarında 
da henüz kendisine yer bulamamıştır. Bu nedenle öncelikle modern 
Türk hukuku çalışmalarında konuya dair gündeme getirilen görüş ve 
yaklaşımlar zikredilecek, ardından bir sonraki bölümde I�slâm hukuku 
açısından değerlendirmesine geçilecektir.

3.1. Dijital Mirasın Mirasçılara İntikalini Reddeden Görüş

Bu görüşe göre, eşya niteliği taşımadığı için dijital malvarlığı üzerinde 
mülkiyet kurulması ve bu malvarlığının mirasçılara intikali mümkün 
değildir. Ancak bu verilerin kaydedilmesi halinde, kaydedildikleri araç-
ların mirasla intikali ve mülkiyete konu olması mümkündür. Mûris tara-
fından okunmamış ve/veya bir yere kaydedilmemiş olan dijital malvarlığı 
mirasçılara geçmez. Zira burada mülkiyete konu olup da dijital malvar-
lığının mirasçılara intikalini sağlayan şey, bu bilgilerin kendileri değil, 
bunların kaydedildiği bellekler veya çıktıları alınmışsa bu belgelerdir. 
Hatta kimilerine göre dijital malvarlığının mirasçılara geçişinden bahse-
dilemez. Asıl vârislere intikal eden şey, söz konusu taşınır belleklerin ve 
belgelerin mülkiyetidir. Bu görüş sahipleri tam da bu sebeple, mektup-
ların mirasçılara intikaliyle dijital malvarlığının mirasçılara intikali 
arasında benzerlik olduğu fikrine karşı çıkmışlardır.33

Bu görüş sahiplerinin görüşlerine dayanak olarak ileri sürdükleri 
gerekçeleri başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz:

a-Dijital malvarlığı ve hizmet sunucusu şirketlerle yapılan sözleş-
meler, şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu nedenle vârislere intikal 
etmez.34

32 Emre – Erman, Miras Hukuku, 10, 346; Akman, “Dijital Tereke”, 533.
33 Akman, “Dijital Tereke”, 538-539; Yılmaz – Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla 

I�ntikali”, 581.
34 Kurtul, “Sanal Miras”, 2/797; Akman, “Dijital Tereke”, 539.
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b-Miras bırakan, internet hesapları için hizmet sunucusuyla bir 
sözleşme yapmakta ve bu sözleşme gereğince bilgilerinin saklanaca-
ğına ve üçüncü kişilere verilmeyeceğine yönelik haklı bir güvene sahip 
olmaktadır. Bu nedenle kullanıcıların bilgileri, mirasçılara bile verilemez. 
Nitekim klasik hukukta, bazı meslek gruplarının sır saklama yükümlülüğü 
vardır. O� rneğin avukatlar vekâlet sözleşmesi nedeniyle müvekkilleriyle 
aralarında özel bir güven ilişkisine sahiptir. Avukatlar müvekkilinin yara-
rını gözetirken onların sırlarını saklamakla yükümlüdürler. Bu durumda 
aradaki güven ilişkisi nedeniyle kullanıcının hesabı ölüm halinde miras-
çılarına intikal etmemelidir. Ancak söz konusu hesap içerikleri herkesle 
paylaşılmışsa, örneğin kullanıcı instagram hesabını gizlemeden veya 
şifrelemeden gönderilerini herkese açmışsa, bu paylaşımların korunma 
gerekliliği bulunmamaktadır.35

c-Sözleşmelerde bu hesapların devredilemeyeceği ve bu sözleşme 
ilişkisinin kişinin ölümüyle sona ereceğine ilişkin şartlara yer verildi-
ğinden, dijital malvarlığı veya internet hesapları mirasçılara intikal etmez.

d-Haberleşmenin gizliliği ve kişisel verilerin korunması ilkesi gereği, 
kişinin ölümünden sonra bile olsa, bu hakların korunması son derece 
önemlidir. Hem miras bırakanın kendisinin hem de onunla yazışan üçüncü 
şahısların kişisel verilerinin korunması adına, aksi yönde iradesi olma-
dıkça, bunların vârislere intikali mümkün değildir. Cezai açıdan bakıl-
dığında, ceza kanunlarında hem haberleşmenin gizliliği hem de kişisel 
verilerin ifşası suç olarak düzenlenmiştir. Bu hüküm bilgilerin mirasçılara 
intikali hususunu da kapsamaktadır.36

e-Kişilerin dilediği zaman bir sosyal medya hesabı veya elektronik 
posta hesabı açabilmesi sebebiyle, ekonomik değeri olmayan bu hesap-
ların mirasçılara intikalini kabul etmek doğru değildir. Nasıl ki miras 
bırakanla banka arasında yapılan sözleşme mirasçılara intikal etmeyip 
sadece hesapta bulunan malvarlığı mirasçılara intikal ediyorsa, aynı 
durum dijital malvarlığının mirasçılarına intikalinde de uygulanmalıdır.37

35 Akman, “Dijital Tereke”, 539; I�leri, “Dijital Miras”, 150; Yılmaz – Erkan, “Sosyal Medya He-
saplarının Miras Yoluyla I�ntikali”, 581.

36 Akman, “Dijital Tereke”, 542; Dinç, “Dijital Miras”, 279; Yılmaz – Erkan, “Sosyal Medya He-
saplarının Miras Yoluyla I�ntikali”, 581.

37 Akman, “Dijital Tereke”, 543-544.
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3.2. Dijital Mirasın Mirasçılara İntikalini Kabul Eden Görüş

Bu görüş taraftarlarına göre dijital malvarlığı, eşya niteliğinde olup 
olmamasına bakılmaksızın, bütün hak ve yükümlülükleriyle mirasçı-
lara geçecektir. Ayrıca bu bilgilerin vârislere intikali için bunların miras 
bırakan tarafından okunmuş ve kaydedilmiş olması zorunluluğu da 
bulunmamaktadır. Diğer taraftan miras hukukunda sadece ekonomik 
değeri olan hakların mirasçılara intikal edeceği düşüncesi yanlıştır. Aile 
belgeleriyle, aile için özel anı değeri taşıyan eşyaların da, iktisadi değer 
taşıyıp taşımamalarından bağımsız olarak, mirasçılara intikali düzenlen-
miştir. Buna dayanarak dijital malvarlığının da vârislere intikal edeceği 
kabul edilmelidir. Bu anlamda dijital malvarlığı, şahıs varlığı hakları gibi 
değerlendirilmeyip, bu malvarlığının dijital mirasa dahil olacağı dolayı-
sıyla ölümle birlikte mirasçılara intikal edeceği kabul edilmektedir.38

Bu görüş taraftarlarınca, ticari nitelik taşıyanların vârislere intikal 
edeceği, özel veri ve bilgilerinse vârislere intikal etmeyeceği yönünde yer 
alan yaklaşımın doğru olmadığı kabul edilmiştir. Zira bunlardan hangi-
sinin özel hangisinin ticari nitelik taşıdığının belirlenmesi son derece 
güçtür. Bunlar, aynı mektuplar gibi, özel bilgiler içerip içermediğine bakıl-
maksızın mirasçılara intikal ettirilmeli, özel-ticari ayırımına tabi tutulma-
malıdır.39

Bu görüşe göre, internet hizmet sağlayıcılarıyla gerçekleştirilen 
sözleşmelerde, söz konusu sosyal medya hesabının kullanımının ve bu 
platformda yer alan dijital verilerin mirasçılara geçmeyeceğine yönelik 
yer alan hükümler; şirketler tarafından sözleşme tarafının kişiliğinin 
önemli olmaması, hizmet kullanıcısının kim olduğuna dair kimlik kont-
rollerinin bile yapılmaması ayrıca hizmet sunucusu şirket tarafından tek 
taraflı olarak hazırlanmış olan bu şartların genel işlem şartları olması 
sebebiyle geçerli olmayacağı savunulmuştur.40

Yine bu görüşe göre, haberleşmenin gizliliği ve kişisel verilerin 
korunması ilkelerine dayanılarak dijital malvarlığının vârislere geçme-
yeceği yönündeki iddia kabul edilemez. Zira haberleşmenin gizliliği ve 
kişisel verilerin ifşa edilmemesi anayasalarda korunmakla birlikte miras 

38 Kurtul, “Sanal Miras”, 2/797; Akman, “Dijital Tereke”, 545-546; I�leri, “Dijital Miras”, 144-
145; Yılmaz – Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikali”, 580.

39 Akman, “Dijital Tereke”, 547.
40 Akman, “Dijital Tereke”, 549.
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ve mülkiyet hakkı da korunmaktadır. Haberleşmenin ve kişisel verilerin 
gizliliğine ilişkin hükümler mirasçılara uygulanamaz. Bu nedenle aksine 
bir hüküm bulunmadıkça, dijital malvarlığının vârislere geçişinin engel-
lenmesi doğru olmayacaktır. Aynı zamanda hem haberleşmenin gizliliği 
hem de kişilik haklarının ve kişisel bilgilerin korunması hususu, kişilerin 
ölümüyle sona erdiğinden, bu düzenlemelerin miras hukukunda uygu-
lama alanı bulması mümkün değildir.41

Ayrıca bu dijital mirasın FSEK kapsamında eser niteliğini haiz olup 
olmadığı yönünden de konu değerlendirilmiştir. O� nemli ölçüde para ve 
emek yatırımı gerektiren web sitelerinin bu kapsamda değerlendirilebi-
leceği, dolayısıyla mirasa konu olacağı söylenmiş; facebook, twitter gibi 
sosyal medya hesaplarının ve belli seviyeye getirilen oyunların ise fikri 
ürün kapsamına girmediği, dolayısıyla bu kapsamda değerlendirilemeye-
ceği ifade edilmiştir.42

3.3. Dijital Mirası Kullanım Amacı Bakımından Değerlendiren Görüş

Dijital ortamda yer alan sosyal medya hesaplarının bir kısmı ticari 
amaçlarla kullanılırken diğer bir kısmı ise sosyalleşmek ve kişiler arasında 
iletişim kurmak amacıyla kullanılmaktadır. Kimi yazarlara göre bunların 
kullanım amaçlarının farklılaşması vârislere intikalinde önem taşımak-
tadır. Bu itibarla ticari amaçla kullanılan sosyal medya hesaplarının miras-
çılara intikal etmesi gerekir. Zira Türk hukukunda bir ticari işletmenin 
sanal ortamda ticari faaliyetlerini yürütmesi ve bu işletmenin mirasçılara 
intikali mümkündür. Bu itibarla bu tür hesapların miras yoluyla intikali, 
sanal ortamda faaliyet gösteren bir ticari işletmenin miras yoluyla intikali 
gibi düşünülmelidir.43

Ticari amaçla kullanılmayan sosyal medya hesapları ile ilgili dokt-
rinde iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. I�lk yaklaşıma göre, sosyal medya 
hesaplarının kullanımının mirasçılara geçmesinde, üçüncü kişilere ait 
kişisel verilerin korunması açısından bazı sakıncalar bulunmaktadır. Bu 
sebeple, bu hesaplarda yer alan veriler anı niteliğindeki eşyalar (mektup, 
resim, günlükler) gibi düşünülüp, külli halefiyet ilkesi gereği bunların 
mirasçılara intikali kabul edilmeli, mirasçılar ölüm anına kadar sosyal 
medya üzerinde bulunan mesaj, resim, video, ses kaydı gibi verilere 

41 Akman, “Dijital Tereke”, 551-552.
42 Kurtul, “Sanal Miras”, 2/796.
43 Yılmaz – Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikali”, 576-577.
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erişebilmeli ve içeriklerini görebilmelidir. Diğer taraftan, aksi karar-
laştırılmadığı sürece, sosyal medya hesaplarının aktif şekilde kullanımı 
yalnızca miras bırakanın kendisine özgülendiğinden; bir diğer ifadeyle, 
hesabın aktif şekilde kullanım hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı hak olma 
özelliği taşıdığından terekeye dâhil değildir. Dolayısıyla miras bırakana 
ait sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanım imkânı, miras bırakanın 
ölümü ile ortadan kalkmaktadır.44

Ticari amaçla kullanılmayan sosyal medya hesaplarına dair ikinci 
yaklaşım, dijital mirasın vârislere intikalini toptan reddeden görüşe 
benzerdir. Orada dile getirilen gerekçeler sebebiyle, bu tür dijital malvar-
lığı vârislere intikal etmez. Bu noktada, miras bırakan tarafından kulla-
nılan sosyal medya hesabının her iki niteliği kapsayacak şekilde karma 
bir hesap olması durumunda ise, bu görüşü benimseyenlerce, bu hesap-
larda yer alan verilerin hangilerinin ticari, hangilerinin özel bilgi içerdik-
leri, mahkemeler tarafından atanacak yeminli bilirkişi vasıtasıyla önce-
likli olarak belirlenip ayrıştırılmalı ve mirasçıların miras bırakana sıkı 
sıkıya bağlı özel verilere ulaşmaları engellenmeli, bunlar dışında kalan 
ticari verilere ulaşmalarına ise izin verilmelidir.45

3.4. Dijital Mirasa Yönelik Uygulama ve Mahkeme Kararları

Dijital mirasın vârislere intikali konusunda, ülkemizde ve dünyada 
henüz yasal düzenlemeler söz konusu olmadığından, konuya dair verilen 
yargı kararları önem arzetmektedir. Dijital malvarlığının mirasa konu 
olup olmayacağı meselesi, elektronik posta hesapları üzerinden, ilk olarak 
ABD’de yargı gündemine taşınmıştır.

Söz konusu olayda, 2004 yılında Irak’ta görev yaparken öldürülen 
Amerikan askeri �ustin Ellsworth, Irak’ta bulunduğu süre içinde aile-
sine ve arkadaşlarına savaşta yaşadıklarını e-posta yoluyla anlatmıştır. 
Oğlunun ölümünden sonra babası, oğlunun e-postasındaki bilgileri bir 
araya getirerek yayımlamak istemiş, bu nedenle Yahoo’dan oğlunun 
e-posta hesabının kendisine devredilmesini talep etmiştir. Yahoo ise, 
hizmet şartlarında hesabın devredilemeyeceği ve kaydedilmiş bilgilerin 
kişinin ölümüyle silineceğine dair genel işlem şartları sebebiyle, hesabın 
devredilemeyeceğini babaya bildirmiştir. Bunun üzerine ailenin açtığı 

44 I�leri, “Dijital Miras”, 132-133; Yılmaz – Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla 
I�ntikali”, 581-582.

45 Kurtul, “Sanal Miras”, 2/797-798; Akman, “Dijital Tereke”, 546-547.
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davada mahkeme, ailenin lehine karar vermiş, e-posta hesaplarının miras 
hukuku nedeniyle aileye intikal edeceğini ve şirketin de bu e-posta içerik-
lerini aileye vermekle yükümlü olduğunu belirtmiştir.46

I�kinci örnek olay Almanya’da yaşanmıştır. 14 yaşındayken ebeveyn-
lerinin izniyle kendi adına bir Facebook hesabı açan L.W., 2012 yılında 
15 yaşındayken, Berlin’deki bir metro kazasında hayatını kaybetmiştir. 
Annesi bu olayın bir kaza mı yoksa intihar mı olduğunu anlamak yani 
kızının gerçek ölüm nedenini öğrenebilmek için, kızının facebook hesa-
bındaki bilgilerin önemli olduğu düşüncesiyle, bu hesaba erişimlerine 
izin verilmesi talebinde bulunmuştur. Ancak bu talebin hizmet sunucusu 
şirket tarafından genel işlem şartları gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle 
anne mahkemeye başvurmuştur. Annenin haklı görülmesi sebebiyle, 
talebi Berlin Eyalet Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Ancak Face-
book’un temyiz yoluna gitmesi sonucunda bu sefer Berlin Eyalet Yüksek 
Mahkemesi Facebook’u haklı bularak, onun talebi doğrultusunda karar 
vermiştir. Burada, ilk derece mahkeme konuyu miras hukuku çerçeve-
sinde, külli halefiyet ilkesinden hareketle ele alırken, Yüksek Mahkeme, 
sözleşmedeki genel işlem şartları ve haberleşmenin gizliliği ilkesinden 
hareket etmiştir. En son annenin itirazı neticesinde Federal Mahkeme 
ise, 12.07.2018 tarihinde aldığı kararla Alman Medeni Kanunu’nun 1922. 
maddesi uyarınca dijital bilgilerin mirasçılara intikal edeceği, haberleş-
menin gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilke ve kuralların 
intikale engel olmayacağı kararını almıştır.47

Dijital miras ile ilgili bir diğer örnek olay ise Antalya Bölge Adliye 
Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 13.11.2020 tarihli kararıdır. O� len bir 
kişinin mirasçıları, miras bırakanın cep telefonunda mevcut olan fotoğraf, 
video, ses kayıtları, medya dosyaları, dokümanlar, mailler, notlar gibi 
birçok verinin ve hatta ticari faaliyetleriyle ilgili bilgilerin de ICloud 
isimli bulut bilişim sistemi üzerinde kayıtlı olduğunu ileri sürerek, Icloud 
kimliğinin terekenin aktifinde kabul edilerek tespit yapılmasını talep 
etmişlerdir. Yerel mahkeme, “mûrise ait cep telefonunda bulunan Icloud 
hesabına erişilmesi ile mûrisin özel hayatının gizliliğinin ihlal edileceği” 
gerekçesiyle bu talebi reddetmiş ancak Bölge Adliye Mahkemesi, “dijital 

46 Akman, “Dijital Tereke”, 529-530; Dinç, “Dijital Miras”, 277, 9 nolu dipnot; Yılmaz – Erkan, 
“Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikali”, 579.

47 Akman, “Dijital Tereke”, 530; Dinç, “Dijital Miras”, 277; I�leri, “Dijital Miras”, 129-131; Yılmaz 
– Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikali”, 580. Geniş bilgi için bk. I�leri, 
“Dijital Miras”, 129-143.
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mirasın da terekeye dahil olması gerektiği, dolayısıyla dijital mirasın 
tespitinin yapılarak araştırma ve inceleme sonucunda bir karar verilmesi 
gerektiğine” karar vermiştir.48

Şu kadar var ki, dijital mirasın vârislere intikali konusunda, Ameri-
ka’da bazı eyaletlerde yasal düzenlemeler yapılmıştır. Mesela I�ndiana 
eyaletinde 2007 yılında yapılan düzenlemelerle hem vârislerin miras 
bırakanın e-postalarına erişimine hem de dijital malvarlığının birer 
kopyasının alınabilmesine olanak sağlanmıştır.49

3.5. Dijital Mirasın Ölüme Bağlı Tasarruflara Konu Edilmesi

Miras bırakan tarafından, ölümden sonra sonuç doğurmak ve hüküm 
ifade etmek üzere yapılan hukuki işlemlere ölüme bağlı tasarruf denil-
mektedir. Türk Medeni Kanununa göre, ölüme bağlı tasarruf, ancak vasi-
yetname veya miras sözleşmesi şeklinde olabilir. Şekli (geniş) anlamda 
ölüme bağlı bu tasarruflar yanında, bir de maddi (dar) anlamda ölüme 
bağlı tasarruflar vardır. Bununla, vasiyetname veya miras sözleşmesinin 
içinde bulunan tasarruf veya işlem (vasiyetçinin son irade beyanları) anla-
şılır. Mesela, miras bırakanın vasiyetnamesinde bir kişiyi mirasçı ataması 
veya diğer bir kişiye belirli bazı mallarını vasiyet etmesi hallerinin her 
biri maddi (dar) anlamda, birer ölüme bağlı tasarruftur. Bunun en çok 
rastlanan çeşitleri, mirasçı atama ile belirli mal vasiyetidir.50

Sanal ortamda var olan dijital malvarlıklarının ölümden sonra ne 
olacağı konusunu sağlıklarında çözüme kavuşturmak isteyen kullanıcı-
ların, ölüme bağlı tasarruflara başvurmaları durumunda, acaba bu talep-
leri karşılanabilecek midir? Türk Medeni Kanunu hem vasiyetnamenin 
hem de miras sözleşmesinin hukuken geçerli olabilmesini bir takım şart-
ların varlığına bağlamıştır. Bu şartların bulunması durumunda kişiler, 
dijital malvarlıklarının akıbetini ölüme bağlı tasarruf yoluyla da belirle-
yebileceklerdir. Bu itibarla bazı sosyal medya platformlarının geliştirdiği 
hesap şifrelerinin paylaşılıp paylaşılamayacağına ilişkin seçim hakkına 
dayanılarak şifrelerin verileceği bir kişinin belirlenmesi işleminin, 
kanunda ileri sürülen şartları taşımaması nedeniyle, kimi yazarlarca vasi-
yetname niteliği taşımayacağı ifade edilmiştir.51

48 Murat Yalçın, “Dijital Miras ve Dijital Miras ile I�lgili Güncel Kararlar U� zerine Bir Eleştiri”, 
Hukuki Haber (Erişim 23 Mart 2021).

49 Akman, “Dijital Tereke”, 555.
50 Emre – Erman, Miras Hukuku, 13-14, 55.
51 Dinç, “Dijital Miras”, 284-285.
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4. Değerlendirme
Bu bölümde yapılacak değerlendirmede, intikale elverişlilik açısından 

tereke kapsamını daha geniş tutan Cumhurun görüşünün esas alınacağını 
öncelikli olarak belirtmek gerekir. Cumhur, Türk hukukundaki yaklaşıma 
benzer şekilde şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar dışında kalan bütün mal, 
menfaat ve hakları tereke kapsamında değerlendirmiştir.

I�lk olarak üzerinde durulacak konu, sabit disklerde, tablet PClerde, 
akıllı telefonlarda, CDlerde, DVDlerde, USB yığın depolama aygıtları ve 
diğer depolama ortamlarında depolanan dijital verilerdir. Bunların mirasa 
konu olacağında herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Zira bunlar eşya 
kapsamına giren depolama aygıtlarına bağlı olarak, mektuplar ve hatıra 
defterlerindeki bilgiler ve basılmış fotoğraflar gibi vârislere intikal eder.

Bu konu doktrinde dijital miras kapsamına dahil olup olmadığı kapsa-
mında ele alınmakta, kimi yazarlar bunları yukarıda sayılan depolama 
aygıtlarından biri yoluyla kayıt altına alınıp depolanmaları sebebiyle, 
vârise intikal eden şeyin bu dijital malvarlığı/veriler değil, onların kayde-
dildiği depolama aygıtları olduğunu kabul etmeleri nedeniyle bunları 
dijital miras kapsamında değerlendirmezken, kimi yazarlar ise depolama 
aygıtlarından bağımsız dijital malvarlığının kendisini esas alarak bunları 
dijital miras kapsamında değerlendirmişlerdir. Hangi kapsamda değer-
lendirilirse değerlendirilsin sonuç itibariyle bunların vârislere intikal 
edeceğinde ittifak edildiğini söyleyebiliriz.

Burada şunu söylememiz gerekir ki yukarıda ifade edildiği üzere 
dijital malvarlığına, kişisel verilerin korunması açısından itiraz edip 
bunların bu sebeple mirasa konu olamayacağını iddia eden yazarlar, 
üçüncü kişilerin var olan verilerini de gerekçe olarak sunmaktaydılar. 
Bu itibarla elde mevcut depolama aygıtlarında yer alan ve üçüncü şahıs-
lara ait fotoğraf, mesaj, video gibi verilerin, kişisel verilerin korunması 
kapsamında mirasa konu olamayacağı iddia edilebilirse de, miras yoluyla 
bunlara sahip olmanın değil, sahip olunduktan sonra bu verileri farklı 
mecralarda (internette, sosyal medya gruplarında, vs.) paylaşmanın 
kişisel verilerin ihlali anlamına geleceğini söyleyebiliriz.

I�kinci olarak yukarıda sayılan depolama ortamları gibi bir ortamda 
kayıt altına alınmamış, tamamen sanal ortamda bulunan ve esas dijital 
malvarlığı olarak isimlendirilen dijital mirasa geldiğimizde bunların 
hepsini bir bütün olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Zira bunlar 
içinde ticari amaç taşıyan, iktisadi değere sahip veriler, sosyal medya 
hesapları ve sözleşme ilişkileri olabildiği gibi ticari amaç taşımayan hatta 
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iktisadi değere sahip olmayan veriler, sosyal medya hesapları ve sözleşme 
ilişkileri de mevcuttur. Ayrıca dijital verilerin bir kısmı aynı zamanda telif 
hakkı kapsamında, diğer bir kısmı ise menfaatler kapsamında değerlen-
dirilmeye tabi tutulabilmektedir. Bu itibarla, kullanım amacı ve hukuki 
nitelik bakımından farklılıklar taşıyan dijital malvarlığını, vârislere intikal 
edip etmemesi açısından ayrı ayrı değerlendirmek yerinde olacaktır.

Türk hukukunda konuya dair yapılan çalışmalarda da görüldüğü gibi 
ticari amaçla kullanılan, elde tutulan veya açılan sosyal medya hesapla-
rının, web sitelerinin ve diğer dijital mirasın, kimi yazarlarca eşya niteliği 
taşımamaları sebebiyle mirasa konu olamayacakları söylense de, çoğun-
luğa göre bunlar malvarlığı kapsamında değerlendirilmiş ve mirasçılara 
intikal edeceği kabul edilmiştir.

Bu itibarla bunların I�slâm hukuku açısından malvarlığı hakları çerçe-
vesinde kabul edilip, tereke kapsamında vârislere intikal edeceği söylen-
melidir. Ticari amaç taşıyan ve miras bırakanın şahıs varlığı ile doğrudan 
ilgisi bulunmayan her türlü dijital malvarlığı bu kapsamda kabul edilme-
lidir.

Kripto paraları da bu kapsamda değerlendirmek gereklidir. Her 
ne kadar Abdüssettâr Ebû Gudde, kripto paraların şifreli ve gizli olma-
ları sebebiyle mirasa dahil edilemeyeceğini söylese de Süleyman Kaya 
buna şöyle cevap vermiştir: “Miras konusunda kripto paralar özel olarak 
saklanmış gömülere benzetilebilir. Yani bir kimse altınlarını kimsenin 
bilmediği yere gömer ve ölürse bu mal mirasa dahil edilemeyebilir. Kripto 
parası olan şahıs gizli ve açık anahtarlarını en azından nerede muhafaza 
ettiğini bile mirasçılarına söylememişse yapılacak bir şey yoktur. Ancak 
bu meşruiyeti engelleyecek bir husus değildir.”52

Ticari amaçlı kullanılmayan, daha çok sosyalleşme ve kişiler arası 
iletişim amacıyla kullanılan sosyal medya hesapları, elektronik postalar 
ve diğer dijital mirasa yönelik olarak, Türk hukuk doktrininde üç farklı 
yaklaşım söz konusu olmuştur. Kimi yazarlar bunların mirasa konu olma-
yacağını söylerken kimileri vârislere intikalinin mümkün olacağını ifade 
etmiştir. Kimi yazarlar ise, sanal ortamda yer alan bu nevi verilerle, sosyal 
medya hesaplarının kullanım hakkının birbirinden ayrı değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtmişlerdir.

52 Süleyman Kaya, “Kripto Para Birimleri ve Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi”, İslâm Ekonomisi 
ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Erişim 18 Mart 2021), 17. 
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Dijital bilgilerin eşya niteliğinde olmadığı gerekçesiyle bunların 
mirasa konu olamayacağını iddia edenlerin yaklaşımı üzerinde çok fazla 
değerlendirme yapmaya gerek yoktur. Zira günümüz vakıasına uymayan 
aşırı şekli bir yaklaşımdır.

Bunların vârislere intikalini reddedenlerin ileri sürdüğü, bu bilgi-
lerin şahsa bağlı hak niteliğinde olduğu gerekçesine gelindiğinde, bu iddi-
anın belli oranda haklılık barındırdığı söylenebilir. Kanaatimizce sanal 
ortamda yer alan verilerden bağımsız olarak, sosyal medya hesaplarının 
kullanımı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu, dolayısıyla kişinin 
ölümüyle bu hakkın sona ereceği ve vârislere intikal etmeyeceği, ancak 
bu hesaplarda yer alan verilerin ise mirasa konu olup vârislere geçeceği 
kabul edilmelidir.53

Literatürde dijital malvarlığının mirasa konu olmasının haber-
leşmenin gizliliğinin ve kişisel verilerin korunmasının ihlali anlamına 
geleceği şeklindeki itiraz hem mûris açısından hem de üçüncü şahıslar 
açısından haklılık barındırmaz.

Kişinin ölümüyle kişiliğin ve hak ehliyetinin sona ermesiyle bu 
hakların da sona ereceği kabul edildiğinden, böyle bir itiraz mûris 
açısından haklı bir gerekçe olamaz. Ayrıca mirasın vârislere intikali de 
kişilere tanınan bir hak olduğundan, bu iki durumun teâruzunda mirasın 
intikali öncelenmelidir. U� çüncü şahıslar açısından da yukarıda dile geti-
rildiği gibi, vârislere intikalinde değil, intikalden sonra bu verilerin başka 
mecralarda kullanılması, paylaşılması durumunda haberleşmenin gizlili-
ğinin ihlalinden veya kişisel verilerin korunmasının ihlalinden ancak söz 
edilebilir. Bu kapsama fikri hakların ihlali de girebilir. U� çüncü şahıslara 
ait verilerin intikalden sonra başka mecralarda kullanılması, fikri/telif 
haklarının ihlali anlamına da gelebilir.

Sosyal medya hesaplarında hizmet sağlayıcısı şirketlerle yapılan 
sözleşmelerde bunların devredilemeyeceği ve kişinin ölümüyle sona 
ereceği, bu sebeple dijital malvarlığının vârislere geçmeyeceğine dair 
yaklaşıma karşı literatürde dile getirildiği gibi, genel kullanım şartlarının 
mirasın vârislere intikalinde kabul edilen külli halefiyet ilkesini sınırlan-
dırıcı veya ona aykırı olması durumlarında geçersiz olacağı yaklaşımının 
benimsenmesinin doğru olacağı değerlendirilmektedir.

53 Bu nevi hesaplar, literatürde ayrıca varislere intikal etmeyen şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak 
olan dernek üyeliğine benzetilmiştir. Geniş bilgi için bk. Yılmaz – Erkan, “Sosyal Medya He-
saplarının Miras Yoluyla I�ntikali”, 583.
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Literatürde Türk hukuku bağlamında dile getirilen bu nevi dijital 
malvarlığının, mektup, günlükler, resimler vb. aile belgeleri ve özel anı 
değeri olan eşyalar gibi kabul edileceği ve vârislere intikal edeceği görüşü, 
I�slâm hukuku açısından da makul ve kabul edilebilir bir yaklaşımdır.

Dijital malvarlığı içerisinde yer alan verilerin/bilgilerin bazılarının 
fikri ve sınai haklar vetelif hakkı gibi haklarla da ilgisi bulunmaktadır. Bu 
hakların kişinin şahıs varlığına bağlı manevi yönü bulunduğu gibi, ölenin 
şahıs varlığından bağımsız mali yönü de bulunduğu kabul edilmekte, 
manevi hakların mirasla vârislere geçmeyeceği mali hakların ise vârislere 
intikalinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.54 Muasır I�slâm hukukçu-
ları da telif hakkı vb. hakları, mali haklar kapsamında değerlendirmişler 
ve dolayısıyla vârislere intikalini gerekli görmüşlerdir.55 Yukarıda söyle-
nenlere ek olarak, bu özelliği taşıyan dijital malvarlığının aynı zamanda 
telif hakkı gibi haklara kıyasla da vârislere intikalinin gerekli olduğunu 
söyleyebiliriz.

Çevrimiçi sağlayıcılar aracılığıyla alınan müzik ve dil eserleri ile elekt-
ronik kitaplar üzerindeki kullanım hakları gibi hakların Türk hukuk dokt-
rininde ele alınışı tartışmalı olsa da56, I�slâm hukuku açısından bu hakları 
menfaatler çerçevesinde kabul edip, bunların mirasa konu olduklarını 
söyleyebiliriz. Bunların âriyet alınan mal üzerindeki intifa hakkı ve kamu 
görevlilerinin lojman hakkı gibi intifa hakkı niteliğinde görülmesi doğru 
olmayacaktır. Zira bunların borç doğurucu (ivazlı) sözleşmeler karşılı-
ğında elde edilen haklar olmaları sebebiyle intifa hakkına değil, kira akdi 
gibi menfaatlere benzetilmesi doğru olacaktır.

Fukahanın değerlendirmesine göre, bir şahsın sağlığında yaptığı 
fakat hükümleri ölümünden sonra doğacak olan ölüme bağlı tasarruf-
ları vasiyet ve vasiyet benzeri tasarruflardır. Tedbir muamelesi, ölüm 
hastasıyken yapılan borç ve nesep ikrarları ve muhâlea işlemleri vasiyet 
benzeri tasarruflara örnek olarak zikredilebilir. I�slâm miras hukukunda 
miras bırakan, herhangi bir kimse ile miras sözleşmesi yapamaz. Ayrıca, 
vasiyetin terekenin net mevcudunun üçte birini aşmaması gerektiğine ve 
yine mirasçıya vasiyet yapılamayacağına hükmedilmiştir. Hz. Peygamber 

54 Orhan, “I�slâm Hukuku Açısından Manevi Hak Kavramı”, 2511.
55 Dalgın, “I�slâm Hukukuna Göre Satım Sözleşmesi Açısından Mal Kavramı”, 109; Orhan, “I�s-

lâm Hukuku Açısından Manevi Hak Kavramı”, 2520-2521.
56 Kimi yazarlar bunları şahıs varlığı hakları kapsamına giren intifa hakları gibi kabul eder-

ken kimileri borç doğuran sözleşmeye bağlı olmaları sebebiyle vârislere intikal eden haklar 
kapsamında görmüşlerdir.
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her hak sahibine Allah’ın mirastan hakkını verdiğini ve mirasçıya vasiyet 
yapılamayacağını bildirmiştir.57

Bu yüzden cumhura göre miras bırakanın, mirasçılardan birisi lehine 
yapacağı vasiyet, diğer mirasçılar tarafından kabul edilmedikçe geçerli 
olmaz. Diğer vârisler vasiyeti onaylarsa vasiyet geçerli, aksi takdirde 
geçersiz olur. Vârislerden bazıları vasiyete onay verir ba zıları onay 
vermezse onay verenlerin miras haklarında vasiyet hükümleri uygula-
nırken, onay vermeyenlerin miras haklarında vasiyet geçersiz kabul 
edilir. Vârise yapılan vasiyeti diğer mirasçıların onay verip vermeme-
sine bakmaksızın mutlak olarak batıl/geçersiz kabul eden müctehidlerin 
yanında Câferı�ler, vârislere yapılan vasiyeti geçerli kabul etmekte, bunun 
için diğer vârislerin icazetine ihtiyaç olmadığını ifade etmektedirler.58

Bu bilgiler ışığında, miras bırakan dijital malvarlığı ile ilgili sağlı-
ğında vasiyet şeklinde ölüme bağlı bir tasarrufta bulunabilir. Yapılacak 
bu vasiyet diğer vârislerin icazetine bağlı olarak vârislerden birisi lehine 
olabileceği gibi vârisler dışında başkası lehine de yapılabilir. Ayrıca yapa-
cağı bu vasiyette dijital mirasın içinde belirli bir hakkı/malı vasiyette 
bulunabileceği gibi, bunların şayi bir cüzünü de vasiyette bulunabilir.59

Türk hukukunda aile belgeleri ile özel anı değeri olan eşyaların mali 
değerinin olup olmamasına bakılmaksızın ölüme bağlı tasarruf şeklinde 
vârislerden birine özgülenebileceği kabul edilmiştir. Miras bırakana ait 
günlükler, mektuplar, aile büyüklerine ait resimler, portreler, nişanlar, 
madalyalar, takdirnameler, diplomalar ve diğer kişisel eşyalar (kalemi, 
kullandığı eski daktilosu, saati gibi) bu nitelikte kabul edilmiştir. Benzeri 
bir uygulamayı mirasçıların kendileri arasında anlaşarak yapabilecekleri 
söylenmiştir. Burada özgülenecek mirasçı belirlenirken, yerel adetler ile 
mirasçıların kişisel durumlarının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 

57 Buhârı�, Vesâyâ, 6; Süleyman b. Eş‘as b. I�shak el-Ezdı� Ebû Dâvûd es-Sicistânı�, Sünenu Ebî 
Dâvûd (Beyrut: Dâru’l-Cinân, 1988), Vesâyâ, 6; Ebû I�sa Muhammed b. I�sa b. Sevre es-Sülemı� 
et-Tirmizı�, el-Câmiu’s-sahîh, thk. Ahmed Muhammed Şakir (Kahire: Mustafa el-Bâbı� el-Ha-
lebı�, 1397/1977), Vesâyâ, 5. Bk. Aktan, Mukayeseli İslâm Miras Hukuku, 71, 74; Arı, İslâm 
Miras Hukuku, 57-58.

58 Serahsı�, Mebsut, 27/245; Ebü’l-Velı�d Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Kurtubı� I�bn 
Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid ve nihâyetü’l-muktesıd (Kahire: Dâru’l-Menâr, ts.), 2/305; Şirbı�nı�, 
Muğni’l-muhtâc, 3/58-59; Bilmen, Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu, 5/125; 
Şa‘bân – Gundur, Ahkâmü’l-vasiyye ve’l-mîrâs ve’l-vakf fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, 80-82; Aktan, 
Mukayeseli İslâm Miras Hukuku, 74-75; U� zeyir Köse, “I�slâm Hukuku Açısından Mirasçılar 
Lehine Yapılan Vasiyetler”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi 33 (Nisan 2019), 458-464.

59 Aktan, Mukayeseli İslâm Miras Hukuku, 73, 77.
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bu tür eşyaların özgülenmesinde, bunların iktisadi değerinin olup olma-
ması dikkate alınarak, kişinin miras payına mahsuben yapılabileceği 
gibi miras payına mahsup edilmeden de yapılabileceği öngörülmüştür.60 
Kanaatime göre benzer bir uygulama I�slâm hukuku açısından da yapıla-
bilecektir.

Câferı�ler, miras bırakanın bu tür eşyalarının taksim edilmeye uygun 
olmadığını, bunların maddi kıymetinden çok ölenin manevi değer taşıyan 
kişisel eşyaları olduğunu söylemekte ve bunların ölenin büyük oğluna 
intikal edeceğini kabul etmektedirler. Onlara göre bu eşyalar kıymet 
olarak da taksim dışında tutulacaktır. Onlar, mûrisin bu tür özel eşyala-
rının tereke dışı tutulup büyük oğula intikali için “habve” terimini kullan-
mışlardır.61

5. Terekenin Varislere Paylaştırılması (Kısmet)

Sözlükte “bölmek, pay etmek, kısım kısım ayırmak, dağıtmak, bölüş-
türmek” anlamlarına gelen kısmet, fıkıhta “şâyi‘ hisseli mallarda ortak-
ların hisselerinin muayyen hale getirilmesi” şeklinde tanımlanmıştır.62

Dijital mirasın intikale elverişli olduğunun belirlenmesinin ardından, 
sıra mirasçıların tereke üzerindeki paylarının tespitine yani her miras-
çının tereke malları üzerinde sabit olan haklarının belirlenmesine gelir. 
Vârislerin bu haklar üzerinde tasarruf yetkilerini kullanabilmeleri için 
tespit işleminin ardından terekenin bu paylara göre vârislere paylaştı-
rılması, bölünüp teslim edilmesi gerekir. Kısmet kavramıyla ifade edilen, 
terekenin vârislere paylaştırılma işlemi (taksim), tereke kapsamında yer 
alan mal ve hakların niteliklerine göre farklı yöntemlerle gerçekleştiril-
mektedir.

Dijital mirasta yer alan kripto paralar, malların paylaştırılmasında 
esas alınan yöntemlerden biri olan kısmet-i cem usulüyle hem mahkeme 

60 Sezer Çabri, Miras Hukuku Şerhi (I�stanbul: On I�ki Levha Yayıncılık, Mayıs 2020), 3/286-288.
61 Aktan, Mukayeseli İslâm Miras Hukuku, 265.
62 Ebü’l-Fazl Mecdüddı�n Abdullah b. Mahmûd el-Mevsılı�, el-İhtiyâr li ta‘lîli’l-Muhtâr (I�stanbul: 

Çağrı Yayınları, 2005), 2/72; Muhammed b. Mükerrem I�bn Manzûr, “ksm”, Lisânü’l-‘Arab 
(Beyrut: Dâru Sâdır, ts.), 14/478-480; Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü 
(I�stanbul: Rağbet Yayınları, 1998), 245; Hadi Sağlam, “I�slâm Fıkıh Doktrininde Müşterek 
Mülkiyetin Taksiminde Muhdesatın Durumu (I�ştirak ve Müşterek Araziler O� rneği)”, Cum-
huriyet Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi 16/2 (2012), 370; Hamza Aktan, “Kısmet”, Tür-
kiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 25/497.
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kararıyla (kazai) hem de taraflar arası anlaşma (rızai) yoluyla paylaştırı-
labilir.63

Kripto paralar dışında kalan dijital mirasa geldiğimizde, bunlar 
kıymetleri birbirine eşit olmayan mallar benzediklerinden kısmet-i 
tefrik64 usulüyle paylaştırılır. Bunlar aynı zamanda yapıları itibariyle 
bölünemeyen (taksimi kabil olmayan) mallar kısmına girerler. Taksimi 
kabil olmayan mallar kural olarak bölünmezler. Ancak ortakların hepsinin 
talep etmesi halinde hakimin taksimi kabil olmayan malları taksim yetki-
sinin bulunup bulunmadığı fakihler arasında tartışmalıdır.65

Taksimi kabil olmayan mallar, özellikleri itibariyle, mirasçılardan bir 
kısmının talebi üzerine hakim kararıyla taksim edilemez. Ancak bütün 
mirasçılar talep ettikleri takdirde hakim bölünemeyen malı taksim edebi-
lir.66 Şâfiı�ler’e göre tarafların hepsi talep etseler dahi hiç kimseye faydası 
olmayacak bir taksime hakim karar vermemelidir. Zira hakimler faydasız 
ve anlamsız işlerle uğraşmamalıdır.67

Bu tür malların taksiminde üç farklı yöntem daha uygulanabilir. 
Mesela taksimi kabil olmayan mallar, tarafların rızasıyla mirasçılardan 
birine bütünüyle verilebilir. Malın tamamına sahip olan tarafın, çekilen 
tarafa o malın kıymetinden çekilenin payına isabet eden bedeli ödemesi 
gerekir.68

Miras ortaklığının taksim ile sona erdirilmesi esas olmakla birlikte 
bazı durumlarda taksim mirasçılar için tercih edilmez olabilir. Bu 
durumda, ortaklığın devam ettirilerek ortak malın menfaatinin paylaştı-
rılması usulüne (muhâyee) de başvurulabilir. Muhâyeede malın mülkiyeti 
yine mirasçılar arasında ortak olarak kalmakta, buna karşılık mirasçılar 

63 Müşterek malların ortakların paylarına göre kısımlara ayrılmasına ve bölünen malın her 
ferdinde şayi olan hissenin birer kısımda toplanmasına kısmet-i cem denilir. Bk. Aktan, Mu-
kayeseli İslâm Miras Hukuku, 258-260.

64 Kıymetleri birbirine eşit olmayan taşınır ve taşınmaz müşterek bir malı, malın her cüzüne 
şâyi olan ortaklık hisselerinin malın belli kısımlarında taayyün edecek biçimde taksimine 
kısmet-i tefrik adı verilir. Daha geniş bilgi için bk. Bilmen, Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhâtı 
Fıkhiyye Kâmusu, 7/143-144; Aktan, Mukayeseli İslâm Miras Hukuku, 260; Aktan, “Kısmet”, 
25/498. 

65 I�bn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, 2/237; Mevsılı�, el-İhtiyâr, 2/72; Bilmen, Hukûk-ı İslâmiyye ve 
Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu, 7/143-148.

66 Mevsılı�, el-İhtiyâr, 2/75.
67 Aktan, Mukayeseli İslâm Miras Hukuku, 262.
68 Aktan, Mukayeseli İslâm Miras Hukuku, 263; Aktan, “Kısmet”, 25/498.
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muhâyee konusu malın kullanım hakkını veya gelirini bölüşmektedirler.69 
Dijital malvarlıklarının kullanım hakları bölüşülemeyeceğine göre, gelir 
getiren dijital malvarlıklarının gelirlerinin muhâyee usulüyle bölüşülmesi 
mümkündür.

Taraflar muhâyee üzerinde de anlaşamazlarsa, yine tarafların rızası 
şartıyla, satış yoluyla ortaklığın giderilmesi yoluna da başvurulabilir. Bu 
durumda satılan malların bedeli aralarında hisseleri oranınca paylaştırı-
lır.70

Sonuç
Değerlendirme kısmında geniş bir şekilde ele alındığından dolayı, 

ulaşılan sonuçlar burada başlıklar halinde kısaca tekrarlanacaktır:

1-Depolama aygıtlarında kayıtlı dijital malvarlığı -dijital miras kapsa-
mına girip girmediği tartışmalı da olsa- terekeye dahildir.

2-Depolama aygıtlarında kayıt altına alınmayan sadece sanal ortamda 
var olan dijital malvarlığı ise ikiye ayrılarak değerlendirilebilir:

a-Ticari amaçla kullanılan, elde tutulan veya açılan sosyal medya 
hesapları, web siteleri ve benzeri dijital malvarlıkları, malvarlığı hakları 
kapsamında değerlendirilmeli ve bunların mirasçılara intikal edeceği 
kabul edilmelidir. Kripto paralar da bu kapsamda değerlendirilir.

b-Ticari amaçlı kullanılmayan, daha çok sosyalleşme ve kişiler arası 
iletişim amacıyla kullanılan sosyal medya hesapları, elektronik postalar 
ve benzerleri; bunların kullanımları şahıs varlığı hakkı kapsamında sayı-
lacağından vârislere intikal etmezken, bu hesaplarda yer alan verilerin 
ise her halükarda mirasa konu olacağı kabul edilmelidir. Zira bu nevi 
dijital malvarlığı, genel olarak aile belgeleri ve özel anı değeri olan eşya 
gibi kabul edilirler. Ayrıca bunlardan bazıları telif hakkı benzeri haklarla 
irtibatları sebebiyle, bazıları da menfaatler içinde sayılmaları sebebiyle 
mirasa konu olurlar.

3-Dijital malvarlığı ölüme bağlı tasarruflara da konu olabilir. Bu 
durumda:

69 Mevsılı�, el-İhtiyâr, 2/79; Aktan, Mukayeseli İslâm Miras Hukuku, 263; Sağlam, “I�slâm Fıkıh 
Doktrininde Müşterek Mülkiyetin Taksiminde Muhdesatın Durumu”, 383-384; Aktan, “Kıs-
met”, 25/498.

70 Sağlam, “I�slâm Fıkıh Doktrininde Müşterek Mülkiyetin Taksiminde Muhdesatın Durumu”, 
385; Aktan, “Kısmet”, 25/498.
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a-Diğer vârislerin kabul etmesi durumunda dijital malvarlığının 
tamamı veya bir kısmı, vârislerden birine vasiyet yoluyla bırakılabilir.

b-Ayrıca, dijital miras içinde yer alan belirli bir hak, iktisadi değerinin 
olup olmaması dikkate alınarak, kişinin miras payına mahsuben veya 
mahsup edilmeden, vârislerden birine özgülenebilir.

Dijital mirasın intikale elverişli olduğunun belirlenmesinin ardından 
sıra, terekenin vârislere paylaştırılması işlemine gelmektedir. Dijital miras 
içinde kripto paralar kısmet-i cem usulüyle, diğerleri ise kısmet-i tefrik 
yöntemiyle paylaştırılır. Kripto paralar dışında kalan dijital miras, bölü-
nemeyen mallardan oluştuğundan, bunlar tarafların rızasıyla, bütünüyle 
vârislerden birine verilebilir veya gelir getirenlerin gelirleri muhâyee 
usulüyle bölüşülebilir ya da satılarak bedeli hisseleri oranında aralarında 
paylaştırılabilir.
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Giriş

Neslin devamlılığı, karışmaması, iffetin korunması gibi çok büyük 
değerleri sağlayan nikâh akdi, kulların hem dünya hem de ahiret masla-
hatlarının teminatı niteliğindedir. Bu sebeple ailenin teşekkülünün kendi-
sine bağlı olduğu nikâh akdinin sahih bir şekilde inşa edilmesi önem arz 
etmektedir. Kur’ân-ı Kerı�m’de sapasağlam bir söz1 olarak ifade edilen 
nikâh, bu yönüyle insanların yapmış olduğu en önemli akiddir.

Dijitalleşen çağımızda pek çok meselede yenilik ve gelişme olduğu 
gibi I�slam aile hukukunu doğrudan ilgilendiren hususlarda da yeni prob-
lemlerin neşet ettiği görülmektedir. I�slam hukuk ilminin, dolayısıyla 
fıkıhla iştigal eden araştırmacıların insanların sorunlarını çözme sorum-
luluğu dikkate alındığında bu yönde yapılacak çalışmalar gereklilik arz 
etmektedir. Online nikâh akdinden kasıt, nikâhın asıl tarafları olan erkek 
ve kadının aynı mecliste değil de internet ortamlarında, dolayısıyla farklı 
meclislerde bulunmak kaydıyla evlilik akdini gerçekleştirebilmeleridir. 
Bu sebeple yazının nirengi noktasını online vb. yeni iletişim araçlarıyla 
gerçekleşen nikâh akdi meselesi oluşturmaktadır. Yeni iletişim imkânla-
rının hayatı kuşattığı bu çağda devletler internet ortamında gerçekleşen 
işlemlerde tarafların haklarının güvence altına alınması amacıyla bazı 

1 en-Nisâ 4/21.

DİJİTALLEŞEN ÇAĞDA ONLİNE  
NİKÂH AKDİ MESELESİ
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kanunı� düzenlemeler yapma ihtiyacı hissetmiştir.2 Bu çerçevede hakkında 
görüş bildirilmesi gereken problemlerden biri de online nikâh akdi mese-
lesidir.

Şeklı� akidlerden sayılan nikâh akdinin oluşması için tarafların buluş-
tuğu mekân, yani meclis birliği gerekli görülmüştür. Bilindiği gibi I�slam 
hukukunda ilkesel olarak nikâh akdinin tescil edilmesi, tabiatıyla resmi 
makamlarca yapılması şart değildir. Nikâhın tescilini şart koşan kimi 
uygulamaların Osmanlı Devleti’nde var olduğu bilinmekle birlikte bu 
düzenlemenin nikâhın akdine mâni olacak sıhhat şartı olmadığı aşikârdır. 
Osmanlı örneğinde olduğu gibi kulların maslahatına binaen bugün de 
çeşitli şartlar getirilerek nikâh akdi konusunda düzenlemeler yapıla-
bilir. Bununla birlikte toplumda tescil edilmeden gerekli rükûn ve şartlar 
sağlayarak gerçekleşen nikâh akidlerinin varlığı yadsınamaz bir gerçektir. 
Nişanlılık evresinde genellikle resmı� nikâhtan önce veya nişandan 
bağımsız olarak yapılan bu akidler bunun tipik örneklerindendir. Bu 
itibarla çalışmamızda nikâh akdinin fizikı� meclis birlikteliği olmayan 
online ortamlardaki hükmünü tartışacağız.

Bu çalışmada eski ve yeni fıkhı� kaynaklar betimleyici anlayışla 
tematik bir taramaya tabi tutulmuştur. Tartışma problemimizin güncel 
olması sebebiyle klasik kaynaklarda mesele hakkında doğrudan bir bilgi 
bulmak mümkün olmamıştır. Diğer yandan bu eserlerdeki mektup veya 
elçi yoluyla evlilik akdi inşa etme örneklerinin meseleye ışık tutacağı 
açıktır. Bu çerçevede çalışmanın kaynakları arasında yer alan klasik fürû-i 
fıkıh kitapları merkeze alınmıştır. Bunun yanında el-Ahvâlü’ş-şahsiyye, 
el-Ahkâmu’l-üsra ve İslam Aile Hukuku unvanlı yeni eserler titiz bir şekilde 
incelenmiştir. Fakat bu eserlerde mesele hakkında kısmı� bazı değerlen-
dirmeler hariç, geniş bir bilgiye rastlanmamıştır. Bununla birlikte son 
yıllarda kaleme alınan bazı çalışmaların yazımıza doğrudan veya dolaylı 
olarak benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Hükmü icrâi’l-‘ukûd bi-vesâili’l-ittisâli’l-hadîse, Muhammed Ukle 
I�brahim tarafından kaleme alınan kitap yeni iletişim araçları çerçeve-
sinde genel akidler hakkında bilgi vermektedir. Tabiatıyla çalışma konu-
muzla ilgili de bazı bilgiler sunmaktadır.

2. “I�slâm Hukukunda Modern I�letişim Araçları ile Yapılan Akitler 
(Batı Hukuku ile Mukayeseli Olarak)” I�brahim Kâfi Dönmez’in telifi olan 

2 I�brahim Yılmaz, “I�slâm Aile Hukukuna Göre I�nternet Ortamında Nikâh Akdinin (Evlenme 
Sözleşmesinin) Kuruluşu”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi 23 (2014), 60.
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bu makalede de yeni iletişim araçları bağlamında akid nazariyesine temas 
edilmektedir.

3. “I�slâm Aile Hukukuna Göre I�nternet Ortamında Nikâh Akdinin 
(Evlenme Sözleşmesinin) Kuruluşu” I�brahim Yılmaz tarafından kaleme 
alınan makalede doğrudan çalışma konumuz hakkında kıymetli bilgiler 
verilmekte ve değerlendirmelerde bulunulmaktadır.

4. “Meşrûiyyetü ukûdi’z-zevâc bi’l-kitâbeti abra’l-internet” Muham-
med Halef Muhammed Benı� Selâme’nin hazırladığı bu makalede internet 
yoluyla evlilik akdinin meşru olduğu fikri işlenmektedir.

Bu çalışmalarla bizim yazımız arasında yöntem, kaynak, değerlen-
dirme ve sonuç açısından bazı farklılıklar bulunmasından ötürü bu çalış-
mayı yaptık. Bu çerçevede cevabı aranan temel soru dijital araç ve imkân-
larla yapılacak evlilik akdinin fıkhı� açıdan geçerli olup olmadığıdır.

1. Fıkıh Doktrininde Akid Teorisi

Akid sözlükte, bir şeyin iki ucunu bir araya getirmek, sağlamlaştırmak, 
toplamak, düğümlemek ve sözleşmek3 gibi anlamlara gelir. ŞerꜤı� ıstılahta, 
bir tasarrufun cüzlerini îcâb-kabûlle şerꜤan bağlamak4 şeklinde tanımla-
nabilir. Mecelle’de ise tarafeynin bir hususu iltizam ve taahhüt etmeleridir 
ki îcâb-kabûl irtibatından ibarettir,5 şeklinde tanımlamaktadır.6 Buna 
göre akdin kurulabilmesi için asıl olan irade beyanıdır. I�câb-kabûl olarak 
ifade edilen irade beyanı yanında taraflar ve akdin konusunun bulunması 
şarttır.7 Hanefı� mezhebi sadece irade beyanını kabul etmiş, diğer fakihler 
ise her üçünün akdin rüknü olduğunda birleşmiştir.8 Bu bilgiler ışığında 

3 Ebû Nasr I�smail b Hammad Cevherı�, es-Sıhâh tâcu’l-luga ve sıhâhu’l-‘Arabiyye (Beyrut: Dâ-
ru’l-I�lm li’l-Melâyı�n, 1987), 2/510-511; Mahmut Samar, İslam Hukukunda Akitlerin Birleş-
tirilmesi (Safkateyn) Yasağı ve Günümüz Finans Uygulamalarına Etkisi (Konya: Necmettin 
Erbakan U� niversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2018), 9.

4 Ali b. Muhammed eş-Şerı�f Cürcânı�, et-Ta‘rîfât (Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 2007), 139.
5 Mustafa Ahmed Zerkâ, el-Medhalü’l-fıkhiyyu’l-ʻÂm (Dımaşk: Dâru’l-Kalem, 2004), 1/381.
6 Çeşitli tanımlar için bk. Hasan Şahin, Akidlerde Muhayyerlik Teorisi (Samsun: Ondokuz Ma-

yıs U� niversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2016), 9-10.
7 Orhan Çeker, İslam Hukukunda Akidler (Konya: Tekin Kitabevi, 2014), 3; Mehmet Erdoğan, 

Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü (I�stanbul: Ensar Neşriyat, 2005), 19. 
8 Ebû Bekir Muhammed Serahsı�, el-Mebsût (Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 1989), 13/24; Muham-

med Mustafa Şelebı�, el-Medhal fi’l-fıkhi’l-İslâmî (Beyrut: Dâru’l-CâmiꜤiyye, 1985), 418; Mu-
hammed Ukle I�brahim, Hükmü icrâi’l-‘ukûd bi-vesâili’l-ittisâli’l-hadîse (Amman: Dâru’z-Ziyâ 
li’n-Neşr ve’t-Tevzı�Ꜥ, 1986), 25.
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klasik dönemde akdin, genellikle bir mecliste iki kişinin özgür irade beya-
nıyla bir konu üzerinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

Akid, insanlığın şahit olduğu en eski hukukı� işlemlerden biridir. 
Ayette “Ey iman edenler! Akidlerin gereğini yerine getiriniz.”9 buyrularak 
akdin Müslümanların hayatındaki önemi vurgulanmıştır. Geleneksel 
iletişim araçları sınırlı iken yakın geçmişte telsiz, telgraf ve telefon derken, 
internetin yaygınlaşmasıyla sınırlar kalkmış, dolayısıyla uzaklar yakın 
olmuştur. I�nternet, bilgi ve belgelerin akışına imkân vererek bilgisayar 
ağlarını birbirine bağlayan uluslararası bir ağ10 şeklinde tarif edilebilir. 
Çeşitli internet tanımlarında sürekli bilgisayara vurgu yapılsa da artık bu 
ağ telefon ve tablet üzerinden de yoğun bir şekilde sağlanmaktadır.

I�nternet sayesinde farklı mekânlarda bulunan insanlar, bir diğer 
ifadeyle gaipler arasında yapılan akidler günümüzde elektronik sözleşme 
olarak isimlendirilmektedir. Elektronik sözleşmede akdin her iki tara-
fının veya birinin irade beyanı muhataba yazılı, sesli veya görüntülü-sesli 
olarak iletilmektedir.11 Bu tür sözleşmelerin klasik sözleşmelerle ortak ve 
farklı yönleri bulunmaktadır. I�câb-kabûl, taraflar, akdin konusu, geçmişte 
olduğu gibi günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Bu hususlarda kayda 
değer bir farklılık bulunmamaktadır.

Meclis birliği konusunda ise zikre değer bir farklılık bulunduğu 
aşikârdır. Halen fizikı� meclislerde akid işlemi gerçekleşse de sanal ortam-
larda ticaretin, dolayısıyla sözleşmelerin yapıldığı, bilhassa da küresel 
salgınla birlikte giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Geçmişte mektup ve 
elçi yoluyla akid yapmaya kimi fakihlerin cevaz vermiş olması yeni iletişim 
araçlarıyla da sözleşme yapmanın I�slam hukuku açısından geçerli olabi-
leceği şeklinde değerlendirilmektedir. Çünkü modern hukukta da akdin 
kurulması bir süreç olarak nitelenerek bu sürecin kabûlle tamamlanana 
kadar devam edeceği ifade edilmiştir.12 Nikâh akdi konusunda tartışma 
bulunsa da rızâi, yani sadece tarafların onayına bağlı akidlerin telefon gibi 

9 el-Mâide 5/1.
10 Alaeddin b. Abdurrezzâk Cango, et-Tekâbüz fî’l-fıkhi’l-İslâmî ve eseruhû ale’l-buyûꜤi’l-muâsı-

ra (Amman: Dâru’n-Nefâis, 2004), 334; Yılmaz, “I�nternet Ortamında Nikâh Akdi”, 61.
11 Yılmaz, “I�nternet Ortamında Nikâh Akdi”, 63; Turan Şahin, “Elektronik Sözleşmelerin Ku-

ruluşuna I�lişkin I�rade Beyanları ve Bu Beyanların Geri Alınması”, Türkiye Barolar Birliği 
Dergisi 95 (20111), 332; Mâcit Muhammed Süleyman Ebe’l-Hayl, el-Akdü’l-elektrûnî (Riyad: 
Mektebetü’r-Rüşd, 2009), 15-20.

12 Şahin, “Elektronik Sözleşmelerin Kuruluşuna I�lişkin I�rade Beyanları”, 358.
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iletişim araçlarıyla gerçekleşmesinin önünde herhangi bir engel bulun-
mamaktadır.13

2. Nikâh Akdi
Arapça nikâh, zevâc kavramları ve bunların türevleri evlilik anla-

mında kullanılmaktadır.14 Nikâh lügatte, birleştirme ve birbirine katma15 
gibi manalara gelir. ŞerꜤı� örfte ise akit ve cinsel ilişki16 anlamına gelir. Dinı� 
naslarda hangi anlamın gerçek manada geçtiği noktasında tartışma varit 
olmuştur.17 ŞerꜤı� ıstılahta nikâhın pek çok tanımı bulunmaktadır. O� zellikle 
Hanefı� fıkıh kaynaklarındaki kayıtlara göre nikâh akdi şu şekilde tanım-
lanmaktadır: Kadından istimtâ‘ mülkiyeti elde etmeye yarayan kasıtlı bir 
akittir.”18 Eşlerin meşrû ölçülerde birbirlerinden istifade etmelerini mubah 
kılan akittir19 tarifi klasik tanımın bir yansıması niteliğindedir. Bu tanım-
larda nikâhın akid yönünün güçlü bir şekilde vurgulandığı görülmektedir. 
Günümüzde yapılan tanımlarda ise akid yönü yanında işlevi de dikkate 
alınmıştır. Birbirleriyle evlenmelerine hukuken herhangi bir engel bulun-
mayan erkekle kadının sürekli manada bir yaşam ortaklığı kurmak üzere 
aralarını birleştiren ve bunun için karşılıklı hak ve sorumluluklar tayin 
eden bağ20 tanımı bunu ifade etmektedir.

13 Çeker, İslam Hukukunda Akidler, 45/46.
14 Fahrettin Atar, “Nikâh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (I�stanbul: TDV Yayınla-

rı, 2007), 33/112; Abdulkerim Zeydan, el-Mufassal fî ahkâmi’l-mer’e ve’l-beytü’l-müslim 
fî’ş-şerî‘ati’l-İslâmiyye (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1993), 6/9.

15 Necmeddin Ebû Hafs O� mer b. Muhammed Nesefı�, Tılbetü’t-talebe fî’l-ıstılâhâti’l-fıkhiyye 
(Beyrut: Dâru’n-Nefâis, 1995), 124; Cürcânı�, et-Ta‘rîfât, 220-221.

16 Abdurrahman Cezı�rı�, Kitâbu’l-fıkh ‘ale’l-mezâhibi’l-erba‘a (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2003), 4/3.
17 bk. Fatih Çinar, “Şer’ı� Naslar Bağlamında Nikâh Lafzı ve Fıkhı� Tesiri”, Mütefekkir Aksaray 

Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 7/13 (2020), 225-240.
18 Osman b. Ali Zeylaı�, Tebyînu’l-hakâik şerhu Kenzi’d-dakâik (Bulak: Matbaʻatü’l-Kübra’l-Emı�-

riyye, 1313-1315), 2/94; Kemâleddı�n Muhammed b. Abdulvâhid I�bnü’l-Hümâm, Fethu’l-ka-
dîr (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 2003), 9/58.

19 Abdulazı�z Musa A� mir, el-Ahvâlü’ş-şahsiyye fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye fıkhen ve kazâen: ez-zevâc 
(Kahire: Dâru’l-Fikri’l-Arabı�, 1984), 9; Zeydan, el-Mufassal, 6/11; Muhammed Ebû Zehra, 
Muhâdarâtü fî ‘akdi’z-zevâc ve âsârih (Kahire: Dâru’l-Fikri’l-Arabı�, 1971), 43; Vehbe Zuhaylı�, 
el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuh (Dımaşk: Dâru’l-Fikr, 1985), 29-30; Abdulvehhâb Hallâf, Ahkâ-
mu’l-ahvâli’ş-şahsiyye fî’ş-şerî‘ati’l-İslâmiyye (Kuveyt: Dâru’l-Kalem, 1990), 15; Muhammed 
Muhyiddı�n Abdulhamid, el-Ahvâlu’ş-şahsiyye fî’ş-şerî‘ati’l-İslâmiyye (I�stanbul: el-Mektebe-
tü’l-Hanı�fiyye, ts.), 12.

20 Bu manayı ifade eden kaynaklar için bk. Halil Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlen-
me (Konya: Selçuk U� niversitesi Basımevi, 1988), 26; Ahmet Yaman, İslâm Aile Hukuku 
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Nikah akdi yapmak, yani evlenmek ve yuva kurmak kadim bir 
geçmişe sahiptir, zira ailenin insanlıkla birlikte var olduğu bilinmektedir. 
Nitekim ilk insan olan Hz. A� dem’e eş olması için Havva yaratılmıştır. 
Ayette, “Huzura ermeniz için size kendi içinizden eşler yaratıp aranızda 
sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun delillerindendir.”21 buyrulması eşin 
aile içindeki konumunu göstermesi bakımından kayda değerdir. “Şüphesiz 
biz, senden önce de rasuller gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik.”22 
ayeti bütün peygamberlerin yuva kurduğunu göstermektedir. Bir diğer 
ifadeyle evlilik, Peygamber sünnetidir.23 “Sizden bekâr olanları, kölele-
rinizden ve cariyelerinizden durumu münasip olanları evlendirin. Eğer 
yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir.”24 ayeti ise evliliğin Allah 
Teâlâ’nın emri olduğunun dayanağıdır. Hadis kaynaklarında da nikâhı 
tavsiye eden birçok rivayet bulunmaktadır. “Ey gençler topluluğu sizden 
evlenmeye gücü yetenler evlensin! Zira evlilik gözü haramdan, iffeti fena-
lıktan daha iyi korur. Evlenmeye imkânı bulunmayanlar oruç tutsun, 
şüphesiz oruç, şehveti kırar.”25 hadisi onlardan biridir.

Söz konusu şerꜤı� naslara temas eden I�bn Kudâme (ö. 620/1223) 
Müslümanların evliliğin meşrû olduğu noktasında icmâ ettiğini zikret-
miştir.26 Esasında nikâh akdi muâmelâta dair bir konudur. O� te yandan 
onun zatı itibariyle ibadete benzediği ifade edilmiştir. I�bn Kayyim el-Cev-
ziyye’nin (ö. 751/1350) vurguladığı gibi evlilik akdi mescitte yapılabil-
mektedir, aksine alış-veriş akdi mescitte yapılamaz.27 Bu sebeple nikâh ve 

(I�stanbul: I�FAV Yayınları, 2012), 31; Muhammed Ebû Zehra, el-Ahvâlu’ş-şahsiyye (Kahire: 
Dâru’l-Fikri’l-Arabı�, 1957), 17.

21 er-Rûm 30/21.
22 er-Ra‘d 13/38.
23 Muhammed el-Cevziyye I�bn Kayyim, Zâdu’l-me‘âd fî hedyi hayri’l-‘ibâd, thk. Şuayb el-Ar-

naût-Abdulkâdir el-Arnavut (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1994), 4/229-230.
24 en-Nûr, 24/32.
25 Abdullah b. Abdurrahman Dârimı�, es-Sünen (Riyad: Dâru’l-Muğnı�, 2000), “Nikâh”, 2; Muham-

med b. I�smâil Buhârı�, Sahîhu’l Buhârî (Beyrut: Dâru I�bn Kesı�r, 1993), “Nikâh”, 2; Ebu’l-Hü-
seyin Müslim, Sahîhu Müslim (Kahire: Dâru I�hyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, 1991), “Nikâh”, 1; Ebû 
Abdullah I�bn Mâce, Sünen (Beyrut: Dâru’l-Risâleti’l-A� lemiyye, 2009), “Nikâh”, 1; Ebû I�sa 
Tirmizı�, Sünenü’t-Tirmizî (Şirketü Mektebeti ve Matba‘ati Mustafâ el-Bâbı�, 1962), “Nikâh”, 
1; Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şu‘ayb Nesâı�, Sünenü’n-Nesâî (Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, ts.), 
“Nikâh”, 3.

26 Muvaffakuddı�n I�bn Kudâme, el-Muğnî, thk. Abdullâh b. Abdulmuhsin Türkı�-Adulfettâh Mu-
hammed el-Hulû (Riyad: ‘A� lemu’l-Kütüb, ts.), 9/340.

27 Muhammed el-Cevziyye I�bn Kayyim, İ‘lâmu’l-muvakkı‘în ‘an Rabbi’l-‘âlemîn (Beyrut: Dâ-
ru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 1996), 3/102.
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onunla ilişkili meseleler bazı fürû-i fıkıh kaynaklarında ibâdât konusunun 
devamında ele alınmıştır. Nitekim Zeylaı� (ö. 743/1343), evlenmenin nafile 
ibadetlerle iştigal etmekten evla olduğunu belirtmiştir.28

Online, bir diğer ifadeyle yeni iletişim araçlarıyla kurulacak nikâh 
akdinin hükmünü tespit edebilme adına klasik nikâh akdinin kuruluşun 
temas etmek gerekmektedir. Böylelikle tartışma problemimize zemin 
oluşturarak sağlıklı bir karara varmak mümkün olabilecektir. Konuyu 
mecrasından çıkarmama adına klasik dönmemdeki nikâh akdinin rükûn-
ları ve koşulan şartlarına öz bir şekilde açıklık getirilecektir.

2.1. Nikâhın Rükûnları

Rükûn, bir şeyin mevcudiyetinin kendi varlığına bağlı olmasının 
yanında onun mahiyetinden bir cüz teşkil eden unsur29 olarak tarif edilir. 
Nikâh akdinde ı�câb-kabûlün temel rükûn olduğunda I�slam fakihleri 
arasında görüş birliği bulunmaktadır. Çeşitli fıkıh kaynaklarında ı�câb-
kabûl yanında zevc/erkek, zevce/kadın, veli, şahit ve mehrin de rükûn 
olarak telakki edildiği görülmektedir.30 Konu hakkında fakihlerin görüş-
leri şu şekildedir:

Hanefı� fakihler nikâh akdinin rüknü olarak sadece ı�câb-kabûlü 
muteber görmüştür.31 Mâlikı� fakihler ı�câb-kabûle zevc, zevce, veli ve mehri 
ilave ederek rükûnları beş olarak beyan etmiştir.32 Râfiı� (ö. 623/1226)33 

28 Zeylaı�, Tebyînu’l-hakâik, 2/94. Ayrıca bk. Bedreddin Muhammed b. Ahmed Aynı�, el-Binâ-
ye şerhu’l-Hidâye, thk. Emin Sâlih Şâban (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 2000), 5/3; I�b-
nü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, 3/175.

29 A� mir, el-Ahvâlü’ş-şahsiyye, 30; Zeydan, el-Mufassal, 6/80; Zekiyyüddin Şaban, Usûlü’l-fık-
hi’l-İslâmî (I�stanbul: el-Mektebetü’l-Hanı�fiyye, ts.), 251; Erdoğan, Terimleri Sözlüğü, 484.

30 Zuhaylı�, el-Fıkhu’l-İslâmî, 7/36.
31 Ebu’l-Huseyin Ahmed b. Muhammed Kudûrı�, Muhtasaru’l-Kudûrî fi’l-fıkhi’l-Hanefî, thk. 

Kâmil Muhammed Muhammed ʻUveyda (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 1997), 145; 
Alâeddı�n Semerkandı�, Tuhfetü’l-fukahâ (Beyrut: Dâru’l-Maʻrife, 1984), 2/118; Serahsı�, 
el-Mebsût, 5/15; Burhâneddin Ali Mergı�nânı�, el-Hidâye şerhu Bidâyeti’l-mübtedî (Dımaşk: 
Dâru’l-Farfûr, 2006), 1/577; Abdullah b. Mahmud Mevsılı�, el-İhtiyâr li-ta‘lîli’l-Muhtâr, thk. 
Beşşâr Bekrı� Arabı� (Dımaşk: Dâru Kubâ, ts.), 2/96.

32 Ebû Abdullah Muhammed b. Yusuf Mevvâk, et-Tâc ve’l-iklîl li-Muhtasarı Halîl (Riyad: Dâru 
A� lemi’l-Kütüb, 2003), 5/43; Ebu’l-Hasan Ali b. Abdüsselam Tusûlı�, el-Behce fî şerhi’t-Tuhfe 
(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 1998), 1/377.

33 Ebu’l-Kâsım Abdulkerim b. Muhammed Râfiı�, el-ʻAzîz şerhu’l-Vecîz, thk. Ali Muhammed 
Muʻavvaz-A� dil Ahmed Abdülmevcûd (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 1997), 7/492.
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ve Nevevı� (ö. 676/1277)34 gibi Şâfiı� fakihler ı�câb-kabûl, zevc, zevce ve veli 
şeklinde dört rükûn tayin etmiştir. Zekeriyya el-Ensârı� (ö. 926/1520)35 
ve Şirbı�nı� (ö. 977/1570)36 ise şahidi de ekleyerek toplamda beş rükûn 
zikretmiştir.

Hanbelı� fakihlerin de konu hakkında görüş ayrılığı yaşadığı anlaşıl-
maktadır. Ebu’l-Ferec I�bn Kudâme (ö. 682/1283)37 ve Burhâneddin b. 
Müflih (ö. 884/1479)38 gibi Hanbelı� fakihler39 evlilik akdinin rüknünün 
-Hanefı�ler gibi- sadece ı�câb-kabûl olduğu fikrinde birleşmiştir. Haccâvı� (ö. 
968/1560),40 Buhûtı� (ö. 1051/1641)41 ve I�bn Useymı�n (ö. 1421/2001)42 
gibi Hanbelı� fakihler zevc, zevce, ı�câb-kabûl şeklinde üç rükûn zikret-
miştir.

I�câb-kabûlün, akdin aslı� tarafları olan kadın ve erkeği gerektirdiği 
dikkate alındığında rükûnların üç tane olduğu söylenebilir.43 Bu itibarla 
Hanefı� fakihlerin ı�câb-kabûl yanında tarafları yani zevc ve zevceyi de şart 
koştuğu rahatlıkla ifade edilebilir.44 Zaten Hallâf’ın (ö. 1956) da kaydet-
tiği gibi ı�câb-kabûl nikah akdinin taraflarının bulunmasını zorunlu 

34 Ebû Zekeriyyâ Nevevı�, Ravzatü’t-tâlibîn ve ̒ umdetü’l-müttakîn, thk. Züheyr eş-Şâvı�ş (Beyrut: 
el-Mektebetü’l-I�slâmı�, 1991), 7/36.

35 Ebû Yahyâ Zekeriyyâ b. Muhammed Zekeriyya el-Ensârı�, Esne’l-metâlib şerhu Ravzi’t-tâlib 
(Kahire: Dâru’l-Kitâbi’l-I�slâmı�, 1313), 3/118-125.

36 Muhammed b. Ahmed el-Hatı�b Şirbı�nı�, Muğni’l-muhtâc ilâ ma‘rifeti me‘âni elfâzi’l-Minhâc, 
thk. Ali Muhammed Mu‘avvid-A� dil Ahmed Abdulmevcûd (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 
2000), 4/226.

37 Ebu’l-Ferec Abdurrahman I�bn Kudâme, eş-Şerhu’l-kebîr ʻalâ metni’l-Mukniʻ (Beyrut: Dâ-
ru’l-Kitâbi’l-Arabı�, 1983), 7/370.

38 Ebû I�shak Burhaneddin I�bn Müflih, el-Mübdiʻ fî şerhi’l-Mukniʻ (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-I�l-
miyye, 1997), 6/94.

39 Ebu’l-Hasan Merdâvı�, el-İnsâf fî maʻrifeti’r-râcih mine’l-hilâf ʻalâ mezhebi’l-İmâmi’l-mübec-
cel Ahmed b. Hanbel (Kahire: Matbaʻatü’s-Sünneti’l-Muhammediyye, 1955-1956), 8/45; 
Abdulkâdir b. O� mer eş-Şeybânı� I�bn Ebû Tağlib, Neylü’l-meârib bi-şerhi Delîli’t-tâlib, thk. Mu-
hammed Süleyman Abdullah el-Eşkar (Kuveyt: Mektebetü’l-Felâh, 1983), 2/43.

40 Ebu’n-Necâ Musa b. Ahmed Haccâvı�, el-İknâʻ fî fıkhi’l-İmâm Ahmed b. Hanbel (Beyrut: Dâ-
ru’l-Maʻrife, ts.), 3/167.

41 Mansûr b. Yunus Buhûtı�, er-Ravzü’l-mürbiʻ şerhu Zâdi’l-müstekniʻ (Riyad-Beyrut: Dâru’l-Mü-
eyyed-Müessesetü’r-Risâle, ts.), 511.

42 Muhammed b. Sâlih I�bn Useymı�n, eş-Şerhu’l-mümtiʻ ʻalâ Zâdi’l-müstakniʻ (Demmam: Dâru 
I�bni’l-Cevzı�, 1422), 12/36.

43 Zeydan, el-Mufassal, 6/80.
44 O� mer Korkmaz, “Osmanlı Uygulamaları Işığında Küçüklerin Evlendirilmesi ve Veli I�zinsiz 

Nikâh”, Bilimname 37 (Ocak 2019), 455.
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kıldığından fakihler sı�ga ifadesiyle yetinmiştir.45 Buna göre Hanefı� ve 
Hanbelı� fakihlerin görüş birliği içinde olduğu sonucuna varılır. Veli, şahit 
veya mehri şart koşan kimi Mâlikı� ve Şâfiı� fakihlerin ise çerçeveyi geniş-
lettiği anlaşılmaktadır. Son tahlilde ı�câb-kabûl, zevc ve zevce konusunda 
bütün müctehidler nazarında görüş birliği olduğu aşikârdır. Bu sebeple 
veli ve şahidin nikâh akdinin sıhhat şartı kısmında ele alınmasının daha 
doğru olacağı kanaatindeyiz.

2.2. Nikah Akdinin Şartları

Şart şöyle tanımlanır: Bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olmakla 
birlikte onun mahiyetinden herhangi bir cüz oluşturmayan unsurdur.46 
Nikâh akdinin şartları inꜤikâd, sıhhat, lüzûm ve nefâz olmak üzere dört 
kısımda ele alınmaktadır. Lüzûm ve nefâz şartı doğrudan sıhhat şartı 
kapsamında değerlendirilebileceğinden ayrı bir başlık altında ele alınma-
mıştır.

2.2.1. İnꜤikâd Şartları

Nikâh akdinin kuruluş ve tamamlanmasındaki temel öğeler olması 
hasebiyle inꜤikâd şartları kurucu temel unsurlar olarak nitelenmektedir.47 
Bunlar Kâsânı�’nin (ö. 587/1191) de ifade ettiği gibi akdin taraflarına 
dönük ehliyet ve mekân/meclis olmak üzere iki başlık altında toplana-
bilir.48

2.2.1.1. Nikâh Ehliyeti

Kadın ve erkeğin nikâh ehliyetine sahip olabilmesi için âkıllı ve bâliğ 
olması lazımdır. Bu sebeple küçüklük ve mecnunluk gibi aklı� yetkinliğe 
mâni olan vasıflardan hali olmaları gerekmektedir.49 Bazı fakihlere göre 
nikâh ehliyeti inꜤikâd değil, sıhhat şartıdır.50

45 Hallâf, Ahkâmu’l-ahvâli’ş-şahsiyye, 22.
46 Şaban, Usûlü’l-fıkh, 252. Ayrıca bk. Mahmut Samar, Akitlerde Şart Hürriyeti (Kahramanma-

raş: Samer Yayınları, 2020), 20-22.
47 Nuri Kahveci, İslâm Aile Hukuku (I�stanbul: Hikmetevi Yayınları, 2014), 103; Yaman, İslâm 

Aile Hukuku, 40. 
48 Alâeddı�n Kâsânı�, Bedâi‘u‘s-sanâi‘ fî tertîbi’ş-şerâi‘ (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 1986), 

2/232.
49 O� mer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu (I�stanbul: Bilmen Yayı-

nevi, 1985), 2/27.
50 Zuhaylı�, el-Fıkhu’l-İslâmî, 7/179.
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Hanefı� fakihlere göre yetişkin kızın kendi kendisinin veya bir başka-
sının nikâhını akdetme salahiyeti bulunmaktadır.51 Cumhur ise aksi 
görüşte olup, kadının, kendi kendinin veya bir başkasının nikâh akdini 
yapamayacağı görüşündedir.52 Buna göre cumhur nazarında kadın değil, 
veli nikâh akdinin tarafı olabilir. Onlar görüşlerini, “Bir kadın bir kadını 
veya kendi kendisini evlendirmesin. Çünkü zâniye kendisini evlendirendir.”53 
rivayetiyle temellendirmeye çalışmışlardır.54

2.2.1.2. Meclis Birliği

Meclis birliği, bilhassa bütün fakihler tarafından şart koşulmuştur. 
Diğer yandan kabulün fevrı� olup olmayacağı hususunda tartışma yaşan-
mıştır. Hanefı�lere göre meclis dağılmadıkça veya ı�câba olumsuz cevap 
verilmedikçe kabûl terâhı� olabilir 55 Hanbelı� fakihler bu hususta Hanefı�ler 
gibi düşünmektedir.56 Şâfiı�ler kabûlün fevrı� olması gerektiğini belirt-
miştir. Ancak Nevevı� ı�câb-kabûl arasına az bir fasılanın girmesinin sakın-
cası olmadığını ifade etmiştir.57 Mâlikı�ler de aynı görüşü paylaşmıştır.58

I�nꜤikâd şartları çerçevesinde günümüz I�slam Aile Hukuku konulu 
eserlerinde dört veya beş madde sıralandığı görülmektedir. Bunlar 
ı�câbın kabûlle neticelenmesi, teklif ve cevabın kadın ve erkek tarafından 

51 Ebû Bekir Ahmed b. Ali Cessâs, Muhtasaru İhtilâfi’l-‘ulemâ, thk. Abdullah Nezı�r Ahmed 
(Beyrut: Dâru’l-Beşâiri’l-I�slâmiyye, 1995), 2/250; Ebû Bekir Ahmed b. Ali Cessâs, Şer-
hu Muhtasari’t-Tahâvî, thk. I�smetullâh I�nâyetullâh Muhammed vd. (Beyrut-Medine: Dâru 
Beşâiri’l-I�slâmiyye-Dâru’s-Sirâc, 2010), 4/278; Mevsılı�, el-İhtiyâr, 2/106.

52 Ebû Muhammed I�bn Hazm, el-Muhallâ bi’l-âsâr, thk. Abdulğaffâr Süleyman el-Bendârı� 
(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 2003), 9/31; I�bn Kudâme, el-Muğnî, 9/344; Ebu’l-Abbas 
Karâfı�, ez-Zahîre (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-I�slâmı�, 1994), 4/201; Ebu’l-Abbas Takıyyüddin I�bn 
Teymiyye, Mecmûʻu’l-fetâvâ (Medine: Mecmaʻu’l-Meliki Fehd, 2004), 32/103.

53 I�bn Mâce, “Nikâh”, 15; Ali b. O� mer Dârekutnı�, Sünen, thk. Şuʻayb el-Arnaût vd. (Beyrut: Mü-
essesetü’r-Risâle, 2004), 4/325; Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyin Beyhakı�, es-Sünenü’l-kübrâ, 
thk. Abdulkâdir Atâ (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 2003), 7/177.

54 I�bn Kudâme, el-Muğnî, 9/344; Şemseddin Muhammed Zerkeşı�, Şerhu’z-Zerkeşî ʻalâ Muhtasa-
ri’l-Hırakî, thk. Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrı�n (Riyad: Mektebetü’l-Ubeykân, 1993), 5/39. 

55 Kâsânı�, Bedâi‘, 2/232; Hallâf, Ahkâmu’l-ahvâli’ş-şahsiyye, 24.
56 I�bn Kudâme, el-Muğnî, 9/463; Alaeddin Ali b. Muhammed I�bnü’l-Lahhâm, el-İhtiyârâtu’l-fık-

hiyye min fetâvâ Şeyhi’l-İslâm İbn Teymiyye, thk. Muhammed Hâmid el-Fakı� (Kahire: Mat-
ba‘atu’s-Sünneti’l-Muhammediyye, 1950), 203.

57 Nevevı�, Ravzatü’t-tâlibîn, 7/38-39.
58 Ebu’l-Kâsım Muhammed b. Ahmed I�bn Cüzey, el-Kavânînü’l-fıkhiyye (b.y.: y.y., ts.), 131.
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işitilmesi ve son olarak ı�câb-kabûl arasına fasıla girmemesi şeklindedir.59 
Bu şartlara açıklık getiren Hallâf, esasında bunların tamamının tarafların 
rızaları noktasında önem arz ettiğini belirtir.60

2.2.2. Sıhhat Şartları

Nikâh akdinin sıhhat şartları bağlamında sistematik aile hukuku 
konulu çalışmalarda kadının rızası, veli, şahit ve evlilik manisi bulunma-
ması, nikâhın geçici olmaması ve denklik gibi muhtelif şartlar61 sıralan-
dığı görülmektedir. Bu eserlerde birbirinden farklı şartların sıralanma-
sında muhtelif fakihlerin görüşlerini belirleyici olmaktadır. Nitekim veli 
ve şahidi akdin rüknü olarak telakki eden fakihlere göre bunlar sıhhat 
şartı olmaz. Keza denkliği lüzûm şartı olarak zikreden fakihlere göre de 
denklik sıhhat şartı değildir. Veliyi ne rükün ne de sıhhat şartı olarak kabul 
etmeyen fakihlere göre durum aynıdır. Bu başlık altında veli, kadının 
rızası ve şahit konularına temas edilecektir. Evlilik mânisi bulunmaması 
(muharremât) gibi tartışma konumuza doğrudan etki etmeyecek husus-
lara değinilmeyecektir.

2.2.2.1. Veli

Kimlerin veli olacağı veya velide aranacak şartlar konumuzla 
doğrudan bağlantılı olmadığından burada sadece velinin sıhhat şartı olup 
olmadığı hususu ele alınacaktır. Fakihlerin cumhuruna göre velisiz nikâh 
akdi yapılamaz. Aynı şekilde Ebû Yusuf (ö. 182/798) ve I�mam Muhammed 
(ö. 189/805) de bu görüşü benimsemiştir.62

Veliyi nikâh akdinin rüknü veya sıhhat şartı olarak kaydeden âlimler, 
“Velisiz nikâh yoktur.”63 hadisini delil getirmiştir. Ayrıca “Hangi kadın, veli-
sinin izni almadan nikâhlanırsa onun nikâhı bâtıldır, onun nikâhı bâtıldır, 

59 O� mer Süleyman Aşkar, Ahkâmu’z-zevâc fî davi’l-Kitâp ve’s-Sünne (Beyrut: Dâru’n-Nefâis, 
1997), 81-84; Zeydan, el-Mufassal, 6/97-102. 

60 Hallâf, Ahkâmu’l-ahvâli’ş-şahsiyye, 25.
61 Hallâf, Ahkâmu’l-ahvâli’ş-şahsiyye, 26; Zeydan, el-Mufassal, 6/102-107; Kahveci, İslâm Aile 

Hukuku, 111; Yaman, İslâm Aile Hukuku, 49-50.
62 Ebû Bekir Ahmed b. Ali Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, thk. Muhammed es-Sâdık Kamhâvı� (Bey-

rut: Dâru I�hyâi’t-Türâsi’l-ʻArabı�-Müessesetü’t-Târı�hi’l-ʻArabı�, 1992), 2/101.
63 Ahmed b. Muhammed Ahmed b. Hanbel, el-Müsned (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1995-

2001), 32/280, 282; Buhârı�, “Nikâh”, 37; I�bn Mâce, “Nikâh”, 15; Ebû Dâvud, “Nikâh”, 19; 
Tirmizı�, “Nikâh”, 14.
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onun nikâhı bâtıldır…”64 hadislerine dayanmışlardır.65 Buna göre cumhur, 
velisiz nikâhın geçersiz olacağını ifade eder.66 Bu görüş aynı zamanda 
birçok sahabı� ve fakihe dayandırılmıştır.67

Yetişkin kadının kendi nikâhını akdedebileceğini belirten başta Ebû 
Hanı�fe (ö. 150/767) olmak üzere birçok fakih ise veli veya iznini şart 
koşmamıştır. Ayrıca Şa‘bı� (ö. 104/722), Muhammed b. Sı�rı�n (ö. 110/729), 
Katâde (ö. 117/735) ve Zührı� (ö. 124/742) de veli iznini şart koşmamış-
tır.68 Ebû Hanı�fe, kendini evlendiren kızın mehrinin tam ve erkeğin kıza 
denk olması gerektiğini belirtmiştir.69 Hanefı�ler kadınların nikâh akdetme 
yetkisi olduğuna delil olarak Hz. A� işe’nin, kardeşi Abdurrahman’ın kızı 
Hafsa’yı evlendirmesi hadisesini70 nakleder. Onlara göre, “Velisiz nikâh 
yoktur.” hadisi malında tasarruf sahibi olan kadının veli mesabesinde 
olabileceği yorumuyla değerlendirilmelidir.71

Nikâhın lâzım, yani tarafları bağlayıcı olması ve fesihten uzak olması 
için erkeğin kadına denk olması gerekir.72 Fesih yetişkin kadının veya 
velinin kullanabileceği bir haktır. Fesih hakkını velinin kullanabilmesi 
için kadının, dengi olmayan biriyle evlenmesi veya mehrinin emsallerine 

64 Dârimı�, “Nikâh”, 11; I�bn Mâce, “Nikâh”, 15; Dârekutnı�, Sünen, 4/313. 
65 Ali b. Muhammed b. Habı�b Mâverdı�, el-Hâvi’l-kebîr (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 1994), 

9/39-40; Ebû Hâmid Gazzâlı�, el-Vasît fi’l-mezheb, thk. Ahmed Mahmud I�brâhim (Kahire: Dâ-
ru’s-Selâm, 1997), 5/58; I�bn Kudâme, el-Muğnî, 9/345; Râfiı�, el-ʻAzîz, 7/531; Ebû Zekeriyyâ 
Nevevı�, el-Mecmû‘ şerhu’l-Mühezzeb (Mısır: I�dâretü’t-Tıbâ‘ati’l-Münı�riyye, ts.), 16/148-149. 

66 Daha geniş bilgi için bk. Fatih Çinar, İslam Aile Hukuku Bağlamında İbn Kayyim el-Cevziy-
ye’nin Görüşleri (Adana: Çukurova U� niversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 
2019), 84-90.

67 Mâverdı�, el-Hâvî, 9/38.
68 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 2/101.
69 Yakûb b. I�brâhim Ebû Yûsuf, İhtilâfu Ebî Hanîfe ve İbn Ebî Leylâ, thk. Ebu’l-Vefâ el-Efgânı� (Ka-

hire: Matba‘atu’l-Vefâ, 1357), 175; Cessâs, Muhtasaru İhtilâfi’l-‘ulemâ, 2/247; Cessâs, Ahkâ-
mu’l-Kur’ân, 2/101; Serahsı�, el-Mebsût, 5/10; Muhammed Emin I�bn A� bidı�n, Reddü’l-muhtâr 
‘alâ’d-Dürri’l-muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1992), 4/153.

70 Muhammed b. el-Hasan Şeybânı�, el-Asl, thk. Muhammed Boynukalın (Beyrut: Dâru I�bn 
Hazm, 2012), 10/258; Muhammed b. el-Hasan Şeybânı�, Kitâbu’l-Hücce ‘alâ ehli’l-Medîne, 
thk. Seyyid Mehdı� Hasan el-Kı�lânı� (Beyrut: A� lemü’l-Kütüb, 1983), 3/111-112; Cessâs, Şerhu 
Muhtasari’t-Tahâvî, 4/266.

71 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 2/103.
72 Kâsânı�, Bedâi‘, 2/317; Hallâf, Ahkâmu’l-ahvâli’ş-şahsiyye, 28; Zuhaylı�, el-Fıkhu’l-İslâmî, 

7/87; Mehmet Dirik, “I�slâm Aile Hukukuna Göre Evlenmede Eşler Arasında Denklik”, İslâm 
Hukuku Araştırmaları Dergisi 26 (2015), 237.
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kıyasla az olması gerekir. Kızın fesih hakkını kullanabilmesi için velisinin 

onu dengi olmayan biriyle evlendirmiş olması şarttır. Buna göre fesih 

yetkisi fakihlere göre değişmektedir. Erkeğin kadına denk olması arandı-

ğından erkek, kendine denk olsun olmasın istediği kadınla nikahlanabi-

lir.73 Denklik bağlamında pek çok vasıf zikredilmiştir. Bunlar, “din, nesep, 

hasep, hürriyet, meslek, mal, yaş farkı ve kusurlardan hali olmak74 şeklinde 

sekize ulaşabilmektedir.

2.2.2.2. Şahitler

Şehadetin meşruiyetinde icmâ hasıl olmuştur.75 Bu itibarla fakihler 

şahit olmadan akdedilen nikâhın geçerli olmayacağı fikrinde birleşmiştir.76 

Bu fakihler arasında I�brâhim en-Nehaı� (ö. 96/714), Evzâı� (ö. 157/774), 

Hanefı�ler, Süfyân es-Sevrı� (ö. 161/778), I�mam Şâfiı� (ö. 204/820) ve 

Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) bulunmaktadır.77 Bu fakihler görüşlerini, 

“Velisiz ve iki âdil şahitsiz nikâh olmaz.”78 hadisine dayandırmıştır. Zührı�, 

I�bn Ebû Leylâ (ö. 148/765), Leys b. Sa‘d (ö. 175/791) ve I�mam Mâlik 

(ö. 179/795) şahidin değil, nikâhı ilan etmenin şart olduğu fikrini 

73 Kâsânı�, Bedâi‘, 2/320.
74 Cessâs, Muhtasaru İhtilâfi’l-‘ulemâ, 2/252; Kudûrı�, Muhtasaru’l-Kudûrî, 146-147; Mâverdı�, 

el-Hâvî, 9/101-105; Ebû O� mer Yusuf b. Abdullah I�bn Abdülber, et-Temhîd li-mâ fi’l-Muvatta 
mine’l-meʻânî ve’l-esânîd (Mağrib: Vezâretü Umûmi’l-Evkâf ve’ş-Şuûni’l-I�slâmiyye, 1967), 
19/163; Ebu’l-Hüseyin I�mrânı�, el-Beyân fî mezhebi’l-İmâmi’ş-Şâfiî (Cidde: Dâru’l-Min-
hâc, 2000), 9/198; I�bn Kudâme, el-Muğnî, 9/391; Haccâvı�, el-İknâʻ, 3/79; Buhûtı�, er-Rav-
zü’l-mürbiʻ, 517; Heyet, Hukuk-ı Aile Kararnâmesi, thk. Orhan Çeker (Konya: Mehir Vakfı 
Yayınları, 2016), md. 45-47; Fatih Çinar, “Nikâhta Denkliğe Konu Olan Vasıflar ve Bunların 
Fıkhı� Tesiri”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20/1 (2020), 269.

75 Muhammed Mustafa Zuhaylı�, Vesâilü’l-isbât fî’ş-şerîa‘ti’l-İslâmiyye (Dımaşk: Mektebetü Dâ-
ri’l-Beyân, 1983), 118. 

76 Ebu’l-Velı�d Muhammed b. Ahmed I�bn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid ve nihâyetü’l-muktesid 
(Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 1982), 2/17; I�bn Teymiyye, Mecmûʻu’l-fetâvâ, 33/158; Muham-
med el-Cevziyye I�bn Kayyim, İğâsetü’l-lehfân min mesâyidi’ş-şeytân (Beyrut: Dâru’l-Maʻrife, 
1975), 1/365.

77 I�bn Kudâme, el-Muğnî, 9/347; Ebû Abdullah Muhammed b. Ali Şevkânı�, Neylü’l-evtâr şerhu 
Münteka’l-ahbâr min ahâdîsi seyyidi’l-ehyâr, thk. I�sâmüddin es-Sabâbıtı� (Kahire: Dâru’l-Ha-
dı�s, 1993), 6/151.

78 Dârekutnı�, Sünen, 4/315.
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benimsemiştir.79 Bu fakihler görüşlerini, “Nikâhı ilan ediniz ve onun 
üzerine defler çalınız.”80 hadisiyle temellendirmiştir.

I�lanı şart koşan fakihlerin nezdinde ilan işlevi gereği şahit mesabesin-
dedir. Esasında bütün fakihlere göre şahidin var olduğu söylenebilir. Bu 
itibarla sır nikâh olarak ifade edilen aleniyetten ve şahitten uzak nikâhın 
geçerli olmayacağı izahtan varestedir.

2.3.2.3. Kadının Rızası

Nikâhın sıhhat kazabilmesi için kadının rızasının alınması şarttır. 
Dul kadının izni alınmadan evlendirilemeyeceği hususunda herhangi 
bir tartışma bulunmamaktadır.81 Bu sebeple yetişkin kızların durumuna 
açıklık getirmek yeterli olacaktır.

Ebû Hanı�fe, Evzâı�, Süfyân es-Sevrı�, Ahmed b. Hanbel, I�bn Teymiyye 
(ö. 728/1328) ve Şevkânı� (ö. 1250/1834) gibi pek çok fakih bekâr kızın 
zorlanmayacağı hususunda fikir birliği içindedir.82 Onlara göre “Bekârın 
(evlendirilmesi için) kendisinden izin istenir. Onun izni susmasıdır.”83 gibi 
rivayetler kızın rızasının alınmasını gerektirmektedir. Bu sebeple kendi-
sine denk olsa dahi kız, istemediği erkekle nikahlandırılamaz.84 Diğer 
yandan onlar kızın rızası alınmadan akdedilen nikâhın fâsid değil, mevkûf 
olacağı görüşündedir. I�zninin olması halinde akid sıhhat kazanarak nâfiz 
olur.85 Böylelikle nefâz şartı sağlanmış olur. I�bn Ebû Leylâ, Leys b. Sa‘d, 
I�mam Mâlik, I�mam Şâfiı�, Ahmed b. Hanbel -onun diğer görüşü- I�shak b. 
Râhûye (ö. 238/853) ve Hırakı� (ö. 334/946) ise velinin, izni olmaksızın 
kızı evlendirebileceği görüşündedir.86

79 Ebû O� mer I�bn Abdülber, el-İstizkâr (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 2002), 5/471; Serahsı�, 
el-Mebsût, 5/30-31; Bilmen, Hukukı İslamiyye, 2/32. 

80 I�bn Mâce, “Nikâh”, 20.
81 I�bn Teymiyye, Mecmûʻu’l-fetâvâ, 32/29, 40; Avaz b. Racâ el-ʻAvfı�, el-Velâyetü fî’n-nikâh (Me-

dine: el-Câmiatü’l-I�slâmiyye, 2002), 1/345. 
82 Serahsı�, el-Mebsût, 5/2; Kâsânı�, Bedâi‘, 2/241; I�bn Teymiyye, Mecmûʻu’l-fetâvâ, 32/22; 

Şevkânı�, Neylü’l-evtâr, 6/147.
83 Dârimı�, “Nikâh”, 13; Müslim, “Nikâh”, 66-67; Ebû Dâvud, “Nikâh”, 25; Tirmizı�, “Nikâh”, 18.
84 I�bn Kayyim, Zâdu’l-me‘âd, 5/89.
85 Cessâs, Şerhu Muhtasari’t-Tahâvî, 4/87; Şevkânı�, Neylü’l-evtâr, 6/147; Bilmen, Hukukı İsla-

miyye, 2/6; Zuhaylı�, el-Fıkhu’l-İslâmî, 7/84-85; Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Huku-
ku (I�stanbul: I�z Yayıncılık, 2014), 1/334.

86 I�bn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, 2/5; Şevkânı�, Neylü’l-evtâr, 6/147.
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Nikâh akdinin rükûnları ve şartları bağlamında buraya kadar aktar-
dıklarımızdan hareketle nikâh akdinin diğer akidlerden kısmen ayrış-
tığı söylenebilir. Nikâh akdinin ilan, şahit, resmiyet gibi birtakım şartlar 
ihtiva ettiğinden şeklı� akidlerden sayılmış olduğu yönündeki ibâreler87 
bu minvaldir. I�câb-kabûl ve taraflar cihetinden nikâh akdi diğer akid-
lerle örtüşmektedir. Diğer akidlerde bulunmayan veli, meclis birliği gibi 
bazı hususların nikâh akdinde olması, bununla birlikte bilhassa velinin 
üzerinde ittifak edilen meselelerden olmaması nikâhın temelde diğer 
akidlerle aynı kategoride değerlendirilmesi gerektiği şeklinde anlaşı-
labilir. Nitekim M. A� kif Aydın nikâh akdinde aranan şartlar ve bu akdin 
doğurduğu sonuçlar itibarıyla diğer akitlerden farklı olmadığını dile geti-
rir.88

3. Online Nikâh Akdi Sorunu
Günümüzdeki hızlı değişim ve dönüşümün kendisini en yoğun 

hissettirdiği alanlardan biri iletişimdir. Online kavramı doğrudan internet 
bağlantısı veya internet üzerinden bağlantı şeklinde tanımlanabilir. 
Elektronik veya internet üzerinden akid olarak nitelenebilecek online 
sözleşme pek çok internet uygulamasıyla kurulabilir. Bu uygulamaların 
isimleri hususu konu dışı olduğundan detaya girmiyoruz. Online nikâh 
akdinin yeni iletişim araçları olan elektronik posta, telsiz, telgraf, telefon 
ve internet gibi yazılı, sözlü veya sesli-görüntülü ortamlardaki uygula-
malarla olup olmayacağı son dönemlerde tartışma konusu olmuştur. 
Bu hususu açıklığa kavuşturmak için yukarıda geçen nikâh akdindeki 
unsurları, özellikle de şeklı� şartlar bağlamındaki şartları ele almak gerek-
mektedir. I�câb-kabûl, akdin konusu gibi hususlarda nikah akdi ile diğer 
akidler arasında birlik olması hasebiyle bu hususlara girmeyeceğiz. Bu 
sebeple meclis birliği, şahit ve veli meselesi bağlamında değerlendirme 
yapılacaktır.

3.1. Nikâh Akdinin Kuruluşu Açısından
3.1.1. Meclis Birliği Açısından

Tartışma konusuna doğrudan ışık tutacak klasik dönem meclis birliği 
kavramının ifade ettiği anlama açıklık getirmek gerekmektedir. Klasik 
dönemde meclis birliği çoğunlukla fizikı� olarak gerçekleşmekteydi. Kabûl 

87 Hayreddin Karaman, “Akid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (I�stanbul: TDV Yayın-
ları, 1989), 2/252.

88 Mehmet A� kif Aydın, Osmanlı Aile Hukuku (I�stanbul: Klasik Yayınları, 2017), 51.
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ise ya fevrı� (hemen) ya da terâhı� (bir süre veya meclis dağılana kadar 
gecikmeli) olurdu. Nikâhta meclis birliği kısmında geçtiği üzere Hanefı� 
ve Hanbelı� fakihler kabûlün terâhı� olabileceğini; Şâfiı�ler ise fevrı� olması 
gerektiğini belirtmektedir.

Hanefı� fakihlere göre akid mekânı, akdin kuruluş sürecini, yani ı�câb 
ile başlama, kabûl ile sonuçlanmayı ifade ettiğinden meclis birliğinden 
kasıt esasında zamandır. Bu sebeple akdin meclisi maddı� değil, hükmı�-
dir.89 Hanefı� fakihlerin evlilik gibi sözleşmelerde akdin mektup veya elçi 
yoluyla sağlanacağına cevaz vermeleri bu fikre binaendir. Buna göre 
akdin meclisi mektubun okunduğu veya elçinin konuştuğu ve şahidlerin 
huzurunda kabûlün gerçekleştiği yerdir. Mecelle’de de ifade edildiği üzere 
mükâtebe, muhataba gibidir, ilkesi bunun önünde bir engel bulunmadı-
ğını göstermektedir.

Klasik Hanefı� literatüründe bu yönde birçok sarih kayıt bulunmak-
tadır. O� rneğin Serahsı� (ö. 483/1090), Süleyman Peygamber’in Hüdhüd’ü 
Belkıs’a göndermesine temas ederek elçi yoluyla nikâh akdinin caiz oldu-
ğunu belirtir.90 Fizikı� meclis birliğini şart koşmanın nikâh oluşumuna 
mâni olacağını ifade eden Kâsânı� meclis birliğinin hükmı� olması gerek-
tiğini dile getirir.91 Yazışmanın konuşma mesabesinde olduğunu belirten 
I�bnü’l-Hümâm (ö. 861/1457), bir erkeğin evlilik teklifini mektup yoluyla, 
namzet olduğu kadına iletmesi, mektubu alan kadının teklifi şahitlerin 
huzurunda okuyarak erkeğin ı�câbına kabûlle mukabelede bulunması 
halinde akdin münakid olacağını zikreder.92 Şevkânı�’nin, ı�câbda bulunanın 
teklifinden vazgeçtiğine dair herhangi bir iz olmadığı takdirde kabûlün 
meclis dağıldıktan sonra da geçerli olacağını ifade etmesi93 Hanefı�lere 
yakın bir görüş benimsediğini göstermektedir.

Abdulkerim Zeydan bu hususta Hanbelı� fakihlerin de Hanefı� fakih-
lerle aynı kanaatte olduklarını söyler. Görüşünü temellendirmek için 
Buhûtı�’nin Keşşâfu’l-kınâʻ adlı eserindeki konuşabilene, ihtiyacı olmadığı 

89 Ali Hafı�f, Ahkâmu’l-muâmelâti’ş-şerꜤiyye (Kahire: Dâru’l-Fikri’l-Arabi, ts.), 192; I�brahim Kâfi 
Dönmez, “I�slâm Hukukunda Modern I�letişim Araçları ile Yapılan Akitler (Batı Hukuku ile 
Mukayeseli Olarak)”, İLAM Araştırma Dergisi 1/1 (1996), 20; Bilal Aybakan, “Meclis”, Türki-
ye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 28/240.

90 Serahsı�, el-Mebsût, 5/20.
91 Kâsânı�, Bedâi‘, 2/231/232.
92 I�bnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, 3/189.
93 Muhammed b. Ali Şevkânı�, es-Seylü’l-cerrâri’l-mütedaffik ‘alâ hadâiki’l-ezhâr, thk. Mahmud 

I�brâhim Zayed (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-I�lmiyye, ts.), 2/266.
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için işaret ve yazma ile irade beyanında bulunması sahih olmaz94 sözüne 
atıfta bulunur. Bu durumun hazırda bulunan taraflar için geçerli oldu-
ğunu belirterek Buhûtı�’nin ifadesinin gaip olanlar için yazışmaya veya elçi 
göndermeye cevaz verdiğini dile getirir.95 Zeydan’ın böyle bir çıkarımda 
bulunmasında Buhûtı�’nin bu ibâresinden önce Hanefı� fakihlerin benzer 
ibârelerini aktarması ve onların gaipler için yazı ile irade beyanında 
bulunmaya izin veren görüşlerinin yattığı aşikârdır. Buhûtı�’nin ifadesinin 
mefhûm-i muhalifinden böyle bir anlam çıkarılabilmesi mümkün olmakla 
birlikte bu değerlendirmenin tam olarak Hanbelı�lerin görüşünü yansıttı-
ğını söylemek güçtür. Zira Hanefı� fakihler, hazır olanın yazıyla irade beya-
nında bulunamayacağı yönündeki ibâreler yanında açıkça, gaip olanın 
yazıyla ı�câb-kabûlde bulunabileceğini belirtmiştir. Bu sebeple sadece 
Buhûtı�’nin söz konusu ibâresinden gaipler için yazışmaya cevaz verdiği 
sonucuna varmak tam olarak ikna edici gözükmemektedir. O� te yandan 
Şelebı�, bu konuda Hanbelı�ler yanında Mâlikı�lerin de Hanefı�lerle ortak 
düşünceye sahip olduğunu belirtir.96 Müşahede ettiğimiz kadarıyla Mâlikı� 
ve Hanbelı� fakihlerin aksi kanaatte oldukları yaygın bir şekilde aktarılır.97 
Buna göre başta Şâfiı�ler98 olmak üzere Mâlikı� ve Hanbelı� fakihlere göre 
meclis birliği kavramı fizikı�dir.99

Anlaşıldığı üzere Hanefı� ve Şâfiı� fakihlerin görüşleri noktasında 
herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. Ancak Mâlikı� ve Hanbelı� fakih-
lerin görüşlerine dair birbirinden faklı görüş ve değerlendirmeler 
varit olmuştur. Bu durumda klasik fıkıh doktrininde yazışma veya elçi 
göndermek suretiyle nikâh akdi yapılabileceği hususunda Hanefı� fakih-
lerin yalnız kaldığı söylenemez. Muasır Şelebı�100 ve Hallâf101 gibi pek çok 
âlimin102 bu görüşü benimsemesi Hanefı�lerin görüşlerinin zamana ve 

94 Mansûr b. Yunus Buhûtı�, Keşşâfu’l-kınâʻ an metni’l-İknâʻ (Beyrut: A� lemü’l-Kütüb, 1983), 
5/39.

95 Zeydan, el-Mufassal, 6/90.
96 Şelebı�, el-Medhal, 423.
97 Muhammed Halef Muhammed Benı� Selâme, “Meşrûiyyetü ukûdi’z-zevâc bi’l-kitâbeti ab-

ra’l-internet”, Mecelletü’l-CâmiꜤati’l-İslâmiyye li’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye 22/2 (2014), 519.
98 Nevevı�, Ravzatü’t-tâlibîn, 7/37-38.
99 Karaman, “Akid”, 2/253. Ayrıca bk. U� zeyir O� ztürk, Elektronik Ortamda Yapılan Akitlerin İs-

lam Hukuku Açısından Degerlendirilmesi (Kayseri: Erciyes U� niversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009), 36-37.

100 Şelebı�, el-Medhal, 445.
101 Hallâf, Ahkâmu’l-ahvâli’ş-şahsiyye, 24-25.
102 A� mir, el-Ahvâlü’ş-şahsiyye, 33.
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kulların maslahatlarına uygun olduğunu göstermektedir. Mâlikı� ve Hanbelı� 
fakihlerin, Hanefı� fakihlerin görüşlerine muvafakat ettiği yönünde sağlam 
bir ibâreye rastlamasak da aksi yönde de bir söz bulunmamaktadır. Bu 
itibarla meclis birliği nazariyesinin yazışma veya elçi üzerinden nikâh akdi 
yapmaya mâni olduğunu söylemek zorlama bir yorum olacaktır. Meseleye 
fizikı� mekânı şart koşan Şâfiı�ler cihetinde bakıldığı takdirde iletişim araç-
larının sınırlı olduğu klasik dönemde aldanma veya rıza olmaması gibi bir 
sorun yaşanmaması adına fizikı� meclis birliği şartının koşulması anlaşılır 
bir durumdur. Diğer yandan eşzamanlı ve görüntülü bir sanal ortamın 
günümüzde meclis kabul edilmediğini iddia etmek ikna edici gözükme-
mektedir. I�brahim Kâfi Dönmez’in, günümüzde I�slam hukukçularının 
çoğunluğunun -genel akid teorisinde- Hanefı�lerin görüşünü benimse-
diğini söylemesi103 bu realitenin bir sonucudur. Bu itibarla, özellikle de 
görüntülü ve sözlü iletişimin yaygınlaştığı, dolayısıyla sanal mekanların 
oldukça arttığı günümüzde esasında hükmen meclis birliği oluştuğu 
görülmektedir. Aşkar’ın da ifade ettiği gibi böyle bir nikâh akdinin geçerli 
olmadığına dönük şeriatta bir yön bulunmamaktadır.104

3.1.2. Şahit

Nikâh akdinde şahitlerin şart olmasının eski dönemde mektup ve elçi; 
günümüzde ise yeni iletişim araçlarıyla nikâh akdine mâni olacak şeklı� bir 
yön olmadığı kanaatindeyiz. Zira geçmişte Hanefı�ler ve onlara muvafakat 
eden fakihlere göre kabûlün gerçekleştiği mekânda şahitlerin bulunması 
şehadet şartını yerine getirmektedir.105 Fizikı� meclisi şart koşan görüşe 
göre meclis birliği sağlanmadığı gibi, tabiatıyla şehadet şartı da sağlan-
mayacaktır.

3.1.3. Veli

Şahit için geçerli durum veli için de geçerli olduğundan bu hususta da 
meclis birliği tartışması belirleyici olacaktır. Yukarıda ifade edildiği gibi 
veliyi veya bizzat iznini şart koşan fakihlerin, bilhassa Şâfiı� âlimlerin fizikı� 
meclis birliğini savunmuş olması yeni iletişim araçlarıyla yapılacak akdin 
sıhhat kazanmasına engel olacaktır. Zira meclis birliğinin olmaması hem 
tarafların hem şahitlerin açısından engel teşkil edecektir. Hükmı� meclis 
birliği açısından velinin taraflar gibi meclise katılması mümkün oldu-
ğundan esasında veli izni meselesinin de engel teşkil etmeyeceği açıktır.

103 Dönmez, “Moder I�letişim Araçları ile Yapılan Akitler”, 20.
104 Aşkar, Ahkâmu’z-zevâc, 83.
105 Hallâf, Ahkâmu’l-ahvâli’ş-şahsiyye, 25.
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3.2. Yeni İletişim Araçları Açısından

Başta Hanefı� fakihlerin görüşü olan mektup ve elçi yoluyla nikâh akdi 
yapmaya cevaz veren fikir sahipleri açısından elektronik posta, telsiz, 
telgraf, telefon ve internet gibi yazılı veya sözlü yahut da sesli-görün-
tülü yeni iletişim araçlarıyla nikâh akdi yapmanın önünde herhangi bir 
sakınca bulunmamaktadır. Nitekim muasır araştırmacıların çoğu bu fikre 
destek vermektedir. Mustafa Zerkâ, Muhammed Ukle106 Ali Hafı�f107 O� mer 
Süleyman Aşkar108 ve birçok isim109 yeni iletişim araçlarıyla yapılan nikâh 
akdine cevaz vermiştir. Bu görüşte Hanefı�lerin hükmı� meclis fikri belirle-
yici olduğu aşikârdır. Hanefı�lerin hükmı� meclis fikrini esas alan Zeydan,110 
Şelebı�111 ve Hallâf’ın112 da yeni iletişim araçlarıyla yapılacak nikâh akdine 
destek verdikleri sonucuna ulaşılabilir. Böylelikle taraflar, şahitler ve veli 
ı�câb-kabûlde bir mecliste hazır bulunmuş olmaktadır.

Yeni iletişim araçlarıyla yapılacak nikâh akdine cevaz vermeyen 
görüşte tarafların rızasının yeterli olmaması, aldanma-aldatma gibi zarar-
ların bulunma ihtimali belirleyici olmuştur. Bu sebeple Arap dünyasındaki 
çeşitli fetva kurulları113 ve Orhan Çeker gibi araştırmacılar nikâh akdinin 
telefonla yapılamayacağını ifade etmiştir.114 Bu görüş sahipleri meseleyi 
sadece telefon üzerinden değerlendirmiştir. Yani internet üzerinden 
sesli-görüntülü iletişim hakkında da aynı görüşte olduklarını söylemek 
güçtür. Zira zikredilen sakıncaların aynı şekilde sesli-görüntülü iletişim-
lerde de olduğu söylenemez. Bu da göstermektedir ki bu fikir sahipleri 
yeni iletişim araçlarıyla nikâh akdi kurmaya ilkesel olarak karşı çıkma-
maktadır. Zikri geçen zararların defi ve akdin gerekli şartlarının yerine 
gelmesi sıhhat kazanmasına kifayet edecektir.

106 I�brahim, Hükmü icrâi’l-‘ukûd bi-vesâili’l-ittisâli’l-hadîse, 113.
107 Hafı�f, Ahkâmu’l-muâmelât, 193-194.
108 Aşkar, Ahkâmu’z-zevâc, 83-84.
109 Yılmaz, “I�nternet Ortamında Nikâh Akdi”, 91.
110 Zeydan, el-Mufassal, 6/90.
111 Şelebı�, el-Medhal, 445.
112 Hallâf, Ahkâmu’l-ahvâli’ş-şahsiyye, 24-25.
113 Yılmaz, “I�nternet Ortamında Nikâh Akdi”, 92; O� ztürk, Elektronik Ortamda Yapılan Akitler, 

150-151. Ayrıca bk. Ahmet O� zdemir, “Akitlerde I�rade Beyanı”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi 8/2 (2008), 132-133.

114 Çeker, İslam Hukukunda Akidler, 46. Ayrıca bk. O� ztürk, Elektronik Ortamda Yapılan Akitler, 150.
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Sonuç
Online nikâh akdi, bir diğer ifadeyle yeni iletişim araçlarıyla yapılan 

evlilik akidinin hükmünde belirleyici olan husus meclis birliğidir. Fizikı� 
meclis birlikteliğini savunan fakihlerin görüşlerine göre gaiplerin mektup 
ve elçi yoluyla evlilik akdi yapmaları caiz değildir. Sağlıklı, hızlı, dahası 
güvenli iletişim imkânlarının olmadığı klasik dönemde fizikı� meclis birliği 
olmadan kurulan akidlere mesafeli duran fakihlerin görüşleri anlaşıla-
bilir bir durumdadır. Fakihlerin bu tavrının altında tarafların, bilhassa da 
kadının rızası ve akdin güvenliğinin tam olarak oluşup oluşmadığı gibi 
haklı birtakım endişelerin yattığı görülmektedir.

Çeşitli iletişim araçların yaygınlaştığı son yıllarda, özellikle de 
küresel salgınla birlikte dünyanın sanal bir köy halini aldığı bu günlerde 
meclis birliği fikrinin fizikı� değil, hükmı� olarak değerlendirilmesinin daha 
isabetli olacağı düşünülmektedir. Meclis birliği nazariyesi hükmı� kabul 
edildiği takdirde şeklı� akidlerden sayılan nikâh akdindeki veli, şahit ve 
aleniyet şartlarının yerine gelebilmesinin önünde herhangi bir engel 
bulunmamaktadır. Hükmı� meclis birliğini savunan Hanefı� fakihlerin 
görüşünün genel akidler ve nikâh akdi meselesinde pek çok muasır âlim 
tarafından referans alınmış olması bu fikrin değişen ve gelişen şartlar 
açısından uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Hükmı� meclis birliği 
fikrine karşı çıktığı belirtilen Mâlikı� ve Hanbelı� fakihlerin görüşleri nokta-
sındaki birbirinden farklı görüşler zikredilmesi, esasında Hanefı� fakih-
lerin yalnız olmadığına hamledilebilir. Bundan ötürü fizikı� meclis fikrinin 
cumhur tarafından açık ve güçlü bir şekilde savunulduğunu söylemek 
kolay gözükmemektedir. Bu itibarla cumhur lafzı kullanarak fakihlerin 
çoğunluğunun mektup ve elçi yoluyla kurulacak nikâh akdine karşı çıktı-
ğını söylemek çok da doğruyu yansıtmaz. Keza bu fakihlerin değerlendir-
melerinden hareketle yeni iletişim araçlarıyla yapılacak nikâh akdinin 
geçersiz olacağı, dolayısıyla I�slam hukukunun buna izin vermeyeceği 
şeklinde katꜤı� bir yargıya varmanın isabetli olmayacağı kanaatindeyiz.

I�lkesel olarak online nikâh akdinin sıhhat kazanmasının önünde 
ikna edici bir delil ve gerekçe olmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple yeni 
iletişim araçlarıyla, bilhassa da görüntülü eş zamanlı/senkron olarak 
yapılan nikâh akdinin geçerli olacağı kanaatindeyiz. Bununla birlikte 
nikâh akdinin ibadete benzeyen yönü tarafların, özellikle de kadının 
haklarının zayi olmaması adına son zamanlarda akdin tescilinin gerekli 
görülmesi ve son tahlilde evliliğin insan hayatındaki önemi dikkate alın-
dığında yeni iletişim araçları üzerinden nikâh akdi yapma noktasında 
azami hassas davranmak gerektiğini düşünmekteyiz. Bu itibarla evlilik 
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akdinde aldanma, aldatma veya kadının haklarının zayi olacağına dönük 
herhangi bir şüphe veya endişe olması halinde fizikı� meclis birliğini sağla-
manın akdin sıhhati açısından daha doğru olacağı aşikârdır.
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Giriş

I�letişim ve erişim kolaylığı nedeniyle siyasi, iktisadi, kültürel ve dini 
birçok farklı faaliyet dijital mecralar vasıtasıyla icra edilmektedir. Bu 
şekilde gerçekleştirilen dini faaliyetlerin çok çeşitli yönleri bulunmaktadır. 
Bu noktada hem inanca tekabül eden hem de ameli hayata dair yayınlar 
söz konusudur. O� rnek olarak I�slamı� yaşantının ayrıntıları hususunda 
eksiklikleri olan bireylerin müftı�ler tarafından bu ortamlar aracılığıyla 
bilgilendirilmesi gösterilebilir. Fıkhî bir meselenin dinî-hukukî hükmünü 
açıklayan cevap olarak tanımlanan1 fetvâ faaliyetleri günümüzde gele-
neksel olarak yüz yüze yürütülebilmekle birlikte başta kitle iletişim araç-
ları olmak üzere farklı dijital platformlarda icra edilebilmektedir.

Dijital iletişim araçlarıyla icra edilen fetvâ faaliyetlerinin olumlu ve 
olumsuz yönleri araştırmamız kapsamında değerlendirilecektir. Sanal 
ortamdaki fetvâ faaliyetlerinin üç boyutu bulunmaktadır. 1. Müftı�, 2. 
Müsteftı�, 3. Fetvâ faaliyetinin yürütüldüğü ortam. Zaman zaman yüz yüze 
yürütülen fetvâ faaliyetlerinde dahi hem fetvânın muhatapları hem de 
ortam kaynaklı aksamalar görülürken dijital mecralarda bu problemlerin 
daha komplike bir şekilde görülmesi gayet tabiidir. Ancak bu problem-
lerin bilinmesi ve bunlara karşı tedbirli davranılması, gerçekleştirilen 

1 Fahrettin Atar, “Fetvâ”, Türkiye Diyanet Vakfı I�slâm Ansiklopedisi (Erişim 02 Ekim 2020).

DİJİTAL ORTAMLARDA İCRA EDİLEN  
FETVÂ FAALİYETLERİ VE PROBLEMLERİ
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bilgi verme-edinme faaliyetinin sorunsuz yürütülmesi için son derece 
önemlidir. Fetvâ konusunda dijital ortamda yaşanması muhtemel bazı 
problemlerle alakalı şu örnekler verilebilir: Kitle iletişim araçları vası-
tasıyla canlı yayında fetvâ veren müftı�nin bu esnada yaşadığı heyecan, 
aynı gerekçeyle müsteftı�nin sorusunu ifade edememesi ve bu durumda 
müftı�nin soruyu yanlış anlaması; yazılı sorularda sorunun ayrıntıla-
rının anlaşılamaması veya soruda muhtemel boşlukların olması. Takdir 
edilmelidir ki yüz yüze icra edilen fetvâlarda da karşılaşılması mümkün 
olan bu problemlerin bertaraf edilmesi dijital ortama göre daha kolaydır. 
Çalışmamızda ilgili problemler, teorik bir zeminde tartışılacaktır. Neti-
cede müftı� ve müstefti konumunda olan bireylerin dijital ortamda riayet 
etmesi gereken kurallara/usullere işaret edilecektir.

1. Literatür Taraması

Klasik fıkıh doktrininde fetvâ ile ilgili müstakil bir literatürün varlığı 
araştırmacıların malumudur. Takdir edilmelidir ki konumuz fetvâ ile ilgili 
modern bir problemi ele almayı hedeflediği için ilgili klasik literatürün 
konuyla doğrudan bağlantılı olmadığı intibaı oluşsa da meselenin bu 
eserlerin ortaya koyduğu ana ilkelerden tamamen bağımsız olduğu da 
söylenemez.2

Fetâva’l-fezâiyyât ed-davâbıt ve’l-âsâr adlı çalışmasında Sa‘d Abdullah 
el-Büreyk, kitle iletişim araçlarından internet aracılığıyla fetvâ vermenin 
kural ve sonuçlarını değerlendirmektedir. Oldukça kapsamlı olduğu 
görülen çalışmanın araştırmacılara temel bir perspektif sunduğu söyle-
nebilir.3

Havvâ Se‘ûd’un el-Fetvâ’ş-şer‘iyye ‘abra’l-fezâiyyât -el-vâkı‘ ve’l-
me’mûl- adlı yüksek tezi çalışma konumuzu doğrudan ilgilendirmektedir. 
Bu çalışmada internet aracılığıyla icra edilen fetvâ faaliyetinin olumlu ve 
olumsuz yönlerine değinilirken, olumsuzluklarla ilgili çözüm önerileri 

2 Fetâvâ literatürünün önemli bir kısmını değerlendiren çalışma için bk. Ahmet Yaman, Fetva 
Usûlü ve Âdâbı (I�stanbul: I�FAV, 2017), 40-46; Ayrıca bk. Osman Bayder, “Hanefi Fetva Usulü 
Literatürü ve Bedreddin eş-Şuhâvı�’nin ‘et-Tırâzu’l-Müzheb’ Adlı Fetva Usulünün Değerlen-
dirilmesi”, Bilimname : Düşünce Platformu 2/29 (2015), 211-229.

3 Sa‘d Abdullah el-Büreyk, “Fetâva’l-fezâiyyât ed-davâbıt ve’l-âsâr”, Mecelletu Mecmai’l-Fık-
hi’l-İslâmî: Râbıtatü’l- Âlemi’l- İslâmî 25/29 (2013), 25-106.
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de açıklanmaktadır. Ayrıca bu çalışmada konuyla ilgili kendisinden önce 
hazırlanmış olan literatür hakkında da bilgi verilmektedir.4

Sâlih Kâdir Kerı�m ez-Zengı� isimli araştırmacının hazırladığı Kırâe 
nakdiyye li’l-fetâva’l-fezâiyye başlıklı çalışmada dijital ortamlarda yürü-
tülen fetvâ faaliyetleri eleştirilmektedir. Çalışmanın konuyla ilgili prob-
lemleri çok iyi bir şekilde tahlil ettiği ifade edilebilir.5

Muhd Rosydi b. Muhammad ve Marjan bt. Muhammad’in kaleme 
aldığı Usıng Information and Communıcatıon Technology (Ict) to Dısse-
minate the Understanding of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and Juridical 
Opinion (Fatwa): a View of a Technologist adlı makale O� mer Menekşe 
tarafından Fıkıh ve Fetvâ Anlayışının Yayılmasında Bilgi ve İletişim Tekno-
lojilerinden Faydalanma başlığıyla Türkçeye tercüme edilmiştir. Bilgi ve 
iletişim teknolojileri (BI�T) hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı makalede 
fetvâ ve fıkhı� bilgi veren web sayfaları hakkında bilgiler ele alınmaktadır. 
Dijital ortamlarda icra edilen fetvâ eylemini doğrudan ilgilendiren, ‘yapay 
zekâ aracılığıyla gerçekleştirilmesi teklif edilen fetvâ faaliyeti’ ise oldukça 
dikkat çekicidir.6

Alexandre Caeiro’nun el-Fetâva’r-rakmiyye ve’t-tahavvuli’l-müs-
temir fil’l-merci‘iyyeti’d-dîniyye başlıklı internet makalesi de konumuzu 
doğrudan ilgilendiren çalışmalar arasındadır. Ayrıca bu çalışma gayri-
müslim bir araştırmacının konuyu değerlendirmesi yönüyle de oldukça 
önemlidir.7

Kitle iletişim araçlarıyla icra edilen fetvâ faaliyetinin sakıncaları 
konusu, en açık şekliyle Ahmet Yaman’ın Fetvâ Usûlü ve Âdâbı isimli kita-
bında değerlendirilmektedir. Fetvâ faaliyetinin ideal bir şekilde yürütül-
mesi konusunda detaylı bilgiler veren çalışmanın benzerlerine nazaran 

4 Havvâ Se‘ûd, el-Fetvâ’ş-şer‘iyye ‘abra’l-fezâiyyât -el-vâkı‘ ve’l-me’mûl- (Cezâir: Cami‘atu’l-vâ-
dı�, Yüksek Lisans Tezi, 2014).

5 Sâlih Kâdir Kerı�m ez Zengı�, “Kırâe nakdiyye li’l-fetâva’l-fezâiyye”, Mecelle külliyyeti’ş-şerî‘a 
ve’d-dirâsâti’l-İslâmiyye 35/2 (2018), 137-199.

6 Rosydi b. Muhammad Muhd - Muhammed Marjan, “Usıng Information and Communıcatıon 
Technology (Ict) to Dısseminate the Understanding of Islamic �urisprudence (Fiqh) and �u-
ridical Opinion (Fatwa): a View of a Technologist”, (2017); Makalenin tercümesi için bk. 
O� mer Menekşe, “Fıkıh ve Fetva Anlayışının Yayılmasında Bilgi ve I�letişim Teknolojilerinden 
Faydalanma: Bir Teknoloji Uzmanının Görüşü”, Diyanet I�lmi Dergi LIII/1 (2017), 131-154.

7 Alexandre Caeiro, Cami‘a Hamed b. Halı�fe, Külliyyetu’d-dirâseti’l-I�slâmiyye, “el-Fetâ-
va’r-rakmiyye ve’t-tahavvuli’l-müstemir fil’l-merci‘iyyeti’d-dı�niyye” (Erişim 04 Aralık 
2020).
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daha nitelikli olduğu belirtilmelidir. Ahmet Yaman bu kitabında konu-
muzu doğrudan ilgilendiren bölüm; ‘fetvâ verilirken özen gösterilecek 
tutum ve davranışlar’ başlığıdır. Bu başlık altında beyan edilen madde-
lerden ‘fetvânın açık ve anlaşılır olması gerektiğinin önemine işaret sade-
dinde kitle iletişim araçlarının canlı yayınlarında verilen fetvâların olum-
suzlukları değerlendirilmiştir.8 I�lgili bölümde beyan edilen hususlara 
ilaveten konunun farklı yönleri çalışmamızda somut örnekler üzerinde 
değerlendirilerek tartışmaya açılacaktır.

İslam Hukukunda Fetvâ Usûlü başlıklı doktora tezinde Osman Şahin 
farklı yollarla icra edilen fetvâ faaliyetinde hem müftı� hem de müsteftı�nin 
riayet etmesi gereken kuralları beyan eder ki sözlü, yazılı ve fiili fetvâ faali-
yetinde geçerli olan bu kuralları, konumuzla bağlantılı olarak görmekte-
yiz.9

U� lkemizde resmi olarak fetvâ verme konumunda olan Din I�şleri 
Yüksek Kurulu’nun (DI�YK) fetvâ verme yollarıyla (Telefon, E-posta ve 
Mektup) ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapan, Mustafa Bülent Dadaş’ın 
yayına hazırladığı Kuruluşundan Günümüze Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 
Fetvâ Siyaseti isimli makale de konumuzu doğrudan ilgilendiren çalış-
malar arasında zikredilmelidir. Ayrıca bu çalışmada Din I�şleri Yüksek 
Kurulu’nun konu edildiği çalışmaların değerlendirmesi yapılmaktadır.10

Hüseyin Kayapınar tarafından hazırlanan DI�YK’in dijital teknoloji-
leri kullanmak suretiyle mükelleflerin dini sorularını cevaplama yolları 
ve bunlarla ilgili döneminin sayısal verilerini sunduğu Din işleri Yüksek 
Kurulu’nun İmkanları ve Dini Soruları Cevaplandırma Usûlü adlı çalışma, 
araştırma konumuzun hazırlanmasında teknik veriler açışından son 
derece yardımcı olmuştur. Ancak araştırmamızın konusunu doğrudan 
ilgilendiren değerlendirmelerin olmadığı görülmektedir.11

8 Yaman, Fetva Usûlü ve Âdâbı, 249; Ahmet Yaman’ın bu eserinin kritik ve değerlendirmesinin 
yapıldığı makale için ayrıca bk. Yusuf Erdem Gezgi�n, “Ahmet YAMAN, Fetvâ Usûlü ve A� dâbı”, 
Mizanü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi 10 (30 Haziran 2020), 263-272.

9 Osman Şahin, I�slam Hukukunda Fetva Usûlü (Samsun: Ondokuz Mayıs U� niversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2002).

10 Mustafa Bülent Dadaş, “Kuruluşundan Günümüze Din I�şleri Yüksek Kurulu’nun Fetva Siya-
seti”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi XIII/25-26 (2015), 37-74.

11 Hüseyin Kayapınar, “Din I�şleri Yüksek Kurulu’nun I�mkânları ve Dini Soruları Cevaplandır-
ma Usulü”, Dini Danışmanlık Hizmetleri ve Fetva Konsepti İstişare Toplantısı, (2013), 39-46.
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Müftülük Din Hizmetlerinden Fetvâ Birimi başlıklı tebliğ metninin 
yazarı döneminin din hizmetleri uzmanı Nevin Meriç, fetvâ faaliyeti sıra-
sında müftı� ve müsteftı� açısından birçok probleme ve bunların çözüm 
önerilerine işaret etmiştir. Bu problemler arasında konumuz ilgilendiren 
bazı hususlara dair işaretlerin varlığı görülmekle birlikte, doğrudan 
konumuzun ele almayı hedeflediği konular ilgili çalışmada değerlendiril-
memiştir.12

Ahvâl-i Şahsiyye Bağlamında Ürdün Fetvâ Kurumu ve İşleyiş Yöntemi 
adıyla hazırlanan yüksek lisans tezinde U� rdün Fetvâ Kurumu’nun kitle 
iletişim araçlarıyla gerçekleştirdiği fetvâ faaliyetleri konusunda bazı 
örnekler verir.13

Din sosyolojisi alanında Mehmet Akgül tarafından kaleme alınan Diji-
talleşme ve Din adlı makale, dijitalleşmeye bağlı olarak bireylerin din algısı 
üzerinde yoğunlaşırken ‘dijital iletişim araçları ve dijital din’ başlığında 
dijital fetvâ faaliyetlerinin sosyolojik boyutuyla ilgili fikir vermektedir.14

Netice olarak görülmektedir ki ülkemizde dijital ortamlarda yürü-
tülen fetvâ faaliyetlerini ve neden olduğu problemleri konu alan müstakil 
bir çalışma yoktur. I�şte bu husus çalışmamızı özgün hale getirmektedir. 
Yukarıda örnekleri zikredilen ve kapsamları hakkında kısa bilgiler verilen 
çalışmaların dışında bu araştırmayı ilgilendiren ve istifade edilen birçok 
eser kaynakçada görülecektir.15

12 Nevin Meriç, “Müftülük Din Hizmetlerinden Fetva Birimi”, Din Hizmetleri Sempozyumu II/ 
(2008), 405-424.

13 Eda Uğur, Ahvâl-i Şahsiyye Bağlamında Ürdün Fetvâ Kurumu ve İşleyiş Yöntemi (Sakarya: 
Sakarya U� niversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, ts.).

14 Mehmet Akgül, “Dijitalleşme ve Din”, Marife: Dini Araştırmalar Dergisi XVII/2 (2017), 191-
208; I�slam tarihi alanında yapılmış bir çalışma için bk. M. Bahaüddin Varol, “Dijital Ortam-
da Siyer Anlatım ve O� ğretimi: (Tespitler-Problemler-Teklifler)”, Siret Sempozyumu, (2012), 
523-543.

15 Ahmet Hamdi Kasaboğlu, “Fetva Usulü ve I�ctihat U� zerine”, Diyanet İlmi Dergi XII/1 (1973), 
43-46; Pehlul Düzenli, “Allame Kevseri’nin Fetva Usulü Anlayışı”, Uluslararası Düzceli M. 
Zahid Kevseri Sempozyumu, (2007), 415-435; Meriç, “Müftülük Din Hizmetlerinden Fetva 
Birimi”; Ahmet Yaman, “Güncel Bazı O� rnekleri Bağlamında Fetvada Kaynak ve Yöntem So-
runu”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 28 (2009), 7-16; Ahmet Yaman, “Fıkhın 
Sosyolojik Yürürlüğü Bağlamında Fetvada Değişim”, Diyanet İlmi Dergi L/2 (2014), 7-21; 
Ahmet Yaman, “Yeni Zamanlarda Fetvaya Ne Oldu? Günümüz Fetvalarında Görülen Bazı 
Yöntem Sorunları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi XIII/25-26 (2015), 9-36; Mu-
hammed Zâhid el-Kevserı�, “Hudûratu’t-teserru‘ fi’l-iftâ”, Makâlâtu’l-Kevserî, 1 Cilt (Kahire: 
el-Mektebetü’t-Tevfı�kıyye, ts.); Makalenin tercümesi için bk. Muhammed Zâhid el-Kevserı�, 
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2. Kavramsal Çerçeve: Fetvâ ve Usûlü, Dijital Ortamlar
1.1. Fetvâ, Usûlü ve Âdâbı

Fetvâ sözlükte, “bir olayın hükmünü açıklayan, zor meseleyi çözen 
kuvvetli cevap, beyan” olarak tanımlanırken16 fıkıh ıstılahı olarak “ibadet 
ve muamelâta ait ameli bir meselenin şer‘ı� yani dini-hukuki hükmünü açık-
layan cevap” şeklinde tanımlanmıştır.17 Tariften anlaşıldığı üzere fetvâda 
üç temel unsur bulunmaktadır. Bunlar; fetvâya konu olan problem/soru, 
bu soruyu soran mükellef/müsteftı� ve sorunun muhatabı olan fakih/
müftı�dir. Bu üç unsurun bir araya gelerek meydana getireceği fetvânın 
icra edildiği ortam ise her ne kadar fetvânın bir unsuru olarak değerlen-
dirilmese de bunlardan bağımsız da değildir. Hatta sorunun doğru yönel-
tilmesine/anlaşılmasına ve cevabın isabetli bir şekilde verilebilmesi bu 
ortamla ilgilidir.

Dini-ameli bir meselenin şer‘ı� hükmünü açıklayan cevabın doğru ve 
uygulanabilir olması için müftı�nin ilmi yeterliliği ve donanımı oldukça 
önemlidir. Fetvânın bu yönü fetvânın usûlünü/yöntemini oluşturmak-
tadır. Bu bağlamda gündeme şu konular gelir: (i.) Fetvânın mezheplerin 
sistematiklerine uygun bir bütünlük içerisinde ortaya çıkması, (ii.) I�lgili 
mezhebin kaynaklarını iyi tespit etmek, (iii.) Makâsıd-ı şeria ile uyumlu 
olma, (iv.) Fetvâ-takva ilişkisi (v.) Fetvâda yöntemi net olarak belirleme 
[yeni sünnet bilgisine ulaşma, şer‘ı� küllı� kurallara riayet vb.], (vi.) Fetvânın 
değişime uygun bir yapıya sahip olması.18

“Fetva Vermede Acele Etmenin Tehlikesi”, çev. Mehmet Ali Aytekin, İslâm Hukuku Araştır-
maları Dergisi 21 (2013), 409-414; Muhlis Akar, “Fetvanın Dili ve Sorumluluğu”, Dini Da-
nışmanlık Hizmetleri ve Fetva Konsepti İstişare Toplantısı, (2013), 339-349; Mustafa Bülent 
Dadaş, “Bir Fetva Belirleme Yöntemi Olarak Heyet I�çtihadı ve I�slam Dünyasında Bu Amaçla 
Kurulan Fıkıh Meclisleri”, Bilimname : Düşünce Platformu 1/28 (2015), 311-342; Mehmet 
Selim Aslan, “I�ctihad ve Fetva Faaliyetlerinde Olası Sonuçların Dikkate Alınması (I�’tibâ-
ru’l-Meâlât)”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi 27 (2016), 183-218.

16 Muhammed b. Mükerrem I�bn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab (Beyrut: Daru Sadr, 1993), 15/147-
148; Şahin, İslam Hukukunda Fetva Usûlü, 15-16; Yaman, Fetva Usûlü ve Âdâbı, 19.

17 Yaman, Fetva Usûlü ve Âdâbı, 20.
18 Aşağıda değinilecek birçok hususun ayrıntıları için bk. Muhammed Emin b. O� mer b. Abdü-

laziz ed-Dımaşkı� I�bn A� bidı�n, Şerh ukûdi resmî’l-müftî (Resâil İbn Âbidîn içerisinde) (I�stanbul, 
1901), 1/10-53; I�bn âbidı�n’in bu eserini tahkik, tercüme ve notlar ekleyerek neşreden çalış-
ma için bk. Sırrı Fuat Ateş, Hanefî Mezhebinde Fetvâ Usûlü (Şerh ukûdi resmî’l-müftî) (Konya: 
Çimke Basım Yayın, 2017); Maddeler halinde belirtilen konuların ayrıntıları için bk. Yaman, 
Fetva Usûlü ve Âdâbı, 49-220.
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Usûlüne uygun ilmi bir faaliyetin neticesinde ortaya çıkan birikimin 
fetvâya dönüşme sürecinde hem müftı�nin hem de müsteftı�nin belirli kural-
lara uyması gerekmektedir ki buna fetvâ âdâbı denilmektedir. Detaylarını 
ayrıntılı fetvâ usûlü eserlerine havale ederek bu aşamada kısaca müftı� ve 
müsteftı�nin riayet etmesi gereken şartlar belirtilecektir. Böylelikle ister 
yüz yüze ister dijital ortamda icra edilen fetv riayet edilmesi gereken 
kurallar bilinmiş olacaktır.

Müftı�; (i.) Soru soran kimseye güven vermeli, (ii.) Olayın ilgili olduğu 
fıkhı� alanı doğru tespit etmeli, (iii.) Sorudaki ifadeleri doğru anlamalı, (iv.) 
Olayın önceden vukuunu araştırmalı, (v.) Fetvâya etki edecek unsurları 
tespit etmelidir. 19

Tabiatıyla müftı�nin belirli şartlara riayet etmesi gerektiği kadar sağlıklı 
bir süreç için müsteftı�nin de şu şartlara uyması gerekir: (i.) Doğru müftı�yi 
bulmalı, (ii.) Kendi tercih ettiği mezhebin görüşleri konusunda bilgili olan 
müftı�yi tercih etmeli, (iii.) Sözlü sorularda yüz yüze soru sormaya önem 
vermeli, (iv.) Yazılı sorularda; imla, ihtiva ve ifadeye özen göstermeli, 
(v.) Fetvâ alma esnasında fetvâ meclisinin mehabetine/onuruna uygun 
davranmalı, (vi.) Fetvâyı aldıktan sonra; a. Cevabı iyi anladığından emin 
olmalı, yazılı cevaplarda fetvânın müftı�nin kendisinden sadır olduğuna 
dikkat etmeli, b. Verilen fetvâdan vicdanen tatmin olmalı, c. Farklı müftı�-
lerden aldığı fetvâlar arasında tercihte bulunması gerekirse ihtiyatlı olanı 
tercih etmeli, d. Fetvânın değişme ihtimali göz önünde bulundurarak ilk 
aldığı fetvânın zaman ve sürecine göre tedbirli olmalı. I�fade edilen şartları 
birbirinin kapsamına almak yahut maddeleri çoğaltmak mümkündür.20

1.2. Dijital Ortam/lar

“Sayısal verilerin bir ekran üzerinde elektronik bir şekilde gösteril-
mesi manasındaki dijitalleştirme işleminin ortaya çıktığı sanal mekâna” 
dijital ortam denilmektedir. Ayrıca “farklı bilgilerin (sayı, metin ses veya 
video vb.) herhangi bir bilgisayarın depolayabileceği yahut iletebileceği 
bir formata dönüştürülmesi” Gates tarafından dijital ortam olarak nite-
lenmektedir.21

19 Şahin, İslam Hukukunda Fetva Usûlü, 109-120.
20 Şahin, İslam Hukukunda Fetva Usûlü, 79-109.
21 Bill Gates, Dijital Sinir Sistemiyle Düsünce Hızında Çalısmak, çev. Ali Cevat Akkoyunlu (I�s-

tanbul: Doğan Kitap, 1999), 2; Zeliha Canan O� zkan, Temel Tasarım Eğitimi ve Dijital Ortam 
(Ankara: Gazi U� niversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015), 63.
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Dijital ortam modern iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve dönüş-
mesine bağlı olarak oldukça çeşitlenmektedir. Kısaca muhatapların fiziki 
olarak aynı ortamda olamadıkları fakat bir şekilde iletişime geçebildik-
leri tüm ortamların kastedildiği belirtilebilir. Bu kapsamda geleneksel 
kitle iletişim araçlarından akla ilk olarak mektup, telefon, televizyon 
(canlı yayın), e-posta; modern iletişim araçlarından web sayfaları, sosyal 
medya kanalları yahut tarafların anlık olarak yüz yüze yahut yazılı olarak 
iletişime geçmesine olanak sağlayan uygulamalar ifade edilebilir. Ayrıca 
yapay zekayla fetvâ verilmesi ihtimali her ne kadar çalışmanın hazırlan-
dığı dönem için söz konusu değilse de bu ihtimalle yakın gelecekte karşı-
laşılacağı şimdiden öngörülebilir.22

Konumuz kapsamında dijital ortamların fiziksel ortamlardan farklı 
olduğunun bilinmesi gerektiği ve bireylerin bu ortamlarda muhatapla-
rının beyanlarındaki anlam ve içeriğe tam manasıyla hakim olamama ihti-
malleri dikkate alınmalıdır. Dijital ortamların, iletişim kolaylığı ve bilgiye 
ulaşmadaki sağladığı rahatlık kadar manipülasyona ve gerçeğin açığa 
çıkmasına mani bir yapıda olduğu hususu gözden kaçırılmamalıdır. Neti-
cede dini konularda bilgi vermek/almak isteyenlerin, dijital ortamların 
yapısıyla ilgili farkındalığı oldukça önemli olduğu belitirlmelidir.

3. Dijital Ortamda Fetvâ Faaliyetlerinin Kapsamı
Müftı� ve müsteftı�yi bir araya getirmeyi amaçlayan dijital ortam-

ların oldukça kapsamlı ve farklı çeşitleri olduğu yukarıda ifade edilmişti. 
Bu aşamada dijital ortamlarda icra edilen fetvâ faaliyetleri konusunda 
çerçeve bir bilgi sunulacaktır. Dünyada müslüman nüfusa sahip devletler 
nezdinde dini konularda bilgilendirme yapan resmı� kurumlar olduğu gibi 
sivil toplum kuruluşlarınca da bireylerin bu ihtiyaçları karşılanmaktadır. 
O� rneğin ülkemizde I�slam dini ile ilgili itikâdı�, ameli ve ahlaki manada 
bilgilendirme konusunda din hizmeti veren resmi yegâne kurum Diyanet 
I�şleri Başkanlığı’dır. Suud-i Arabistan’da bu manada hizmet veren kurum 
ise I�slam I�şleri Tebliğ ve I�rşat Bakanlığı, Mısır’da ise Fetvâ Dâiresi’dir.23 

22 Yapay zeka aracılığıyla fetvâ faaliyetinin muhtemel olduğunu beyan eden çalışma için bk. 
Muhd - Marjan, “Usıng Information and Communıcatıon Technology (Ict) to Dısseminate 
the Understanding of Islamic �urisprudence (Fiqh) and �uridical Opinion (Fatwa): a View of 
a Technologist”, 10-25; Menekşe, “Fıkıh ve Fetva Anlayışının Yayılmasında Bilgi ve I�letişim 
Teknolojilerinden Faydalanma”, 141-153.

23 O� rnekleri zikredilen fetvâ kurulları hakkında geniş bilgi için bk. “Diyanet I�şleri Başkanlığı”, 
“Din I�şleri Yüksek Kurulu” (Erişim 06 Kasım 2020); “el-Memleketu’l-‘Arabiyyetu’s-Su‘ûdiyye”, 
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O� rnekleri zikredilen kurumlar mükelleflerden gelen soruları yüz yüze 
yahut dijital ortamlarda cevaplamaktadırlar. Diyanet I�şleri Başkanlığı 
özelinde dijital ortamlar açıklanacak olursa bu çerçevede il ve ilçe müftü-
lükleri bünyesinde hizmet veren alo fetvâ hatları (190), web sayfası 
(görüntülü sorular, sıkça sorulan sorular ve soru sor vb.) ve TRT Diyanet 
televizyonundaki (Diyanet’e soralım) canlı fetvâ programları zikredile-
bilir. Ayrıca resmı� fetvâ kurumları dışında bazı sivil toplum kuruluşları 
mükelleflerden gelen dini soruları kitle iletişim araçları vasıtasıyla yanıt-
lamaktadırlar.24

Dijital ortamlarda fetvâ faaliyetleri, örnekleri zikredilen kurumlar 
tarafından deruhte edilebildiği gibi müftı�lerin bireysel teşebbüsleri neti-
cesinde kitle iletişim araçları aracılığıyla da icra edilebilmektedir. Telefon, 
mail ve akıllı telefon çevrimiçi mesajlaşma uygulamaları bireysel manada 
dijital fetvâ ortamlarına örnek verilebilir.25

Kitle iletişim araçlarıyla fetvâ vermenin kapsamıyla ilgili yukarıda 
zikredilen ihtimallerin çoğaltılması mümkündür. Ancak önemli olan 
husus, bireylerin bu araçların/kanalların yapısını ve ortaya çıkardığı 
sonuçların olumlu ve olumsuz yönlerini bilmesidir. Böylelikle buralarda 
yürütülen fetvâ faaliyetleri işlevsel bir şekilde doğru sonuca ulaştıracaktır.

4. Dijital Ortamda Fetvâ Faaliyetlerinin Problemleri

Fetvâ almak üzere mükelleflerin modern dönemde başvurduğu 
bilgi edinme yollarından biri olan dijital ortamların kullanım açısından 
sağladığı kolaylıklar konusunda genel bir kabul vardır. Ancak bu mecra-
ların sağladığı kolaylıklarla beraber birtakım problemleri de barındır-
dığı görülmektedir ki esasında ifade edilecek bu problemler hem soruya 
hem de cevaba doğrudan etki etmektedir. Dijital ortamlarda karşılaşılan 

“Vizâretu’ş-şuûni’l-I�slâmiyye ve’l-evkâf ve’d-da‘ve ve’l-irşâd” (Erişim 06 Aralık 2020); “Dâ-
ru’l-iftâ el-Mısrıyye”, “el-Fetâvâ” (Erişim 05 Ekim 2020).

24 Bilgi I�letişim Teknolojileriyle (BI�T) icra edilen fetvâ faaliyetleriyle ilgili kapsamlı örnekler 
için bk. Muhd - Marjan, “Usıng Information and Communıcatıon Technology (Ict) to Dısse-
minate the Understanding of Islamic �urisprudence (Fiqh) and �uridical Opinion (Fatwa): a 
View of a Technologist”; Menekşe, “Fıkıh ve Fetva Anlayışının Yayılmasında Bilgi ve I�letişim 
Teknolojilerinden Faydalanma”; Sivil toplum kuruluşu olarak fetvâ veren bir web sitesi için 
bk. I�smailağa.net, “I�smailağa Fetva Heyeti” (Erişim 06 Kasım 2020).

25 Sosyal medyada icra edilen fetvâ ameliyyesinin neden olduğu kaos ile ilgili kaleme alınan 
haber makalesi için bk. Şerif Muhammed Câbir, “el-Cezı�re”, “el-Fetvâ fı� zemeni’t-tevâsuli’l-i-
ctimâ‘ı� hel intehâ devra’l-müessesâti’l-t-taklı�diyye?” (25 Haziran 2019).
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problemlerin bir kısmı müftı�yi diğer bir kısmı ise müsteftı�yi ilgilendir-
mektedir.

4.1. Müsteftî Açısından Problemler

Müsteftı�nin dijital fetvâ ortamlarında karşılaşması muhtemel prob-
lemler şunlardır:

(a.) Sormak istediği soruyu tüm ayrıntılarıyla ifade edeme-
mesi. Bu problem müftı�nin cevap vermesine yardımcı olacak ayrıntıları 
içermeyen yazılı yahut canlı yayın sorularında gündeme gelir ki müftı� 
muhtemel boşlukları kendi zihin dünyasının yönlendirmesi ile doldurur 
bu da cevabın isabetsiz bir şekilde ortaya çıkmasına sebep olacaktır.

(b.) Müsteftînin soruyu manipüle etmesi. Bu problem bağlamında 
müftı�, dolayısıyla cevapta manipüle edilmektedir. I�fade edilen olumsuzluk 
özellikle iki tarafı ilgilendiren sorularda gündeme gelir ki taraflardan biri 
müftı�ye ulaşır ve kendi perspektifinden soruyu yöneltir, müftı�nin verdiği 
cevap ikinci kişinin aleyhinde tezahür edebilir. Esasında her iki kişinin 
aynı soruyu sorması sağlanarak bu ihtimal giderilebilir ancak dijital 
ortamda genellikle bu mümkün olmamaktadır.

(c.) Cevapta geçen kavram ve ıstılahlar noktasında bilgi eksik-
liği. Müftı�nin verdiği cevapta geçen fıkhı� terim ve ıstılahlara vakıf olmama 
nedeniyle fetvânın yanlış anlaşılması sorunu ortaya çıkar. Soru ve cevabın 
sanal olarak ifade edilmesi nedeniyle müftı�, müsteftı�nin cevabı doğru algı-
layıp algılamadığını bilemeyecek ve yerine göre müsteftı� de anlamadığını 
belirtemeyecektir. Dolayısıyla yanlış anlama/anlatmaya neden olacak 
ilgili problemin farkında olunması gerekir.

(d.) Müsteftînin örfündeki farklılık. Dijital ortamda taraflar 
arasında mesafeler kalktığı için müsteftı� kendi bulunduğu coğrafyaya 
hakim olan ve herkes tarafından oldukça iyi bir şekilde bilinen bir kavram, 
ifade, konu veya olayı müftı�nin bildiği varsayımıyla ifade edecektir. Bu 
durumda müftı�nin ilgili örfü bilme ihtimali varsa fetvânın isabetli bir 
şekilde beyan edileceği kesindir. Aksi halde cevap yanlış olacaktır ki hem 
müftı� hem de müsteftı� açısından bu durum son derece problemlidir.

(e.) Benzer konularda önceden verilen fetvâyı yanlış yorum-
lama. Çeşitli kurumlara ait internet sitelerinde önceden yayınlanmış 
fetvâların yanlış yorumlanması olarak ifade edilebilecek olan bu madde 
kapsamında, müsteftı� kendi özel problemiyle ilgili olduğunu düşündüğü 
benzer bir fetvâyı tatbik ederek yanlış sonuçlara ulaşması muhtemeldir.
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Müsteftı� açısından zikredilen problemlerin dijital ortamların tama-
mında yahut bir kısmında ortaya çıkma ihtimali vardır. Ayrıca bu problem-
lerin giderilmesi fetvânın verildiği dijital ortamın tabiatına göre değişiklik 
gösterebilir yani bu problemler farklı şekillerde izale edilebilir. Sadece 
problemleri zikrederek bu problemlerin çözümüyle ilgili müsteftı�nin tüm 
ayrıntılara vakıf olmasını beklemek, içerisinde bulunduğumuz modern 
dönem dikkate alınınca isabetli değildir. Dolayısıyla bu problemlerin 
çözümü ve doğru cevabın verilmesiyle ilgili müftı�nin dikkati ve ön görüsü 
gerekmektedir. Esasında bu öngörü müftı�yi fetvâ makamında tutan en 
önemli unsurdur.26 Fetvâ ameliyesi esnasında müftı�nin her türlü ihtimali 
düşünerek hareket etmesi fetvânın isabetine doğrudan etki etmektedir.

4.2. Müftî Açısından Problemler

Müftı� açısından ise müsteftı�ye yönelik problemlere ek olarak şu ihti-
maller söz konusudur:

(a.) Sorunun tam manasıyla anlaşılamaması. Dijital ortamın 
tabiatı gereği bireylerin kendilerini tam manasıyla ifade edememe-
leri sorunu ortaya çıkmaktadır. O� rneğin yazılı yollarla cevabı beklenen 
fetvânın müftı� nezdinde anlaşılamaması söz konusu olabilmektedir. Yazılı 
sorularda her ne kadar müftı�nin soru üzerinde düşünme fırsatı olsa da 
sorudaki muhtemel boşluk ve anlam kayıplarının olması büyük olasılıktır. 
Sonuçta tüm mükelleflerin oldukça kapsamlı ve düzgün ifade edilmiş 
soruların yazması mümkün değildir. Kitle iletişim araçlarının canlı yayın-
larında verilen fetvâlarda da aynı problemin görülmesi olağandır.27 Tabi-
atıyla canlı yayınlarda sorulan sorularda müftı�nin bu problemi karşılıklı 
sorular vasıtasıyla aşma ihtimali vardır. Ancak telefon hatlarında yahut 
canlı yayınlarda yaşanan kesintiler ve hatların yoğunluğu nedeniyle 
soruyu soran müsteftı�ye ulaşılamaması gibi muhtemel problemlerin 
varlığı bakidir. Sorunun tam anlaşılamaması sebebiyle verilen cevabın 
soruya uygun olmaması sonucu doğacaktır ki bu durum dijital ortamda 
fetvâ verirken karşılaşılan önemli problemlerin başında gelmektedir.

(b.) Canlı yayın esnasında yaşanan heyecan.28 Her türlü canlı 
yayında karşılaşılması olağan olan problemlerden biri de müftı�nin canlı 

26 Müftı�nin fetvâ vermeden önce riayet etmesi gereken konuların detaylarıyla ilgili bk. Yaman, 
Fetva Usûlü ve Âdâbı, 228-240.

27 Benzer endişeler için bk. Zengı�, “Kırâe nakdiyye li’l-fetâva’l-fezâiyye”, 154-156; Büreyk, 
“Fetâva’l-fezâiyyât ed-davâbıt ve’l-âsâr”, 65-66.

28 Yaman, Fetva Usûlü ve Âdâbı, 249.
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yayın heyecanıdır. Tabiatı gereği müftı�ler canlı yayın esnasında sorulan 
soruya aniden muhatap olmakta ve o an için yöneltilen soruyu cevaplaması 
gerekmektedir. Bu sırada sorulan sorunun kapsam ve içeriğine müdahale 
edilebildiği gibi müdahale edilemeyen durumlar da söz konudur. O� rneğin 
kimi canlı yayınlarda icra edilen fetvâ faaliyetlerinde yayın kuruluşu 
müsteftı�lerden yayın öncesi aldıkları soruları, müftı�ye iletmekte ve canlı 
yayın esnasında aynı soruları müftı�ye yinelemelerini istemektedirler. Bu 
durumda yukarıda ifade edilen problemler ortaya çıkmayacaktır. Ancak 
aynı yayını dinleyen/izleyen başka mükelleflerin doğru dini bilgiye ulaşıp 
ulaşmayacakları tartışmalıdır. Bazı canlı yayınlarda ise moderatörlük 
yapan sunucunun müdahaleleri; sorunun şekline, dolayısıyla cevabın da 
değişmesine etki etmektedir. Bağlantısı kesilen müsteftı� ise müdahale 
edemediği için isabetsiz cevapla karşı karşıya kalmaktadır.

Bu madde kapsamında bir diğer örnek ise canlı yayında müftı�ye 
yöneltilen soruda başka bir alana ait uzmanlık gerektiren bilgi gerekiyor 
olmasıdır. Şayet müftı� canlı yayının oluşturduğu atmosfer nedeniyle bu 
ayrıntıyı göz ardı eder ve farklı saiklerle (mahcup olma saikiyle bilmiyor 
konumuna düşmeme vb.) bu soruya cevap verme zaruretini kendinde 
görürse bu durum da oldukça problemlidir. Fetvâ sorumluluğunu üstlenen 
müftı�nin riayet etmesi gereken önemli unsurların başında ‘fetvâda acele 
etmemek’ gelir. Halbuki dijital iletişim araçlarında yürütülen fetvâ faali-
yetinde bu esas çoğu kez göz ardı edilir.29

(c.) Aşırı kısa yahut uzun cevap verilmesi. Yüz yüze ortamlarda 
da aynı problemin varlığı bilinmekle birlikte sanal ortamlarda daha çok 
görülen bu durumun sonuçları daha derindir. Müftı� çeşitli dijital video 
sitelerinde fetvâ vermekte ve bazen oldukça kısa cevaplar vermekte bazen 
de oldukça uzun cevaplar vermektedir. Aşırı kısa cevaplarda konuyla ilgili 
bilgisi sınırlı olan müsteftı�nin bu cevabı tam olarak tasavvur edememesi 
problemiyle karşılaşılırken aşırı uzun cevaplarda ise cevabın tam olarak 
ne olduğu anlaşılamamaktadır. Dolayısıyla müftı�nin dengeli bir ifade 
tarzıyla cevabı ifade etmesi, detaylı açıklamalarla müsteftı�nin zihninde 
farklı cevapların oluşmasına engel olması gerekmektedir. Aynı sorun 
fiziki fetvâ faaliyetlerinde ortaya çıkması olağan olsa da bu durumda 
müsteftı� zihnindeki istifhamları giderme imkanına sahiptir. Yahut müftı� 

29 Detaylı bilgi için bk. Kevserı�, “Hudûratu’t-teserru‘ fi’l-iftâ”, 137-141; Kevserı�, “Fetva Verme-
de Acele Etmenin Tehlikesi”, 409-410.
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muhatabının cevabı anlayamadığını veya yanlış anladığını anlayarak 
düzeltme yoluna gidebilir. Ancak dijital ortamlarda bu imkân oldukça 
sınırlıdır.30

(e.) Şaz veya zayıf kavilerle fetvâ verme. Kitle iletişim araçlarında 
fetvâ veren müftı�lerin oldukça geniş kitlelere ulaştığı bilinmektedir. Bu 
durumun farkında olan müftı�nin muhatap kitleden gelebilecek tepkileri 
dikkate alarak klasik fıkıh geleneğinde çoğunluğun kabul ettiği bir görüşü 
terk ederek zayıf hatta şaz görüşlerden istifade ile fetvâ vermesi bir 
problem olarak görülebilir. Böylelikle müftı� kendini gelecek tepkilerden 
koruyacaktır. Ancak bu durumun hakikati açıklama bağlamında ne kadar 
doğru olduğu tartışmalıdır. Zayıf yahut şaz bir kaville fetvâ vermenin 
isabetli olup olmaması bir yana toplumda fetvâ veren müftı�ler arasında 
tartışmalara yol açacağı ve fetvâ konusunda bir karmaşanın çıkması 
kuvvetle muhtemeldir.31

(f.) Tuzak sorulara muhatap olma.32 Bireylerin fiziki ortamlarda 
sormaya çekineceği ve dijital ortamın verdiği rahatlık ile müftı�yi zor 
duruma düşürmek için fıkıh geleneğinde tartışmalı konuları gündeme 
getiren soruların yöneltilmesi muhtemeldir. Dijital ortamda bu sorulara 
muhatap olan müftı�nin vereceği cevaptaki unsurlara göre yanlış anla-
şılmalar olabilecektir. Bu kapsamda müftı� dijital ortamın oluşturduğu 
bu durumu dikkate almalı ve dinin mehabetine zarar verecek bir soruya 
cevap vermemeyi tercih etmelidir. Ayrıca kimseye faydası olmayan soru-
ların bu ortamlarda oldukça yoğun bir biçimde sorulması, dijital ortam-
larda karşılaşılan farklı bir problemdir.

Dijital ortamda müftı� kaynaklı olarak meydana gelen yahut gelmesi 
muhtemel olan sorunların farklı tezahürleri olabilir. Çalışma kapsamında 
belirtilen bu problemlerin tartışmaya açılması ve çoğaltılması mümkün 
olduğu gibi giderilmesi ve alternatif çözüm önerilerinin getirilmesi 
mümkündür. 33

30 Fetvâda delillerin zikredilip zikredilmeyeceğikonusu ihitlaflıdır. Detaylar için bk. Ebû Zeke-
riyya Yahya b. Şerif b. Mürı� Nevevı�, Âdâbu’l-fetvâ ve’l-müftî ve’l-müsteftî (Beyrut: Darü’l-Fikr, 
1988), 64-65.

31 Zengı�, “Kırâe nakdiyye li’l-fetâva’l-fezâiyye”, 145-147; Büreyk, “Fetâva’l-fezâiyyât ed-davâbıt 
ve’l-âsâr”, 73.

32 Büreyk, “Fetâva’l-fezâiyyât ed-davâbıt ve’l-âsâr”, 70-72.
33 Bu ihtimaller ve farklı kanaatler için bk. Büreyk, “Fetâva’l-fezâiyyât ed-davâbıt ve’l-âsâr”; 

Se‘ûd, el-Fetvâ’ş-şer‘iyye ‘abra’l-fezâiyyât -el-vâkı‘ ve’l-me’mûl-; Zengı�, “Kırâe nakdiyye 
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Sonuç ve Öneriler

Dini-fıkhı� bilgi edinme yolu olan fetvâ kurumunun dijital ortamlar 
aracılığıyla sürdürülmesinin müftı� ve müsteftı�nin bilinçli birer kullanıcı 
olmalarına bağlıdır. Zira müftı�nin fetvâ verirken göstermesi gereken 
hassasiyet, doğru bilgiye ulaşmayı sağlamakta ve neticede Cenab-ı Hakk’ın 
rızasına nail olmak isteyen müsteftı�ye etki etmektedir. Müsteftı�nin dijital 
mecraları profesyonel bir şekilde kullanması ise doğru cevaba ulaşma-
sında başlıca etkendir. Yukarıda zikredilen olumsuzlukların izalesi ancak 
bu iki tarafın (müftı� ve müsteftı�) içerisinde bulundukları sanal ortamın 
tabiatına uygun davranmalarıyla mümkündür.

Karşı karşıya kalınan problemlerin meydana gelmemesi için gerekli 
önlemleri almak kaydıyla dijital ortamların doğru kullanılması hem müftı� 
hem de müsteftı� açısından son derece elverişli/işlevsel olduğu kabul edil-
melidir. Ancak canlı yayın gibi kitle iletişim kanallarında icra edilen fetvâ 
faaliyetlerinde ortamın tabiatı gereği yukarıda belirtilen problemlerin 
görülmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle canlı yayınlarda fetvâ prog-
ramlarının yapılmaması müftı�nin yüklendiği mesuliyet ve mükelleflerin 
sahih dini bilgiye ulaşması açısından önemlidir.

Fetvâ faaliyetinde büyük sorumluluğun müftı� de olduğu ancak 
müsteftı�nin de belirli sorumluluğunun varlığı peşinen belirtilmelidir. Bu 
temel kanaate göre bazı hususlar netleştirilmelidir. I�nternet teknoloji-
sinin geniş kitleler tarafından aktif şekilde kullanılıyor olması, fetvâ ehli-
yetine sahip olmayan bireylerin bu kanallar vasıtasıyla fetvâ verebilme-
sine olanak verir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak kamuoyunda farklı 
görüş ve düşüncede olan kimse/kurumlara ait fetvâların hızla yayılması 
ve toplumlarda fetvâ kurumuna duyulan güven zayıflaması sonucunu 
doğurur. Netice olarak dini konularda mükelleflerin zihin dünyasında 
karmaşa ortaya çıkar ki dijital ortamlarda verilen fetvâların neden olduğu 
en önemli olumsuzluk budur. Dolayısıyla paragrafın başında ifade etti-
ğimiz cümlenin önemi daha net anlaşılmaktadır. Bu manada kendini fetvâ 
verme konumunda görenlerin ‘sorumlu davranma’ zorunluluğu vardır.

Dini bilgilendirme bağlamında sorumluluk sahibi olduğunu düşünen 
bireylerin dijital ortamları fetvâ verme amacıyla kullanmalarının altında 
yatan temel nedenin, sahih dini bilgiyi geniş kitlelere ulaştırma olduğu 

li’l-fetâva’l-fezâiyye”; Entellektüel değeri olan örnek iki makale için bk. Caeiro, “Cami‘a Ha-
med b. Halı�fe, Külliyyetu’d-dirâseti’l-I�slâmiyye”; Câbir, “el-Cezı�re” (25 Haziran 2019).
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düşünüldüğünde gerçekte bu hedefin ne kadar gerçekleştiği tartışma-
lıdır. Bu manada fetvâ sorumluluğunu yüklenenler açısından ziyadesiyle 
önemli olan konu/soru şudur: Aynı mesele çerçevesinde beyan edilmiş ve 
birbirine zıt sonuçlar doğuran fetvâların meydana getirdiği anarşi, birey-
leri dine yaklaştırmakta mı yoksa uzaklaştırmakta mıdır? Bu sorunun 
cevabı araştırmanın elde ettiği sonuca göre olumsuzdur. Bu uzaklaşma 
sadece ameli hayatta olmayıp inançsal olarak da bireylerin derin sorunlar 
yaşamasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla ‘müftı�lerin sorumluluk 
sahibi olması’ gerektiği ifadesi bu bağlamda kendine daha iyi bir yer 
bulmaktadır.

Çalışmamız bağlamında sanal ortamlardaki fetvâ eylemlerinde 
isabetli/isabetsiz fıkhı� sonuçlara ulaşmak, müftı� ve müsteftı�nin dikkatli 
olması yönünde beyan edilen değerlendirme ve sonuçlara ek olarak araş-
tırmamızın başlıca önerisi şudur: Dijital yollarla yürütülen fetvâ faali-
yetlerinin bireylerin dini yaşantılarına ve inanışlarına etkisi konusunda; 
kelam, din sosyolojisi, din psikolojisi gibi alanların uzmanları tarafından 
müstakil çalışmalar yapılmalı, daha sonra bu çalışmaların ortaya koyduğu 
veriler ışığında multidisipliner çalışmalar yapılmalıdır. Böylelikle ilgili 
ortamlarda fetvâ verme işlemi işlevsel olabilecek ve sanal gerçeklik 
çağında fıkhın hayata dair söyleyeceklerinin bitmediği görülecektir.
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Giriş

I�nternet çağını yaşıyor olmamız buna bağlı olarak da bilgi-belge, 
veri paylaşımlarının inanılmaz derecede hız kazanmasıyla hayatımızda 
oldukça önemli bir yer edinen “dijitalleşme” yeni bir malvarlığı türünü 
de gündeme getirmektedir. Günümüzde birçok insan bilgisayar, telefon ve 
tablet gibi araçları kullanmakta bu yolla veri paylaşımı, içerik yükleme 
depolama vb. işlemleri yapabilmektedir. Sosyal iletişim platformlarının 
oldukça yaygın ve aktif olarak kullanılması sanal ortamlarda vakit geçirme 
alışkanlığını artırmakta dolayısıyla da dijital varlık sayılacak verilerin 
çoğalmasına sebep olmaktadır. Zaman zaman kişisel bilgileri de içeren bu 
tür verilerin özel hayatın gizliliğini korumak adına muhafazası önem arz 
etmektedir. Bunun yanında hesap kullanıcılarının ölümüyle sonuçlancak 
bir durum söz konusu olduğunda bu tarz dijital varlıkların akıbeti merak 
konusu olmaktadır. Sanal ortam verilerinin dijital miras olarak kabul 
edilip edilmeyeceği dolayısıyla da ölüm sonrası vârislerin bu konuda hak 
talep edip edemeyecekleri sorularını gündeme getirmektedir.

Konuyla alakalı bir başka problem de sosyal medya araçlarının 
özellikle son zamanlarda amacı dışında gelir kapısı haline getirilmiş 
olmasından kaynaklı olarak elde edilen veya edilecek olan parasal kaza-
nımlarda vârislerin hak sahibi olup olamayacağıdır. Ayrıca bu tarz gelir 
getiren hesapların kullanım hakkının vârislere devri sorusu da bir diğer 

İSLAM MİRAS HUKUKU BAĞLAMINDA  
DİJİTAL MALVARLIKLARININ İNTİKÂLİ:  

DİJİTAL MİRAS ÖRNEĞİ



506 İSLAM VE YORUM V

İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

problemi teşkil etmektedir. Aynı sorunların diğer dijital malvarlıklarında 
da ortaya çıkacağı kaçınılmaz bir gerçek olarak gözükmektedir. Seküler 
hukuka konu olan bu meselenin I�slam miras hukuku bağlamında da ele 
alınıp fıkhı� çözüm önerilerinin dile getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 
Bu sebeple modern hukukta yaşanan problemlerden hareketle konuya 
I�slam miras hukuku açısından temas etmeye çalışılacaktır.

Bu çalışmayla, I�slam miras hukukuna göre malvarlıklarının vâris-
lere intikâli göz önüne alınarak, dijital malvarlıklarının mirasa konu olup 
olmayacağı çıkarımının yapılması amaçlanmaktadır. Çalışmada her iki 
hukuk sisteminin benzer ve ayrı tarafları dikkate alınarak mevcut güncel 
konunun analizine dair genel bir değerlendirme yapılmaya gayret edile-
cektir.

1.Dijital Malvarlığı Kavramı ve Türleri
1.1. Dijital Malvarlığı

Bilgi çağı ya da dijital çağ olarak da adlandırılan 21. yüzyılın insan-
lığa kazandırdığı teknolojik gelişmelerle hayatımızda oldukça önemli yer 
edinen kavramlardan biri de dijitalleşmedir. Analog teknolojilerin karşı-
lığı olarak vücut bulan bu kavram ile birçok nesnel varlığın sanal ortama 
uyumlu hale getirilmesi mümkün kılınmıştır.1 Modern yaşamın nerdeyse 
ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkan bu yenilik ile dijital malvarlığı 
mefhumunun ortaya çıkışı kaçınılmaz olmuştur.

Eşya ve mülkiyet hukuku kapsamında ele alınan mal kavramı, hukuk 
çevrelerince farklı yönleriyle sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Malın 
nakledilebilir olup olmaması açısından menkul (taşınır) ve gayrimenkul 
(taşınmaz) olarak tasnifi I�slam hukuku ve seküler hukuk sisteminin 
üzerinde mutabakat sağladığı temel ayrımlardan biridir.2 Modern hukuk-
çuların bir kısmına göre gelişmekte olan teknoloji sayesinde toplumsal 
ihtiyaç ve gerekliliklerin artması aynı zamanda çağa ayak uydurmak 

1 Fahri Bilal Yankın, “Dijital Dönüşüm Sürecinde Çalışma Yaşamı”, Trakya Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi 7/2 (Ocak 2019), 11,12.

2 Muhammed Emı�n b. O� mer I�bn A� bidin, Reddü’l-muhtâr ‘alâ’d-dürri’l-Muhtâr (Beyrut: Dâ-
ru’l-Fikir, 1412/1992), 4/501; Heyet, “Mal”, el-Mevsûatü’l-Fıkhiyye el-Kuveytiyye (Kuveyt: 
Vizâretü’l-Evkâf, 1427/2006), 36/37; Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi (I�stanbul: 
Beta Yayınları, 2017), 331-332.
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adına bu tasnife bir de “dijital malvarlığı” kısmının ilave edilmesi elzem 
görülmektedir.3

Beşerı� yaşamın zaruri ihtiyaçlarından sayılan “mal” kavramı I�slam 
hukukçuları tarafından muhtelif şekillerde tarif edilmiştir. Hanefı� fakih-
lerine göre mal, “I�nsan tabiatının meylettiği ve ihtiyaç anında kullanmak 
için biriktirdiği, iktisadı� değeri olan maddı� bir varlık” olarak tarif 
edilirken cumhura4 göre ise: “Satılınca iktisadı� değeri olan zarar veri-
lince ise tazmin edilen şey” şeklinde tarif edilmiştir.5 Bu farklılığın bir 
sonucu olarak Hanefı�lere göre malın fiziki olarak mevcut olup bir değer 
ifade etmesi gerekli görülürken cumhurun tanımına göre, malın fiziki 
olması dikkate alınmaksızın sadece değer ifade etmesi yeterli kabul edil-
miştir. Söz konusu görüş ayrılığından dolayı menfaatlerin mal kapsamına 
alınıp alınmaması meselesi gündeme gelmektedir. Yukarıda zikredilen 
tariflerden de anlaşılacağı üzere Hanefı� âlimleri menfaatleri mal olarak 
görmezken cumhur, maddı� bir değer taşımasından hareketle menfaatin 
tıpkı mal hükmünde olduğu kanaatine varmıştır.6

Seküler hukukta ise mal, “insanların ihtiyaçlarını gideren ve insanlar 
nezdinde faydalı sayılan şeyler” şeklinde tanımlanmış, maddı� – gayri 
maddı� kısımlarına ayrılmıştır. I�nsanların ihtiyaçlarını gidermeye yarayan 
iktisabı kâbil, yani üzerlerinde fiilı� ve hukukı� hâkimiyet kurulmaya elve-
rişli olan maddı� mallara da eşya denilmiştir.7 Bir şeyin mevcudiyetini 
belirtmek için varlık kelimesiyle bitişik halde yazılan “malvarlığı” terimi 
ise şahısların sahip ya da mükellef olabilecekleri para ile ölçülebilen mal, 
hak ve borçların tamamına verilen isimdir. Hukuk dilinde malvarlığının 
diğer ifadesi olarak “Mamelek” tabiri karşımıza çıkmaktadır. Mal ve varlık 

3 Berrak Su Kodal, “Dijital Miras: Türk Hukuku Çerçevesinde Bir I�nceleme”, kavlak. av.tr (Eri-
şim 25 Mart 2021); Emin Hamdi Uysal, “Online Hesaplar Terekeye Dahil Edilebilir mi?”, 
Hukuk Gündemi Dergisi (Aralık 2017), 24; Olcayto Doğançelik - Ayça Ekşi, “Dijital Miras”, 
bolayirdogancelik, (Erişim 18 Mart 2021).

4 Cumhur ifadesiyle, mezheplerin ihtilaf ettiği konularda mevcut dört mezhep içerisinde ço-
ğunluğu oluşturan fakihler kastedilmektedir. Bu çalışmada cumhûr tabiriyle Mâlikı�, Şâfı�i ve 
Hanbelı� mezhep âlimleri kastedilmiştir. 

5 I�bn A� bidı�n, Reddü’l-muhtâr, 4/501; Heyet, “Mal”, 36/31-32; Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 331-
332.

6 Cum’â Muhammed Muhammed Berrâc, Ahkâmu’l-mîrâs fî şerîati’l-İslâmiyye (Amman: Dâr-u 
Yâfa el-I�‘lmiyye, 1420/1999), 81. 

7 �ale G. Akipek, Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar) (Ankara: Sevinç Matbaası, 1972), 30-32; 
Doğançelik - Ekşi, “Dijital Miras”.
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kelimelerinin ayrı yazılmasıyla oluşan “mal varlığı” terkibi de kişinin 
mallarının mevcudiyetini ifade etmek için kullanılmaktadır.8

Miras hukuku bağlamında malvarlığı ve tereke kavramları çoğu 
zaman birbirinin yerine kullanılsa da temelde ayrıldıkları noktalar bulun-
maktadır. Günümüz hukukunda tereke, mûrisin (miras bırakan) vârisle-
rine intikâl edebilen malları, alacakları ve bazı hakları için kullanılırken, 
malvarlığı kavramı ölenin intikâle elverişli olan-olmayan aktif ya da pasit 
bütün hak ve borçlarını ifade etmektedir.9 Dolayısıyla kişiye ait olan bazı 
haklar malvarlığının kapsamına girdiği halde tereke kapsamına alınma-
dığından vârislere intikâli söz konusu olamamaktadır. I�slam miras huku-
kunda ise tereke “O� lenin geride bıraktığı mal ve haklar veya ölünün geride 
bıraktığı ve üzerinde başkalarının aynı� alacak hakkı bulnmayan mallar”10 
şeklinde ifade edilmiştir.

Dijital malvarlığı bir diğer ifadesiyle dijital tereke, henüz çok yeni 
bir kavram olmasına rağmen seküler hukuk çevrelerinin -en azından 
çerçevesini oluşturmak adına -bazı tanımlar yaptıkları görülmektedir. En 
genel ifadesiyle dijital tereke, maddi değeri bulunan veya bulunmayan, 
kişilerin elektronik ortamda sahip oldukları, dijital ortamda depolanmış, 
video, fotoğraf, elektronik posta, kişisel blog, cep telefonu uygulamaları 
veya sosyal medya hesapları gibi her türlü dijital varlıkların tümü olarak 
tanımlanmıştır.11 Bu çerçevede e-posta içerikleri, sosyal medya hesapları, 
internet hesapları ve alan adları, çevrimiçi oyun hesapları ve oyun karak-
terleri, kullanma ve kiralama hakları, bulut bilişim sistemlerinde depo-
lanmış dijital veriler, elektronik ticaret hesapları, online alışveriş sayfaları, 
ödeme ve para transfer araçları ile kripto paralar dijital varlıklara örnek 

8 R. Cengiz Deriman, “Hukukta Malvarlığı Kavramı ve Kapsamı”, Hukuki Yaklaşım, (Erişim 30 
Mart 2021).

9 I�lyas Çeliktaş, “Vefat Eden Kişinin Elektronik Posta Hesabı Mirasçılara I�ntikal Eder Mi?”, 
Terazi Hukuk Dergisi 6/62 (Ekim 2011), 36; Süleyman Yılmaz - Vehbi Umut Erkan, “Sosyal 
Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikal Edip Edemeyeceği Sorusunun Kişisel Verileri Ko-
ruma Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 
11/2, (Kasım 2020), 578. 

10 Mehmet Şener, “I�slam Miras Hukuku ile I�lgili Terimler”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, 8, (1994), 40.

11 Yılmaz - Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikal Edip Edemeyeceği”, 578; 
Yasemin Maraşlı Dinç, “O� lümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti: Dijital 
Miras”, Türk Barolar Birliği Dergisi 142 (Mayıs-Haziran 2019), 273-287.
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olarak gösterilebilir.12 Tanımdan da kolayca anlaşılacağı üzere verilerin 
değer ve mahiyeti göz önüne alınmaksızın sadece dijital ortamda bulun-
ması, dijital malvarlığı olarak kabul edilmeleri için yeterliyken hem sanal 
ortamda hem de fizikı� ortamda bulunan verilerin dijital varlık kapsamına 
alınamayacağı belirtilmiştir.13 Doktrinde bazı yazarlar tarafından öne 
sürülmüş farklı tanımlar14 olmakla beraber konuyu dağıtmamak adına 
tafsilatını ilgili çalışmalara bırakmayı uygun buluyoruz.

1.2. Dijital Malvarlığı Türleri

Tüm hukuk sistemlerinin temel dinamiklerinden olan sosyal ve beşeri 
hayatı tertip ve düzen içerisinde idâme ettirme sorumluluğu, gündelik 
hayatta yeni ortaya çıkan olay ve olgularla da yakından ilgilenmek 
mecburiyetindedir. Kavram ve mahiyet olarak yeni olmasına karşın dijital 
varlıklar hemen her kesimden insanın hayatında az veya çok yer etmiştir. 
Bunun tabii bir sonucu olarak ferdı� ve sosyal hayatta bazı problemlerin 
ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Bundan dolayı hukuk otoriteleri 
meydana gelmiş veya gelecek olan sorunlara çözüm üretmek adına dijital 
malvarlıklarının kapsam ve türlerini yakından inceleme ihtiyacı hisset-
mişlerdir. Dijital varlıkların mahiyetine dair kısa bilgilendirmeden sonra 
dijital malvarlığı türlerinin neler olduğuna bakabiliriz.

Dijital varlık teriminin tarifinde yaşanan kavram kargaşasının dijital 
varlık türlerinin tasnifi noktasında da yaşandığı gözlenmektedir. Bu 
alanda yapılan çalışmaları esas aldığımızda, üzerinde ittifak edilen bir 
sınıflandırmanın yapılmadığı her yazarın farklı bir perspektiften konuyu 
ele alıp tasnifi ona göre yaptığı görülmektedir. Dijital varlıkları sosyal 
medya platformlarına indirgeyen yaklaşıma göre dijital malvarlığı üç 
kısımdan oluşmaktadır:

1- Salt kişiler arasında iletişim amacıyla kullanılan sosyal medya 
hesapları (e-posta hesapları, mesajlaşma uygulamaları, chat siteleri)

12 Hasan Altındal -Yusuf Enes Arslan, “Türk Hukukunda Dijital Miras: Karşılaşılan Sorunlar 
ve Uluslararası Uygulamalar Çerçevesinde Bazı Çözüm O� nerileri”, Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 27/1, ( Ocak 2021), 320.

13 Yılmaz - Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikal Edip Edemeyeceği”, 579.
14 Ayrıntılı bilgi için bk. Çiğdem I�leri, “Dijital Miras” - Alman Federal Mahkemesi’nin “Facebo-

ok” Kararı U� zerine Bir I�nceleme”, Türk Barolar Birliği Dergisi 32/146 (Ocak-Şubat 2020), 
126-128; Nurten I�nce Akman, “Miras bırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi (Dijital 
Tereke)”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergsi 9/2 (Ocak 2018), 534.
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2- Maddi kazanç sağlayan sosyal medya hesapları (Yotube, Vine, 
Tiktok)

3- Karma nitelikli sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, 
I�nstagram)

Sosyal medya platformları her ne kadar dijital varlıkların içerisinde 
yer alsa da kavramı sadece sosyal medya ile sınırlandırmak uygun olmasa 
gerektir. Bunun yanı sıra sanal ortamdaki kullanımlarını göz önüne alarak 
yapılan sınıflamalar da bulunmaktadır. Bu tasnife göre dijital malvarlık-
ları şunlardır:15

1- E-posta içerikleri
2- Sosyal medya hesapları
3- I�nternet hesapları ve alan adları
4- Çevrimiçi oyun hesapları ve oyun karakterleri
5- Kullanma ve kiralama hakları (e-kitap, müzik, film, oyun, program vb.)
6- Elektronik para, dijital para, sanal para, kripto para türleri.

Yazar tarafından bu tasnifatta yer verilmese de telefon, tablet, bilgi-
sayar, dâhili ve harici bellekler gibi elektronik cihazlarda kayıtlı bulunan 
bilgi, belge, doküman, işitsel ve görsel her türlü veri de dijital malvarlığı 
olarak değerlendirilmektedir.16

Konunun uzmanları tarafından yapılan bu taksimatta az çok benzer 
ve farklı taraflar olsa da genel kabule göre analog verilerin dışında kalan 
sanal ortamda vücut bulmuş her unsur dijital malvarlığı sayılmaktadır. 
Türlerini kabaca aktarmaya çalıştığımız bu tasnife ek olarak özellikle 
e-posta hesaplarıyla yakından alakalı olan bir diğer sınıflandırma da 
hesapların kullanım amacının ticarı� olup olmadığıdır. Seküler hukuk 
mercilerinde e-posta hesaplarının vârislere intikâl edip etmeyeceği tartı-
şılırken sıklıkla gündeme getirilen bir ölçüt de hesapların ticarı� maksatla 
mı yoksa şahsı� işlemler için mi kullanıldığı konusudur.17 Bu sebeple 

15 Altındal - Arslan, “Türk Hukukunda Dijital Miras”, 321. Diğer tasnif türleri için bkz. Maraşlı, 
“O� lümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti”, 278, 11.dipnot. 

16 Maraşlı, “O� lümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti”, 278.
17 I�nce Akman, “Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi”, 546, 547; Servet Ye-

tim, “Elektronik Posta (E-Posta) Hesabı I�çeriği Mirasa Konu Olur Mu?” Terazi Hukuk Dergisi 
3/21 (Mayıs 2008), 58-60; Yılmaz - Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikal 
Edip Edemeyeceği”, 576. 
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dijital varlıkların ticarı� veya gayr-i ticarı� olması da bir diğer tasnifi oluş-
turmaktadır.

2. Tarihî Arka Planı

Tarım ve sanayi devriminden sonra üçüncü bir devrim olarak nite-
lenen internet çağı, 20. asırda yaşamımıza girmiş, 21. asırda ise hayatı-
mızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Web 1.0 dönemi, internet çağının 
tek yönlü ve statik olarak yayın yaptığı bir dönemken bir sonraki sürümü 
olan Web 2.0 ile bireyler interaktif olarak internette iletişim kurmakta 
açıklık, paylaşımcılık ve katılımcılık teşvik edilmektedir.18 Web 2.0 versi-
yonu kullanıcıya, web içeriğini kontrol etme, oluşturma ve diğer kullanıcı-
larla ilişki kurması için web ile ilgili çeşitli etkinliklere katılma konusunda 
yetki veren bir uygulamadır.19

Sosyal medya paltformları da Web 2.0 internet bilişim uygulamasının 
bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Web 2.0 uygulaması başlangıçta 
sosyal ağ siteleri ve bloglar içerirken sonradan başka internet uygulama-
ları da sisteme dâhil olmuştur. Web 2.0 teknolojileri içinde en popüler 
uygulamalar olarak Facebook, Twitter, I�nstagram YouTube, Linkedin, 
Google uygulamaları, Wikipedia ve blog sayfaları sayılabilir. Bu uygula-
malar sayesinde bireyler, zaman ve mekân sınırlaması olmadan birbir-
leriyle sürekli etkileşim hâlinde olup içerik paylaşabilmekte böylelikle 
sadece tüketen (pasif) olmayıp aynı zamanda üreten (aktif) de olabil-
mektedir.20

Türkiye’de ise internetin geçmişi 1980’li yıllara kadar gitmektedir. 
1986 yılında akademik tabanlı olarak araştırma ve eğitim faaliyetlerine 
destek amacıyla kurulmuş, ilk bağlantı 1992 yılında ODTU�  üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. 1993 yılında akademik faaliyet dışında internetin 
kullanılması ve internet bağlantısını yaymak amacıyla ODTU�  ve TU� BI�TAK 
tarafından “TR-NET” adlı ortak proje hayata geçirilmiştir.Türkiye’de 
1990’ların sonu, 2000’li yıllarının başında internet hızının artmasıyla 

18 Elif Bilen, Sosyal Medya Kullanımının İş Hukuku Bakımından Etkileri ve Sonuçları (Eskişehir: 
Anadolu U� niversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 10.

19 Mustafa Buğra Şengül, Sosyal Medya Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu (Ankara: Çankaya U� niver-
sitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020), 4. 

20 Bilen, Sosyal Medya Kullanımının İş Hukuku Bakımından Etkileri, 205; Şengül, Sosyal Medya 
Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu, 4-5.
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birlikte, ilk haber ve bilgi siteleri, mail servisleri, alışveriş siteleri ortaya 
çıkmıştır.21

I�nternet ve sosyal medya platformlarının bu denli hızlı bir şekilde 
hayatımıza girmesi bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Sosyal 
medya hesaplarının farklı şekil ve şartlarda kazanç kapısı haline getiril-
mesi, iletişim ve haberleşme amacıyla kullanılan mesajlaşma ve e-posta 
hesapları çeşitli hak ve sorumluluklar doğurmaktadır. Sanal ortamda 
kişilik haklarının ihlali, suç unsuru barındırması, dijital mahremiyeti ihlal 
örneğinde olduğu gibi önceleri hayatımızda yer almayan suçlar intenet 
ve sosyal medya platformlarıyla varlık kazanmıştır. Elbetteki internetin 
getirmiş olduğu problemler sadece ceza hukukuyla sınırlı değildir. Dijital 
platformların kişilere sağlamış olduğu bazı hak ve kazanımların hesap 
sahiplerinin vefatı söz konusu olduğunda akıbetinin ne olacağı, bu tarz 
sanal ortamlarda hakedilen kazanımların vefat sonrası vârislere intikâl 
edip etmeyeceği, edecekse bunun sınırlarının ne olduğu gibi sorulara 
cevap verilmesi gerekmektedir.

Dünyada ilk örneğini 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 
gördüğümüz dijital malvarlıklarının vârislere intikâl ettirilmesi talebiyle 
açılan dava sonrası hukuk mercilerince konunun etraflıca incelenmesi 
gerektiği anlaşılmıştır. Mezkûr olayda oğullarını Irak savaşında kaybeden 
aile daha önce kendileriyle yazıştığı Yahoo hesabındaki mesajları hizmet 
sağlayıcı kurumdan talep etmiş, ret cevabı aldıklarında ise konuyu mahke-
meye taşımışlardır. Hizmet sağlayıcı şirketin kişisel verilerin devredileme-
yeceğini gerekçe göstererek talebi reddetmesine karşın mahkeme, aileyi 
haklı bularak şahsın hesabındaki mail içeriklerinin bir kopyasının aileye 
verilmesini karar kılmıştır.22 Benzer bir örneğinin de 2011 yılında Amer-
ka-Virginia’da yaşandığı olayda 14 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümünün 
ardından aile, onun Facebook hesabına erişim izni talep etmiş, ilgili şirket, 
hizmet şartları ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle ret cevabı vermiştir. 
Daha sonra kamuoyunda oluşan baskılara dayanamayan Facebook, 10 ay 
sonra ailenin hesaba erişimine izin vermiştir.23

21 Bilen, Sosyal Medya Kullanımının İş Hukuku Bakımından Etkileri, 10.
22 Yılmaz - Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikal Edip Edemeyeceği”, 579; 

I�nce Akman, “Miras bırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi”, 529-530; Uysal, “Onli-
ne Hesaplar Terekeye Dahil Edilebilir Mi?”, 21.

23 Yılmaz - Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikal Edip Edemeyeceği”, 
579,580; Altındal - Arslan, “Türk Hukukunda Dijital Miras”, 330.
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Alman Federal Mahkemesine konu olan bir başka örnek de ise 2012 
yılında Berlin’de metro durağında ölü bulunan 15 yaşındaki kızlarının 
ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ip ucu bulmak 
isteyen aile, kızlarının aktif olarak kullandığı Facebook hesabına ulaşmak 
istemiştir. Hizmet sağlayıcı şirketin kullanıcı sözleşmesindeki şartları 
ihlal ettiği gerekçesiyle ailenin talebini reddetmesiyle olay, Berlin I�lk 
Derece Mahkemesi’ne taşınmış, mahkeme aileyi haklı bularak erişm 
izni verilmesine hükmetmiştir. Ancak üst derece mahkeme olan Eyalet 
Yüksek Mahkemesi, miras hukukuna ilişkin bir değerlendirme yapmak-
sızın, haberleşmenin-telekomünikasyonun gizliliği ilkesi gereği ilk derece 
mahkemesinin kararını bozmuştur. Bunun üzerine aile, kararı 2018 
yılında Alman Federal Mahkemesi’ne götürmüş, mahkeme iletişimin 
gizliliği ve kişisel verilerin korunması ilkesinin sosyal medya hesaplarının 
vârislere intikâline engel teşkil etmediği ve de külli halefiyet ilkesi gereği 
dijital malvarlıklarının vârislere intikâl edeceğine hükmetmiştir.24

Türkiye’de ise ilk somut örneğini, 2019 yılında bir trafik kazası 
sonucu eşini kaybeden kocanın, eşine ait iCloud hesabındaki fotoğraf, 
video, ses kayıtları, medya dosyaları ve maillere uluşmak için mûrisin 
terekesinin tespitine dair açtığı davada görmekteyiz. I�lgili talep Denizli 4. 
Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından mursin özel hayatının gizliliğinin ihlal 
edilmesi gerekçe gösterilerek olumsuz karar verilmesiyle istinaf mahke-
mesine taşınmıştır. Bir üst mahkeme olan Antalya Bölge Adliye Mahke-
mesi 13.11.2020 tarihli kararında, ileri sürülen itirazları değerlendirmiş, 
mûrisin ölüm tarihi itibariyletüm aktif ve pasif malvarlığının tespiti ve bu 
minvalde dijital malvarlığının terekesine dahil olması gerektiğini nazara 
alarak dijital terekenin vârislere intikâl edeceğine hükmetmiştir.25

Yukarıda verilen yargı karar örnekleri ve somut olaylar göz önüne 
alındığında varsilerin sadece kişisel yazışmaları ya da sanal verileri talep 
etmiş olmalarından hareketle tereke kapsamına sadece bunların dâhil 
edileceği düşünülebilir. Oysaki daha önce de temas ettiğimiz gibi dijital 
malvarlığı sadece bunlardan ibaret değildir. Davaya konu olan bu somut 
olaylarda bahsi geçen dijital tereke, dijital varlıkların sadece bir kısmını 

24 I�nce Akman, “Miras bırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi”, 530; I�leri, “Dijital Mi-
ras”, 129-130; Yılmaz - Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikal Edip Ede-
meyeceği”, 579-580; Altındal - Arslan, “Türk Hukukunda Dijital Miras”, 332.

25 Altındal - Arslan, “Türk Hukukunda Dijital Miras”, 333-334; I�lgili karar metni için bk. Antal-
ya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi (BAM), K. 2020/905 (13 Kasım 2020).
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oluşturmakta bunların dışında daha pek çok dijital varlığının bu tarz 
veraset ilişkisine mevzu edilmesi kaçınılmaz kabul edilmektedir.

Seküler hukuk çevreleri, söz konusu edilen dijital tereke davala-
rında bu tarz sanal ortam verilerinin varsilere intikâl edip etmeyeceğini, 
edecekse hangi türlerin intikâle elverişli olduğu, hangilerinin bazı sorun-
lara sebebiyet vereceğini hukukı� açıdan değerlendirmişlerdir. Dijital 
varlıkların varsilere intikâlini kabul eden ve etmeyen görüşlerin delille-
rini ve itirazlarını dile getirerek konuyu uzun uzadıya tartışmışlardır. Bu 
çalışmada dijital malvarlıklarının intikâli I�slam miras hukuku bağlamında 
ele alınacağı için söz konusu tartışmalara burada yer verilmeyip değer-
lendirme kısmı ilgili çalışmalara havale edilmiştir.26

3. İslam Miras Hukuku Açısından Dijital Malvarlığı

Dijitalleşme 21. Yüzyılın getirmiş olduğu bir kavram olsa da beşerı� 
ve hukukı� ilişkileri yakından ilgilendirdiği için nasıl ki modern hukukun 
hakkında çözüm üretme sorumluluğu varsa I�slam hukukunun da aynı 
mesuliyeti taşıması gerekmektedir. Her ne kadar kadı�m fıkıh külliyatı-
mızda bu tarz güncel konularla alakalı doğrudan ve açık olarak hükümler 
yer almasa da temel prensipleri dikkate alarak çözüm üretilmesi gerek-
tiği kanaatindeyiz. Bu sâiklerle güncel bir mesele olan ölüm sonrası dijital 
malvarlıklarının mirasçılara devrinin mümkün olup olmadığına I�slam 
miras hukuku perspektifinden bakmaya gayret edeceğiz.

I�slam miras hukukuna göre dijital malvarlıklarının mirasa konu 
edilip edilemeyeceğine dair çıkarım yapabilmemiz için bazı fıkhı� terim-
lerin anlamına vakıf olmamız gerekmektedir. O� ncelikle modern hukukta 
da aynı anlamı ifade etmek için kullanılan tereke27 kavramının mahiyet ve 
kapsamına göz atmamızda yarar vardır.

26 Ayrıntılı bilgi için bk. I�nce Akman, “Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi”, 
538-554; Maraşlı, “O� lümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti”, 276-283; 
Yılmaz - Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikal Edip Edemeyeceği”, 577-
578; Altındal - Arslan, “Türk Hukukunda Dijital Miras”, 334-340; Çeliktaş, “Vefat Eden Kişi-
nin Elektronik Posta Hesabı Mirasçılara I�ntikal Eder Mi?”, 34-39.

27 Arapça da özellikle de fıkıh ıstılahında bu kavram “Terike”, “Tirke” ve “Terı�ke” gibi teleffuz-
larla kullanılırken modern hukukta yanlış olmakla beraber “Tereke” şeklinde kabul gör-
müştür. Biz de anlam kargaşasına sebebiyet vermemesi adına “Tereke” kullanımına bağlı 
kalacağız.
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3.1. İslam Miras Hukukunda Tereke

Sözlükte “bırakmak, terk etmek, bir şeyden el çekmek, vazgeçmek”28 
gibi anlamlara gelen “t-r-k (ت-ر-ك)” fiilinden türetilmiş olan “terike-tereke” 
kavramı, fıkıh ıstılahında genel bir ifadeyle “ölen bir kimsenin başkasının 
hakkından hâlî olarak geride bıraktığı mallar”29 şeklinde tarif edilmiştir. 
Istılahı� açıdan bu tarifi kabul etmekle beraber fıkhı� mezheplerin tereke 
kapsamını belirleme noktasında farklı yaklaşımlar sergilediği görülmek-
tedir. Hanefı� mezhebi dışındaki diğer mezhepler (cumhur) terekeyi “ölen 
bir kimsenin geride bıraktığı mallar ve haklar”30 şeklinde tarif ederken 
Hanefı�ler “aynî olarak başkasının hakkına taalluk etmeyen, sâfî şekilde 
ölenin geride bıraktığı mallar”31 olarak tanımlamıştır. Her ne kadar bu 
tarifte ölenin haklarına yer verilmemiş olsa da Hanefı�lerin bütün hakları 
kapsam dışında tuttuğu çıkarımı yapılmamalıdır. Zira onlar, sadece malla 
kâim olan ve malın ayrılmaz bir parçası gibi kabul edilen hakları tereke 
kapsamına almışlar bunun dışındakileri terekeden saymamışlardır.32

O� lenin hakları denilince akla birçok hak türü gelmektedir. Şahsı� 
haklar, mülkı� haklar, mâlı� haklar vs. gibi bütün haklar kişilere Şâri’ (kanun 
koyucu) tarafından verilen haklardır. Bu hakların terekeye âidiyeti nokta-
sında fıkhı� mezheplerin bazı ihtilafaları söz konusu olmaktadır. Hangi 
hakların terike kapsamına alınıp, hangilerinin terike dışında tutulacağına 
dair mezheplerin görüşlerini yansıtan şöyle bir tasnif yapılabilir:

3.1.1. İttifakla Tereke Kapsamına Alınmayan Haklar

Malvarlığına hiçbir şekilde hizmet etmeyen, ona tabi olmayan 
velâyet, hidâne, vekâlet, vesâyet ve velâ gibi şahsı� haklar, şahıslarla kâim 
olan haklar vârislere intikâl ettirilemediği gibi vârislerin de bu konudaki 

28 Ebü’l-Fazl Cemâlüddı�n Muhammed b. Mükerrem I�bn Manzûr, Lisânü’l-ʻArab (Beyrut: Dâr-u 
Sâdır, 2003), 10/405-406; Ebü’l-Feyz Muhammed el-Murtazâ el-Bilgrâmı� el-Hüseynı� ez- 
Zebı�dı�, Tâcü’l-ʻarûs min Cevâhiri’l-Kâmûs (Kuveyt: Dâru’l-Hidâye, 1965), 27/91-93; Heyet, 
el-Mü’cemü’l-vasît (Kahire: Dâru’d-Da‘vet, 1961), 1/84. 

29 Ebü’l-Hasen Alı� b. Muhammed b. Alı� es-Seyyid eş-Şerı�f el- Cürcânı� el-Hanefı�, Mu’ce-
mü’t-ta’rîfât (Kâhire: Dâru’l-Fazı�le, 2004), 56; Muhammed Amı�m el-I�hsân el- Berketı�, 
et-Ta‘rîfâti’l-fıkhiyye, (Pakistan: Dâru’l-kütübü’l-ilmiyye, 1986), 56.

30 Muhammed Ebû Zehre, Ahkâmu’t-terikât ve’l-mevârîs (Mısır: Dâru’l-fikri’l-Arabı�, t.s.), 42; 
Cum‘â Muhammed, Ahkâmu’l-mîrâs, 77,78; Zekeriyyâ el-Berdı�sı�, el-Mîrâs, 25.

31 Heyet, “tereke”, el-Mevsûat, 11/206.
32 I�bn A� bidı�n, Reddü’l-muhtâr, 6/762; Heyet, el-Mevsûat, “tereke”, 11/206-266; Ebû Zehre, Ah-

kâmu’t-terikât, 42.
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talepleri dikkate alınmaz.33 Zikredilen bu şahsı� haklar dışında bir yönüyle 
malı� özellik taşıyan aynı zamanda şahısların zâtıyla kâim olan bazı haklar 
da vardır. Mesela vasiyeti kabul, hibe edilen bir şeyi kabul veya hibeden 
rücû etme veya kabul muhayyerliği gibi zatı itibariyle şahsı� nitelik taşıyan 
haklar da miras olarak intikâl ettirilemeyen haklardır.34

3.1.2. İttifakla Tereke Kapsamına Alınan Haklar

Herhangi bir mala tâbi olan, ona hizmet eden ve şahısların irade ve 
istekleriyle kâim olmayan haklar ittifakla terekeden sayılmıştır. Rehin 
hakkı, gayrimenkuller için söz konusu olan geçiş, sulama, atık su yolu 
ve binalar için yükseklik hakkı gibi bazı irtifâk haklarıyla ayıp ve tayin 
muhayyerliği gibi bizzat mala taalluk eden haklar burada zikredilebir.35 
Malla bir ilişkisi olmasa da fukhânın ittifakla tereke kapsamına aldığı bazı 
haklar da vardır. Bunlar, mûrisin ölümüne sebep olunduğu takdirde vâris-
lere intikâl edecek olan kısas ve diyet haklarıdır. Kısas ve diyetin terekeye 
dâhil edileceği noktasında fakihlerin ittifak ettiği görülmektedir.36

3.1.3. Terekeye Âidiyeti İhtilaflı Olan Haklar

Bir yönüyle malı� nitelik taşımakla birlikte şahsın irade ve istekle-
rine bağlı olarak varlık kazanan hakların tereke kapsamına alınacağına 
dair ihtilaf vardır. Şuf’a (öncelikli alım) hakkı, ayıp, görme, tayin, şart 
gibi kısımları olan akit muhayyerlikleri gibi haklar buna örnek olarak 
verilebilir. Bu kısımda zikrdilen haklar konusunda Hanefı� âlimleriyle 
diğer mezhep ulemâsı arasında görüş ayrılıkları vardır. Cumhura göre 
bu haklar malı� hak kapsamında değerlendirildiğinden vârislere intikâl 

33 I�bn A� bidı�n, Reddü’l-muhtâr, 6/762; Şemsüddı�n Ebû Abdillâh ed-Desûkı�, Hâşiyetü’d-Desûkî 
a‘lâ şerh’il- kebîr (Beyrut: Dâru’l-Fikr, t.s.), 4/457; Süleyman b. O� mer b. Muhammed Be-
cı�rmı�, Hâşiyet-ü Becîrmî a‘lâ şerh-i menheci’t-tullâb (Diyarbakır: Basım yeri, t.s.), 3/244; 
Heyet, el-Mevsûat, 11/206-266; Ebû Zehre, Ahkâmu’t-terikât, 46.

34 I�bn A� bidı�n, Reddü’l-muhtâr, 6/762; Desûkı�, Hâşiyetü’d-Desûkî, 4/457; Şemsüddı�n Muham-
med b. Ahmed el-Hatı�b Şirbı�nı�, Muğni’l-muhtâc ilâ ma‘rifet-i meâ‘nî elfâzi’l-minhâc (Beyrut: 
Dâru’l-Fikr, 1997), 3/3; Heyet, el-Mevsûat, “tereke”, 11/207.

35 Alâüddı�n Ebû Bekr b. Mes‘ûd b. Ahmed el-Kâsânı� Bedâiu’s-Sanâî’ fî tertîbi’ş-Şerâî (Beyrut: 
Dâru’l-kitâbi’l-arabı�, 1986), 5/268; Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Muhammed I�lı�ş 
el-Mısrı�, Minehu’l-Celîl alâ muhtasari’ş-Şeyh Halîl (Beyrut: Dâru’l-fikir, 1989), 9/596; Heyet, 
el-Mevsûat, 11/207-208; Cum’â, Ahkâmu’l-mîrâs, 83.

36 I�bn A� bidı�n, Reddü’l-muhtâr, 6/762; Desûkı�, Hâşiyetü’d-Desûkî, 4/457; Ebû’l-Abbâs Ahmed 
b. Muhammed Savâ el-Halvetı�, Hâşiyetü’s-Savâ (Kâhire: Dâru’l-meârı�f, t.s.), 4/616; I�lı�ş, Mi-
nehu’l-Celîl, 8/580-581; Ebü’l-Abbâs Şihâbüddı�n Ahmed b. Ahmed b. Hamza er-Remlı� el-
Ensârı�, Hâşiyet-ü esne’l-metâlib Şerh-u Ravzi’t-Tâlib (Beyrut: y.y. 2001) 3/3.
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edeceği kabul edilmiştir.37 Hanefı�ler ise bu hakları şahısların iradeleriyle 
bağlantılı olarak gördüklerinden vefatları halinde bu hakkın da son bula-
cağını dolayısıyla da vârislere intikâl etmeyeceğini savunmaktadırlar.38

Hanefı�ler ile cumhur arasında ihtilafa konu olan bir diğer hak türü 
de menfaatlerdir. Bir şeyi kullanma, ondan istifade etme anlamlarına 
gelen menfaat, ölüm sonrası vârislere intikâl edip etmeyeceği açısından 
da tartışılmıştır. Buradaki tartışmanın temel çıkış noktası Hanefı� âlimler 
ile Cumhur âlimleri tarafından tereke’nin farklı tanımlanması bunun yanı 
sıra her iki görüşün mal kavramına ayrı anlamlar yüklemesidir. Cumhur 
alimleri terekeyi tanımlarken “mutlak ve sabit olarak ölenin geride bırak-
tığı mallar ve haklar”39 diye tarif ederken “haklar” ibaresinin sınırlarını 
çok geniş tutmuşlardır. Sadece şahsa taalluk eden hakları istisna edip 
ölenenin geride kalan bütün haklarının vârislere geçeceğini savun-
muşlardır. Hanefı�ler de ölenin haklarının vârislere intikâlini mümkün 
görmekle beraber bunun sınırını oldukça daraltmışlardır. Onlara göre 
sadece mal ile alakalı olan, şahsı� nitelik taşımayan haklar ölenin vârisle-
rine devredilebilmektedir. Aynı şekilde menfaatlerin ölüm sonrası intikâli 
de Cumhura göre mümkün görülmekteyken Hanefı�ler menfaatlerin 
devredilemeyeceğini ifade etmişlerdir. Her iki yaklaşımın, menfaatleri 
mal kabul edip etmeme noktasında sergilemiş oldukları tutumun farklılık 
arz ediyor olması, bu fikir ayrılığının başlıca sebebi olarak gösterilebilir.40

Hanefı� hukukçular, cumhur âlimlerinin aksine menfaati mal olarak 
kabul etmemektedir. Bu çıkarıma Hanefı�lerin mal kavramını tarif ederken 
sergilemiş oldukları yaklaşımdan ulaşmaktayız. Daha önce de temas etti-
ğimiz üzere Hanefı� ulemaya göre mal, insan tabiatının meyl ettiği, ihtiyaç 
anında tüketilmek üzere saklanabilen şeylerdir.41 Menfaatlerin saklan-
ması gibi bir durum söz konusu olmadığından mal olarak kabul edilme-
miştir. Cumhur âlimleri ise konuya iktisadı� olarak değer ifade edip etme-
mesi açısından yaklaşarak maddi değer ifade eden her şeyi mal olarak 

37 Remlı�, Hâşiyet-ü Esne’l-metâlib, 3/3; Desûkı�, Hâşiyetü’d-Desûkî, , 4/457; Cum’â Muhammed, 
Ahkâmu’l-mîrâs, 83.

38 Kâsânı�, Bedâiu’s-Sanâî‘, 5/268; I�bn A� bidı�n, Reddü’l-muhtâr, 6/762; Ebû Zehre, Ahkâmu’t-te-
rikât, 42-46; Berdı�sı�, el-Mîrâs (Kâhire: Dâru’n-nehdati’l-Arabiyye, 1971), 25.

39 Heyet, el-Mevsûat, 11/206-207; Ebû Zehre, Ahkâmu’t-terikât, 45.
40 Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebı� Sehl Ahmed es-Serahsı�, el-Mebsût (Beyrut: 

Dâru’l-Ma’rife, 1989), 15/154; Ebû Zehre, Ahkâmu’t-terikât, 43; Cum’â Muhammed, Ahkâ-
mu’l-mîrâs, 81,82.

41 I�bn A� bidı�n, Reddü’l-muhtâr, 4/501.
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görmüşlerdir.42 Bu ihtilafın pratik bir sonucu olarak ölenin sağlığında 
iken menfaat elde ettiği bir maldan, ölüm sonrası vârislerinin de menfa-
atlenmeye devam edip edemeyeceği hükmü çıkmaktadır.

Menfaatleri mal kapsamında değerlendirmeyen Hanefı�lere göre icâre 
(kira) akdi gibi sözleşmeler ve ölü araziyi canlandırmak suretiyle kaza-
nılan arazi kullanım hakkı (ihticâr) ölüm sonrası vârislere intikâl ettiril-
memektedir.43 Cumhur ise bu konuda aksini düşünmekte söz konusu olan 
faydalanma haklarının vârislere intikâlini mümkün görmektedir.44

3.2. Dijital varlıkların İslam miras hukuku açısından intikâlinin 
değerlendirilmesi

Yukarıda dijital varlıkların tasnifini yapmıştık. Bu tasnife bağlı kalarak 
I�slam miras hukuku açısından dijital varlıkların ölüm sonrası miras kapsa-
mına alınıp alınmayacağına dair bazı çıkarımlarda bulunmaya çalışacağız.

3.2.1. Salt Kişiler Arasında İletişim Amacıyla Kullanılan Sosyal 
Medya Hesapları (e-posta hesapları, mesajlaşma uygulamaları, chat 
siteleri)

E-posta hesaplarının gerek kullanım olarak gerekse içeriğe ulaşım 
amacıyla ölüm sonrası vârislere intikâli noktasında seküler hukuk çevre-
lerinin farklı yaklaşımlar sergilediği görülmektedir. Onlar, konuyu e-posta 
hizmet sağlayıcısı ile kullanıcılar arasında yapılan sözleşme çerçevesinde 
ele almaktadırlar. Sözleşmenin niteliğinin kira (icâre) akdi veya ardiye 
hizmet akdi ya da emanet (vedı�a) akdi olarak değerlendirilmesi durumla-
rında farklı sonuçlar doğuracağı ifade edilmektedir.45 Bazı hukukçular ise 
e-posta hesapları ve ya içeriklerinin vârislere intikâli söz konusu oldu-
ğunda mûrisin kişilik haklarının ihlal edileceğini, bunun ise kanun naza-
rında suç olduğunu dile getirmektedir.46

42 Ebû Zehre, Ahkâmu’t-terikât, 43; Cum’â Muhammed, Ahkâmu’l-mîrâs, 81,82.
43 Kadızâde Ahmed Şemseddin, Netâʾicü’l-efkâr fî keşfi’r-rumûz ve’l-esrâr [Tekmilet-ü Fethi’l- 

Kadîr] (Beyrut: Dâru’l-kütübü’l-ilmiyye, 2003), 9/148; Serahsı�, el-Mebsût, 15/154; Ebû 
Zehre, Ahkâmu’t-terikât, 43,44.

44 Berdı�sı�, el-Mîrâs, 20-21; Cum’â Muhammed, Ahkâmu’l-mîrâs, 81,82.
45 I�nce Akman, “Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi”, 537; Uysal, “Online 

Hesaplar Terekeye Dahil Edilebilir Mi?”, 23; Çeliktaş, “Vefat Eden Kişinin Elektronik Posta 
Hesabı Mirasçılara I�ntikal Eder Mi?”, 35.

46 I�leri, “Dijital Miras”, 147; Yılmaz - Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikal 
Edip Edemeyeceği”, 572,573.
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E-posta hizmetinin yukarıda da temas edildiği üzere kiralama akdi 
olarak kabul edilmesi durumunda I�slam miras hukuku açısından iki farklı 
sonuç doğuracağı görülmektedir. Hanefı� hukukçulara göre menfaatler 
mal kapsamında değerlendirilmediği için kiralama akitleri taraflardan 
birinin ölümüyle nihayet bulacaktır.47 Dolayısıyla e-posta hizmet sağlayı-
cısı ile kullanıcı arasındaki bu sözleşme, ölüm sonrası kendiliğinden son 
bulacak vârislere intikâli mümkün olmayacaktır. Cumhurun görüşünde 
ise menfaatler ölüm sonrası da devamlılığı olan mal mukabelesinde oldu-
ğundan mûrisin vârislerine intikâl edeceği sonucu çıkarılabilir. Burada 
belirleyici olan unsur, e-posta hizmet sağlayıcısı ile kullanıcılar arasındaki 
sözleşmenin hukukı� niteliğinin belirlenmesidir.

Modern hukukta temas edilen kişilik haklarının ihlali sorunu I�slam 
hukuku açısından da oldukça öneme sahip bir konudur. Günümüzde 
e-posta hesapları, kişsel verileri ihtiva eden özel yazışma araçları olarak 
da kullanılmaktadır. Konuya bu açıdan bakıldığında bu hesapların vâris-
lere intikâlinde hesap sahibinin muhataplarıyla yapmış olduğu yazış-
maların açığa çıkarılması durumu oluşmaktadır. O� lenin kişilik haklarına 
saygı duyulması aynı zamanda haberleşmenin gizliliği ilkesi gereği karşı 
tarafın kişisel verilerini korumak adına e-posta hesaplarının ve içeriğinin 
vârislere verilmemesi gerektiği savunulmaktadır.48 I�slamı� açıdan da kişi-
lerin özel hayatına dair bilgilerin gizli tutulması prensibi49 gereği bu tarz 
yazışmaların mirasa konu olmaması uygun görülebilir. Ancak aksi görüşü 
savunanlar, ölen kişinin geride kalan mektup ve günlüklerinin nasıl ki 
vârislere geçişi temel bir hak kabul ediliyorsa dijital ortamda oluştu-
rulmuş olan bu tarz yazı, belge ve dökümanların da intikâlinin engelle-
nememesi gerektiğini dile getirmektedir.50 Olaya bu açıdan baktığımızda 
I�slam miras hukuku açısından da resim, video, doküman, belge vb. dijital 
verilerin vârislere intikâlinde her hangi bir sakınca olmayacağı görüle-
cektir.

47 Serahsı�, el-Mebsût, 15/153.
48 Yılmaz - Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikal Edip Edemeyeceği”, 573; 

I�nce Akman, “Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi”, 543.
49 Detaylı bilgi için bkz. Hüseyin O� resin, Günümüz Hukukuyla Mukayeseli Olarak İslam Huku-

kunda Özel Hayatın Korunması (Konya: Selçuk U� niversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yük-
sek Lisans Tezi, 2007), 18-47.

50 I�nce Akman, “Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi”, 548; Maraşlı, “O� lümden 
Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti”, 286.
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E-postaların mirasa konu olup olamayacağına dair doktrinde tartı-
şılan bir diğer kıstas da bu hesapların ticarı� amaçlarla kullanılıp kulla-
nılmadığıdır. Hukukçular, ticarı� amaçla kullanılan e-posta hesaplarının 
intikâlini mümkün görürken şahsı� amaçlı hesapların kişisel veriler 
barındırması ihtimaliyle devredilemeyeceğini ifade etmektedirler.51 Bu 
yaklaşıma I�slam miras hukuku bağlamında bakacak olursak ileri sürülen 
görüşün haklılık payının olduğu sonucu çıkarılabilir. Zira fıkhı� açıdan mala 
taalluk eden hakların mirasa konu olacağı noktasında mezheplerin ittifa-
kının olduğunu daha önce belirtmiştik. Dolayısıyla ticarı� iletişim araçla-
rıyla dijital ortamda yapılan muhtemel sözleşmelerin vârislerin mirastaki 
haklarıyla yakından ilgili olduğu göz önüne alındığında bu tarz hesap 
içeriklerinin miras olarak intikâlinin gerekli olduğu görülecektir. Bununla 
beraber mûris’in hayattayken kullandığı hesapların vârisleri tarafından 
kullanılmaya devam edileceği çıkarımını ise yapabilmek zordur. Zira 
hesap kullanıcıları ile hizmet sağlayıcı şirketlerin sözleşmelerinin hukukı� 
niteliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Eğer bu sözleşmenin kira, ardiye 
veya vedı�a akdi gibi bir akit türü olduğu kabul edilirse Hanefı�lere göre bu 
tarz işlemlerin vârislere intikâli mümkün görülmemektedir.52 Cumhurun 
görüşüne göre ise menfaat sağlayan akitler vârislere devredilebileceği 
için bu tarz hesapların mirasa konu olacağı söylenebilir.53

3.2.2. Maddi Kazanç Sağlayan Sosyal Medya Hesapları (Yotube, 
Vine, Tiktok)

Son zamanlarda bazı sosyal medya platformları hesap sahiplerinin 
takipçi sayısı ve izlenme oranlarını göz önünde bulundurarak sağlamış 
olduğu reklam gelirlerinden kullanıcılara da bir miktar pay vermektedir.54 
Asıl amacı kişilerle sosyalleşmeyi sağlamak olan bu medya organlarının 
günümüzde, video hazırlayıp sanal ortamda bunları paylaşan bireyler 
için tabiri caizse gelir kapısı haline geldiği âşikardır.55 Bu tarz hesaplara 

51 Yetim, “Elektronik Posta (E-Posta) Hesabı I�çeriği Mirasa Konu Olur Mu, 58-60; Altındal - 
Arslan, “Türk Hukukunda Dijital Miras”, 337; Çeliktaş, “Vefat Eden Kişinin Elektronik Posta 
Hesabı Mirasçılara I�ntikal Eder Mi?”, 38-39.

52 Serahsı�, el-Mebsût, 15/154.
53 Ebû Zehre, Ahkâmu’t-terikât, 43-44; Cum’â Muhammed, Ahkâmu’l-mîrâs, 81,82.
54 Yılmaz - Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikal Edip Edemeyeceği”, 

576,577; Maraşlı, “O� lümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti”, 281,282.
55 Youtube.com’da yer alan özel kanalların istatistiklerinin yayınlandığı statsheep.com veri-

lerine göre 2006 yılında yayına başlayan ve Ekim 2020 tarihi itibariyle en büyük izleyici 
kitlesine ulaşan T-Series kanalına ait videolar, 159 milyon tekil kullanıcı tarafından 130.290 
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sahip olan kişilerin ölümü halinde elde edilen gelirin mirasçılara intiaka-
linin söz konusu olup olmayacağı da doktrinde tartışılmaktadır.56

Konuya I�slam miras hukuku açısından baktığımızda vefat sonrası 
kazanım sağlanan malların terike kapsamına alındığı görülmektedir. 
Kadı�m fıkıh eserlerimizde bu durum, balık avlamak için ağ atan bir 
kimsenin vefat etmesi halinde henüz sağlığındayken toplayamadığı ağ 
üzerindeki balıkların terekesine dâhil olacağı şeklinde izah edilmiştir.57 
Buradan hareketle kişilerin hayatta iken yapmış oldukları girişim ve 
kesbiyetin bir neticesi olarak elde edecekleri mal ve gelirlerin vefatla-
rından sonraya gecikse bile vârislerine intikâl edeceği sonucu çıkarılabilir.

Kaynaklarımızda bu konuyla alakalı çıkarım sağlayabileceğimiz bir 
diğer örnek de kişinin mülkiyetinde bulunan şarabın, vefatından sonra 
sirkeye dönüşmesiyle bu sirkenin artık tereke kapsamına alınıp mirasçı-
lara intikâl edecek olması hükmüdür. Fakihler mevcut aynı� alacak hakla-
rının ölüm sonrası kişinin terekesinden sayılacağı hükmünü benimsedik-
leri gibi sirkeye dönüşen şarap örneğinde de sonradan kazanım sağlanan 
gelirleri tereke kapsamında değerlendirmiştir.58

Dijital platformlardan elde edilen gelirlerin terekeye aidiyeti nokta-
sında seküler miras hukuku ve I�slam miras hukukunun mutabakat 
sağladığı söylenebilir.59 Zira fukahâ, mala taalluk eden, malla kâim olan 
hakların tereke kapsamına alınacağını, kişinin vefatından önce hakettiği 
aynı� alacaklarının ve de kendi kesb ve gayretiyle kazanım sağladığı gelir-
lerin–her ne kadar bu kazanımlar ölümünden sonra hâsıl olsa da- tere-
keden sayılacağını belirtmişlerdir.60 Sosyal medya hesaplarının kullanım 
hakkının tereke kapsamına alınıp alınmayacağı noktasında da e-posta 
hesaplarının intikâli hakkında sergilediğimiz görüşü yineleyebiliriz. Bu 

milyon defa izlenmiştir. Bu kanalın 2020 yılı sonu tahmini geliri 325 milyon dolar olarak 
kaymetlendirilmektedir. Altındal - Arslan, “Türk Hukukunda Dijital Miras”, 327.

56 Maraşlı, “O� lümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti”, 281,283; Uysal, “On-
line Hesaplar Terekeye Dahil Edilebilir Mi?”, 31.

57 Zeynüddı�n b. I�brâhı�m b. Muhammed I�bn Nüceym el-Mısrı�, el-Eşbâh ve’n-Nezâir (Beyrut: 
Dâru’l-kütübü’l-ilmiyye, 1980), 297; Becı�rmı�, Hâşiyet-ü Becîrmî, 3/244; Remlı�, Hâşiyet-ü Es-
ne’l-Metâlib, 3/3.

58 Becı�rmı�, Hâşiyet-ü Becîrmî, 3/244.
59 Maraşlı, “O� lümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti”, 286; Doğançelik - 

Ekşi, “Dijital Miras”.
60 Cum’â Muhammed, Ahkâmu’l-mîrâs, 77.
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tarz hesaplar bir kira akdinin konusu ise vârislere devri Hanefı�lere göre 
mümkün gözükmemekteyken Cumhura göre mümkün olabilmektedir. 
Aynı şekilde burada da kullanıcı ile hizmet sağlayıcı arasında yapılan 
sözleşmenin hukukı� niteliğinin belirleyici olacağı dikkatlerden kaçmama-
lıdır.

3.2.3. Karma Nitelikli Sosyal Medya Hesapları (Facebook, 
Twitter, İnstagram)

Karma nitelikli hesaplar ifadesiyle kastedilen, kullanıcılara hem 
iletişim ve haberleşme imkânı sağlayan hem de video, fotoğraf vb. içerik 
yüklemeye el verişli olan sosyal medya platformlarıdır.61 Bu gibi sanal 
ortam uygulamaları kişiler arası iletişim ve sosyaleşmeyi sağlamanın 
yanında paylaşılan içeriklerle takipçi sayılarının artırılmasına da vesile 
olmaktadır. Takipçi sayısı çok olan kullanıcılar da bazı ticarı� firmalardan 
ürün tanıtımı almakta bu sayede reklam geliri elde etmektedirler.62

Karma nitelik taşıyan bu hesapların işlevsel olarak diğer sosyal 
medya araçlarından farklı olduğu gözlenmektedir. Şöyleki bu platform-
larda yapılan yazışmalar herkese açık bir şekilde paylaşılmakta ya da 
kişiler arasında özel olarak gerçekleştirilmektedir. Herkese açık olan 
yazışmaların gizliliği ihlal etmek gibi bir kaygı taşımadığı ve alenı� olarak 
paylaşılmış olması hasebiyle mirasa konu olmayacağı açıktır. Gizli olarak 
yapılan yazışmalar da ise e-posta hesaplarının intikâliyle ilgili olarak 
yaptığımız çıkarımın burada da söz konusu olacağı kanaatindeyiz.

Çift yönlü özelliğe sahip bu dijital hesapların gelir getiren kısmını 
değerlendirecek olursak bunu da kazanç sağlamak amacıyla kullanılan 
sosyal medya hesaplarına benzetebiliriz. Kullanıcıların vefatlarından 
önce yapmış oldukları paylaşımlardan dolayı elde edecekleri gelir 
ölümlerinden sonra vârislerine intikâl ettirilecetir. Hesapların kullanım 
hakkının devrine gelince, bu noktada hizmet sağlayıcı ile yapılan sözleş-
menin niteliği intikâli mümkün kılıp kılmayacağı açısından belirleyici 
olacaktır. Hanefı�ler icâre akitleri ve menfaat sağlayan anlaşmaların ölüm 
sonrası son bulacağını vârislere intikâl etmeyeceğini savundukları için bu 

61 Maraşlı, “O� lümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti”, 283.
62 I�leri, “Dijital Miras”, 146; Maraşlı, “O� lümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki 

Akıbeti”, 281; Yılmaz - Erkan, “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla I�ntikal Edip Ede-
meyeceği”, 576,577.
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konuda da benzer bir sonucun çıkması kaçınılmazdır.63 Cumhur âlimle-
rine göre ise bu tarz akitler ölümden sonra vârislere devredileceği için 
sosyal medya hesaplarının da intikâline olumlu bakılacağı söylenebilir.64

Sonuç
Dijitalleşmeyle sanal ortamlarda bu denli çok verinin tutuluyor 

olması ölüm sonrası bu tarz dökümanlara vârislerin ulaşıp ulaşamaya-
cağı, mûrisin bu yolla elde edeceği maddı� kazançlarda vârisin hak sahibi 
olup olamayacağı sorularını gündeme getirmektedir. ABD ve Almanya 
gibi ülkeler başta olmak üzere bazı somut olayların mahkemeye konu 
edilmesi, ülkemizde de benzer davaların görülmesi hukuk mercilerini 
çözüm üretme noktasında harekete geçirmiştir. Her ne kadar kavram 
ve mahiyet olarak yeni bir oluşumdan bahsediyor olsak da ilerleyen 
zamanlarda bu gibi problemlerin sıklıkla görüleceği muhtemeldir. Evren-
selliğinin bir gereği olarak I�slam hukuku açısından da konunun irdelen-
mesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu itibarla mevcut sorunların I�slam miras 
hukuku açısından da mercek altına alınıp çözüm önerilerinin sunulması 
elzemiyet ifade etmektedir.

Henüz modern hukukta bile yasal dayanağı oluşmamış bir kavram 
için kadim I�slam miras hukuku kaynaklarında doğrudan bir hüküm 
bulunması beklenmemelidir. Ancak fıkıh kaynaklarında yer alan miras 
hukukuyla alakalı temel hükümlerden kıyas yoluyla çıkarımda bulunarak 
modern dönemde meydana gelen sorunlara çözüm üretilecektir. U� lkemiz 
hukuk sisteminin Batı menşeli olmasından dolayı I�slam miras huku-
kunun göz ardı edileceği düşünülmemelidir. Zira hayatlarını şer’ı� sınırlar 
çerçevesinde idâme ettiren insanların bu tarz problemlerine I�slam miras 
hukuku nazarında çözüm arayacakları âşikârdır. Dolayısıyla ilk örnekle-
rini görmüş olduğumuz dijital miras mefhumunun I�slam hukuku bağla-
mında da mahiyet, nitelik ve kapsamının irdelenmesi gerektiği anlaşıl-
maktadır.

Dijital malvarlıklarıyla ilgili yasal zeminin hazırlanması, konuya dair 
hukukı� nitelik kazandırma çalışmalarından sonra I�slam hukukuna talluk 
eden meselelerin de derinlemesine araştırılıp çözüm önerileri sunulması 

63 Serahsı�, el-Mebsût, 15/153-154; Kadızâde, Netâʾicü’l-efkâr, 9/148; Ebû Zehre, Ahkâmu’t-te-
rikât, 43,44; Berdı�sı�, el-Mîrâs, 24.

64 Ebû Zehre, Ahkâmu’t-terikât, 45, 46; Cum’â Muhammed, Ahkâmu’l-mîrâs, 86-87; Berdı�sı�, 
el-Mîrâs, 25, 26.
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gerekmektedir. Bu mutevazi çalışmada modern hukukta henüz yeni sayı-
labilecek bir probleme I�slam miras hukuku açısından bakmaya gayret 
ettik. I�lerleyen dönemlerde çözüm bekleyen problematik konulara bir 
nebze de olsun katkı sağlayacağı temennisiyle çalışmamıza nihayet veri-
yoruz. Allah vârislerin en hayırlısıdır…
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Giriş
Teknolojinin büyük bir ivme kazandığı günümüz modern toplumla-

rında internet, bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve yapay zekâ gibi enstrü-
manlar insanın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Dijitalleşme çağı 
olarak tanımlanan bu süreç, insanın geleneksel, ekonomik ve kültürel 
hayatını yeniden inşa ederken özellikle toplumun temel dinamiklerinden 
biri olan dinı� ve manevı� değerlerde önemli tahribatlara sebep olmuştur. 
Çoğu kez seküler medya kıskacına alınan Müslüman kitleler, kendilerine 
sunulan eksik veya yanıltıcı sanal bilgilerle dine yabancılaşmaya, dini 
sorgulamaya hatta dinle hesaplaşmaya sürüklenmiştir. Bu sebeple gerek 
fikrı� gerekse amelı� noktada pek çok kırılma ve erozyona maruz kalan özel-
likle yeni nesil Z kuşağı Müslümanların kurumsal ve kamusal bir I�slâmı� 
eğitim modeli ile yeniden dindarlaştırılması, eski manevı� atmosferine 
kavuşturulması gerekli olmuştur. Bu bağlamda cumhurbaşkanı, bakanlar, 
milletvekilleri gibi devlet erkanı ile müsteşar, hakim ve savcı gibi üst 
düzey bürokratların da dahil olduğu geniş bir kitle eğitiminin başlatılması 
ve devletin bu projede etkin bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Bu eğitim 
faaliyetinde esas alınacak prensipler Kur’ân ve sünnet merkezli bir model 
olacağından öncelikle Hz. Peygamber’in (s.a) konuyla ilgili uygulamaları 
önem arz etmektedir. Bu çalışmada ayrıca I�slâmı� eğitimde kullanılan bazı 
metotların/materyallerin I�slâm hukuku açısından ne derece meşru olup 
olmadığı konusu da göz önünde bulundurulacaktır.

DİJİTAL TOPLUMUN DİNDARLAŞMASINDA  
DEVLETİN FONKSİYONEL ROLÜ ÜZERİNE  

FIKHÎ TEKLİFLER
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1. Hz. Peygamber Dönemi Dindarlaştırma Faliyetlerine 
Genel Bir Bakış

Hz. Peygamber’in (s.a) Mekke ve Medine dönemi genel itibariyle 
değerlendirildiğinde Mekke dönemi iman ve irşat, Medine dönemi ise 
ahkâm-ı I�slâmiyye’nin icrası şeklinde mülahaza edilmektedir. Nitekim 
namaz hicretten bir buçuk yıl önce, oruç ve zekat hicretin ikinci yılı, hac 
ise dokuzuncu yılında farz kılınmıştır. Keza zina, içki gibi ahkâma dair 
cezalar da Medine dönemine aittir. Dolayısıyla bir toplumun inşasında 
önce imanı� esasların sonra ahkâma dair amel ve uygulamanın ehemmi-
yeti anlaşılmaktadır. Toplumun dindarlaşması, I�slâmı� bir kimlik kazana-
bilmesi hükümlerin uygulanabilirliği ile doğru orantılıdır. Asr-ı saadette 
toplumun irşat ve ıslahı Hz. Peygamber’in farklı uygulamalarıyla tezahür 
etmiştir. Nitekim Hz. Peygamber’in Suffe ashâbının maddı�-manevı� tüm 
ihtiyaçlarını karşılaması, bu kurumda yetişenlerin I�slam’ı tebliğ (emr-i bil 
ma’rûf) maksadıyla farklı beldelere gönderilmesi, gönderilen elçilerin de 
hangi hukukı� esas ve kriterler doğrultusunda hareket edeceğinin belir-
tilmesi şeklindeki uygulamalar, devletin dini eğitimin tüm safhalarında 
aktif rol aldığının bir tezahürüdür. Nitekim Hz. Peygamber hicretten önce 
ilk muallim olarak Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye1, hicretin 6. senesi şehit 
edilen yetmiş hafız sahabeyi Lihyan kabilesine,2 9. senesi ahkâm-ı dinı�-
yeyi öğretmesi ve toplumu dindarlaştırması için Muaz b. Cebel’i Ebû Mûsâ 
el-Eş‘arı� ile birlikte Yemen’e göndermiştir.3

Toplumun dindarlaşmasının en önemli unsurlarından biri tebliğ faali-
yetidir. Bu nedenle gerek Kur’ân’da gerekse hadislerde irşat ve tebliğin 
ehemmiyetine sık sık vurgu yapılmaktadır. “(Öncelikle) yakın akrabalarını 
(dine davet et ve cehennem azabı ile) korkut!”4,“İçinizden, insanları hayra 
çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. 

1 Abdülhay el-Kettânı�, et-Terâtibu’l-idâriyye, (Beyrut: Darü’l-Kütübi’l-I�lmiyye, 1962); 1/191. 
Hüseyin Algül, “Mus‘ab b. Umeyr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (I�stanbul: TDV 
Yayınları, 2006), 31/226-227.

2 I�bn Hişâm, Ebû Muhammed Cemâleddı�n Abdülmelik I�bn Hişâm, Sîretü’n-nebî göz. geç. Mu-
hammed Abdülhamı�d, (Beyrut: Dâru’l-fikr, ts.) 3/184-185; O� nkal, Ahmed, “Bi’rimaûne”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (I�stanbul: TDV Yayınları, 1992 ), 6/195-200.

3 Tahâvı�, Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. Selâmet el-Ezdı�, Ahkâmü’l-Kur’âni’l-Kerîm thk. 
Sadettin U� nal, (I�stanbul: I�SAM 1995), 1/295. ِر َ
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-Kastallânı�, Ebü’l-Abbâs Şihâbüddı�n Ahmed b. Muhammed b. Ebı� Bekr, el-Mevâ ;ت

hibu’l-ledünniye şerh. Mahmut Abdülbaki, (I�stanbul: Semerkant Yayınları, 1984), 1/193.
4 eş-Şuarâ, 26/214; Abdülhay el-Kettânı�, et-Terâtibu’l-idâriyye, 1/191.
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İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”5 Yine Efendimizin “İslam garip başladı 
yine başladığı gibi garip dönecektir. Gariplere müjdeler olsun. Denildi ki 
ya Resûlullah garipler kimlerdir? O da: İnsanlar fesada uğradığında onları 
ıslah edenlerdir, buyurdu.”6 mealindeki benzer hadisler tebliğin ehemmi-
yetine işaret etmektedir.

Peki, bu kutsal görevi kim ve nasıl icra edecektir? Hangi vasıfları 
haiz olmalıdırlar? O� ncelikle irşat vazifesini üstlenen kişinin Kur’ân ve 
sünnet bilgisi yanında ihlas, sabır, güler yüz ve yumuşak huy gibi bazı 
seçkin meziyetlere sahip olması gerekmektedir. Nitekim Allah Teâla “O 
vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, 
katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi.”7 buyur-
maktadır. Hz. Peygamber ise: “Ey Aişe! Allah refiktir. Yumuşak davranmayı 
sever. Sert davranış karşılığında vermediğini, yumuşaklık karşılığında verir. 
Allah bütün işlerde yumuşak davrananları sever.”8 ifadesiyle irşat ehlinde 
öncelikle olması gereken vasıflara dikkat çekmektedir. Yine Ebû Sa‘le-
be’nin rivayet ettiği “Hz. Peygamberle karşılaştığımda ona: Ey Allah’ın 
Resûlü, beni güzel öğreten birine gönderir misin, dedim. O da beni Ubeyde b. 
Cerrâh’a göndererek şöyle buyurdu: Seni güzel talim ve edep verecek birine 
gönderdim.”9 mealindeki rivayet eğitimin en önemli unsurlarından birinin 
“edep” olduğunu ortaya koymaktadır.

Kısaca irşat ve tebliğ vazifesini üstlenen kişinin zikredilen güzel 
hasletler yanında muhatabıyla arasındaki bilgi, gönül ve üslup ahen-
gini de çok iyi muhafaza etmesi gerekir.10 Bu temel yaklaşım esas olmakla 
birlikte devletin din eğitimi politikasını en azından I�slam Hukuku prensip-
lerine ters düşmeyecek şekilde düzenlemesi hatta bir adım ileri götürerek 
takva boyutunu yakalaması gerekir. Bu bağlamda devlet kurum ve kuru-
luşlarının I�slâmı� eğitim metoduyla toplumun dindarlaşması hususunda 

5 A� l-i I�mrân, 3/104.
6 Ahmed b. Hanbel, Müsned, (16690): َ
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7 A� l-i I�mrân, 3/159.
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9 Abdülhay el-Kettânı�, et-Terâtibu’l-idâriyye, 1/40, 41; قال دفعتك إلى رجل يحسن تعليمك وأدبك

10 Çakan, I�. Lütfi, İrşat Dilimiz Üzerine Bazı Tespit ve Teklifler, IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakere-
leri, (Ankara: 2009), 2/786-792.
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ortaya koyabilecekleri önerilerimizi -Türkiye örneği üzerinden- Kurumsal 
ve Kamusal I�slâmı� Eğitim alt başlıklarında incelemeye çalışacağız.

2. Kurumsal İslâmî Eğitim (Dindarlaşma)

Müslümanların dijital çağda kaybettiği bir kısım dinı� hassasiyetle-
rinin yeniden kazandırılması adına toplumun tüm katmanlarını içine 
alacak geniş bir yelpaze sunan kurumsal bir I�slâmı� eğitim modelini 
yürürlüğe koymak gerekir. Bu eğitim modeliyle, cumhurbaşkanından 
kamuda çalışan sıradan memura kadar toplumun her katmanının karşı 
karşıya kalabileceği faiz, rüşvet, yolsuzluk, haksız kazanç, şans oyun-
ları, içki, kumar, uyuşturucu ve fuhuş gibi son derece yüz kızartıcı birçok 
gayr-i meşru fiillerin ıslahı hedeflenmektedir. Bu projenin başta Diyanet 
I�şleri Başkanlığı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve I�lahiyat Fakülteleri 
yetkililerinin oluşturacakları müşterek bir komisyon tarafından yürütül-
mesi öngörülmektedir.

Bu kurumların koordineli olarak çalışması halinde toplumun dindar-
laştırılması hususunda ciddi mesafeler katedilecektir. Bunun sağlıklı 
olarak yapılabilmesi için de devletin fonksiyonel gücünden faydalanmak 
gerekiyor. Devletin kurumsal anlamda yapabileceği bazı I�slâmı� eğitim 
faaliyetlerini şöyle sıralamak mümkündür.

2.1. Bürokraside İslâmî Eğitim (Dindarlaşma)

Hayatın olmazsa olmaz düsturlarından biri de adalettir. Hangi 
sistemde olursa olsun her türlü adam kayırma ve rüşvet, adaleti zedeleyen 
bir virüstür. Bu sebeple I�slam, ehliyet ve liyakate önem vermiştir. Nitekim 
âyet ve hadislerde buna şöyle dikkat çekilmektedir: “Allah size, mutlaka 
emanetleri (işleri) ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmetti-
ğiniz zaman adaletle davranmanızı emreder.”11“Bir iş ehli olmayana tevdi 
edildiğinde kıyameti bekleyin.”12 Dolayısıyla adaletin sağlanabilmesi için 
devlet başkanları da dahil olmak üzere devletin tüm kademelerinde I�slâmı� 
eğitimin yaygınlaştırılması birinci derecede önem arz etmektedir. Zira 
devlet başkanı da dahil olmak üzere vali, belediye başkanı, hakim ve savcı 
gibi üst düzey yetkililerin her türlü yanlışlığa düşmeleri mümkündür. 
Nitekim Hz. Peygamber (s.a) bu konuya şöyle dikkat çekmektedir: 

11 en-Nisâ, 4/58.
12 Buhârı�, “I�lim”, 2; 
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“İnsanlardan iki sınıf var ki, onlar iyi olursa insanlar da iyi olur; onlar bozu-
lursa insanlar da bozulur: âlimler ve âmirler/yöneticiler.”13

Yine konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber, görevlendirdiği bazı memur-
larını adaletten ayrılmamaları ve kul haklarına azami derece dikkat etme-
leri hususunda tembihte bulunmuştur. Hz. Peygamber (s.a), zekât topla-
makla vazifelendirdiği I�bnü’l-Lütbiyye’nin görevi esnasında almış olduğu 
hediyelerden dolayı hiddetlenmiş ve “Annesinin babasının evinde oturmuş 
olsaydı kendisine böyle hediyeler verilir miydi? Muhammed’in canı elinde 
olan Allah’a yemin ederim ki herhangi biriniz bu malda hainlik yaparak 
haksız bir şey alırsa kıyamet gününde o malı böğüren bir deve veya bir 
sığır yahut meleyen bir koyun şeklinde boynunda taşıyarak getirecektir.”14 
şeklinde sert bir uyarıda bulunmuştur.

Osmanlı döneminde ise kurumsal anlamda devlet ricalinin dindar-
laştırılmasına yönelik ilk çalışmalar, 1759’da III. Mustafa (1757-1774) 
tarafından devlet teşkilatında ihdas edilen huzûr-ı hümâyûn tefsir ders-
leri ile başladığını söylemek mümkündür.15 O� zellikle Ramazan aylarında 
başta padişah olmak üzere pek çok üst düzey devlet ricalinin iştirak ettiği 
huzur dersleri (tefsir dersleri), katılımcılar üzerinde oldukça etkili olmuş, 
yönetimin daha adil olmasına katkı sağlamıştır. Huzur dersleri II. Abdül-
hamid döneminde Yıldız Sarayı’nın Çit Kasrı’nda, Sultan Vahdeddin ve 
Halife Abdülmecid Efendi zamanında ise Dolmabahçe Sarayı’nda devam 
etmiştir. Derslerin sonuncusu ise hicri 1341 yılı Ramazan’ında (Mayıs 
1923) yapılmıştır. Dolayısıyla bu dersler 1759-1924 yılları arasında 165 
yıl devam etmiştir.16 Kısacası halkın ıslahı idarecinin ıslahından geçmek-
tedir. Nitekim Hz. Peygamber buna şöyle işaret etmektedir: “Devlet başkan-
ları (idareciler) yönettiklerinin çobanıdır, onlardan mes’uldür.”17, “Kıyamet 
gününde insanların Allah Teâlâ’ya en sevgili olanı ve O’na en yakın yerde 
bulunanı adaletli devlet başkanıdır.”18 Bu sebeple öncelikle devlet teşkilat 

13 Müttakı� el-Hindı�, Kenzü’l-ummâl fî süneni’l-akvâl ve’l-ef’âl, (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 
1985), 10/191.

14 Buhârı�, “Eymân”, 3; “Ḥiyel”, 15; Dârimı�, “Zekât”, 30; “Siyer”, 52; Saffet Köse, “Rüşvet”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (I�stanbul: TDV Yayınları, 2008), 35/303-306.

15 Ebü’l-Ula Mardin, Huzur dersleri, tas. Sedat Memiş, (Ankara: Diyanet I�şleri Başkanlığı, 
2017), 7. 

16 Mehmet I�pşirli, “Huzur Dersleri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (I�stanbul: TDV 
Yayınları, 1998), 18/441-444.
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18 Tirmizı�, “Ahkâm”, 4
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ve kurumlarının dindarlaştırılması hususunda devlet başkanının, her ay 
en az bir kez dahi olsa huzur seminerleri veya değerler eğitimi adı 
altında bu geleneği devam ettirmesi önem arz etmektedir.

2.2. Milli Eğitimde Din Eğitimi

I�nsan kazanmanın en kolay yolu eğitimdir. Modern ve dijital çağın 
pek çok teknolojik imkânları eğitimin hizmetinde olmakla birlikte, 
maalesef din eğitiminde bu fırsatlar tam olarak değerlendirilememek-
tedir. Bilim, teknoloji ve iletişimin baş döndürücü bir hızla ilerlediği 
günümüz modern dünyasında, Müslüman eğitimcilerin sorumlulukları da 
o denli artmaktadır. Bu sebeple Müslümanların kendi eğitim normlarını 
Kur’ân ve sünnet merkezli ihdas etmeleri ve aynı minval üzere kodlama-
ları gerekir. Dolayısıyla I�slam âlim ve eğitimcileri, bu eğitim karşısında 
Müslümanların iç dinamiklerine uygun, I�slam kültür ve medeniyetiyle 
beslenen alternatif eğitim modellerini modern zamanlara sunmak zorun-
dadırlar. Bu bağlamda I�slâmı� eğitimde bir usul geliştirirken Kur’ân ve 
sünnet çerçevesinde haram ve helal kriterlerine sadık kalma kaydıyla 
geçmişe dönük eğitimin de tekrar gözden geçirilerek revize edilebileceği 
olgusu göz ardı edilmemelidir.

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’na çok önemli görevler düşmek-
tedir. O� zellikle devlet okullarında okutulan din dersi saatlerinin yetersiz-
liği dikkat çekici boyuttadır. Nitekim yapılan bazı istatistikler gençlerin 
eğilimleri19 ve madde bağımlılığı konusunda Avrupa ülkeleri arasında ilk 
sıralarda yer aldığını göstermektedir.20 O� zellikle anaokulu seviyesinden 
başlamak üzere lise düzeyindeki öğrencilerden sadece haftalık 2 saatlik 
din kültürü dersiyle namaz ve diğer farzların ehemmiyetini idrak etmele-
rini beklemek mümkün değildir. Bu konuda yapılabilecek bazı önerileri 
şöyle sıralamak mümkündür.

19 U� lkemizde her 10 erkeğinin 6’sı, her 10 kadının 3’ü sigara içmektedir. 10-15 yaş arası ço-
cuklarda da sigara içme oranı yüzde 30’lar düzeyinde seyretmektedir. I�hlas Haber Ajansı 
(I�HA), “Haber”, erişim: 4 Şubat. 2020, https://www.iha.com.tr/haber-turkiyede-ne-ka-
dar-sigara-kullanicisi-var-709869/

20 Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı I�zleme Merkezi (EMCDDA)’in 2017 Ra-
poru’na göre, Türkiye sentetik uyuşturucu kullanımı sebebiyle ölümlerde, Avrupa ül-
keleri içinde (AB’ye üye 28 ülke ve Türkiye-Norveç verileri) ilk sırada yer aldığını 2017 
yılında 580 kişinin öldüğünü haber vermektedir. Haberturk, Haber, erişim: 19 Haziran 
2019, https://www.haberturk.com/turkiye-sentetik-uyusturucuyla-olumde-abde-bi-
rinci-1920054#
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a. I�lkokul dördüncü sınıftan itibaren okutulan mevcut din dersle-
rinin anaokulu seviyesine çekilmesi gerektiği kanaatini taşımaktayız. Zira 
bilimsel araştırmalar karakter gelişiminin özellikle 0-6 yaş arası şekillen-
diğini açıkça ifade etmektedir.21 Nitekim Hz. Peygamber çocukların yedi 
yaşından itibaren namaz kılmaları hususunda ebeveyn tarafından emre-
dilmesi gerektiğini belirtilmektedir.22 Bu da yedi yaşından önce dini alt 
yapının verilmiş olmasını gerektirmektedir.

b. Din dersleri haftada 2 saat zorunlu, 2 saatte seçmeli olacak 
şekilde düzenlenmelidir. I�lmihal dersleri kişi için birinci derece önem arz 
ettiğinden dolayı zorunlu tutulmalı, tefsir ve hadis dersleri tercihe bırakı-
labilir.

c. Din derslerinin bir kısmının camilerde uygulamalı olarak işlen-
mesine önem verilmesi gerekmektedir. Abdest, vakit namazları, cenaze 
namazı ve Cuma namazları gibi ibadetler uygulamaya dayalı, görselliğin 
öne çıktığı ibadetlerdir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a) “Benden gördüğünüz 
gibi namaz kılınız”23 ifadesiyle buna dikkat çekmektedir.

d. Orta öğretimde rehberlik derslerine bu formasyonu almış ilahi-
yatçı hocalar tayin edilmelidir.

e. U� niversitelerin psikoloji ve sosyoloji bölümlerinde din psikolojisi 
ve din sosyolojisi bölümleri açılmalıdır.

f. Mahremiyet esasları ihlal edilmeksizin din eğitiminde dijital 
görsel medya çok iyi değerlendirilmelidir. Din dersi müfredatında işle-
necek her bir konu hakkında eğitsel amaçlı kısa metrajlı (5-10 daki-
kalık) çizgi filmler hazırlanmalı ve sınıf içinde izletilmelidir. Elde edilen 
bu materyaller farklı eğitsel platformlarda da değerlendirmelidir. Yalnız 
çizgi filmlerde kullanılan resim ve görüntülerin fıkhı� kurallara aykırı 
olmamasına titizlik gösterilmelidir. Zira I�slam’da kadına veya resmine 
şehvetle bakmak haram kılınmıştır.24 Bu sebeple buna mahal verecek 
durumlardan sakınılması gerekmektedir.

21 Ay, Mehmet Emin, Okul Öncesi Dönemde Din Eğitimi, Yaygın Din eğitimi Sempozyumu II, 
(Ankara: Diyanet işleri Başkanlığı Yayınları, 2013), 3.
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23 Buhârı�, “Eẕân”, 18
24 Zeylaı�, Fahreddı�n Osmân b. Ali b. Mihcen, Tebyînü’l-hakâik fî şerhi Kenzi’d-dekâik, (Bulak: 
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g. Her yaşta öğrencinin okuyabileceği ve ana teması Allah ve ibadet 
sevgisi, iyilik ve fazilet türünden seçkin romanlar öğrencilere ücretsiz 
verilmelidir. Bu tür eserlerin okunmasına teşvik edilmeli hatta TRT gibi 
ulusal kanallarda bu kitaplarla ilgili ödüllü bilgi yarışmaları düzenlenme-
lidir.

h. Din dersi öğretmenleri -I�slâmı� hassasiyetlere uygun olarak- okul-
larında “dinimi öğreniyorum” türünden iletişim grupları kurmak sure-
tiyle gençlerle ilgilenmeleri teşvik edilmelidir.

i. I�mam Hatip ve I�lahiyat Fakültelerinde irşat-tebliğ dersleri eskiden 
olduğu gibi25 müfredata tekrar konulmalıdır. Tebliğ şuuru verilirken özel-
likle ihlas duygusu esas alınmalı, söylem-eylem(amel) dengesi iyi muha-
faza edilmeli ve muhatabı ikna etme metotları geliştirilmelidir.

j. Yapılan araştırmalarda klasik I�slami eğitim kaynaklarında, öğret-
menlerden beklenen en önemli temanın “ahlak” olduğu anlaşılmaktadır. 
I�slam eğitim klasiklerinde, öğretmenlerin seçkin bir ahlaki olgunluğa 
sahip olması önemlidir. O� zellikle öğretmenlerin, selamlaşmak, cömert 
olmak, başkasını kendisine tercih etmek (ı�sâr/diğerkâmlık), insaflı 
olmak, teşekkürü şiar edinmek, insanları sevmek ve yardımsever olmak 
gibi seçkin vasıflarla bezenmeleri beklenmektedir.26 Nitekim Allah Teâla, 
Hz. Peygamber’in ve müminlerin izlemesi gereken irşat vazifesini şöyle 
ifade etmektedir: “Allah’ın rahmetinden dolayı, sen onlara karşı yumuşak 
davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır, 
giderlerdi.”27

k. I�slâmı� eğitim ve öğretim birlikte verilmelidir. Fakat bu anlayış 
günümüz eğitiminde pek karşılığını bulamamaktadır. Zira I�slâmı� hassa-
siyetin kaybedilmesiyle görgü, bilginin çok gerilerinde kalmıştır. Bu 
sebeple ilköğretimden itibaren Hz. Peygamber ve ashabı kiramın örnek 
uygulamaları ile eskilerin deyimiyle adabı muaşeret ahlakımız “kültür 
mirasımız” vb. isimler adı altında eğitime tekrar kazandırılmalıdır. Bu 
dersi okutacak eğitimciler, Diyanet tarafından özel olarak yetiştirilmiş, 
kimliğinde söz-samimiyet dengesini sağlayabilmiş, haram ve helallere 
azami derecede dikkat eden eğitimcilerden olmalıdır.

25 Halis Ayhan, “I�mam Hatip Lisesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (I�stanbul: TDV 
Yayınları, 2000), 191-194.

26 Akkaya Rıza, Alpaydın Yusuf, İslam Eğitim Klasiklerinde Öğretmen Yeterlilikleri Bildiriler Ki-
tabı, (I�stanbul: Yekder Yay., 2018), 394 vd.

27 A� l-i I�mrân, 159; َ
ِلك

ْ
و

َ
 ح

ْ
وا ِمن

ُّ
ض

َ
ف

ْ
ن

َ
ِب ال

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
۪ليظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
 ف

َ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
و

َ
ل

َ
 و

ْۚ
ُهم

َ
 ل

َ
ت

ْ
ِه ِلن

ّٰ
 الل

َ
ٍة ِمن

َ
م

ْ
ح َ

ا ر
َ

ِبم
َ
ف



DI��I�TALLEŞME VE FIKIH I�LI�ŞKI�SI� BAG� LAMINDA GU� NCEL MESELELER 

<Bölüm Numarası><Akan U� stbilgi> 

535

l. Kur’ân kurslarında ve imam hatiplerde I�slâmı� yaşam ve ihlas ile 
ilgili hadis buketleri hazırlanmalı, ezber yarışmaları düzenlenmelidir. 
Başarılı olanlar teşvik edilip, ödüllendirilmelidir. Kısaca özetlemeye 
çalıştığımız faaliyetler farklı zaman ve mekânlarda güncellenerek örgün 
öğretimde din ile yeni nesil gençlik arasında güzel bir köprü oluşturması 
sağlanmalıdır.

2.3. Diyanet Eğitim Merkezleri

Bilindiği üzere Diyanet Haseki Eğitim Merkezi mezunlarının bir kısmı 
müftü bir kısmı da vâiz olarak görev yapmaktadır.28 Arapça, fıkıh, tefsir, 
hadis gibi temel I�slâmı� ilimler konusunda donanımlı hatta bu türden bazı 
eserleri okutabilecek düzeyde olması beklenilen müftüler de dâhil olmak 
üzere tüm vâizlerin müştereken yürütecekleri hizmet içi eğitim seferberliği 
başlatılmalıdır. Bu program dahilinde müftülük mensubu imam-hatiplere 
yönelik haftanın belli günlerinde ders halkaları düzenlenip, mezkûr I�slâmı� 
ilimlerin okutulması kalitenin yükselmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. 
Zira ilmi dirayete sahip olmayan, sahih kaynaklara ulaşamayan kişinin fetva 
vermesi câiz olmaz.29 Nitekim I�bn Hacer el-Heytemı� (ö. 974/1567) kişinin 
herhangi bir hocadan fıkıh tahsili görmeden kendi başına kitapları mütalaa 
ederek fetva vermesinin hiçbir şekilde câiz olamayacağını, I�mam Nevevı� (ö. 
676/1277) de on ya da yirmi kitaptan taklit edilerek fetva verilemeyeceğini 
aksine kişinin ilmi ehlinden alması gerektiğini vurgulamaktadır.30 Ahmed b. 
Hanbel (ö. 241/855) ise fetva vazifesi alan kişinin Kur’ân ve sünneti çok iyi 
bilmesi gerektiğini bildirmektedir.31

O� zellikle hizmet içi eğitim seminerlerini başarıyla tamamlayan 
personelin hac ve umreye gönderilerek yahut atama veya terfi ettirilerek 
ödüllendirilmesi, katılımı ve başarıyı artıracaktır. Ayrıca imam-hatiplerin 
Cuma hutbelerini Diyanet I�şleri Başkanlığı’ndan gelen hazır hutbelerle 
yetinmeleri, ilmen pasif kalmalarına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla 
imamların Cuma vaaz ve hutbelerini hazırlamalarına imkan verilmesi, 
kapasitelerini artırmaları noktasında doğru bir yaklaşım olacaktır.

28 1973 yılında Bolu’da ilk faaliyetlerine başlayan kurum, müftü ve vâiz yetiştirmektedir. Bu-
gün onlarca şehirde hizmet vermekte olup iki buçuk yıl süren bir eğitim programı uygula-
maktadır. 

29 Leknevı�, Ebü’l-Hasenât Muhammed Abdülhayy b. Muhammed, en-Nâfi‘u’l-Kebîr (el-Câ-
mi‘u’s-sağı�r ile birlikte), (Beyrut: A� lemü’l-kütüp, 1986), 26.

30 I�bn A� bidı�n, Muhammed emı�n, Şerhu Ukûdi Resmi’l-Müftî, (Diyobend: Mektebetü’l-ittihâd, 
1917), 65.

31 I�bn Kayyım el-Cevziyye, İ’lâmu’l-muvakıîn, (Kahire: Mektebetü’l-külliyâti’lezheriyye, 1968), 1/44.
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3. Kamusal İslâmî Eğitim

Devletin kamu kurumlarında yapabileceği irşat faaliyetlerinin dışında 
ayrıca kamusal alanda da etkin rol olabileceği durumlar söz konusudur. 
Bu alanda yapması mümkün olan I�slâmı� eğitim faaliyetlerini şöyle sıra-
lamak mümkündür.

3.1. Cami Merkezli İslâmî Eğitim

Hz. Peygamber’in (s.a) icra ettiği en önemli vazifesi imamet göre-
viydi. Bu sebeple gönderdiği valilerden öncelikle bu görevi ifa etmesini ve 
halka dini hükümleri öğretmesini istemiştir. Hz. Peygamber zamanında 
Ashâb-ı Suffa’nın eğitilmesinde önemli bir yeri olan Medine mescidi, 
daha sonraki dönemlerde de aynı fonksiyonunu devam ettirmiştir. I�mam 
Mâlik, Mescid-i Nebevı�’de, I�mam Ebû Hanı�fe ve I�mam Şâfiı� kendi mescitle-
rinde, Hasan-ı Basrı�, Basra Camii’nde I�slâmı� eğitim faaliyetleriyle meşgul 
olmuşlardır. Dolayısıyla tarihi sürece bakıldığında camilerin bu aktif 
rolünün tekrar kazandırılması önem arz etmektedir. Nitekim Diyanet 
I�şleri Başkanlığı 2014 yılı faaliyet raporuna göre cuma namazında 15, 
vakit namazlarında ise 1.5 milyon insan camilere gitmektedir.32 Bu da 
cami eğitiminin ne denli bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bu 
bağlamda I�slâmı� eğitime katkı sağlayabilecek cami merkezli bazı faaliyet-
leri şöyle sıralamak mümkündür.

a. Müslümanların bugün modernite karşısındaki en önemli sorun-
lardan biri ‘I�slam’ı temsil’ sorunudur. Bu sebeple dini temsil eden kişilerin 
söylem ile eylem dengesini iyi muhafaza etmeleri gerekir. Nitekim Hz. 
Şuayb’ın (a.s) kavmine hitaben söylediği “Ben size yasakladığım şeylerde, 
size ters düşmek istemiyorum.”33 şeklindeki sözü, aslında dinin söylemden 
çok eylemden ibaret bir ibadetler manzumesi olduğunu, bunun da en 
önemli sâikinin ihlas olduğunu göstermektedir.

b. Din görevlilerinin dijital imkanlardan faydalanarak internet 
üzerinden haftanın belli günleri halka yönelik Kur’ân-ı Kerı�m, Hadis, 
Tefsir ve I�lmihal dersleri düzenleyerek camilere gelemeyen insanlara 
ulaşmaya çalışmalıdır. Bu aynı zamanda din görevlilerinin yetişmesine 
büyük bir katkı sağlayacaktır.

32 Haberturk, “Gündem”, erişim: 9 Ekim 2020, https://www.haberturk.com/gundem/ha-
ber/1050703-turkiyede-cuma-namazi-kilanlarin-sayisi-15-milyon

33 Hud, 11/88.
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c. Müftülükler, orta öğretim öğrencilerine yönelik I�slâmı� eğitim 
yanında fen ve sosyal alanlarında takviye ders programları uygulayarak 
öğrencilere gelecekleri hususunda rehberlik yapabilirler.

d. Din görevlileri, hafta sonları camilerde öğrencilere yönelik I�slâmı� 
eğitim dersleri ve ödüllü bilgi yarışmaları düzenlemelidir. Bu hususta 
teknolojik imkanlar iyi değerlendirilmelidir.

e. Cuma vaaz ve hutbelerinde kısmen de olsa ilmihal ve güncel 
fıkhı� konular işlenmelidir. Zira her Müslümanın ilmihalini bilmesi farz-
dır.34 Haftada bir kez camiye gelen halkın genel konulardan çok günlük 
hayatta kendisiyle yakından ilgili fıkhı� bilgilerle donatılması gerekir. 
Mesela trafiğin yoğun olduğu durumlarda emniyet şeridinin ihlal edil-
mesi, herkesin beklediği yerde başkalarının önüne geçmenin bir “kul 
hakkı” olduğu bilincini ifade eden pek çok benzer fıkhı� konular bir bütün 
olarak enine boyuna müstakil olarak incelenmelidir. Hâlbuki Diyanet’in 
vaaz konularına bakıldığında ilmihal ve fıkhı� konuların genelde ihmal 
edildiği, ele alınan konuların da genel hatlarıyla işlendiği görülmektedir. 
Mesela I�stanbul Müftülüğünün 2016’da düzenlediği üç aylık vaaz konula-
rına bakıldığında bu durum net olarak görülmektedir.35

Tablo 1: Vaaz Konuları

TARİH KONU BAŞLIĞI 
07.10.2016 Cami ve Kitap
14.10.2016 Birlik ve beraberlik mekânı camilerimiz
21.10.2016 Sahabe örnekliğinde Hz. Peygambere bağlılık
28.10.2016 Umre: Ömrü mamur eden ibadet
04.11.2016 Mümin taassup sahibi olamaz
11.11.2016 Şükür: Kulluğun farkında olmak
18.11.2016 Sosyal hayattaki hak ve görevlerimiz
25.11.2016 Yemin, söz ve sözleşme
02.12.2016 « E m i n » olabilmek
09.12.2016 Mevlid-i Nebi (Mevlid Kandili)
16.12.2016 Aklı, malı, canı, nesli ve dini koruma
23.12.2016 Allah’ın has kullarının özellikleri
30.12.2016 Kimliğimizi koruyalım (Furkan Suresi 63-77 ayetler)

34 Ali el-Kârı�, Ebü’l-Hasen Nuruddı�n Ali b. Sultan Muhammed, Fethü bâbi’l-‘inâye bi şer-
hi’n-Nukâye, nşr. Muhammed Nizâr Temı�m, Heysem Nizâr Temı�m, (Beyrut: Dâru’l-erkâm b. 
ebi’l-erkâm, 1997), 3/32.

35 Beyoğlu Müftülüğü Sitesi, “Haberler”, erişim: 9 Şubat 2020, https://istanbul.diyanet.gov.tr/
beyoglu/Sayfalar
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3.2. Hapishanelerde Dini Eğitim

I�slâm’ın asıl gayesi insanın canını, malını, neslini, aklını ve dinini koru-
maktır. Bununla birlikte bazen bu unsurların korunması zafiyete uğraya-
bilmektedir. Bu zafiyet bazen ferdin bazen de devletin uyguladığı eksik 
politikalardan kaynaklanabilmektedir. I�slâm Hukukunda suçların bir 
kısmı ölüm cezasıyla cezalandırılırken diğerleri kısas, tazir, uzaklaştırma, 
hapis vb. cezalar şeklinde gerçekleşmektedir.36 Mesela I�slam’da kısas, 
evlinin zinası37 ve irtidat gibi suçlar ölümle cezalandırılırken, günümüzde 
ilk iki suç hapisle cezalandırılmaktadır. I�rtidat suçu ise hiçbir yaptırımla 
karşılaşmamaktadır. Bu da cezanın halk üzerindeki caydırıcılık fonksiyo-
nunu etkisiz hale getirmektedir. Dolayısıyla haklı olarak şu soruyu sormak 
gerekiyor. Acaba insan hapis cezasıyla ıslah oluyor mu? Bu soruya müspet 
cevap vermek isterdik fakat yapılan çalışmalar bunun böyle olmadığını, 
suçlu sayısının ve suç işleyenlerin sabıka kayıtlarının giderek arttığını 
ortaya koymaktadır. Nitekim TU� I�K verilerine göre, 2017’de Türkiye’deki 
cezaevlerinde yatan kişi sayısı 2016’ya göre %15,7 artarak 232.340 ulaş-
mıştır. Yine World Prison Brief (WPB)’nin istatistiklerine göre Kasım 
2018 itibariyle Türkiye’de cezaevi popülasyonu -tutukluluk dahil- 260 
bin kişi olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla Türkiye, dünya sıralanmasında 
2009 yılında 9. iken 2017 yılında 7. sırada yer aldığı görülmektedir.38

Bu ve benzeri istatistikler aslında hapishane sayısının ve kapasite-
sinin artırılmasından ziyade buralarda dini eğitime ne derece ihtiyaç 
duyulduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla hapishanelerde 
suçlular üzerinde manevi ıslah projeleri uygulanmalı ve bu insanlar 
tekrar topluma kazandırılmalıdır. Kağıt ve plastik için dönüşüm merkez-
leri inşa etmek ne kadar önemliyse, eşref-i mahlûkat olan insanı irşat 
etmek, yeniden topluma kazandırmak için hapishaneleri adeta manevi 
dönüşüm merkezine çevirmek en az o kadar önemlidir. Bu sebeple önce-
likli olarak hapishanelerde güzel cami veya mescitler inşa edilmeli. O� zel-
likle tebliğ davasını içselleştirmiş, ihlaslı din görevlileri, hapishanelerde 
yapılan cami ve mescitlerde mahkumlara Kur’ân, Arapça, Hadis ve Tefsir 
dersleri yapmalı, onları okumaya teşvik edip, kitaplar hediye etmelidir. 

36 Muhammed Saı�d es-Sâğircı�, el-Fıkhu’l-Hanefî ve Edilletühu, (Beyrût: Daru’l-kelimi’t-tayyib, 
2000), 2/ 288.

37 Tahâvı�, Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. Selâmet el-Ezdı�, Muhtasaru İhtilâfi’l-ulemâ thk. 
Abdullâh Nezı�r Ahmed, (Beyrut: Dâru’l-beşâiri’l-I�slâmiyye,1995)

38 Doğruluk Payı, “Haber”, erişim: 25 Ocak 2020, https://www.dogrulukpayi.com/bulten/
dunyada-ve-turkiye-de-uyusturucu-kullanimi
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Dolayısıyla devlet, bu yöntemle yeni hapishanelere harcayacağı giderleri 
mevcut insanların ıslahına kanalize etmiş olacaktır.

Yine bu amaca matuf olarak hapishanelerde imam hatip liselerine 
ve ilahiyat fakültelerine ait iletişim merkezleri açılmalı, dijital imkan-
lardan istifade edilerek uzaktan eğitim programları düzenlenmeli ve 
başarılı olanlara diplomaları verilmelidir. Zira hapishanede alınan imam 
hatip veya ilahiyat diploması onlara toplum nezdinde bir güven duygusu 
vererek tekrar topluma kazandırılmaları yönünde son derece faydalı 
olacaktır.

Ayrıca hapishaneye düşen esrar, eroin veya bali gibi uyuşturucu 
madde bağımlılarına karşı manevi terapiler uygulanarak topluma yeniden 
kazandırılmalıdır. Hatta gerekirse bazı tasavvufi ekollerden tebliğcilerin 
hapishanelerde gönüllü hizmet vermelerine fırsatlar verilmeli, onların 
bu konudaki tecrübelerinden istifade edilmelidir. Zira bu tip problemli 
insanlar tedavi edilmedikleri takdirde tekrar hapse düşmekte ve toplum 
için devamlı problem oluşturmaktadır. Nitekim istatistik raporlar Türki-
ye’de her on kişiden birinin sabıkalı olduğunu ortaya koymaktadır.39 
Toplumda 20-25 kez hüküm giymiş pek çok sabıkalı insanın dolanması, 
aslında gerek devlet gerekse Müslümanlar açısından tebliğ ve irşat konu-
sundaki ihmal ve nemelazımcılığın neticesini ortaya koyması bakımından 
oldukça manidardır. Şayet bu insanlarla zamanında ciddi manada iletişim 
kurulabilseydi tekrar aynı nahoş mekana dönmeyeceklerdi. Bu hususta 
son dönem Trabzon/Çaykara ulemasından merhum Hacı Hasan Efen-
di’nin (1909-1982) bir uygulaması oldukça dikkat çekicidir. O tarihlerde 
Hacı Hasan Efendi, köyündeki müderrislik vazifesinin yanında Çaykara 
Merkez Camii’nde Salı ve Cuma günleri etkili vaazlarla halkı irşat etmek-
tedir. Yıllarca süren samimi nasihatleri neticesinde Çaykara Hapisha-
nesi’nde hiçbir mahkum kalmadığı, bu sebebiyle cezaevinin kapanmak 
zorunda kaldığı haber verilmektedir.40

Bu konuda devletin ve toplumun büyük sorumluluğu söz konusudur. 
Dolayısıyla bu meseleyi kökten çözümlemek gerekir. Bu da ancak I�slâmı� 
eğitimle netice bulacak bir çalışmadır. Nitekim I�mam Gazali uyuşturucu 
hastaları için muşarata (kişinin kendi kendisini incelemesi ve taahhütte 

39 Cnnturk, “Haber”, erişim: 15 Ocak 2020, https://www.cnnturk.com/2004/turkiye/12/09/
turkiyede.her.10.kisiden.

40 Yavuz, Yunus Vehbi, Hacı Hasan Efendi’yi Anma Toplantıları, (I�stanbul: I�lme Hizmet Vakfı, 
2007), 110.
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bulunması), murakabe (kötülükten korunma), muhasebe (özeleştiri veya 
kendi kendini sorguya çekme), muakabe (cezalandırmak, kontrol etmek), 
mücahede (en iyiye ulaşma konusunda gayret) ve muatebe (kınama ve 
cezalandırma) şeklinde bir tedavi metodu üzerinde durmaktadır.41 Ayrıca 
rehabilitasyon merkezlerinde uzman din adamlarından psikolojik destek 
alınmalıdır.

Bu konuda yapılan istatistikler dinin, uyuşturucu kullanımının önlen-
mesinde önemli bir sâik olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim, Alcoho-
lics Anonymous (ABD’de alkol kullananların tedavi edildiği bir kurum) 
tarafından asıl itibariyle dini temalar üzerine tesis edilmiş bulunan on 
iki aşamalı programı, içki müptelası birçok ferdin alkol ve diğer madde 
bağımlılığından kurtulmasında başarılı bir rol oynamıştır.42 2010 ile 2016 
yılları arasında devletin madde bağımlılığını yok etmek için harcadığı 
kaynak yıldan yıla yükselmiştir. 2010’da 550 milyon TL iken 2016’da 710 
milyon TL’ye yaklaşmıştır.43

Bir başka tespite göre ise alkol kullanımı, 14-16 yaşı kapsayan orta 
ergenlikte suç davranışını artırmakta, suç davranışı da gelecekteki alkol 
kullanımını artırmaktadır. Ayrıca alkol kullanımı ve suç davranışının, 
kişinin sosyal bağlarını zayıflatarak alkol kullanımı ve suç davranışının 
devamında etken olduğunu göstermektedir.44 Kısaca ifade etmek gere-
kirse hapishaneler, suçluların kışın barındıkları, suç hususunda tecrübe 
kazandıkları bir kamp olmaktan çıkarılıp, I�slâmı� eğitimin ve emr-i bi’l-
ma’rûfun etkin olduğu bir okul haline getirilmelidir.

I�slam hukukunda suçların tekrarlanmaması için cezanın “caydı-
rıcı” olması esastır. Nitekim Allah Teâla hırsızlıkla ilgili “ ُ
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rıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin.)45 
mealindeki ayette bu maslahatı açıkça ifade etmektedir. I�slam’a göre 
çalınan malın kıymeti belli bir miktara (nisaba) ulaştığında hırsızın sağ 

41 Abdulmuttalip, Münire Uyuşturucu Kullanımının Önlenmesinde İmam Gazali Tarafından İleri 
Sürülen Değişime Doğru Altı Adım, çev. Ali Rıza Aydın, 19 Mayıs U� ni. I�lahiyat Fak. Dergisi 
28/2 (2010), 221-229.

42 Abdulmuttalip, 221-229.
43 Doğruluk Payı, “Bülten”, erşim: 13. Ekim 2020, https://www.dogrulukpayi.com/bulten/

dunyada-ve-turkiye-de-uyusturucu-kullanimi
44 Korkmaz, Melike N., Erden, Gülsen, Çocukları Suç Davranışına Yönelten Olası Risk Faktörleri, 

Türk Psikoloji Yazıları, Ankara U� niversitesi, 13/25, (2010), 76-87.
45 Mâide, 5/38.
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bileği kesilir, tekrarı halinde sol ayağı kesilir.46 Bu cezada asıl hedef, suça 
yönelmek isteyenleri caydırmaktır. Batı menşeili kanunlarda bu hedef göz 
ardı edildiğinden hırsız bir süre sonra hapisten çıkmakta, çaldığı şeyler 
de yanında kâr kalmaktadır. Fakat şöyle bir uygulama getirilmesi cezanın 
“caydırıcı” rolüne nispeten de olsa katkı sağlayacaktır. Şöyle ki hırsız 
yakalandığında sadece cezaevinde yatmakla kalmamalı, devletin tesis 
edeceği fabrikalarda belli bir ücret mukabilinde çalıştırılmalı, buradan 
kazandığı ücret ise malı çalınan mağdur kişiye devlet tarafından öden-
melidir. Böylece devlet, mağdurun parasını telafi etmiş olacak, hırsız ise 
hapse girdiği takdirde çaldığı şeyin bedelini hapiste çalışarak ödeyece-
ğini önceden bilecektir. Yani hırsız çaldığı eşya ve paranın hapisten sonra 
yanına kâr kalmayacağını, her halükarda çalışarak ödeyeceğini peşinen 
bilmiş olacaktır. Devlet de halkın mal güvenliğini sağlayamamanın bedeli 
olarak mağdurun parasını hırsızdan alıp, sahibine iade etmiş olacaktır.

3.3. Askerde Din Eğitimi

I�slam’da din davası önceliklidir. Vatan müdafaası onu takip eder. 
Dini olmayanın haddizatında uğrunda savaşacağı hatırı sayılır herhangi 
bir mukaddesatı da olmaz. Asker ocağında ülkenin farklı çevrelerinde 
yetişmiş, farklı düşüncelere sahip vatan evladı bulunmaktadır. Bu sebeple 
onlara askerlik vazifesinin bir Peygamber ocağı olduğu şuurunun tekrar 
verilmesi adına “Milli ve Manevı� Değerler” adı altında haftalık seminerler 
yapılmalıdır. Ayrıca askeri ortaokul ve liselere zorunlu din dersleri konu-
larak din bilgiler yanı sıra mukaddesat ve vatan uğrunda şehid olmanın 
sadece I�slam’ın verdiği yüksek bir paye olduğu, manevi duygulara matuf 
olmayan bir vatan savunmasının Allah katında hiçbir kıymetinin olma-
yacağı şuuru verilmelidir. Nitekim askeri garnizon görevi gören tarihteki 
Ribâtlarda askerı� eğitimin yanında ibadet ve ilmı� çalışmalar da önem 
bir yer teşkil etmekteydi. Murâbıtûn adı verilen gönüllü erler, eğitimle-
rinin dışındaki vakitleri Kur’ân okuma, ibadet ve zikirle geçirerek, cihada 
hazırlanırlardı.47 Murâbıtlar döneminde ribâtların yanı sıra zâviyeler de 
tasavvufı�, ilmı� ve askerı� eğitimin müşterek yapıldığı yerler olarak zikre-
dilmektedir.48

46 Serahsı�, Ebû Bekr Şemsüleimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl, el-Mebsût, (I�stanbul: Çağrı 
Yayınları 1982-1983), 9/44; أن حد السرقة مشروع بقطع اليد والرجل 

47 I�smail Yiğit, “Ribât”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (I�stanbul: TDV Yayınları, 
2008), 35/76-79.

48 Ziya Kazıcı, Halis Ayhan, “Tâlim ve Terbiye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (I�s-
tanbul: TDV Yayınları, 2010), 39/545-548.
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3.4. Ailede Din Eğitimi

Devletin en önemli vazifelerinden biri de kuşkusuz toplumun nüve-
sini teşkil eden aileyi korumaktır. Nitekim ailenin ehemmiyeti hususunda 
Allah Teâla “Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin 
için oğullar ve torunlar türetti; sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı.”49 “Onlara 
ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi 
ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda 
iyi düşünen kimseler için dersler vardır.” “Ey inananlar! Kendinizi ve aile-
nizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun...”50 buyurmaktadır. 
Hz. Peygamber (s.a) ise “Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden 
sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. 
Erkek ailesinin çobanıdır, sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin 
çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının çoba-
nıdır, onları muhafazadan sorumludur. O halde hepiniz çobansınız, eliniz ve 
idareniz altındakilerden sorumlusunuz.”51 ifadesiyle ailenin ehemmiyetine 
dikkat çekmektedir.

Baba, I�slam toplumunun nüvesini oluşturan ailede evin mali, idari 
ve güvenliği ile ilgili temel vazifeleri üstlenirken anne, öncelikle eşinin 
manevi destekçisi konumundadır. Bununla birlikte çocukların terbiyesi 
ile aile fertlerinin yemek, giyim kuşam gibi temel ihtiyaçlarını hazırla-
yarak yaşam kalitelerini muhafaza etmeye çalışmaktadır. Aile içindeki 
bu hiyerarşi, I�slam’ın başından beri onayladığı ve şiddetle tavsiye ettiği 
bir görev dağılımıdır. Nitekim Kur’ân-ı Kerim, erkeğin idareci yönünü 
şöyle atıfta bulunmaktadır: “Allah’ın (iki cinse) birbirinden farklı özellik ve 
lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler, 
kadınların yöneticisi ve koruyucusudur.”52

Yine aynı hadiste devlet reisinin yani devletin, toplum üzerindeki 
sorumluluğuna da dikkat çekilmektedir. Bu sebeple devletin, koruyucu 
önlemler alması ve bu yönde yapıcı faaliyetlerde bulunması gerekmek-
tedir. Aksine aileye zarar verecek siyasi ve politik tavırlardan sakınma-
lıdır. Mesela devletin, kadının ucuz iş gücünden faydalanmak amacıyla 
kadını ev hayatından iş dünyasına özendirme çabaları bu türden sakın-
calı politikalardır. Ekonomik hürriyet ve bağımsızlığını kazanmak ve koca 

49 en-Nahl, 16/72.
50 et-Tahrı�m, 66/6.
51 Buhârı�, “Cuma”, 11; Müslim, “I�mâre”, 20
52 en-Nisâ, 4/34.
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tasallutundan kurtulmak adına çalışma hayatına giren kadın, aslında 
alacağı düşük maaş ile patronun kölesi olmaya talip olmuştur. Hatta 
evinde eşinin idaresine razı olmayan kadın, artık iş yerinde sadece patro-
nunun değil aksine kendisinden kıdemli olan herkesin hükümranlığına 
boyun eğmek zorunda kalmıştır.

3.5. Boşanmış Aile Çocuklarına Dini Rehberlik

I�slam hukukuna göre evlilik helal olduğu gibi şartlar gerektirdiği 
takdirde boşanmak da mubah kılınmıştır.53 Nitekim Hz. Peygamber 
“Helâller arasında Allah’a en sevimsiz geleni boşanmadır”54 ve “Evlen, fakat 
boşanma, 0 (zira) Allah, keyfî olarak evlenip ayrılanları sevmez”55 buyu-
rarak boşamanın dinen hoş karşılanmadığını açıkça belirtmiştir. Devletin 
en mühim vazifelerinden bir diğeri de toplumun en önemli dinamikle-
rinden biri olan aile kurumunu korumasıdır. Şayet bu ihmal edilmiş ve 
ortada çocukların bulunduğu parçalanmış bir aile söz konusu ise devletin 
bu çocuklara eğitim hizmetleri yanı sıra dini ve manevi rehberlik hizmeti 
de sunması gerekir. O� zellikle Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki 
çocukların dini eğitimlerine azami derecede önem verilmesi gerekmek-
tedir. Nitekim son yıllarda yapılan istatistikler, boşanma oranlarının hızla 
arttığını göstermektedir. TU� I�K 2015 raporuna göre 1993 yılında Türkiye 
genelinde toplam boşanma sayısı, 27.725 iken; bu sayı 2003’te 50.10’a 
ve 2014 yılında ise 599.704’e varmıştır. Görüldüğü üzere, on yıllık zaman 
dilimlerinde boşanma oranındaki artış dikkat çekicidir. Dolayısıyla aile 
yıkılması, sadece karı kocanın ayrılmasından ibaret değildir. Mutsuz bir 
evlilik bazen karı koca için hayat simidi fakat çocuklar için felaket olabi-
liyor. Bu yüzden çocukların daha fazla ilgiye ihtiyacı olacaktır. Nitekim 
boşanma sonrasında, çocuğun babasıyla ilişkinin, çocuğun psikolojik 
durumu üzerindeki etkilerini inceleyen bir meta-analiz çalışmasında, 
konuyla ilgili 63 araştırma incelenmiştir. Sonuçta, boşanma sonrasında 
babanın çocuğuyla ilgili pek çok sorumluluğundan uzaklaştığı, çocuğun 
babası tarafından daha az önemsendiği, daha az istendiği ve daha az 
sevildiği gibi değerlendirmeler yapmıştır. Bu bulgulara göre, babanın 

53 Merğı�nânı�, Ebü’l-Hasan Burhâneddı�n Ali b. Ebı� Bekr, el-Hidâye şerhu Bidâyeti’l-mübtedî thk. 
Muhammed Muhammed Tâmir, Hâfız Aşûr Hâfız, (Kahire: Dârü’s-selâm, 2000), 2/531.

54 Ebû Dâvûd, “Ṭalâḳ”, 3
55 Ebü’l-Hasan Nureddin Ali b. Ebı� Bekr b. Süleyman Heysemı�, Mecmaü’z-zevâid ve menba-

ü’l-fevâid, 2. Baskı, (Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabi, 1967), 4/335.
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sadece eşinden değil adeta, “çocuğundan da boşandığı” ileri sürülmüştür.56 
Yapılan istatistiklere göre boşanan çiftlerin yaklaşık 2/3’sinin çocuklu 
ailelerden oluşmaktadır. Bu sebeple boşanmanın bu sürecine “ebeveyn 
boşanması” adı verilmektedir.57

Boşanmanın çocuklar üstündeki uzun süreli etkilerinin araştırıl-
ması için, ebeveynleri boşanan kişilerin kendi evliliklerinde de boşanma 
risklerinin arttığı hipotezi incelenmiştir. Netice olarak anne babaları evli 
olan fertlerin boşanma oranının %13 olduğu; eşlerden birinin ebeveyni 
boşanmış ise, oranın %19’a, şayet eşlerden her ikisinin de anne babası 
ayrılmışsa, oranın %37’lere vardığı; ayrıca, bu üç grup arasında dikkat 
çekici farklılıklar olduğu görülmüştür.58 3000 suçlu çocuğun katıldığı bir 
inceleme ise ayrılan eşlerin, evlatlarını felakete ittiği sonucunu ortaya 
koymaktadır. I�ncelemeye göre; suçlu çocukların %50,7’si parçalanmış aile 
çocuklarından oluşmaktadır. Sabıkasız çocuklarda bu miktar %26,7’lerde 
kalmaktadır.59

Yine yapılan araştırmalarda medyanın, yüksek oranda şiddet içerikli 
yayınlar sebebiyle insanları suça teşvik ettiği tespit edilmiştir. Bir araştır-
maya göre; “Kurtlar Vadisi” dizisinin tüm bölümlerini, babasından dayak 
yiyen çocukların %56’sı izlerken, babasından hiç dayak yemeyen çocuk-
ların sadece %25’inin izlediği bildirilmiştir.60

Bu bağlamda Diyanet I�şleri Başkanlığının 2002’den bu yana uygu-
lamaya koyduğu Aile I�rşat ve Rehberlik Bürolarının daha aktif ve daha 
yaygın hale getirilmesi kurumun resmi bir statüye bağlanması ve çeşitli 
platformlarda61 dile getirilen problemlerinin çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir.

56 O� ngider, Nilgün, Boşanma mı Çocuk için Evliliği Sürdürmek mi?, Psikiyatride Güncel Yakla-
şımlar-Current Approaches in Psychiatry, 8/3 (2016), 280

57 O� ngider, 144.
58 O� ngider, Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri, 150.
59 Yeni Akit Gazetesi, “haber”, erişim: 1 Şubat 2020, https://www.yeniakit.com.tr/haber/yu-

vasi-dagilan-cocuklar-suca-karisiyor-423702.html
60 Kanbur, Nur Banu, Görsel Medyanın ve Subliminal Mesajların Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri, 

IGUSABDER, 10 (2020), 98.
61 Yaman, Ahmet, Aile Büroları: Arka Plan, Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler, IV. Din Şurası, 

(Ankara: 2009), 195-198.
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3.6. Sosyal Etkinlikler

I�slam’ın önem atfettiği mefhum ve mefkûrelere ait belli gün ve 
haftalar tahsis edilmeli ve bu bağlamda şehitler yadedilmeli, gaziler, 
yaşlılar, yetimler, engelliler, hastalar sistematik olarak öğrenci gruplarıyla 
ziyaret edilmelidir. O� yle ki kendi aralarında topladıkları yardımları kendi 
elleriyle ihtiyaç sahiplerine vermelidirler. Nitekim Hz. Peygamber (s.a) 
şöyle buyurmaktadır: “Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı beştir: 
Selâm almak, hasta ziyâret etmek, cenâzenin arkasından yürüyüp (nama-
zını kılmak ve defniyle meşgul olmak), dâvete icabet etmek ve aksırana 
«Yerhamükellâh: Allah sana merhamet eylesin!» demek.”62 “Hasta ziyare-
tinde bulunan kimse, dönünceye kadar cennet yolundadır.”63

Ayrıca öğrencilere teknik bilgiler yanında fen ve sağlık bilimleriyle 
ilgili saha çalışmalarına katılma imkânı verilmelidir. Mesela bir derste 
öğrencilere sigara ve alkol içmenin neden yanlış ve dinen haram kılındığı 
net bir şekilde öğretilebilmesi için öğrencileri toplu olarak hastanelere 
götürülmesi ve sigara sebebiyle ölmüş hastaların akciğerleri gösterilerek 
dersler daha tesirli ve kalıcı hale getirilebilir. Bu tarz bir öğretim pek çok 
kez konferans düzenlemekten çok daha etkili ve kalıcı olacağı aşikârdır. 
Nitekim okullarda çocukların sosyalleşmesini ve akranlarıyla olumlu iliş-
kiler geliştirmesini sağlayan sportif faaliyetlerin çocuk suçları sorununu 
çözme konusunda faydalı olabileceği belirtilmiştir.64

3.7. Esnaf Ziyaretleri ve İrşat Faaliyetleri

I�slam özellikle komşuluk ilişkilerine çok önem atfetmektedir. Nitekim 
Hz. Peygamber (s.a) komşuluk ilişkileriyle ilgili olarak “Allah’a ve kıyamet 
gününe inanan, komşusuna iyilik etsin.”65 buyurmaktadır. Hatta öyle ki kişi 
evini veya tarlasını satacak olsa önce komşusuna teklif etmesi gerekir. 
Komşu talip olmadığı takdirde başkasına satabilir. I�slam hukukunda 
buna şüf’a hakkı (öncelikli alım) denilmektedir.66 Bu sebeple din görev-
lileri bulundukları mahallenin bir sakini olmaları hasebiyle komşuluk 
hukuku azami derecede dikkat etmeleri gerekir. Komşuluk ilişkilerinin 
devamlılığı, dinin yaşanması ve insanlara güzel bir şekilde öğretilmesi 

62 Buhârı�, “Cenâiz”, 2; Müslim, “Selâm”, 4
63 Müslim, “Birr”, 39
64 Korkmaz, Melike N., 84.
65 Müslim, “I�man”, 111; من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحسن إلى جاره

66 Merğı�nânı�, el-Hidâye, 4/1398.
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için bir vesiledir. I�lk Akabe Biatı’nda Hz. Peygamber, Mus‘ab b. Umeyr’i 
(r.a) iman eden on iki kişilik kafileye Kur’ân okutması ve I�slam’ı öğretmesi 
için onlarla yolladı. Hz. Mus‘ab, Medine’ye gittiğinde Es‘ad b. Zürâre’nin 
evinde misafir oldu. Onunla beraber tek tek Ensar’ın evlerini ziyaret eder, 
onlara Kur’ân okumayı öğretir ve Allah’a itaate davet ederdi.67 Mus‘ab 
b. Umeyr’in bu uygulaması tebliğin en önemli unsurlarından birini yani 
tebliğ edenin halkın ayağına gitmesi gerektiği prensibini göstermek-
tedir. Yine Amr b. Hazm ve Muaz b. Cebel (r.a) gibi genç sahabeleri de bu 
manada anmak gerekir.

Bu vesile ile din görevlilerinin her ay mahalle esnafından birkaçını iş 
yerinde ziyaret ederek hasbihal etmesi, kardeşlik duygularının perçinlen-
mesi adına faydalı olacaktır. Bu ziyaretlerin ev sohbetleri şeklinde esnaf 
arasında dönüşümlü olarak yapılması, daha sıcak ve samimi bir atmos-
ferin oluşmasına vesile olacaktır. Bu “esnaf ve irşat sohbetleri” internet 
üzerinden dijital ortama taşınmalı ve ayın belli günlerinde icra edilme-
lidir.

3.8. Yanlış Fetva ve Fıkhî Görüşlerin Tashihi

Müslümanların sağlam bir inanca sahip olabilmeleri, sağlam kaynak-
lara dayalı bir bilgiye sahip olmalarıyla doğru orantılıdır. Bir bilginin 
sağlamlığı da zaman içinde tecrübe edilmesiyle ortaya koyulabilir. Asır-
lardır Müslümanların uygulaya geldiği mezheplere aykırı bazı şaz görüş-
lerin medya gücüyle halka dayatılmaya çalışılması toplumda dine olan 
inancı zedelemektedir. Bu sebeple Ebû Hanı�fe’nin “kişinin lehine ve aley-
hine olan şeyleri bilmesi” şeklinde tarif ettiği fıkhı, sağlam kaynaklardan 
vermek gerekir.68

Mezheplere aykırı şaz görüşlerin Diyanet I�şleri Başkanlığı bünye-
sinde oluşturulan ilmi bir heyet tarafından takip edilmesi ve en kısa 
zamanda tashih edilip sağlıklı bilginin topluma verilmesi gerekmektedir. 
Gerekirse bu görüş sahipleri ile tartışmalı ilmi toplantılar düzenlenmeli 
ve müzakere edilmelidir. Elde edilen netice kamuoyuyla paylaşılmalıdır. 
Böyle bir uygulama halkın zihninde din konusundaki güveni perçinle-
mekle kalmayıp, şaz görüşlerle zihinleri bulandırmak isteyenlerin cesa-
retini kıracak, bu düşüncelerin tekrar gündemi meşgul etmesinin önünü 
kesecektir. Zira ilmı� yeterlilikleri olmayan insanların fetva vermesi caiz 

67 Abdülhay el-Kettânı�, et-Terâtibu’l-idâriyye, 1/43.
68 I�bn A� bidı�n, Reddü’l-Muhtâr, (I�stanbul: Kahraman Yay., 1984), 1/153.
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olmadığı gibi bu fetvalara tabi olmak da haram görülmüştür.69 Nitekim 
Kur’ân-ı Kerı�m’de bu konuda şöyle buyurulmaktadır: “Allah bilmediğiniz 
şeyleri söylemenizi haram kılmıştır”70; “Dillerinizin uydurduğu yalana 
dayanarak, ‘Bu helâldir, şu da haramdır’ demeyin, çünkü Allah’a karşı yalan 
söylemiş olursunuz. Şüphesiz Allah’a karşı yalan uyduranlar hiçbir zaman 
kurtuluşa eremezler.”71

Ayrıca medya üzerinde kullanılan fıkhı� kavramların, yerli yerinde 
kullanılması, halkı yanıltıcı üsluptan uzak durulması gerekmektedir. 
Haram denilmesi gereken yerde “caiz değildir”, tahrimen mekruh olan 
bir hüküm hakkında “güzel değildir” veya “yapılmaması iyi olur” gibi 
muhatabın yanlış anlayabileceği üsluptan sakınılması gerekir. Zira bu 
tarz ifadeler, hükmü net olarak ifade edilemeyen fetvalara karşı halkın 
ciddiyetsiz kalmasına sebep olmaktadır.72 Nitekim Mısır’da halkı yanıltıcı 
fetvalara karşı bazı önlemler alınarak el-Ezher, Daru’l-I�ftâ, I�slam Araştır-
maları Merkezi ve Din Vakıfları Bakanlığı Fetva Kurulu dışındaki kurum 
ve kişilerin fetvaları, incelenmeye tabi tutulmakta yanlış fetva verenler, 
hapis ve para cezasına çarptırılmaktadır.73

3.9. Medya Kontrollü

U� niter bir devletin temel görevlerinden biri de toplumun manevi 
bütünlüğünü sağlamaktır. Bunun en önemli göstergelerinden biri de 
medya yayın organlarının sıkı denetimini sağlamak, dini ve folklorik 
yapıya zarar veren unsurların engellenmesidir. Nitekim Allah Teâlâ, 
bu bütünlüğün korunmasına “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötü-
lüğü meneden bir topluluk bulunsun.”74 ayeti ile Hz. Peygamber de “Kim 
bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü 
yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle 
düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.”75 mealindeki 
sözleriyle dikkat çekmektedir. Mecelle’de ise “def-i mefâsid celb-i menâfiden 

69 I�bn A� bidı�n, Reddü’l-Muhtâr, 4/202.
70 el-A‘râf, 7/33.
71 en-Nahl, 16/116.
72 Turan, I�brahim, Televizyondaki Dini İçerikli Programların Yetişkinler Üzerindeki Etkileri, On 

dokuz Mayıs U� niversitesi I�lahiyat Fakültesi Dergisi, 23/23, (2007), 232. (223-245) 
73 BBC, “Haberler”, erşim: 28 Aralık 2019
74 A� l-i I�mrân, 3/104.
75 Müslim, “I�man”, 78.
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evladır.”76 şeklinde külli bir kaide ile özetlenmiştir. Bu delillere istinaden 
I�slam’da emr-i bi’l ma’rûfun, farz-ı kifâye olduğu bildirilmiştir.77

Bu hakikate binaen devletin sosyal medya enstrümanları aracılı-
ğıyla I�slam kültür ve ahlakına aykırı yayınlara asla müsaade etmemesi 
gerekir. O� zellikle reyting gayesiyle düzenlenen evlendirme ve survivor 
türü programlar ile aile kurumunu hedef alan cinsel sapkınlığı özendirici 
film ve dizilerin Aile Bakanlığının yakın takibinde olması gerekir. Çoğun-
lukla bu ifsadı yapan yayın kuruluşları dış güçler tarafından fonlanmak-
tadır. O� zellikle yeni nesil gençlerin çabuk etkilenebileceği zararlı medya, 
sıkı kontrol edilmeli ve gençlere alternatif programlar sunulmalıdır. 
Nitekim yapılan istatistiklerde internet üzerindeki günlük aramaların 
dörtte birinin cinsel içerik bulmak için yapıldığını, erkeklerin %20’si ile 
kadınların %13’ü iş yerinde cinsel içerikli filmler seyrettikleri, her üç 
cinsel içerikli film izleyenlerden birinin bayan olduğu tahmin edildiği 
bildiriyor.78

3.10. İslâmî İlimler Merkezi

Toplumun dindarlaşması güçlü âlimlerin dirayeti ile olur. I�lmin olma-
dığı yerde cehalet virüsü hakim olacağından devletin, özellikle DI�B bünye-
sinde hafızlığını çok kısa zamanda yapan zeki çocukları belli bir merkezde 
-I�slâmı� I�limler Merkezi gibi- toplaması ve uzun soluklu bir eğitime tabi 
tutması gerekir.

Kur’ân hafızı olma ön şartıyla alınan bu öğrencilere zaman içinde sarf, 
nahiv, kelam, fıkıh, hadis ve tefsir gibi I�slâmı� ilimlerin tamamının okutul-
ması kaliteli âlimlerin yetişmesine vesile olacaktır. Bu merkeze dünyanın 
farklı bölgelerindeki I�slam âlimlerinin getirtilerek ders verebilmesi sağla-
narak zenginlik ve kalite artırılmalıdır. Zira beyin gücünü kullanamayan, 
beyin göçünü engelleyemez.

Sonuç
Bu çalışmada I�slâmı� eğitimi yaygınlaştırma ve toplumun tüm 

katmanlarına ulaştırma gayesiyle ortaya koymaya çalıştığımız “Kurumsal 

76 Zeynüddı�n b. I�brâhı�m b. Nüceym, el-Eşbâh ve’n-nezâir alâ mezhebi Ebî Hanîfete’n-Nu’mânî, 
(Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 90); Mecelle, md. 30.

77 Ebû Bekr el-Cessâs, Ebû Bekr Muhammed b. Ali er-Râzı�, Ahkâmü’l-Kur’ân, (Beyrut: Dâ-
ru’l-fikr 1993), 3/455.

78 Haber7, “Haberler”, erşim: 12 Aralık 2019, http://www.haber7.com/guncel/ha-
ber/701739-internete-giren-her-4-kisiden-birinin-aradigi-icerik
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ve Kamusal I�slâmı� Eğitim” isimli projenin, Diyanet I�şleri Başkanlığı 
öncülüğünde yürütülmesi öngörülmüştür. Diyanet kurumu, hangi siyasi 
hükümet döneminde olursa olsun gerek kurumsal gerekse kamusal alan-
daki insanlara farklı kategorilerde I�slâmı� eğitim (dindarlaştırma) modeli 
sunmalıdır. Aksi takdirde toplumu kemiren rüşvet, hırsızlık, arsızlık ve 
gayrı meşru ilişkiler insanlar üzerinde daha derin yaralar açmaya devam 
edecektir. Bu sebeple Diyanet ve I�lahiyat Fakülteleri insanlara Kur’ân ve 
sünneti öğretirken bu bağlamda dijital dünyanın imkanlarını en güzel 
şekilde kullanmalıdır. Bununla birlikte üstün kabiliyetli öğrencilere 
yönelik özel programlı I�slâmı� bir eğitim merkezi açmalı ve güçlü âlim-
lerin yetişmesi sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra Diyanet mensubu vâiz ve 
imamlar hizmet içi programlarla kademeli olarak eğitime tabi tutulma-
lıdır. O� zellikle hapishanelerde yatan suçlular ile madde bağımlısı insan-
ların eğitimine önem verilerek bu kişilerin tekrar topluma kazandırılması 
sağlanmalıdır.

Yine özellikle medya aracılığıyla toplumu yanıltan ve insanların 
zihnini bulandıran yanlış fetvaların Diyanet tarafından tashih edilmesi ve 
kamuoyuyla paylaşılması vicdani bir sorumluluktur. O� zellikle müstehcen 
yayınlar yaparak genel ahlaka ve aile kurumuna zarar veren görsel ve 
basılı yayınların, sıkı takibe alınması, zararlı etkisinin asgariye indiril-
mesi gerekir. Bunlara ilaveten Diyanetin, fıkhı� ölçüler çerçevesinde dijital 
imkânları kullanarak I�slâmı� esasları kısa metrajlı filmler halinde sunması 
ve daha çok insana ulaşması irşat adına önemli bir vazifedir. Kısaca din 
eğitimi, hükümet politikası olmaktan çıkarılıp, bir devlet politikası olmalı 
ve tabandan tavana toplumun tüm katmanlarına uzanan yaygın bir eğitim 
anlayışı haline getirilmelidir. Bununla birlikte helâl ve haram çizgisi 
muhafaza edilerek irşat vazifesinden asla geri kalınmamalıdır.
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Geniş Özet1

Alışveriş “تسوق” kelimesi ile satın alma ve satış kastedilmektedir. Bu 
fiil gerçekleştiği mekân olan çarşı “سوق” kelimesinden türetilmiştir. I�nter

-

nete ise genel ağ denilmektedir. Nitekim “net” kelimesi ağ manasındadır. 
Bu ağ ilk başlarda askeri ve siyasi amaçlar için hazırlanmış daha sonra 
eğitim alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise alışveriş 
araçlarından biri olmuştur. I�nternet üzerinden alışverişin birçok faydaları 
olmasına rağmen dolandırıcılık, izinsiz çoğaltma ve casusluk gibi birtakım 
zararlar da bulunmaktadır. Bu nedenle birçok kurum ve hükümet bu 
zararları engellemek amacıyla kanun ve yasalar çıkarmıştır. Fakat doğabi-
lecek zararların önüne geçilememiştir. I�nternet üzerinden alışverişin en 
belirgin şekillerinden birisi satıcının satacağı ürüne sahip olmaksızın bu 
ürünü Amazon gibi bir siteye belirli bir fiyat etiketi ile satışa sunmasıdır. 
Müşteri ürünü satın aldığında yatırılan para satıcının eline hemen geçmez 
ve sitenin para havuzunda bekletilir. Satıcı daha sonra site üzerinden 
ürünün satışını onaylar. Ardından müşterinin adresine ürünü gönderir. 
Müşteri ürünü kendisine ulaştıktan sonra 14 ya da 30 gün içerisinde bir 
sorun çıkması durumunda iade edebilir. Tüm bu aşamalar bitmeden satıcı 
aracı sitenin para havuzundan yatırılan tutarı çekemediği için müşterinin 

1 Tercüme eden ve derleyen: O� ğr. Gör. I�shak Durmuş

ْ
رِنت

َ
سّوق َعبَر اإلنت

ّ
الت

ريعِة اإلسالمّية
ّ

في ِظّل َبْيِع الغائِب واملعدوم في الش

İSLAM DİNİNDE GÖZLE GÖRÜLMEYEN  
VE MEVCUT OLMAYAN MALIN SATIŞI BAĞLAMINDA 

ONLINE ALIŞVERİŞ
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hakları korunmuş olur. Bu tür bir alışverişin uygun fiyatlara ulaşabilme, 
vakit tasarrufu ve her vakit alışveriş yapabilme gibi olumlu yönleri bulun-
makla birlikte çeşitli dolandırıcılıklara da açıktır. Bu tarz alışverişlerin 
büyük bir kısmında satıcı ürünün sadece örnek bir resmini alışveriş site-
sine koymakta olup satın alınacak ürünün kendisi görülmemek de kimi 
zaman ise ürün mevcut olmamaktadır. Cumhura göre ise satış akdi sıra-
sında malın hazırda bulunması, ticari bir değere sahip, teslim alınabilir ve 
satıcının bu mala sahip olması gerekmektedir. Fakat bazı alimlerin gözle 
görülmeyen malın satışı konusunda görüşleri bulunmaktadır. Hanefi ve 
bir rivayete göre Hanbeli mezhebi böyle bir satışa cevaz vermektedir. 
Maliki mezhebi ve Ahmet b. Hanbel’den gelen bir rivayete göre böyle 
bir satış görülemeyecek şekilde çok yakında olmaması, teslim alınama-
yacak kadar uzakta olmaması ve satıcının malın satın alınış amaçları ile 
ilgili vasıfları anlatması durumunda caizdir. Şafi mezhebi ve Ahmet b. 
Hanbel’den gelen bir rivayete göre böyle bir satış caiz değildir. Mevcut 
olmayan malın satışını ise Hanefi, Şafi, Hanbeli ve Maliki mezhepleri 
caiz görmemiştir. I�bn Teymiyye ve I�bn Kayyim’e göre ise böyle bir satış 
caizdir. Bu bağlamda araştırmada Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli mezhep-
lerin bu iki vasıftan birini ya da ikisini birden taşıyan malın satışı hakkın-
daki görüşlerini delilleriyle birlikte ortaya konmuştur. Gözle görülmeyen 
malın satışı konusunda Hanefi mezhebinin ve bir rivayete göre de Hanbeli 
mezhebinin gaib malın satışının geçerliliğine dair görüşleri tercih edil-
miştir. Mevcut olmayan malın satışı noktasında ise son dönem Hanbeli 
alimlerinden olan I�bn Teymiyye ve I�bn Kayyim’in böyle bir satışın geçerli-
liğine dair belirtmiş oldukları görüş esas alınmıştır. Çalışmanın sonucunda 
belirsizlikleri ortadan kaldırıp taraflar arasında doğabilecek herhangi bir 
anlaşılmazlığa engel olduğu sürece internet üzerinden alışveriş yapılma-
sında bir sakınca olmadığı görülmüştür.

التمهيد

الحمد هلل رب العالين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

وبعد: فقد تجددت في اآلونة الخيرة بعض الصور من العامالت الالية، منها ما هو موافق 

لقواعد شريعتنا السالمية، ومنها ما هو مخالف، فكان لزاما على الجامع الفقهية العاصرة 

 للمفاسد.
ً
وفقهاء السلمين بأن يصدروا حكم الشريعة فيها، صيانة للحقوق ودرءا

ها في العامالت 
ّ
ومن يلحظ الستجدات والنوازل في الجتمع في هذا الزمان يدرك أن جل

الالية. ولا جبلت النفوس على حّب الال، كما قال تعالى عن النسان: }وانه لحب الخير 

، دون البحث عن 
ً
 عاجال

ً
 إلى التعامل وفق ما يحقق له ربحا

ُ
لشديد{ ]العاديات:8[ فإنه يسارع
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ر منها صلى هللا عليه وسلم بقوله: 
ّ

الحكم الشرعي، وهذه صورة من صور فتنة الال، التي حذ

 لكل أمة فتنة وفتنة أمتي الال»(2).
ّ

«إن

 من باب الساهمة في توضيح حكم أمثال هذه النوازل، فإني أقدم بحثي 
ً
وانطالقا

ق عبر النترنت في ظّل بيع الغائب والعدوم في الشريعة السالمية) 
ّ

هذا الوسوم بـ (التسو

إلى مؤتمر: (السالم والتأويل الدولي الخامس - الرقمنة والدين) الزمع عقده في رحاب كلية 

 في الشاركة مع إخواني في النهوض ببعض محاور 
ً
اللهيات بجامعة (إنونو) في مالطيا. أمال

هذا الؤتمر العظيم.

 بإخوانه. فأساله سبحانه وتعالى النجاح لهذا الؤتمر، وأن 
فالرء ضعيف بنفسه؛ قويٌّ

يرزقنا الخالص في القول والعمل. كما أن هذا البحث ال يعتبر القول الفصل في السألة، 

مين، الؤمن مرآة أخيه 
ّ

 نصح الناصحين، وتقويم القو
ً
إنما هو محاولة لبيان الحكم، منتظرا

الؤمن.

كما أرجوه سبحانه أن يتقبل هذا العمل، ويجزينا عنه من فضله، يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إال 

من أتى هللا بقلب سليم.

ن البحث من: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، على النحو التالي:
ّ

هذا وقد تكو

ة، وإن كانت الخرى فمن نف�سي والشيطان. فأرجو 
ّ
هذا، فإن أصبت فلله الفضل والن

 عليه إال العصوم 
ّ
أال أعدم الخ الناصح، والقارئ الناقد السدد، فما منا إال ويؤخذ منه ويرد

 مني على الشاركة في هذا الؤتمر. 
ً
صلى هللا عليه وسلم، فأنا كتبت البحث على عجالة، حرصا

ه.
ّ
فما ال يدرك كله ال يترك جل

والحمد هلل رب العالين، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تعريف التسّوق واإلنترنت وأخطاره في المجال الرقمي وضبط أخالقه

: تعريف التسّوق:
ً
أوال

هو البيع والشراء(3)، من باب تسمية ال�سيء بمكانه، وهو السوق.

الترمذي (2336) كتاب الزهد، باب: ما جاء أن فتنة هذه المة في المال. وقال حديث حسن صحيح.  2

ر: المعجم الوجيز: 329 (ساق).   3



556 İSLAM VE YORUM V

İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

: تعريف اإلنترنت:
ً
ثانيا

كلمة (إنترنت) لم تكن معروفة قبل نشوء مسماها، بل نشأت نتيجة لدخال كلمة 

(INTER) التي تشير إلى العالقة البينية بين شيئين أو أكثر على كلمة (NET) التي تعني الشبكة، 

لتعكس أن النترنت هو شبكة واسعة؛ تربط بين العديد من الشبكات الحدودة.

ولقد بدأت هذه الشبكة منذ أكثر من ثالثين سنة؛ لغراض عسكرية وسياسية، ثم 

اعتمدت لغراض تعليمية، والتي أنشأتها شركة (ناسا) عبر الؤسسات التعليمية المريكية؛ 

نة لهذه الشبكة(4).
ّ

لتمتد عبر أنحاء العالم، وتنتشر الحواسيب الكو

: أخطار اإلنترنت في المجال الرقمي:
ً
ثالثا

يات 
ّ

رغم الفوائد العديدة التي أثمرت عنها الشبكة العنكبوتية (النترنت) إال أنه ثمة تعد

ومخاطر عديدة، منها:

جرائم اللكية الفكرية: وتشمل نسخ البرامج بطريقة غير قانونية.  - 1

ق، سرقة الهوية، االحتيال في االتصال على البنوك. ّ
االحتيال: احتيال التسو  - 2

سرقه الرصدة: فقد سرقت مليارات الدوالرات من خالل التحويل اللكتروني، أو   - 3

من البنوك، أو من السهم.

سرقة البرامج: البرامج التطبيقية، سواء كانت علمية أو عسكرية، حيث تمثل هذه   - 4

 تراكمية من البحث.
ً
البرمجيات جهودا

التدمير بالحاسب: ويشمل ذلك القنابل البريدية، والتخريب، وإتالف العلومات،   - 5

وتعطيل الحاسب، ومسح البيانات وتشويهها.

رية.
ّ

التجسس: بغرض الحصول على العلومات الهامة، ذات الطبيعة الس  - 6

؛ وأرباح طائلة 
ّ
ى إلى خسارة كبيرة للشركات الم

ّ
إعادة نسخ البرامج: وهذا ما أد  - 7

للناسخين بغير حق.

التخريب اللكتروني: وذلك بواسطة قراصنة الحاسوب، والتي تتم عن بعد من   - 8

خالل القنابل اللكترونية؛ والرسائل الفخخة.

ر: موقع: ويكبيديا.   4
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النفسية  بالعمليات  التهديد  لوسائل  مرتع  إلى  الخيرة  اآلونة  في  النترنت  ل 
ّ

تحو  - 9

العلوماتية: كالكذب، وتشويه العلومات، وتشويه الحقائق، والقذف، التحّرش، ووسائل 

الضايقات الجنسية، والواقع الباحية(5).

: ضبط أخالقيات اإلنترنت:
ً
ثالثا

ثها النترنت، فقد سعت العديد من الهيئات؛ 
ّ

 للمخاطر السابق ذكرها، والتي ور
ً
نظرا

ة 
ّ
والنظمات الختصة في هذا الجال إلى فرض التشريعات والقوانين، لتنظيم هذه الكمي

من  العديد  الغرض  لهذا  فظهرت  أمكن،  ما  النترنت  شبكة  على  العلومات  من  الهائلة 

 إلى اآلن، ويبقى تحريك الضمير الحي 
ً
الصطلحات؛ التي ال يزال االختالف في ضبطها قائما

الستعمل؛ هو محور أخالقيات النترنت، لنه رغم وضع الرقابة على النترنت، فإنه لم يحقق 

ة لإلنترنت، أو 
ّ

ت العام
ّ

الغرض النشود، لن هذه الرقابة قد تتحقق في النازل، بخالف الحال

 من الرقابة الذاتية، وتقوية 
ً
 وأخيرا

ً
الجامعات، ونحو ذلك من الماكن الفتوحة. فال بد أوال

الوازع الديني في النفوس، وهذا هو كما يقال مربط الفرس(6).

المبحث األول
التسّوق عبر اإلنترنت

تعريفه - صوره - مزاياه - عيوبه
المطلب األول: تعريف التسّوق عبر اإلنترنت:

ق عن طريق النترنت خالل النصف الثاني من تسعينيات القرن الا�سي. 
ّ

بدأ التسو

وهو ما يعرف بـ مصطلح التجارة اللكترونية (ECOMMRCE). ويشمل جميع عمليات البيع 

والشراء، والتحويل، والقايضة، وغيرها من العامالت التجارية.

وهو عبارة عن عمليه عرض السلع الختلفة للبيع، أو البحث عنها، والقارنة بينها، ثم 

ق:
ّ

شراؤها استخدام شبكة النترنت، دون الحاجة إلى الخروج من النزل. فعناصر هذا التسو

الواقع  هذه  إلى  الدخول  أجل  من  النترنت،  بشبكة  التصل  الحاسوب:  جهاز   - 1

وتصفحها.

زة الدفع عند 
ّ
ر مي

ّ
ر واحدة من وسائل الدفع اللكتروني، إذا كان الوقع ال يوف

ّ
توف  - 2

استالم السلعة(7).

ر: المرجع السابق نفسه.   5

ر: المرجع السابق نفسه.   6

ل الرقمي). 
ّ

ر: موقع: السوق المفتوح (التحو  7
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المطلب الثاني: صور التسّوق عبر اإلنترنت:

من هذه الصور: أن يقوم صاحب محل التجارة اللكترونية بعرض منتجات معروضة 

في متجر (أمازون)، يعرضها للبيع على موقعه بربح معين، دون أن يتملك البضاعة، وال يمانع 

مباشرة  يدفع  الشراء؛  بعملية  الزبون  يقوم  وعندما  ذلك.  من  الصلي  البضاعة  صاحب 

لحسابه، ولكن الال يبقى في (الحجر) لحين وصول البضاعة للمشتري، ثم يقوم صاحب 

محّل التجارة اللكترونية بشراء البضاعة من متجر (أمازون)، ويدفع له النقود، ويعطيه 

عنوان الشخص مشتري السلعة، فيقوم صاحب متجر (أمازون) بإرسالها إليه مباشرة، دون 

 آلجار الشحن الدولي. 
ً
الرور بهذا الوسيط (صاحب محّل التجارة اللكترونية)، وذلك اختصارا

؛ وتحفظ 
ً
وسياسة الوقع (صاحب محّل التجارة اللكترونية) أنها تلزم الشتري بالدفع مقدما

له حقوقه، بحيث ال يمكن لصاحب الوقع التصرف بالنقود. وكذلك يمكن للمشتري النهائي 

 من استالمها، إذا لم تكن مطابقة للوصف 
ً
إرجاع البضاعة بعد أربعة عشر أو ثالثين يوما

العروض عبر النترنت(8).

ار 
ّ

 (صاحُب محّل التجارة اللكترونية) زو
ُ
علم الوسيط

ُ
ي وفي هذه الحالة ينبغي أن 

، كما ينبغي أن يحتاط لنفسه 
ً
موقعه بأن يعلموا بأن الطلب طلبهم لهذه السلعة ليس بيعا

هو، لن بعض الزبائن قد يِعده بالشراء ثم يتراجع، فلذلك عليه أن يشتري هذه السلع من 

مصادرها الصلية -أمازون أو غيره- مع خيار الشرط، لدة أسبوع أو أسبوعين، بحيث يمكنه 

 البضاعة إليهم حال تراجع الزبون عن الشراء(9).
ّ
رد

المطلب الثالث: مزايا التسّوق عبر اإلنترنت:

للتسوق عبر النترنت مزايا عديدة أبرزها:

سرعه الحصول على السلعة البيعة، فال يحتاج المر إلى زمٍن لرسالها من مكاٍن   - 1

بعيد واستالمها.

التكاليف البسيطة للتعامل عن طريق النترنت، إذ تقتصر تكاليف البيع والشراء   - 2

، والتي 
ً
عبر النترنت على االشتراك الشهري في الواقع، وعلى نسبة الخصم البسيطة جدا

يخصمها الوقع من مبيعاتك(10).

ق عبر 
ّ

 من أهم ميزات التسو
ّ

عد
ُ
الحصول على أفضل السعار، لن توفير الال ي  - 3

النترنت، ويعود السبب في ذلك إلى عدم الحاجة إلى استئجار الخازن، ودفع أجور إضافية 

ر: موقع: شبكة يسألونك السالمية. الدكتور حسام الدين عفانة.   8

ر: موقع إسالم ويب.  9

ر: موقع: خمس خسات. (البيع عبر النترنت: طريقك السهل لدخول عالم التجارة).  10
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للعمال، بالضافة إلى وجود منافسة كبيرة بين البائعين، مما يزيد في توفير السلع الختلفة، 

وانخفاض أسعارها.

 عرضها، 
ّ

ق كمية كبيرة من السلع، التي يتم
ّ

ر مواقع التسو
ّ
توفير الوقت، حيث توف  - 4

ر الواقع الكثير 
ّ
ح الوقع، كمان توف

ّ
وتزويدها الشتري بجميع العلومات الالزمة بمجرد تصف

من خيارات البحث، التي تؤدي إلى توفير الوقت الالزم في البحث عن السلع الناسبة، بالضافة 

إلى إمكانية القارنة بين السلع، وذلك باستعمال جهاز الحاسوب فقط، وعدم الخروج من 

النزل؛ والذهاب إلى العديد من الماكن.

التاجر  معظم  عن  اللكترونية  التاجر  تتميز  حيث  الساعة:  مدار  على  العمل   - 5

التقليدية؛ بتوفرها في جميع الوقات، وعدم الغالق أو التوقف عن العمل في ساعة معينة، 

ة لدراك عملية الشراء(11).
ّ

مما يعني عدم الحاجة إلى ترك االلتزامات والواعيد الهم

المطلب الرابع: عيوب التسّوق عبر اإلنترنت:

ق عبر النترنت، أبرزها:
ّ

يواجه العمالء بعض السلبيات عند التسو

 
ً
ق عبر النترنت شيئا

ّ
عمليه االحتيال: فقد يواجه بعض مستخدمي مواقع التسو  - 1

من عمليات الخداع الختلفة، التي ينتج عنها استنزاف الموال؛ دون الحصول على السلعة 

بالشكل الطلوب، أو عدم الحصول عليها، كما يتم خداع الشتري باستخدام العديد من 

ابة للعديد من الواقع، وعدم تزويد السلع ببعض العلومات 
ّ

الوسائل، كالتصميمات الجذ

ة التي يحتاجها الشتري.
ّ

الهم

انتهاك خصوصية الستخدم: فإن الشتري يدخل بعض العلومات الشخصية   - 2

فع. وقد يؤدي اختراق هذه 
ّ

والبيانات الخاصة بالبطاقة االئتمانية؛ الالزمة لتمام عملية الد

العلومات إلى العديد من عمليات السرقة واالختالس، وهي واحدة من الشكالت التي تؤرق 

الكثير من الستخدمين لهذه الواقع؛ وتثير شكوكهم بشكل كبير(12).

المبحث الثاني
التكييف الشرعي للتسّوق عبر اإلنترنت

ق؛ أن السلعة البيعة كانت بين الغائبة والعدومة: ّ
من مالحظتنا لصور التسو

 عنده، فهي 
ً
 لها، موجودة

ً
غائبة: عندما يعرضها صاحب الحل التجاري وكان مالكا  -

.
ً
 دقيقا

ً
غائبة عن مجلس العقد، إال أنها موصوفة وصفا

ل الرقمي).
ّ

ر: موقع: السوق المفتوح (التحو  11

ر: المرجع السابق نفسه.   12
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معدومة: عندما يعرض صاحب الحل التجاري سلعة بمواصفات معينة، أو يعرض   -

 الشتري باستصناع مثيالت لها؛ وتوريدها له في زمن معين.
ُ

 لها، ويِعد
ً
أنموذجا

العدوم.  وبيع  الغائب؛  بيع  بين  يدور  النترنت  عبر  ق 
ّ

التسو ميدان  أن  يبدو  فهكذا 

ق عبر النترنت على أّيٍ منهما في 
ّ

فلنتحدث عن كل منهما بإيجاز، لنبين مدى انطباق التسو

بعض صوره، وذلك من خالل الطلبين التاليين:

المطلب األول: التسّوق عبر اإلنترنت في ظل بيع الغائب:

 في القلوب. 
ً
: تعريف الغائب: الغيب: هو كل ما غاب عن العيون، وإن كان محصال

ً
أوال

 من وراء الغيب: أي من موضع ال أراه(13).
ً
تقول: سمعت صوتا

الغائب: موجود أثناء التعاقد عليه، إلى أنه غائب عن مجلس العقد.

ومن العلوم أن شروط العقود عليه (البيع) عند الجمهور على العموم: أن يكون 

 على تسليمه(14).
ً
، مقدورا

ً
، معلوما

ً
ما

ّ
 متقو

ً
 لصاحبه، ماال

ً
، مملوكا

ً
موجودا

: موقف الفقهاء من بيع الغائب:
ً
ثانيا

اختلفت نظرة الفقهاء في بيع الغائب على ثالثة أقوال:

 وصفه أم ال، لن له خيار الرؤيا، وهو قول الحنفية، وفي رواية 
ّ

الول: جوازه، سواء تم

عند الحنابلة.

الثاني: جوازه بشروط ثالثة:

، بحيث تمكن رؤيته بغير مشقة، لن بيعه في هذه الحال عدول 
ً
 جدا

ً
أال يكون قريبا أ  - 

عن اليقين إلى توقع الضرر، فال يجوز.

ر تسليمه.
ّ

ره قبل التسليم، أو الحتمال تعذ
ّ
، لتوقع تغي

ً
 جدا

ً
أن يكون بعيدا ب - 

أن يصفه البائع بصفاته التي تتعلق الغراض بها، وهي صفات السلم، وهو قول  ت - 

الالكية، ورواية عن أحمد.

الثالث: عدم صحة بيع الغائب وهو قول الشافعية في الظهر، وهو رواية عند أحمد 

كذلك(15).

ر: لسان العرب: 654/1 (غيب).   13

ر: الموسوعة الفقهية: 14/9.   14

ر: المرجع السابق: 24-23/9.  15
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قال ابن تيمية (تـ 728ه): (مسألة بيع العيان الغائبة: وعن أحمد فيه ثالث روايات: 

إحداهن: ال يصح بيعه بحال، كقول الشافعي في الجديد. والثانية: يصح وإن لم يوصف، 

وللمشتري الخيار إذا رآه، كقول أبي حنيفة.

 بالصفة، وال يصح 
ّ

وقد روي عن أحمد: ال خيار له. والثالثة: وهي الشهورة، أنه يصح

بدون الصفة، كالطلق الذي في الذمة، وهو قول مالك)(16).

ولقد استدل الانعون لبيع الغائب بحديث حكيم بن حزام ر�سي هللا عنه قال: «يا   •

رسول هللا، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: ال تبع 

ما ليس عندك»(17).

فقد دّل الحديث بظاهره على النهي عن بيع الغائب.

أما الجيزون، فقط حملوا ذلك على بيع ما ال يملكه االنسان، لنه من باب الغرر، فقد 

، يزيل 
ً
 دقيقا

ً
 البيع أو يتعذر، بخالف الملوك الغائب؛ فإنه بيع صحيح إذا وصف وصفا

ّ
يتم

 عليه الحنفية.
ّ

 عن ذلك، فإن للمشتري خيار الرؤية، كما نص
ً
الجهالة. وفضال

 
ً
ها: (إذا كان البيع غائبا

ّ
وقد حددت الوسوعة الفقهية كيفية وصف الغائب بنص

 بالوصف 
ّ

 معرفة البيع برؤيته أو الشارة إليه على ما سبق، فإنها تتم
ّ

عن الجلس، ولم تتم

 كان ال بد من بيان حدوده؛ الختالف 
ً
الذي يميزه عن غيره، مع بيان مقداره، وإذا كان عقارا

قيمة العقار باختالف جهته وموقعه، وإذا كان من الكيالت أو الوزونات أو الذروعات أو 

العدودات؛ فإنها تحصل معرفتها بالقدار الذي تباع فيه)(18).

ق عن طريق النترنت، إذا كانت السلعة موجودة، إال أنها غائبه 
ّ

وعلى هذا فإن التسو

عن مجلس العقد؛ فيه ثالثة أقوال:

جائز عند الحنفية، وصفت أم لم توصف، وللمشتري خيار الرؤية، وهي رواية عند   -

الحنابلة.

جائز عند الالكية بالشروط السابقة، وهي في رواية عند الحنابلة.  -

.
ً
باطل عند الشافعية، وهي رواية عند الحنابلة أيضا  -

الفتاوى: 25/29.   16

أبو داود (3503) كتاب البيوع والجارات، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، الترمذي (1232) كتاب البيوع، باب:   17

كراهية بيع ما ليس عندك، النسائي (4615) كتاب البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع. وإسناده صحيح. 

18  المرجع السابق: 17-16/9. 
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المطلب الثاني: التسّوق عبر اإلنترنت في ظّل بيع المعدوم

: تعريف املعدوم:
ً
أوال

العدم لغة: هو فقدان ال�سيء وذهابه، وغلب على فقد الال وقلته، والعدم: الفقر، 

والعديم: الذي ال �سيء عنده، والعدوم: ال�سيء الذي ال يجدونه(19).

 من شروط 
ً
، وال وجوده له، وهو الذي ينافي شرطا

ً
فالعدوم في البيع: هو غير الوجود أصال

 عنه.
ً
التعاقد عليه عند الفقهاء، وهو أن يكون له وجود، سواء في مجلس العقد؛ أو كان غائبا

ع بعد.
ّ
صن

ُ
ومثاله: أن يبيع صاحب التجر سلعة لم ت

: أقوال الفقهاء في بيع املعدوم: ثمة قوالن:
ً
ثانيا

القول األول: عدم صحة بيع العدوم، سواء كان متحقق الوجود في الستقبل عادة أو 

ال، وسواء كان فيه غرر ظاهر أو ال، وذلك كبيع حبل الحبلة ونحوه، وهو قول جمهور الفقهاء: 

الحنفية والالكية والشافعية وجمهور الحنابلة(20).

، فال ينعقد بيع العدوم، وما له خطر 
ً
قال الكاساني (تـ 587ه): (منها: أن يكون موجودا

العدم، كبيع نتاج النتاج، بأن قال: بعته ولد ولد هذه الناقه، وكذا بيع الحمل، لنه إن باع 

الولد فهو بيع العدوم، وإن باع الحمل فله خطر العدوم، وكذا بيع اللبن في الضرع، لنه له 

خطر، الحتمال انتفاخ الضرع، وكذا بيع الثمر والزرع قبله ظهوره، لنهما معدوم)(21).

واستدل الجمهور على عدم صحة بيع العدوم بما يلي:

عموم النصوص الدالة على النهي عن بيع الغرر، وهو ما انطوى عنك علمه، وخفي   - 1

عليك باطنه وسره(22)، والعدوم قد انطوى عنك علمه، فلم يجز بيعه.

ومن هذه النصوص: ما رواه ابن عمر ر�سي هللا عنهما: «أن النبي صلى هللا عليه وسلم 

نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر»(23) وغيره.

ونوقش هذا الدليل:

19  ر: لسان العرب: 392/2 (عدم). 

20  ر: بدائع الصنائع: 138/5، بداية المجتهد: 172/2، مغني المحتاج: 30/2، المغني: 219/6، الشروط العقدية: 

 .139

21  بدائع الصنائع: 138/5. 

22  ر: معالم السنن: 672/3. 

23  البخاري (2143) كتاب البيوع، باب: بيع الغرر والحبلة، مسلم (1513) كتاب البيوع، باب: بطالن بيع الحصاة 

والبيع الذي فيه غرر، أبو داود (3376) كتاب البيوع والجارات، باب: في بيع الغرر. 
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بأن العلة في النهي عن بيع أنواع العدوم، ليست هي العدم، إنما هي الغرر، وعليه  أ - 

فال يعتبر العدم علة يعلل بها في جميع الصور، والغرر: ما ال يقدر على تسليمه، سواء كان 

، كالعبد اآلبق، والجمل الشارد، ونحو ذلك.
ً
 أو معدوما

ً
موجودا

زه الشرع.
ّ

لم، ولذا جو
ّ

ثم إن من العدوم ما ال تخفى عاقبته كالس ب - 

استدلوا بحديث حكيم بن حزام قال: «يا رسول هللا، يأتيني الرجل فيريد مني البيع   - 2

ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: ال تبع ما ليس عندك»(24).

ونوقش هذا الدليل: بأن الحديث عام في كل ما ليس عند النسان ويريد بيعه، ويخصص 

لم، فهو 
ّ

هذا العموم بأن بما ليس عنده: ما أدى إلى الغرر، وخفيت عاقبته، بدليل بيع الس

ليس عنده، إال أنه خال من الغرر.

قال الخطابي (تـ 388ه): (قوله: «ال تبع ما ليس عندك» يريد العين دون بيع الصفة، أال 

ترى أنه أجاز السلم إلى اآلجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما 

ليس عند البائع من قبل الغرر)(25).

واستدلوا بأن بموجب العقد التسليم عقبه، فال يجوز التأخير كبيع العدوم.  - 3

م أن هذا موجب العقد: إما 
ّ
ونوقش بقول ابن تيمية (تـ 728ه): (فيقال له: ال نسل  -

أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد، أو ما أوجبه التعاقدان على أنفسهما، وكالهما منتف، فال 

الشارع أوجب أن يكون كل بيع مستحق التسليم عقب العقد، وال العاقدان التزما ذلك، بل 

 بدين حاّل، وتارة يشترطان تأخير تسليم 
ً
تارة يعقدان العقد على هذا الوجه، كما لو باع معينا

الثمن، كما في السلم، وكذلك في العيان)(26).

كما استدلوا «أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صالحها، نهى 

البائع والبتاع»(27). وهذا صريح في النهي عن بيع العدوم.

رشد ابن  قال  التبرعات.  عقود  في  العدوم  على  التعاقد  أجازوا  الالكية  أن  إال   - 

 (تـ 595ه): (وال خالف في الذهب في جواز هبة الجهول والعدوم التوقع الوجود)(28).

24  سبق تخريجه في الحديث عن بيع الغائب. 

25  معالم السنن: 769/3. 

26  الفتاوى: 544/20 – 545. 

27  البخاري (2194) كتاب البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها، مسلم (1534) كتاب البيوع، باب: بيع الثمار 

قبل أن يبدو صالحها، واللفظ للبخاري. 

28  بداية المجتهد: 329/2. 
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القول الثاني: جواز بيع العدوم إذا كان متحقق الوجود في الستقبل؛ بحسب العادة، 

 على الطالق. وهو قول ابن تيمية وابن القيم، رحمهما هللا تعالى.
ً
فهو ليس ممنوعا

- استدلوا على ذلك بما يلي:

أن الصل في العامالت الباحة، وال ثمة دليل على التحريم. قال ابن تيمية (تـ   - 1

728ه): (فليس في كتاب هللا وال سنة رسوله؛ بل وال عن أحد من الصحابة أن بيع العدوم ال 

يجوز، ال لفظ عام وال معنى عام، وإنما النهي عن بيع بعض الشياء التي هي معدومة، كما فيه 

النهي عن بيع بعض الشياء هي موجودة)(29).

أن العلة في النهي عن بيع الغرر، و«ما ليس عندك» ليست هي العدم، بل هي للغرر   - 2

الذي خفي أمره. قال ابن القيم (تـ 751ه): (فليست العلة في النع ال العدم وال الوجود، بل 

 أو 
ً
قدر على تسليمه، سواء كان موجودا

ُ
الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر، وهو ما ال ي

، إذ موجب البيع تسليم البيع، 
ً
، كبيع العبد اآلبق(30) والبعير الشارد إن كان موجودا

ً
معدوما

 عن تسليمه فهو غرر ومخاطرة وقمار)(31).
ً
فإذا كان البائع عاجزا

مة.
ّ

لم، فهو معدوم موصوف في الذ
ّ

قياس بيع العدوم على بيع الس  - 3

أن الشرع صحح إجارة العدوم، كإجارة الظئر(32) والبئر، والنفعة فيهما معدومة   - 4

حين العقد(33).

الترجيح:

من استعراض أدلة الفريقين؛ ترجح لدينا قول متأخري الحنابلة (ابن تيمية وتلميذه 

 يمنع النزاع(34)، 
ً
 تاما

ً
م) من تصحيحهم لبيع العدوم التوقع وجوده، الوصوف وصفا

ّ
ابن القي

 من النع، وهو 
ّ

وذلك استنادا لتعليلهم الجواز بالحاجة، وقولهم: إن جواز ذلك ضرر أخف

تخريج وجيه، وإن كان يؤخذ عليهم قياسهم بيع العدوم على الجارة والسلم والساقاة، لن 

29  الفتاوى: 544-542/20.

 عمل. ر: لسان العرب: 3/10 
ّ

30  اآلبق: هو الهارب، والباق: هرب العبيد من أسيادهم؛ وذهابهم من غير خوف وال كد

(أبق). 

31  إعالم الموقعين: 7/2. 

32  الظئر: العاطفة على ولدها؛ والمرضعة له؛ من الناس والبل، الذكر والنثى في ذلك سواء، والجمع: أظؤور وأظآر 

عال. ر: لسان العرب: 514/4 (ظأر). 
ُ
وظؤور وظؤار، على وزن ف

33  ر: الفتاوى: 549/20. 

34  ر: بحث المعدوم، شبكة اللوكة، د. عبد الله بن مبارك آل سيف. 
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، ووردت على خالف القياس لحاجة الناس، 
ً
هذه معامالت ال يقاس عليها، لنها أجيزت نصا

للقاعدة: (ما ثبت على خالف القياس فغيره ال يقاس عليه)(35).

كما يمكن أن يرد على استدالل الجمهور على بطالن بيع العدوم بالحاديث التي تنهى 

 بين الثمار العرضة للجوائح والتلف؛ والتي 
ً
عن بيع الثمار قبل بدو صالحها، بأن هنالك فارقا

ال يمكن تسليم التعاقد عليه حينئذ، وبين الصنوع وفق مواصفات معينة دقيقة، إذ يمكن 

 ومباشرة، حيث أصبحت الصناعات الحديثة منضبطة 
ً
عند تلف الخير تسليم مثله تماما

بأوصاف ومقاييس وأرقام.

 لشكالت معاصرة، 
ًّ

وعلى هذا فإن في تصحيح بيع العدوم -حسب القول الثاني- حال

عليها من  التعاقد  الصنوعات  كاستيراد  السالمي،  في مجتمعنا  جارية  لعقود   
ً
وتصحيحا

الخارج، والتسويق عبر النترنت، وهي معدومة حقيقة، إال أنها متوقعة الوجود، ويمكن 

، ومثل ذلك بيع البنية على الخارطة، وهي معدومة حقيقة، إال أنه يمكن 
ً
 تاما

ً
وصفها وصفا

ضبط مواصفاتها(36).

خالصة الحكم الشرعي للتسّوق عبر اإلنترنت:

مّر معنا أن تسوق السلعة عبر النترنت يتخذ صورتين:

- األولى: أن تكون السلعة موجودة في الحّل التجاري لكنها غائبة عن مجلس العقد، 

ف وفق بيع الغائب عند الفقهاء:
ّ
كي

ُ
وبذلك ت

 الوصف أم ال، لن للمشتري خيار 
ّ

- فالبيع جائز عند الحنفية -كما ذكرنا- سواء تم

الرؤيا، وهو قول عند الحنابلة.

- جائز عند الالكية بشروط ثالثة، كما سلف بيانه، وهو قول عند الحنابلة.

.
ً
- باطل ال يصح عند الشافعية، وهذا رواية ثالثة عند الحنابلة أيضا

، وبذلك 
ً
 تاما

ً
- الصورة الثانية: أال تكون السلعة موجودة، إنما توصف للمشتري وصفا

 تكييف هذه الصورة عند الفقهاء وفق بيع العدوم:
ّ

تم

- فقد منعه جمهور الفقهاء: الحنفية والالكية والشافعية وجمهور الحنابلة.

 ترجيحه.
ّ

- وأجازه متأخرو الحنابلة، ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو ما تم

35  مجلة الحكام العدلية: المادة (15) وهي القاعدة (14) من القواعد الفقهية للشيخ الزرقا. 

36  ر: الشروط العقدية، د. عبد الله المو�سى: 144-140. 
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ق عبر النترنت بشروطه، التي تزيل الجهالة، وتمنع الخالف 
ّ

وعلى هذا، فال حرج في التسو

وهللا تعالى أعلم.

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، وبعد:

ق عبر النترنت في ظل بيع الغائب 
ّ

(التسو تقديم هذا البحث تحت عنوان:   
ّ

فقد تم

والمعدوم في الشريعة السالمية)، وقد استخلصنا منه:

النتائج التالية: 	•

، لم تكن معروفة من 
ً
أن النترنت شبكة عنكبوتية ظهرت منذ ثالثين سنة تقريبا  - 1

قبل.

أن هذه الشبكة لها فوائدها وأخطارها وضوابط أخالقها.  - 2

-موجودة كانت أم غير  بعرض السلع المختلفة  ق عبر النترنت يكون: 
ّ

أن التسو  - 3

موجودة- ثم تتم عملية الشراء، والدفع الثمن عبر النترنت.

ق عبر النترنت له صوره، ومزاياه الحسنة، وعيوبه.
ّ

أن التسو  - 4

 تكييفه وفق مسألتين شرعيتين:
ّ

ق عبر النترنت تم
ّ

أن التسو  - 5

الولى: وفق بيع الغائب، وهو على النحو التالي عند الفقهاء:

بيع صحيح عند الحنفية، وهو قول عند الحنابلة.  -

بيع صحيح بشروط ضابطة عند المالكية، وهو قول عند الحنابلة.  -

 عند الحنابلة.
ً
بيع باطل عند الشافعية، وهو رواية أيضا  -

الثانية: تم تكييفه وفق بيع المعدوم، وفيه قوالن عند الفقهاء:

بيع باطل عند الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية وجمهور الحنابلة.  -

بيع صحيح عند متأخري الحنابلة (ابن تيمية وابن القيم).  -

وبموجبه   ،
ً
تاما  

ً
المجيز لبيع المعدوم الموصوف وصفا وقد تم ترجيح القول الثاني، 

لما في ذلك من المصالح والتخفيف على الناس والله  ق عبر النترنت بيع صحيح، 
ّ

فالتسو

أعلم.

أما التوصيات: 	•

االهتمام بالقضايا المستجدة والنوازل في المجتمع السالمي، وطرح الحلول لهذه   - 1

المشكالت، وإبراز أحكامها الشرعية.
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عقد اجتماع المجامع الفقهية (االجتهاد الجماعي) بين الحين واآلخر، لدراسة هذه   - 2

المستجدات، وإيجاد الحلول الشرعية لها.

عقد المؤتمرات العلمية لتنشيط مثل هذه الدراسات المعاصرة في الجامعات   - 3

والمؤسسات العلمية.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

فهرس المصادر والمراجع
ً
مرتبه هجائيا

1) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، شيخ السالم (تـ 728ه)، الفتاوى، نشر: وزارة الوقاف 

السعودية، 1416ه – 1995م.

2) ابن رشد (الحفيد)، محمد بن أحمد، (تـ 595ه)، بداية املجتهد ونهاية املقتصد، نشر: دار 

العرفة، بيروت، ط/9، د.ت.

3) ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد، أبو محمد، موفق الدين (تـ 620ه)، املغني، نشر: دار الفكر، 

بيروت، 1414ه – 1994م.

4) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، أبو عبد هللا، شمس الدين (تـ 751ه)، إعالم املوقعين عن 

رب العاملين، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط/2، 1414ه – 1993م.

5) ابن منظور، محمد بن مكرم، جمال الدين، الفريقي (تـ 711ه)، لسان العرب، نشر: دار صادر، 
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عبيد الدعاس، نشر: دار الحديث، بيروت، ط/1، 1388ه – 1996م.

7) الباز، سليم رستم (تـ 1338ه)، شرح مجلة األحكام العدلية، نشر: دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، د. ت.
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يحيى بن شرف، أبو زكريا، النووي (تـ 676ه)، نشر: دار القلم، بيروت، ط/1، د. ت.
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Geniş Özet1

Pek çok bilimi içeren modern teknolojinin hızlı gelişiminden sonra 
fetva, halkın ihtiyacı nedeniyle, özellikle de ortaya çıkan yeni meselelerle 
dijital hizmetten çokça nasibini aldı. I�slâm dinine hizmet etmek, Müslü-
manlara ve diğer insanlara büyük hizmetlerinden dolayı onların soru-
larına cevaplar ve doğru şeri hüküm hakkında bilgi arayanlar için bu 
çalışma, birkaç konuya ışık tutmayı hedeflemiştir. Bunlardan ilki fetvayı 
ve dijitalleşmeyi tanıtmak, ardından genel olarak fetva dijitalleşmenin 
tanımına varmak. O da “Fetvaların yaygınlaştırılması ve ilgili bilgilerin 
çokça elde edilen cihazlar, web siteleri, programlar ve uygulamalar aracı-
lığıyla sunulması, uygulaması” olarak verilebilir.

Daha sonra çalışma, fetva ile başa çıkmanın en önemli yararlarını ve 
ilgi alanlarını vurgulayarak aşağıdaki bilgileri içeren metodolojiyi sunar:

1- Genel olarak hukuki hükmü ve özellikle afetler nedeniyle ortaya 
çıkan olayları anlatmak.

2- Meşru hukuk kültürü isteyen herkes için ortak bir mesele olacağı 
için yazılı soru ve cevabın yayınlanması için geniş bir alan açmak.

1 Tercüme edip derleyen: O� ğr. Gör. Ebubekir MATPAN

رقمنة الفتوى )الفرص والتحديات(

FETVANIN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ,  
FIRSATLAR VE ZORLUKLAR
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3- Kadınlar veya ücra köşelerde yaşayanlar da dâhil olmak üzere 
önceden marjinalleştirilmiş gruplardan büyük ölçüde yararlanma.

4- O� zellikle bir hükümle ilgili belirli bir öğreti için fetva duymaya 
alışkın olanlar ve daha önce aşina olmadığı çeşitli öğreti ve görüşleri 
bulanlar için, tüm I�slam mezheplerinin yasal hükümleriyle tanışma fırsatı.

5- I�nsanları, dünyanın dört bir yanına dağılmış ümmetin âlimleriyle 
tanıştırmak.

6- Müftüye, sosyal dokunun en derin tabaklarına ulaşma ve çeşitli 
yönelimlere sahip Müslümanların davranışlarını düzeltme fırsatı olduğu 
için birçok yeni imkân sunma.

Bu avantajlara rağmen, dijital fetva, önceki geleneksel fetvaların 
ışığında olmayan bazı olumsuz sonuçları içermektedir. Bu olumsuz etki-
lerden en önemlileri şunlardır:

1- Günümüzde fetva liyakatine sahip olmayanların bu konuyu yete-
rince kavrayamama neticesinde meydan gelen, racih veya terkedilmiş bir 
hükmü ya da klasik dönem ile modern dönmede farklılık gösteren konu-
ları idrak edemeyip zayıf görüşlerin toplumda yayılması,

3- Fetvalar arasındaki çelişki, bazen soru soranın kafasında karışık ve 
şüpheler ortaya çıkar, bu da onu fetvalar arasında karıştırır, doğrusunu ve 
en doğru olanını ayırt etmesini güçleştirir.

4- Müftü, bazen soru soran kişinin bunları tartışmak için hazırlıklı 
veya eğitimli olmayan beklenmedik taleplerine maruz kalıyor ve bu 
Müftüyü, onları başka bir uzmana yönlendirmeye zorluyor.

5- Soruyu soran kişiyi internette müftüden ayıran mesafe, müftü-
lüğün sorunun genel bağlamını sorgulama kabiliyetine ek bir engel teşkil 
etmektedir.

6- Müftü bazen, her durumda karar farklılığı ile, soruyu soran kişiyi 
bir konuya tahsis etmemesi veya onu sınırlandırması nedeniyle çifte çaba 
sarf ederek cevabı kapsamlı bir şekilde detaylandırmaya zorlanmaktadır.

7- Görüşülenlerin bir kısmından istediği fetvayı elde etmek için 
dolandırıcılık.

8- Bazı internet siteleri fetvayı veren kişinin ismini açıklamıyor, bu da 
fetvayı verenin itibarını zedeliyor.
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U� stelik kendisini fetvalara maruz bırakan müftüde yerine getirilmesi 
gereken şartlar ve kurallar vardır, bu nedenle herhangi bir bilgiye sahip 
olan herkes müftü olamaz, çünkü bu ümmetin selefi ve onun öncü âlim-
leri fetvayı vermekten en çok korkanlar arasındaydı. Fetva ve fetvanın 
büyük tehlikesi nedeniyle onlar bundan kaçıyorlardı. Bu tehlikelerden 
bazılar şunlardır:

1- Kur’ân ayetlerinin, gerektiğinde bunlara atıfta bulunabilmek ve 
hükümlerle ilgili hadisleri, sahih ve zayıflarını bilip anlayabilmek için ilgili 
yerlerinin bilgisi. U� zerinde uzlaşılanlar dışında fetva verilmediği konu-
ları, kıyası ve şartlarını bilmek, Arapça dilini sarf ve nahvi ile iyi derecede 
bilmek.

2- Müftü, insanları zorluk ve kolaylık arasına bir yol belirler, fakat 
kendisi bu konuda en ağırını da alabilir.

3- “Eğitim rehberliğini” gözden kaçırmamak, fetvasını bilgelik ve 
güzel öğütlerle savunmak için bir fırsat haline getirmek.

4- Muhataplar ile fetvayı okuyan veya dinleyenlerin durumu, fetvanın 
üslubu ve dili açısından dikkate alınmalıdır.

5- Şeriatın amaçlarını, özellikle siyasi meseleler ve mevcut durum-
larla ilgili olarak gözlemlemek, böylece toplumda düşmanlığa neden olan 
bir anlaşmazlığın veya büyük zarar ve yolsuzluğa yol açan bir sorunun 
çıkmamasına dikkat etme.

6- Müftü, soruyu soran kişinin gerçeği aradığını düşündüğünü, buna 
itiraz etmediğini ve müftüden kendi sahtekârlığını haklı çıkarmasını iste-
mediğini bilmesi.

7- Müftü‘nün, gelenekle ilgili birçok hüküm nedeniyle fetva verdiği 
topluluğun geleneklerini ve alışkanlıklarını bilmesinin gerekliliği.

8- Müftü, soru soran kişinin durumunu dikkate almalı birine katı 
davranırken diğerine yumuşak davranabilir. Bu tamamen fetvayı verenin 
basiretine ve uyanıklığına bağlı bir durumdur.

Fetva isteyenlere hizmet veren web siteleri, telefon uygulamaları 
dünyada Fetva Komitesi’nin bir grup akademisyen olduğu siteler arasında 
yaygın olarak yayılmıştır: I�slam Web sitesi, I�slam Yolu web sitesi, Mısır 
Dârü’l-I�ftâ web sitesi, U� rdün Dârü’l-I�ftâ web sitesi, Avrupa Fetva Konseyi 
web sitesi ve araştırmaları sitesi, Suriye A� limler Derneği web sitesi, 
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Türkiye Diyanet I�şleri Başkanlığı Fetva web sitesi, Bazı akademisyenlerin 
özel siteleri bunlardan bazılarıdır.

مدخل:

أصبحت التقنية الرقمية ركيزة محورية في الرشادات والتوجيهات الخالقية السالمية، 

وأصبح السلمون الذين يقطنون أماكن بعيدة عن الؤسسات الدينية التقليدية كالساجد 

والدارس ومراكز الفتاء قادرين على طلب الفتوى بكل سهولة ومن جميع أنحاء العالم، وقد 

انتشر هذا النوع من الفتوى حتى أصبحت مواقع الفتاء اللكترونية تتعلق بعلماء مسلمين 

ومؤسسات دينية معترف بها وجهات تابعة للدولة، وقد ساهمت رقمنة الفتوى في خلق 

ظروف ومعايير جديدة في صالح الجتمعات السالمية في جميع بقاع العالم، وبالرغم من 

تعدد اليجابيات لهذه التقنية الحديثة إال أن ثمة تحديات قائمة تتطلب االجتهاد الدائم 

لواجهتها.

أهمية البحث:

بعد ظهور التكنولوجيا الرقمية الدينية أصبحت البرامج والواقع التقنية بما تحويه 

ا لكل باحث 
ً
من مميزات هائلة ثروة علمية يصعب االستغناء عنها، بل أصبحت جزًءا أساسي

وطالب علم وحتى من ال تخصص له في العلوم الشرعية، فجاءت هذه الدراسة للتعرف على 

أهم الواقع التقنية الرقمية التي تخدم الفتاء والجابة على استفسارات الناس الشرعية، 

وتبصرهم باليجابيات الوجودة فيها، وتنبههم على أهم السلبيات، وترشد إلى أهم مواقع 

الفتاء الرقمية.

مشكلة الدراسة:

لا تحمله الواقع التقنية الرقمية الخاصة بالفتاء من تأثير في خدمة الدين السالمي، 

ولا لها من خدمة كبيرة على السلمين وطالبي الجابة على استفساراتهم ومعرفة الحكم 

الشرعي الصحيح جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السئلة اآلتية: هل كان للتقنية أثر في 

خدمة الفتوى؟ ما أبرز الواقع الرقمية الخادمة للفتوى؟ ما إيجابيات رقمنة الفتوى؟ وما 

سلبياتها؟

الدراسات السابقة:

بعد البحث عن دراسات مشابهة لهذه الدراسة لم أجد دراسة مستقلة تتحدث عن 

رقمنة الفتوى وكل ما وجدته من دراسات أو مقاالت مشابهة ما يأتي:

1ـ دراسة بعنوان: (ضوابط الفتوى عبر الفضائيات)، للدكتور عبد الناصر أبو البصل، 

مقدمة للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها، الذي عقده الجمع الفقهي السالمي في رابطة 



DI��I�TALLEŞME VE FIKIH I�LI�ŞKI�SI� BAG� LAMINDA GU� NCEL MESELELER 

<Bölüm Numarası><Akan U� stbilgi> 

573

العالم السالمي، مكة الكرمة، عام 2009م، وهي دراسة تخص مجال الفتوى عبر القنوات 

التلفزيونية الفضائية، ولم يتطرق صاحبها للفتوى الرقمية، إال أن فيها تعرض في جانب 

مشابه لدراستي وهو عدم اللقاء الباشر بين الفتي والستفتي.

2ـ مقالة بعنوان: (الفتاوى الرقمية والتحول الستمر في الرجعية الدينية)، للدكتور 

ألكسندر كايرو، وهو مقال صغير منشور على موقع الجزيرة نت، ذكر فيه صاحبه موجز 

مبسط ليجابيات الفتوى الرقمية وسلبياتها دون التطرق لهم مواقع الفتاء الرقمية، دون 

التفصيل في اليجابيات والسلبيات.

منهج الدراسة:

استخدمت في هذه الدراسة الناهج اآلتية:

ا بين  ً
1ـ النهج االستقرائي: واستخدمته في تتبع مواقع الفتوى الرقمية الكثر انتشار

الناس.

2ـ النهج الوصفي: واستخدمته في وصف مواقع الفتوى الرقمية وبيان خصائصها.

-3 النهج التحليلي: واستخدمته في بيان أهم مميزات وإيجابيات رقمنة الفتوى، مع إبراز 

أهم الشكاالت والسلبيات فيها.

خطة الدراسة:

قسمت هذه الدراسة بعد هذه القدمة إلى أربعة مباحث وهي: تعريف الفتوى والرقمنة، 

ومنهجية التعامل مع رقمنة الفتوى، وضوابط إصدار الفتاوى الرقمية، وأهم الواقع الرقمية 

للفتوى.

المبحث األول: تعريف الفتوى والرقمنة.

أوال: تعريف الفتوى:

الفتوى لغة:
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ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط3، (بيروت: دار صادر، 1414ه)، 15:147.  2
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وقال الفيومي: الفتوى بالواو بفتح الفاء، وبالياء بضمها، وهي اسم من أفتى العالم إذا 

 سألته أن يفتى ويقال أصله من الفتى وهو الشاب القوي، والجمع 
ُ
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الترجيح أو التخريج5.

وعرفت كذلك بأنها: “ الحكم الشرعي الذي أفتى به العالم، وهي اسم من أفتى العالم 

ن الحكم”6.
َّ
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ا: تعريف الرقمنة:
ً
ثاني

الرقمنة لغة:

عجمه 
َ
: أ

ً
ما

ْ
ق َ
 ر

ُ
ه

ُ
م

ُ
ْرق

َ
 ي

َ
اب

َ
ِكت

ْ
 ال

َ
م

َ
ق

َ
اِب. ور

َ
ِكت

ْ
 ال

ُ
جيم

ْ
ع

َ
: ت

ُ
رقيم

َّ
 والت

ُ
م

ْ
ق قال ابن منظور: “الرَّ

: ﴿ِكتاٌب  لَّ
َ

ج
َ

 و
َّ

ز
َ
 ع

ُ
ه

ُ
ل

ْ
و

َ
ق

َ
ِقيِط. و

ْ
ن

َّ
 الت

َ
ا ِمن

َ
اِته

َ
م

َ
ال

َ
 ِبع

ُ
ه

ُ
ُروف

ُ
 ح

ْ
نت ِ

ّ
ي

ُ
 ب

ْ
د

َ
ي ق

َ
وم أ

ُ
ْرق

َ
اٌب م

َ
ِكت

َ
نه. و

َّ
وبي

وٌب»8.
ُ
ت

ْ
ك

َ
اٌب م

َ
﴾ ( الطففين:9) ؛ ِكت

ٌ
وم

ُ
ْرق

َ
م

.9”
ُ
ه

ُ
اب

َ
ِب ِكت

ْ
و

َّ
 الث

ُ
م

ْ
ق َ
 ر

َ
، و

ُ
ة

َ
اب

َ
ِكت

ْ
 ال

ُ
م

ْ
ق وقال الرازي: “الرَّ

ابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن، فتاوى ابن الصالح، (بيروت: مكتبة العلوم والحكم، 1407ه)، 7.  3

القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق، (بيروت: عالم الكتب، د.ت)، 53/4.  4

الزحيلي، وهبة، الوسيط في أصول الفقه، (دمشق: المطبعة العلمية، 1996)،795.  5

البركتي، محمد عميم، التعريفات الفقهية، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2003)، 162.  6

7  ابن حمدان، أحمد بن حمدان، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، (بيروت: المكتب السالمي، 1397)، 4.

ابن منظور، لسان العرب، 248/12.  8

الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ط5، (بيروت: المكتبة العصرية، 1999)، 127.   9
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َ

ال
َ
ق

َ
ًما ، و

َ
ل

َ
 ع

َ
ار

َ
ى ص

َّ
ت

َ
وٍم ح

ُ
ل

ْ
ع

َ
ٍم م

ْ
َي ِبَرق ِ

ّ
�س

ُ
ْي و

َ
 أ

َ
ِقم ُ

ٍب ر
ْ

و
َ
لُّ ث

ُ
 ك

ُ
م

ْ
ق اِرٍس: “الرَّ

َ
 ف

ُ
ن

ْ
 اب

َ
ال

َ
وق

ا”10.
َ

ِوه
ْ

ح
َ
ن

َ
ِة و

َ
اب

َ
ِكت

ْ
ال

َ
ِرِه ك

ْ
ي

َ
 غ

ْ
ن

َ
 ع

ُ
ه

ُ
ز ِ

ّ
ي

َ
م

ُ
ٍة ت

َ
م

َ
ال

َ
 ِبع

ُ
ه

ُ
ت

ْ
م

َ
ل

ْ
ع

َ
 أ

َ
ْيء

َّ
 ال�س

ُ
ت

ْ
م

َ
ق

َ
ر

َ
: و اِبيُّ َ

ار
َ

ف
ْ
ال

م في الصل الكتابة والنقُش ثم قيل للنقش الذي يرقم التاجر على 
ْ
ق ا: “الرَّ

ً
اصطالح

الثياب عالمة على أن ثمنها كذا”11.

ضعه 
َ

ا و
َ

ِحَها م
ْ
ت

َ
ِبف

َ
ة و

َ
اب

َ
ِكت

ْ
وقال القا�سي عبد النبي النكري: “الرقم: بتسكين القاف ال

جمعه الرقام»12.
َ

ال العددية و
َ

م
ْ
ع

َ ْ
ا ِفي ال ً

د لألعداد اختصار
ْ
ِهن

ْ
حكماء ال

نة البرمجية: “العمل على تحويل جميع العلومات إلى شكل رقمي عبر 
َ

قم والقصود بالرَّ

إسقاط الحواجز الفاصلة بين النساق الرمزية الختلفة من نصوص ، وأصوات، وأشكال، 

وصور ثابتة ومتحركة، فأصبح التعبير عن الحروف البجدية يتم بشفرات رقمية في حين 

 إلى مجموعة نقاط متراصة ومتالحقة يتم 
ً
ل الشكال والصور بعد مسحها الكترونيا

ّ
تتحو

، بما يتوافق مع نظام العداد الثنائي الذي هو أساس عمل الكمبيوتر 
ً
تمثيل كل منها رقميا

الذي يستعمل الرقام كقيم مستقلة»13.

من خالل التعريفات السابقة للرقمنة، والرقمنة البرمجية يمكن تعريف رقمنة الفتوى 

بأنها:

قة بها من خالل الجهزة والواقع اللكترونية 
ّ
ممارسة نشر الفتوى وطرح العلومات التعل

تاحة بوفرة.
ُ

والبرامج والتطبيقات والتي أصبحت م

المبحث الثاني: منهجية التعامل مع رقمنة الفتوى.

عوة من خالل 
ّ

تعد التقنية الرقمية عملية اتصالية تتبلور في ممارسة نشر الدين والد

توقع، وعادة ما تكون عبر 
ُ

ستقبل لحداث تأثير م
ُ

رسل وم
ُ

الشاشات اللكترونية ما بين م

ة أو مقاالت مكتوبة أو منشورات قصيرة أو اقتباسات مجتزئة، أو 
ّ
ة أو بصري

ّ
مقاطع سمعي

برامج خدمية، لذا نجد أن كثيًرا من علماء المة توجه لخدمة الفتوى خدمة تقنية ، وبلغ 

، خاصة مع تقدم الوسائل وتجدد التقنيات، وقد انتشر هذا 
ً
ا كبيرا

ً
االهتمام التقني بها مبلغ

النوع من الفتوى حتى أصبحت مواقع الفتاء اللكترونية تتعلق بعلماء مسلمين ومؤسسات 

دينية معترف بها وجهات تابعة للدولة، وبينما ساهم ذلك في الحد من االنقسامات الدينية 

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (بيروت: المكتبة العلمية)، 236/1.  10

البركتي، التعريفات الفقهية، 105م.   11

نكري، القا�سي عبد النبي بن عبد الرسول، جامع العلوم في اصطالحات الفنون، ط2، (بيروت: دار الكتب   12

العلمية، 2000)، 102/2. 

علي، نبيل، الثقافة العربية وعصر المعلومات رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، (الكويت: سلسة عالم   13

المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،2001)، 77، بتصرف يسير.
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ا في خلق ظروف ومعايير 
ً
ّرقة التي توقظها تقنيات العالم الجديدة، فقد ساهمت أيض

ُ
والف

جديدة في صالح أداء الرجعيات الدينية.

لنفسها  فوضعت  الرقمية  التقنية  أهمية  العالم  في  الفتاء  هيئات  استشعرت  وقد 

ل  ُّ
ا يتعلق بتحسين إدارة الؤسسات الفتائية بما يشمل تطوير ودعم التحو

ًّ
ا استراتيجي

ً
هدف

الرقمي وتقنياته في الفتوى، فأصبح الرء بنقرة زر يستطيع الحصول على الفتوى التي يريدها 

والجواب على سؤاله الستجد.

إال أن تقنية الرقمية العاصرة للفتوى رغم ما تحمله من إيجابيات ومميزات متعددة إال 

أن فيها بعض السلبيات البد من التنويه لها، ولنعرض بداية أهم إيجابيات ومميزان الفتوى 

الرقمية والتمثلة بالواقع اللكترونية التعددة.

أوال: إيجابيات رقمنة الفتوى:

حققت الفتوى الرقمية بعد الطفرة التكنلوجية فوائد ومصالح متعددة ومن ذلك:

1ـ بيان الحكم الشرعي بشكل عام والستجد بسبب النوازل بشكل خاص، وهذه في 

الصل هي الهمة الرئيسة للفتوى، فكل من يسأل عن نازلة من النوازل يقصد الحصول على 

الحكم الشرعي خشية الوقوع في الحرام.

2ـ مجال كبير لنشر الحكام الشرعية؛ وذلك لن السؤال والجواب الكتوب في الواقع 

اللكترونية ال يقرؤه الستفتي فقط بل هو مشاع لجميع من يريد الثقافة الفقهية الشرعية 

ا بحكم أن بعض الواقع تتميز بإمكانية قراءة الفتوى 
ً
في أي وقت يريده القارئ أو الستمع أيض

أو االستماع إليها.

في  شة 
ّ

هم
ُ
ال بها الجموعات  النتفعين  أكثر   

َّ
أن الفتوى  رقمنة  إيجابيات  ومن أهم  3ـ 

السابق، بمن فيهم النساء، نظًرا لحدودية قدرتهن على التواصل مع الرجعيات الدينية من 

الرجال، أو من يعيشون في أماكن نائية بعيدة عن موطن تلك الؤسسات، فأصبحت الزوجة 

ط، أو  ِ
ّ
التي تجد نفسها في مواجهة صعوبات أسرية، أو العامل الذي يعاني مع رئيسه التسل

الواطن الذي يعاني من ظلم سلطان الدولة عليه، هم أكثر من يلجؤون للتواصل مع مواقع 

الفتوى الرقمية.

«فالفتوى تصل إلى الرأة في بيتها والقيم في الشرق أو الغرب في مكان إقامته؛ دون 

االنتقال إلى البلد أو الوقع الذي يكون فيه الفتي، فقد يثق إنسان بعالم ما وال يستطيع 

الوصول إليه فيستمع للحلقة الفضائية ويتصل به مباشرة ويستفتيه»14.

أبو البصل، عبد الناصر، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، بحث مقدم لـ(المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها)،   14

مكة المكرمة، 2009م. 
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4ـ فرصة للتعرف على الحكم الشرعي في جميع الذاهب السالمية، فالفتوى الرقمية 

يمكنها عرض الحكم مع أدلته على الذاهب الربعة بل حتى على بقية الذاهب الخرى كالزيدية 

والظاهرية وغيرها، خاصة لن اعتاد على سماع فتوى لذهب معين بحكم أن بلده يتمذهب 

ا 
ً
ا في الذاهب واآلراء لم يكن مطلع

ً
بذلك الذهب فعند الرجوع للفتاوى اللكترونية يجد تنوع

ا مما يزيده تبصًرا ومعرفة بآراء الذاهب الخرى.
ً

عليه سابق

5ـ تعريف الناس بعلماء المة النتشرين حول بقاع العالم، فكل من يكتب سؤاله على 

أحد الواقع اللكترونية التخصصة بالفتوى يمكنه االطالع على اسم العالم الذي أجابه 

مما يزيده معرفة بالعلماء خاصة إذا كانوا خارج بلده، فكثير من العوام ال يعرف سوى علماء 

بلده وفقط ويجهل أن هناك علماء متميزون بعلمهم يقنطون في بالد متعددة، وقد اشتهر 

كثير من العلماء بسبب التقنية الحديثة عبر فتاويهم الكتوبة أو السموعة الوجودة في الواقع 

اللكترونية أو القنوات الفضائية.

6ـ من أهم الفرص التي يجنيها الفتون عبر التقنية الرقمية: أن النترنت يوفر لهم العديد 

من المكانيات الجديدة، حيث يتيح لهم فرصة الوصول إلى أعمق طبقات النسيج االجتماعي، 

بأكملها، والحفاظ على  وتقويم سلوكيات السلمين بمختلف توجهاتهم، وتوعية شعوب 

تمسكهم بالقيم الدينية في ظل التغيرات االجتماعية، واالنتقال نحو الحداثة، والشاركة في 

التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمجتمعات السالمية، كما يتيح لهم من خالل 

محركات البحث والتنسيق القدرة على توحيد الفتاوى والتقريب بين مختلف اآلراء15.

ا: سلبيات رقمنة الفتوى.
ً
ثاني

ا من النتائج السلبية التي لم تكن 
ً
إن التتبع لسيرة الفتوى الرقمية يجد أنها تحوي بعض

في ظل الفتوى التقليدية السابقة، ومن أهم هذه اآلثار السلبية:

1ـ كثرة التصدرين للفتوى ممن ال يملكون القدرة العلمية على التمييز بين اآلراء الراجحة 

والرجوحة والشاذة، مما أدى لنشر بعض اآلراء الرجوحة أو التي اختلفت آراء العلماء فيها 

بين السابق والوقت الحالي، وقد يجهل بعضهم أن الستفتي ينتمي لدولة ذات مذهب معروف 

كالذهب الحنفي في تركيا، والذهب الشافعي في ماليزيا، والذهب الالكي في تونس، والذهب 

الحنبلي في الملكة العربية السعودية، فيقوم الفتي بفتواه التي توافق مذهبه وليست التي 

توافق مذهب الستفتي مما يضعف الوحدة الذهبية السائدة لدى الستفتي.

ستمر في المرجعية الدينية، مقال منشور على موقع الجزيرة نت.
ُ

كايرو، إلكسندر، الفتاوى الرقمية والتحول الم  15
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ومن هنا ندرك لاذا كان القضاة في التاريخ السالمي في العصر العثماني والملوكي 

ذلك  به  ينتشر  الذي  الجتمع  مذهب  من  للقضاة  ابا 
َّ

نو أو  ضاة 
ُ
ق يولون  ا 

ً
أيض والعبا�سي 

الذهب16.

ا تجعله حائًرا بين 
ً
ا بين الفتاوى يحدث تحيًرا لدى الستفتي وتشكك

ً
2ـ التضارب أحيان

الفتاوى ال يستطيع أن يميز الصوب والرجح منها وهذا المر ناتج عن االختالف الذهبي 

فالذهب الختلف يؤدي إلى فتوى مختلفة، خاصة أن كثيًرا ممن يطلبون الفتوى ال يعرفون 

مذهب الفتي، وسينظر العامي بحسب ما يرتاح إليه، دون منهج أو استدالل، فيرجح ويختار 

الفتوى التي تناسبه.

ا الطلبات 
ً
ا لطلبات من الستفتي غير متوقعة فقد ال تنحصر أحيان

ً
3ـ يتعرض الفتي أحيان

ا 
ً
رب

َ
د

ُ
ا لها أو م

ًّ
على طلب الحكم الشرعي بل تتعداه إلى طلبات قد ال يكون الفتي مستعد

على مناقشتها، فقد يطلب منه استشارة أو نصيحة أو وساطة أو دفاع عن بعض العادات 

والتقاليد، أو الرقية وتفسير الحالم مما يضطر الفتي لحالتهم إلى شخص آخر متخصص.

ا أمام قدرة 
ً
ا إضافي

ً
4ـ تشكل السافة التي تفصل الستفتي عن الفتي على النترنت عائق

الخير على استبيان السياق العام للسؤال، حيث يكاد يكون من الستحيل أن يستوعب 

الفتي الجوانب النفسية للسائل الستبيان دوافعه وتطلعاته عند التواصل عبر النترنت17.

 عدم معرفة الفتي للظروف الحيطة بالستفتي كالعراف والعادات النتشرة في 
َّ

لذا فإن

مجتمعه، أو اختالف معاني الصطلحات من بلد آلخر، أو الذهب النتشر في بلد الستفتي كلها 

أسباب قد تؤدي إلى خلل في الفتوى.

لذا نجد أن كثيًرا من الفتين عبر الواقع االلكترونية يعتذر عن الفتاء في مسائل الطالق 

 لعدم اتضاح الصورة بشكل كامل، فهناك عدة أسئلة يرغب الفتي بتوجيهها للسائل 
ً

مثال

وبدون معرفة جوابها ال يمكنه الفتوى.

5ـ يقوم بعض الستفتين بكتابة سؤالهم بشكل عام من غير تخصيص أو تقييد، ومن 

العلوم أن الحكم الشرعي يختلف في كثير من الحيان من حالة إلى حالة حسب القدار أو 

الزمان أو غيرهما من الظروف الحيطة بالحالة، مما يجعل الفتي مضطًرا لتفصيل الجابة 

ا 
ً

 جهد
ً

بشكل مفصل لجميع الحاالت، مع ذكر الدلة وأقوال العلماء بشكل موسع باذال

ا بغية الوصول لراد السائل.
ً

مضاعف

ينظر: ابن فرحون، إبراهيم بن علي، تبصرة الحكام في أصول القضية ومناهج الحكام، (القاهرة: مكتبة الكليات   16

الزهرية، 1986)، 1/ 19-18. 

ستمر في المرجعية الدينية، مقال منشور على موقع الجزيرة نت.
ُ

كايرو، إلكسندر، الفتاوى الرقمية والتحول الم  17
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ا بعض الستفتين ببعض الحيل بغية الحصول على الفتوى التي يريدها، 
ً
6ـ يقوم أحيان

أو بغية إحراج الفتي وهذا المر قد يصعب على الفتي معرفته بحكم التباعد الجسدي بين 

الثنين وعد م قدرة الفتي على محاورة الستفتي.

7ـ بعض الواقع اللكترونية ال تصرح باسم الفتي فيكون مجهول الحال، وهذا مما 

درى أنه بلغ رتبة االجتهاد أم ال، ال 
ُ
يقدح في فتياه، قال الغزالي: “إن الفتي الجهول الذي ال ي

يجوز للعامي قبول قوله، وكذلك إذا لم يدر أنه عالم أم ال، بل سلموا أنه لو لم تعرف عدالته 

وفسقه فال يقبل»18.

المبحث الثالث: ضوابط إصدار الفتاوى الرقمية:

هناك مواصفات وضوابط البد من تحققها في الفتي الذي يعرض نفسه لإلفتاء، فليس 

ا، فقد كان سلف هذه المة وكبار علمائها من أشد 
ً
ا من العلم أصبح مفتي

ً
كل من ملك شيئ

ا منها لا لإلفتاء من خطر عظيم، وموقع كبير فالفتي وارث 
ً

الناس مهابة من الفتيا وتحرز

النبياء صلوات هللا وسالمه عليهم، وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ لذا فقد هاب 

 من الوقوع في الخطأ، فقد روي عن عبد الرحمن بن أبي 
ً
ا وخشية

ً
الفتاء كثير من العلماء ورع

ليلى قال: «أدركت في هذا السجد عشرين ومائة من النصار وما منهم من أحد يحدث بحديث 

 أن أخاه كفاه الفتيا»19.
َّ
سأل عن فتيا إال ود

ُ
 أن أخاه كفاه الحديث ، وال ي

َّ
إال ود

ئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال: “ما أنا على الفتيا بجريء” وكتب إلى بعض 
ُ

وس

ا.
َّ

د
ُ
عماله: إني وهللا ما أنا بحريص على الفتيا ما وجدت منها ب

وقال سفيان الثوري: “أدركنا الفقهاء وهو يكرهون أن يجيبوا في السائل والفتيا حتى ال 

عفوا منها كان أحب إليهم”.
ُ
 من أن يفتوا وإذا أ

ً
ا

َّ
د

ُ
يجدوا ب

هنأ 
َ
وقال أبو حنيفة: “لوال الِفرق من هللا تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت يكون لهم ال

وعليَّ الوزر».

سأل عن خمسين مسألة فال يجيب في واحدة منها، وكان 
ُ
وعن مالك: “أنه ربما كان ي

يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار كيف 

الصه ثم يجيب.
َ

خ

ئل عن مسألة فلم يجب فقيل له، فقال: «حتى أدري أن الفضل 
ُ

وعن الشافعي: وقد س

في السكوت أو في الجواب».

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1993م)، ص126.  18

رواه الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي، (بيروت: دار البشائر، 2013)، رقم (145)، 129  19
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وقال أحمد: “من عرَّض نفسه للفتيا فقد عرَّضها لمر عظيم إال أنه قد تلجأ إليه 

الضرورة قيل: فأيما أفضل الكالم أم السكوت؟ قال: المساك أحب إلي، قيل له: فإن كانت 

الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة»، وقال: “المساك أسلم له وليعلم الفتي أنه 

ع عن هللا أمره ونهيه وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك»20. ِ
ّ
يوق

وعن جابر بن زيدان أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال له : “يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء 

البصرة فال تفت إال بقرآن ناطق ، أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت»21.

 داللة على عظم المر وخطورته لذا كان التورع 
ً
وكالم السلف في هذا العنى كثيٌر جدا

 
ً
من السلف عن الفتيا مخافة الخطأ والوقوع في الوعيد، إال أن حاجة المة للفتوى كبيرة

ِل 
ُ
 ق

َ
ك

َ
ون

ُ
ت

ْ
ف

َ
ت

ْ
س

َ
ا، وقد لجأ السلمون لالستفتاء منذ الصدر الول لإلسالم، فقال تعالى: “ي

ً
جد

ِل 
ُ
اِء ق

َ
س ِ

ّ
 ِفي الن

َ
ك

َ
ون

ُ
ت

ْ
ف

َ
ت

ْ
س

َ
ي

َ
ِة” ]النساء:176[، وقال سبحانه وتعالى: “و

َ
ل

َ
ال

َ
ك

ْ
 ِفي ال

ْ
م

ُ
ِتيك

ْ
ف

ُ
 ي

ُ
ه

َّ
الل

 فيما م�سى، فإن 
ً
 المِة إلى الفتوى كبيرة

ُ
 ِفيِهن” ]النساء:127[، ولئن كانت حاجة

ْ
م

ُ
ِتيك

ْ
ف

ُ
 ي

ُ
ه

َّ
الل

 ال عهد للسابقين بها، 
َ

 وأبقى؛ فقد تمخض الزمان عن وقائع
ُّ

الحاجة إليها في هذه اليام أشد

 إلى الفتاء فيها 
ُ
ها، فكانت الحاجة

ُ
وعرضت لألمة نوازُل لم يخطر ببال العلماء الاضين وقوع

 في أمر الفتوى، 
ُ

شديدة لبيان حكم هللا تعالى في هذه النوازل العديدة، وقد يتهاون البعض

؛  فتي فيه، فيكون بذلك قد ضلَّ وأضلَّ
ُ
فيتصدى لها ِمن غير أن يكون على درايٍة وعلم بما ي

فالفتوى في الديِن لها ضوابط معينة البد من االلتزام بها ومن أبرزها ما يأتي:

1ـ العلم:

اتفق العلماء على جواز إفتاء الجتهد العالم، واتفقوا على عدم جواز الفتاء لن لم 

 الفتي في هذه الحالة يعتبر من 
َّ

عرف بالعلم وأهلية االجتهاد والعدالة22. ووجهتم في ذلك أن
ُ
ي

ِر ِإن 
ْ

ك ِ
ّ

 الذ
َ

ل
ْ

ه
َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل

َ
أ

ْ
اس

َ
أهل الذكر الذين أمر هللا تعالى بالرجوع إليهم حيث قال جل شأنه : “ف

ا 
َ
 ِل

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
ال

َ
” (النبياء :7) وأما دليل تحريم الفتيا من الجاهل قوله تعالى: “و

َ
ون

ُ
م

َ
ل

ْ
ع

َ
 ت

َ
 ال

ْ
م

ُ
نت

ُ
ك

ى 
َ

ل
َ
 ع

َ
ُرون

َ
ت

ْ
ف

َ
 ي

َ
ِذين

َّ
 ال

َّ
 ِإن

َ
ِذب

َ
ك

ْ
ِه ال

َّ
ى الل

َ
ل

َ
 ع

ْ
ُروا

َ
ت

ْ
ف

َ
ت ِ

ّ
 ل

ٌ
َرام

َ
ا ح

َ
ذ

َ
ه

َ
الٌل و

َ
ا ح

َ
ذ

َ
 ه

َ
ِذب

َ
ك

ْ
 ال

ُ
م

ُ
ك

ُ
ت

َ
ِسن

ْ
ل

َ
 أ

ُ
ِصف

َ
ت

 
َ

م
ْ
 الِعل

ُ
ِبض

ْ
ق

َ
 ي

َ
 ال

َ
ه

َّ
 الل

َّ
 “ (النحل: 116) ولقوله صلى هللا عليه وسلم: «ِإن

َ
ون

ُ
ِلح

ْ
ف

ُ
 ي

َ
 ال

َ
ِذب

َ
ك

ْ
ِه ال

َّ
الل

 
َ

ذ
َ

خ
َّ
ا ات

ً
اِل

َ
ِق ع

ْ
ب

ُ
 ي

ْ
م

َ
ا ل

َ
ى ِإذ

َّ
ت

َ
اِء، ح

َ
م

َ
ل

ُ
ِض الع

ْ
ب

َ
 ِبق

َ
م

ْ
 الِعل

ُ
ِبض

ْ
ق

َ
 ي

ْ
ِكن

َ
ل

َ
اِد، و

َ
 الِعب

َ
 ِمن

ُ
ه

ُ
ِزع

َ
ت
ْ
ن

َ
ا ي

ً
اع

َ
ِتز

ْ
ان

وا»23.
ُّ
ل

َ
ض

َ
أ

َ
وا و

ُّ
ل

َ
ض

َ
ٍم، ف

ْ
ِر ِعل

ْ
ي
َ
ا ِبغ

ْ
و

َ
ت

ْ
ف

َ
أ

َ
وا ف

ُ
ِئل

ُ
س

َ
، ف

ً
اال هَّ

ُ
ا ج

ً
وس

ُ
ء

ُ
اُس ر

َّ
الن

ينظر هذه النقول عند: ابن حمدان، صفة الفتوى، 12-6.   20

رواه الدارمي، سنن الدارمي، باب الفتيا وما فيه من الشدة، رقم (176)، 134، وإسناده حسن.  21

ينظر: اآلمدي، علي بن أبي علي، الحكام في أصول الحكام، مح: سيد الجميلي، ط2، (بيروت: دار الكتاب العربي،   22

1406ه)، 237/4.

رواه البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، (الرياض، دار طوق النجاة، 1422ه)، كتاب العلم، باب   23

كيف يقبض العلم، 31/1، الحديث (100). ومسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، (بيروت: دار 
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فيشترط في الفتي أن يكون عالا بعدة أمور منها24:

 بمواقع اآليات القرآنية التعلقة بالحكام ليتمكن من الرجوع إليها 
ً
أ ـ أن يكون عالا

م والتشابه والفصل والجمل والعام 
َ

عند الحاجة، وأن يعرف الناسخ والنسوخ منها والحك

والخاص وكل ما يتعلق بها.

ا بالحاديث النبوية التعلقة بالحكام وأن يعرف الصحيح والسقيم 
ً
ب ـ أن يكون عارف

منها والقبول والطعون والناسخ والنسوخ والعام والخاص وأن يكون عالا بحال الرواة من 

التعديل والتجريح حتى يعرف من تقبل روايته ومن ال تقبل.

جمع عليه وأن 
ُ
فتى بخالف ما أ

ُ
ا من السائل الجمع عليها حتى ال ي

ً
ج ـ أن يكون متمكن

عرف بغلبة الظن بأن هذه السألة مستحدثة وليس لهل العصور السابقة كالم فيها.
َ
ي

بنى عليه أحكام كثيرة.
ُ
دـ أن يعرف القياس وشرائطه العتبرة فيه لن القياس ت

ا بشرائط الحدود والبراهين وكيفية ترتب 
ً
 بكيفية النظر فيكون عارف

ً
هـ ـ أن يكون عالا

القدمات فيها واستنتاج الطلوب منها ليأمن الخطأ عند النظر واالجتهاد.

ا باللغة العربية من نحو وصرف، لن استنباط الحكام من الكتاب 
ً
 يكون عارف

ْ
و ـ أن

والسنة متوقف على ذلك باعتبار أنهما عربيان.

2ـ الفتي يجعل الناس على الوسط بين الشدة والرخصة.

من العروف أن الشريعة السالمية الحكيمة، قد جاءت بالصراط الستقيم، وأن 

ف الحمل على التوسط من غير إفراط وال تفريط وعليه فينبغي على 
َّ
مقصد الشارع من الكل

الفتي الواعي العارف أن يحمل الناس على العهود الوسط فيما يليق بالجمهور فال يذهب 

بهم مذهب الشدة وال يميل بهم إلى طرف االنحالل، ولذلك كان ما خرج عن الذهب الوسط 

مذموما عند العلماء الراسخين25.

قتدي به فيما هو الشد بين 
ُ
ة ي

َّ
خفي ما لعل

ُ
 يأخذ بالشد في خاصة نفسه، في

ْ
وللمفتي أن

المور سًرا فلربما اقتدى من ال طاقة له بذلك العمل فينقطع ، كما كان صلى هللا عليه وسلم 

قتدى به، ولا 
ُ
 ي

ً
 ، و كان عليه الصالة والسالم قدوة

ً
يفعل، إذ كان قد فاق الناَس عبادة وخلقا

كان العمل الظاهر الشد محتمٌل لالقتداء كان ال بد من التنبيه عليه كما فعل صلى هللا عليه 

إحياء التراث العربي، د.ت)، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه، 2058/4، الحديث (2673).

ينظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر، أعالم الموقعين من رب العالمين، (بيروت: دار الجيل، د.ت)، 205-199/4.   24

الجويني، عبد الملك بن عبد الله، البرهان في أصول الفقه، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1997م)، 1330/2. ابن 

حمدان، صفة الفتوى ،13/3.

ينظر: الشاطبي، إبراهيم بن مو�سى، الموافقات، (القاهرة: دار ابن عفان، 1997م)، 276/5.  25
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وسلم، كنهيه عن الوصال كما في حديث أنس ر�سي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

ي  ِ
ّ
 ِإن

ْ
و

َ
ى، أ

َ
ق

ْ
س

ُ
أ

َ
، و

ُ
م

َ
ع

ْ
ط

ُ
ي أ ِ

ّ
 ِإن

ْ
م

ُ
ك

ْ
ٍد ِمن

َ
ح

َ
أ

َ
 ك

ُ
ت

ْ
س

َ
: «ل

َ
ال

َ
اِصُل، ق

َ
و

ُ
 ت

َ
ك

َّ
وا: ِإن

ُ
ال

َ
وا» ق

ُ
اِصل

َ
و

ُ
 ت

َ
قال : «ال

ى»26.
َ

ق
ْ

س
ُ
أ

َ
 و

ُ
م

َ
ع

ْ
ط

ُ
 أ

ُ
ِبيت

َ
أ

 «
ْ

م
ُّ
ِنت

َ
ع

َ
ِر ل

ْ
م

َ ْ
 ال

َ
ِثيٍر ِمن

َ
 ِفي ك

ْ
م

ُ
ك

ُ
ِطيع

ُ
 ي

ْ
و

َ
ِه ل

َّ
 الل

َ
ول

ُ
س َ

 ر
ْ

م
ُ

 ِفيك
َّ

ن
َ
وا أ

ُ
م

َ
ل

ْ
اع

َ
وقد قال تعالى: “و

(الحجرات:7).

اُس، 
َّ
 الن

ُ
ه

ُ
ِزم

ْ
ل

ُ
روى الخطيب البغدادي عن مالك بن أنس: أنه كان يعمل في نفسه بما ال ي

اَس وال 
َّ
 الن

ُ
ه

ُ
ِزم

ْ
ل

ُ
ِسِه بما ال ي

ْ
ف

َ
ة ن

َّ
ى يعمل في خاص

َّ
ا حت

ً
فتيهم به، ويقول: «ال يكون العالم عاِل

ُ
 ي

َ
ال

َ
و

 لم يكن عليه فيه إثم»27.
ُ
ه

َ
َرك

َ
 به، بما لو ت

ْ
ِتيِهم

ْ
ف

ُ
ي

تخذوا قدوة، مع ما كانوا يخافون 
ُ
ولهذا وهللا أعلم أخفى السلف الصالح أعمالهم لئال ي

ا من رياء أو غيره، وإذا كان الظهار لالقتداء لم يظهر منه إال ما صح للجمهور أن 
ً
عليه أيض

يحتملوه.

4ـ أال يغفل الفتي “التوجيه التربوي” وأن يجعل فتواه فرصة للدعوة بالحكمة والوعظة 

الحسنة، ففتواه هذه قد يطلع عليها جمهور من الناس.

5ـ مراعاة حال الخاطبين والذين يقرؤون أو يستمعون إليها الفتوى من حيث صياغة 

الفتوى ولغتها، فهناك المي والتعلم والفكر والطالب والصغير والكبير والذكر والنثى28.

ِثَر عن علي بن أبي طالب ر�سي هللا عنه أنه قال: 
ُ
فال يتحدث إال بما يعقل ويفهم، فقد أ

.29«
ُ
ه

ُ
ول

ُ
س

َ
ر

َ
 و

ُ
ه

َّ
، الل

َ
ب

َّ
ذ

َ
ك

ُ
 ي

ْ
ن

َ
 أ

َ
ون

ُّ
ِحب

ُ
ت

َ
 أ

َ
ون

ُ
ِرف

ْ
ع

َ
ا ي

َ
اَس، ِبم

َّ
وا الن

ُ
ث ِ

ّ
د

َ
«ح

6ـ على الفتي مراعاة مقاصد الشريعة خاصة فيما يتعلق بالسائل السياسية والوضاع 

الراهنة، كي ال يحدث فتنة في الجتمع تسبب عداوة أو مشكلة تؤدي إلى ضرر ومفسدة كبرى، 

فعلى الفتي أن يكون ذو وعي ويقظة وحكمة واطالع على الحوال السياسية الحاكمة.

7ـ أن يغلب على ظن الفتي أن الستفتي طالب للحق ال مجادل فيه، وال يريد من الفتي 

تبرير باطله، فإن علم منه ذلك لم يجب عليه بيان الحق له، ويمتنع عن إفتائه، فقد أنكر 

رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، 37/3، الحديث (1961).  26

الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، الفقيه والمتفقه، ط2، (الرياض: دار ابن الجوزي،1421ه)، 339/2.  27

أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، بحث مقدم لـ(المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها)، مكة المكرمة،   28

2009م. 

ا دون قوم، 37/1، الحديث (127).
ً

رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوم  29
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ً

ين30؛ لنه اتخذه سبيال
ّ
اج بحديِث العرني

ّ
الحسن على أنس ر�سي هللا عنه تحديث الحج

لظلمه وتعذيبه للناس31.

8ـ ضرورة معرفة الفتي بعرف مجتمع الستفتي وعادته لا لكثير من الحكام من تعلق 

رف، كمقدار النفقة والصريح والكناية في الطالق واليمان والظهار والبيوع، ومقدار ما 
ُ
بالع

رف القولي والعملي، مما تختلف فيه الجتمعات 
ُ
يؤكل من مال اليتيم، فال بد من مراعاة الع

بحسب عوائدها ولغاتها.

بصر بحال الستفتي وما هو عليه من مكر وخداع، أو اختالف في القوة 
َّ
9ـ على الفتي الت

فتي لستفت في 
ُ
والضعف، فكلها صفات قد توجب اختالف الحكم، فقد يرى الفتي أن ي

موضوع بالتشديد، ويفتي آلخر في نفس الوضوع بالتخفيف؛ العتبارات يراها هو تتعلق 

ي 
َ
ا عند النب

َّ
باختالف حال كل منهما، كما في حديث عبد هللا بن عمرو بن العا�سي، قال: «كن

 
ٌ

ُل وأنا صاِئِم؟، قال: ال، فجاء شيخ ِ
ّ
ب

َ
ق

ُ
قال: يا رسول هللا، أ

َ
صلى هللا عليه وسلم، فجاء شاٌب ف

نا إلى بعض، ِفقاِل رسول هللا صلي هللا 
ُ
ظر بعض

َ
ُل وأنا صائم؟، قال: نعم، قال؟ فن ِ

ّ
قب

ُ
فقال: أ

ِلك نفسه»32.
ْ

م
َ
ٍض، إن الشيخ ي

ْ
ظَر بعضكم إلى بع

َ
 ن

َ
 ِلم

ُ
ت

ْ
ِلم

َ
عليه وسلم: قد ع

ئل: هل للقاتل 
ُ

ا ما روي عن ابن عباس -ر�سي هللا عنهما- أنه كان إذا س
ً
ويشهد لذلك أيض

؟ فإن قال: إنه قتل، قال: نعم، له التوبة، فإن قال: لم أقتل بعد، 
ً

توبة؟ يسأل: هل قتل أوال

قال: ال توبة لقاتل»33.

المبحث الرابع: أهم المواقع الرقمية للفتوى:

ا 
ً
بعد الطفرة التقنية الحديثة التي شملت كثيًرا من العلوم نالت العلوم الشرعية حظ

بالفتوى  العلوم والعارف الشرعية ما يتعلق  أبرز تلك  الرقمية، ومن   من الخدمة 
ً
وافرا

واستقبال السئلة من جميع بقاع العالم ومن ثم الجابة عليها من قبل متخصصين علماء، 

ا  ً
وقد انتشرت الواقع على شبكة النترنت والتطبيقات الهاتفية التي تخدم الستفتي انتشار

ا في العالم، وتنوعت تلك الواقع في عرض الخدمات والميزات، إضافة للمواقع الخاصة 
ً
واسع

َرينة اجتووا المدينة «فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل 
ُ
حديث العرنين هو: أن ناسا من ع  30

، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
َ
د

ْ
و

َّ
وا الذ

ُ
اق

َ
ت

ْ
اس

َ
الصدقة، فيشربوا من ألبانها، وأبوالها، فقتلوا الراعي، و

 الحجارة.
َ

ون
ُّ
ض

َ
ع

َ
ِة ي رَّ

َ
 ِبالح

ْ
ُهم

َ
َرك

َ
ت

َ
، و

ْ
ُهم

َ
ن

ُ
ي

ْ
ع

َ
َر أ

َ
م

َ
س

َ
فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، و

إبل الصدقة وألبانها لبناء السبيل، 130/2ن  الزكاة، باب استعمال  البخاري، كتاب  رواه البخاري، صحيح   

الحديث (1501). ومسلم، صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، 1296/3، الحديث 

.(1672)

ينظر: ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة، 1379ه)، 142/10.  31

رواه أحمد، أحمد بن حنبل الشيباني، المسند، مح: أحمد محمد شاكر، (القاهرة: دار الحديث، 1995م)، 6/   32

283، الحديث (6739). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

الدماميني، محمد بن أبي بكر، مصابيح الجامع، (سوريا: دار النوادر، 2009م)، 201/4.  33
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ا في الفتوى، وبعد استقصاء لكثير من تلك 
ً
ببعض العلماء والتي تحوي من ضمنها قسًما خاص

ا وسمعة بين الناس: ً
الواقع يمكن الشارة إلى أكثرها انتشار

1ـ موقع إسالم ويب34:

وهو موقع إسالمي دعوي، يقوم عليه نخبة من حملة الشهادات الشرعية واللغوية 

والفنية، يتبع إدارة الدعوة والرشـاد الديني بـوزارة الوقاف والشــؤون السالمية بدولة قطر، 

ويشمل قسم الفتوى أحد أقسامه التعددة، والذي يعنى بالجابة على السئلة التعلقة 

بعقيدة السلم ، وعبادته ، ومعامالته ، وأخالقه ، وسلوكه ، وغير ذلك مما يعرض له في حياته 

، مما يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيه، ويتميز هذا القسم بتعدد خدماته والتي تشمل 

طرح السؤال بطريقة يسيرة ومبسطة ، وفيه خدمة الفتاوى الحية والتي تكون ضمن أوقات 

ا للفتاوى لن أراد أن يبحث في موضوع معين فما على 
ً
ا موضوعي

َ
محددة ، كما يحوي عرض

التصفح إال النقر على أحد الخيارات التعددة والتي منها العقيدة السالمية، والقرآن الكريم، 

والسنة النبوية، والسيرة النبوية، وفقه العبادات والعامالت، وغيرها الكثير، إضافة لخدمة 

عرض الفتاوى العاصرة والتي تشمل وسائل الترفيه، والقضايا الطبية، واالجتماعية وغيرها.

2ـ موقع طريق اإلسالم35:

هو موقع إسالمي دعوي فيه خدمات متعددة نافعة، منها خدمة عرض القرآن الكريم، 

والدروس العلمية، والقاطع الرئية، والقاالت، والكتب، وغيرها، ومن أبرز أقسامه قسم 

الفتاوى والذي يتميز بإمكانية اختيار الفتي وتصنيف الفتوى من حيث موضوعها، ومن ثم 

عرضها على التصفح وإن لم يجد ما يريده يمكنه كتابة السؤال، ثم يأتيه الجواب عبر بريده 

اللكتروني.

3ـ دار اإلفتاء المصرية36:

البيانات  وإصدار  الختلف،  باللغات  والفتاوى  السئلة  على  بالجابة  تعنى  دار  وهي 

 على الشبهات الواردة على السالم، 
ّ
الدينية، وإعداد البحاث العلمية التخصصة، والرد

وتدريب الطلبة البعوثين على الفتاء.

وتقدم الدار خدمة الفتوى اللكترونية منذ عام2000 م، وتكون على النحو التالي:

34 https://www.islamweb.net/ar/fatwa
35 https:// www.ar.islamway.net/fatawa 
36 https://www.dar-alifta.org/ar/Default.aspx?sec=fatwa
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أـ تستقبل إدارة الفتوى اللكترونية أسئلة الستفتين عبر نافذة لها على موقع دار الفتاء 

الصرية، حيث يقوم الستفتي بوضع سؤاله عبر نافذة (طلب فتوى)، وبعد أن يكتب سؤاله 

ا.
ًّ
ا سري

ًّ
ويقوم بالضغط على زر (إرسال) يأخذ رقًما كودي

بـ  يقوم الباحثون وأمناء الفتوى داخل الدارة باستقبال هذه الفتاوى وتحرير أجوبة 

ا، حيث ال تصدر فتوى عبر النافذة إال وقد مرت بمرحلتين من العمل، 
ًّ
عليها ومراجعتها فقهي

إحداهما تحرير الفتوى، والثانية مراجعة الفتوى. ج ـ تكون إجابة السئلة في سرية تامة، 

حيث ال يطلع على هذه الفتوى أحد من الستفتين إال من معه هذا الكود الرقمي فقط، وفي 

نفس الوقت تعتبر إجابات الستفتين عبر هذه النافذة إجابات شخصية، أي تخص السائل 

فقط وحاله الذكور في السؤال، بحيث قد تختلف الفتوى إذا أرسلها شخص آخر له ظروف 

أخرى، فمن العروف أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والكان والحوال والشخاص.

4ـ موقع دار اإلفتاء األردنية37:

هذه الدار تقوم بخدمات متعددة منها: الشراف على شؤون الفتوى في الملكة الردنية 

والدراسات  البحوث  وإعداد  والخاصة،  العامة  الشؤون  في  الفتوى  وإصدار  وتنظيمها، 

الشريعة  علماء  مع  والتعاون  الستجدة،  والقضايا  الهمة  المور  في  الالزمة  السالمية 

السالمية في الملكة الردنية وخارجها فيما يتعلق بشؤون الفتاء.

ويتميز قسم الفتاء اللكتروني في هذا الوقع بتقديم خدمات متعددة منها:

خدمة فتاوى الهاتف، وخدمة فتاوى الرسائل القصيرة، وخدمة الفتاوى الكتوبة، 

وخدمة الصالح السري وحل الخالف بين التنازعين، وخدمة االشتراك في القائمة البريدية، 

وخدمة حساب الزكاة، وغيرها من الخدمات التنوعة.

كما يتميز الوقع بخدمة أرسل سؤالك والذي يستطيع السائل فيه أن يكتب السؤال 

الذي يريده، ويأتيه الجواب على سؤاله في نفس اليوم (في أغلب الحوال)، إال إذا اقت�سى 

ا  ً
ا من البحث والدراسة، أو اقت�سى إحالته إلى مجلس الفتاء، فيرسل للسائل اعتذار

ً
مزيد

ينبهه إلى حاجة الجواب لوقت زائد عن الدة الفترضة.

وقد وضعت دائرة الفتاء ضوابط لألسئلة فنشرت على موقعها االعتذار عن الجابة 

على السئلة التي تتعلق بالطالق، وتفسير الرؤى، وتقييم الجماعات والطوائف والشخاص، 

والواقف السياسية التي ال ارتباط لها بالمور الشرعية، والتعليق على فتاوى صادرة عن 

جهات أخرى، والسئلة التعلقة بأي نزاع مالي، وأسئلة االفتراضات غير الواقعية والتكلفة، 

كما يقوم الوقع بنشر السؤال والجواب بعد حذف الخصوصيات.

37 https:// www.aliftaa.jo/Default.aspx
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5ـ موقع المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث38:

 تتكون من مجموعة من 
ٌ
 مستقلة

ٌ
 متخصصة

ٌ
 إسالمية

ٌ
والجلس الوربي عبارة عن هيئة

العلماء، مقرها الحالي الجمهورية اليرلندية، ومن أهدافه إصدار فتاوى جماعية تسد حاجة 

السلمين في أوروبا وتحلُّ مشكالتهم، وتنظم تفاعلهم مع الجتمعات الوروبية، في ضوء 

أحكام الشريعة ومقاصدها، وتقوم بتصدير الفتاوى والقرارات باسم الجلس في الدورات 

العادية أو الطارئة بإجماع الحاضرين، أو بـأغلبيتهم الطلقة، ويحق للمخالف أو التوقف 

من االعضاء إثبات مخالفته، حسب الصول العمول بها في الجامع الفقهية، وقام الجلس 

بتأسيس ثالث لجان للفتوى : إحداهما في فرنسا والثانية في بريطانيا ، والثالثة في ألانيا.

وموقع الجلس الوربي يعرض خمسة أقسام للفتوى وهي: اآلداب والخالق، والعبادات، 

والعامالت، وفقه السرة، وفقه النوازل، ويندرج تحت كل قسم أنواع عديدة متعلقة به 

يستطيع كل من يبحث عن فتوى أن يذهب إلى أحد تلك القسام وفروعها ويبحث عما يريد، 

وفي حال عدم إيجاده لسؤاله يمكنه مراسلة الجلس عبر بريدهم اللكتروني، ومن ثم تصله 

الجابة ويقوم الوقع بنشر السؤال مع الجابة وتاريخها.

6ـ موقع رابطة العلماء السوريين39:

هذه الرابطة عبارة عن هيئة إسالمية علمية دعوية، مقرها في إسطنبول، لها عدة 

ما  هنا  يهمنا  وما  السري،  والصالح  الشرعية،  والدورات  الدعوية،  الراكز  منها:  مشاريع 

الفتاوى  بتصنيف  ا 
ً
أيض يتميز  بالفتوى  خاص  قسم  موقعهم  على  فلهم  بالفتوى  يتعلق 

حسب مواضيعها، مع عرض لبرز الفتاوى، ويوجد قسم خاص بطلب الفتوى أو االستشارة 

الشرعية تحت عنوان (طلب فتوى)، على السائل أن يكتب فيه اسمه، وبريده اللكتروني، 

 يأتيه 
ّ

ومقر إقامته، وموضوع الفتوى أو االستشارة ثم يكتب سؤاله الذي يريد، ومن ثم

الجواب على بريده اللكتروني.

 Din	İşleri	Yüksek	Kurulu  7ـ موقع رئاسة الشؤون الدينية العليا التركية
:Başkanlığı40

هذا الوقع هو الوقع الرسمي لدائرة الديانة التركية، والذي يشرف عليه مجموعة 

من العلماء، وفيه خدمات عديدة متميزة، منها قسم الفتاء والذي تم تقسيمه إلى مواضيع 

متعددة حسب السئلة الرسلة لهم، ومن أبرز تلك الواضيع والتي لم أجدها في بقية الواقع: 

38 https://www.e-cfr.org/blog/category
39 https:// www.islamsyria.com
40 https://kurul.diyanet.gov.tr
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النذور واليمان، حياة العائلة، البدع والخرافات، الدعاء والذكر، ما يختص بالنساء،، 

الحياة االجتماعية، الحياة التجارية، الوقاف، الطعام والشراب، إضافة لواضيع العبادات 

الشهورة، ويتيح الوقع كتابة السؤال لن لم يجد جواب سؤالهن وترسل له الفتوى عبر بريده 

االلكتروني، ثم يقوم الوقع بنشر سؤاله وجوابه على الوقع إن لم يكن فيه خصوصية.

8ـ موقع الفتوى41:

هذا الوقع يهدف إلى تيسير الوصول إلى فتاوى العلماء في شبكة االنترنت، عن طريق 

البحث في مجموعة كبيرة من مواقع العلماء في وقت واحد، وهي القائمة تتحدث باستمرار، 

يتمكن التصفح من اختيار العالم الذي يريده أو الهيئة العلمية التي يريدها، وله اختيار العدد 

الذي يريده من العلماء ثم بعد ذلك يختار موضوع الفتوى ثم يقوم بالبحث عن مراده، وهذا 

الوقع ال يعتبر موقع إفتاء إنما هو وسيط بين الستفتي وبين مواقع العلماء.

كانت هذه بعض نماج الواقع اللكترونية التي تعنى بالفتوى وهناك مواقع أخرى كثيرة 

فال يكاد يوجد اآلن دائرة إفتاء في دولة من الدول إال ولها موقع رسمي على شبكة النترنت 

تستقبل فيه السئلة ويقوم نخبة من علماء ذلك البلد بالجابة عليها.

وهناك مواقع أخرى خاصة ببعض العلماء يكون من ضمنها قسم الفتوى وسأذكر أمثلة 

موجزة منها لالستفادة:

1ـ موقع فضيلة الشيخ الستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي42.

2ـ موقع موسوعة النابل�سي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابل�سي43.

3ـ موقع سماحة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي44.

4ـ موقع السالم سؤال وجواب، لفضيلة الشيخ محمد صالح النجد.

لفضيلة الشيخ الستاذ الدكتور حسام الدين  موقع شبكة يسألونك السالمية،  5ـ 

عفانة45.

6ـ موقع فضيلة الشيخ عبد هللا سراج الدين الحسيني رحمه هللا46.

41 http://www.alftwa.com
42 http://www.qaradaghi.com
43 https:// www.nabulsi.com/web
44 https://www.al-qaradawi.net
45 http:// www.yasaloonak.net
46 https://www.srajalden.com
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7ـ موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه هللا47.

وغيرها من الواقع اللكترونية الكثير.

الخاتمة:

توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 الناس لها خاصة مع تجدد 
ُ
ا وافًرا من الخدمة الرقمية، لشدة حاجة

ً
1ـ نالت الفتوى حظ

الوقائع والنوازل، وأصبحت مواقع الفتاء اللكترونية تتعلق بعلماء مسلمين ومؤسسات 

دينية معترف بها وجهات تابعة للدولة.

الذاهب  جميع  في  الشرعي  الحكم  بيان  للفتوى  العاصرة  الرقمية  التقنية  تتيح  2ـ 

السالمية بشكل عام، والستجد بسبب النوازل بشكل خاص، مع نشر السؤال والجواب 

ا لجميع من يريد الثقافة الفقهية الشرعية.
ً
الكتوب ليكون مشاع

فيهم  بمن  السابق،  في  شة 
ّ

الهم للمجموعات  كبيًرا  ا 
ً
انتفاع الفتوى  رقمنة  تحقق  3ـ 

النساء، أو من يعيشون في أماكن نائية.

ا بين الفتاوى والذي يحدث تحيًرا لدى 
ً
4ـ من سلبيات رقمنة الفتوى التضارب أحيان

ا تجعله حائًرا بين الفتاوى ال يستطيع أن يميز الصوب والرجح منها، خاصة 
ً
الستفتي وتشكك

مع كثرة التصدرين للفتوى ممن ال يملكون القدرة العلمية على التمييز بين اآلراء الراجحة 

والرجوحة والشاذة.

ا أمام 
ً
ا إضافي

ً
5ـ تشكل السافة التي تفصل الستفتي عن الفتي على النترنت عائق

قدرة الخير على استبيان السياق العام للسؤال، وعدم معرفة الظروف الحيطة بالستفتي 

كالعراف والعادات النتشرة في مجتمعه مما يؤدي إلى خلل في الفتوى.

8ـ بعض الواقع اللكترونية ال تصرح باسم الفتي فيكون مجهول الحال، وهذا مما 

يقدح في فتياه.

9ـ هناك مواصفات وضوابط البد من تحققها في الفتي الذي يعرض نفسه لإلفتاء، 

 بمواقع اآليات القرآنية 
ً
ا، فالبد أن يكون عالا

ً
ا من العلم أصبح مفتي

ً
فليس كل من ملك شيئ

ا من السائل الجمع عليها، وأن يعرف 
ً
والحاديث الشريفة التعلقة بالحكام، وأن يكون متمكن

ا باللغة العربية من نحو وصرف.
ً
 يكون عارف

ْ
القياس وشرائطه العتبرة فيه، وأن

47 https:// www.binbaz.org.sa/fatwas
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10ـ الفتي يجعل الناس على الوسط بين الشدة والرخصة، وال يغفل عن “التوجيه 

التربوي”، ويراعي حال الخاطبين، ويهتم بمقاصد الشريعة خاصة فيما يتعلق بالسائل 

السياسية والوضاع الراهنة.

11ـ انتشرت الواقع على شبكة النترنت والتطبيقات الهاتفية التي تخدم الستفتي 

ا في العالم، منها مواقع تشمل لجان متخصصة من العلماء ومنها مواقع خاصة 
ً
ا واسع ً

انتشار

بأحد العلماء الشهورين.
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Uluslararası U� rdün I�slami I�limler U� niversitesi/d.khalouq@gmail.com

Geniş Özet1

Hamd, Allah’a; salât ve selam ise peygamberine ve onun âline ve 
ashâbına olsun.

I�nsanların fetvaya olan ihtiyacı zamanın ilerlemesiyle son bulmamış, 
aksine hayat devam ettiği müddetçe bu ihtiyaç devam etmiştir. U� rdün gibi 
birçok I�slam devleti fetva verme işlemini sistemleştirmiş ve bu işlem için 
bazı özel kurumlar ortaya çıkarmıştır. Bu noktada U� rdün, fetvayla ilgili 
özel bir makam oluşturmuş ve oraya I�slam Hukuku alanında uzmanlaşmış 
kişilerden oluşan bir grup tayin etmiştir. Ayrıca insanların sorularıyla ilgi-
lenilmesi için bu makama bağlı ülkenin çeşitli yerlerinde bazı kurumlar 
açılmıştır. Aynı şekilde U� rdün Fetva Dairesi, bu sorulara cevap verilmesi 
için özel bir internet sitesi oluşturmuştur.

Müftünün rolü, fetva isteyen kişinin sorusuna yalnızca kendi ezber-
lediği fıkıh konularıyla cevap vermesine indirgenemez. Aksine müftü, 
Şâri’nin amacına uygun şekilde içtihatte bulunmalı, şer’ı� nasları realiteye 
uyacak şekilde anlayarak bu naslardan gerekli hükümleri çıkarmalıdır. 
Çağdaş fetvanın kullanımına bakacak olursak da dijitalleşmenin fetvaları 
düzenleyip kayıt altına alma hususunda önemli bir araç olduğunu görebi-
liriz. Zira hüküm çıkaran kişi, hükümleri kaynaklardan ulaştığı sonuçlara 

1 Tercüme edip derleyen: Arş. Gör. Furkan TAYŞAN

أثر الرقمنة في تسهيل عمل املفتي وضبط الفتاوى وتوثيقها
دائرة اإلفتاء األردني أنموذجا

DİJİTALLEŞMENİN MÜFTÜNÜN  
İŞİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI VE FETVALARIN 

DÜZENLENİP KAYIT ALTINA ALINMASI ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ: ÜRDÜN FETVA DAİRESİ ÖRNEĞİ



592 İSLAM VE YORUM V

İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

göre düzene sokmakta; böylece bu kaynaklar kendisi için adeta kolay 
kullanıma sahip dijital bir kütüphaneye dönüşmektedir. Aynı şekilde 
“Genel Fetva Dairesi” isimli internet sitesinde fetvaların kayıt altına alın-
ması da ihtiyaç halinde bu fetvalara kolayca ulaşabilme fırsatı tanımak-
tadır.

Dijitalleşme ve elektronik yayın, Fetva Dairesinde zorunluluk teşkil 
eden en önemli konulardan birisi olmuştur. Bu dairede çalışan araştır-
macılar; dairenin dijital kütüphanesini ve internet sitesini, fetva isteyen 
kişilerin sorularına cevap verebilecekleri temel kaynaklar olarak kullan-
maktadırlar. Bu geniş kaynaklar, teknik olarak gelişmiş bilgi sistemlerine 
göre çalışmakta, verilerin işlenip iletilmesinde ise modern teknolojilere 
dayanmaktadır. Bu noktada bilgisayar, internet gibi dijital araçlar kulla-
nılmaktadır. Nitekim dairede çalışan kişiler bu yolları kullanarak insan-
larla kolayca iletişime geçebilmektedir.

Bu çalışmada, dijitalleşmenin fetvaları düzenleyip kayıt altına alma 
hususundaki etkileri ve kaynaklara ulaşma ve şer’ı� hükümleri çıkararak 
müftülere yardımcı olma konusundaki rolü açıklanmaya çalışılmıştır. 
Ayrıca bu konu müstakil olarak daha önce ele alınmamıştır. Bundan 
dolayı bu konunun özel olarak çalışılması ve ön plana çıkan huşuların 
açıklanması gerekli görülmüştür. Bütün bunlar aşağıdaki sorulara cevap 
aranarak yapılmaya çalışılmıştır:

1- Dijitalleşmeyle kastedilen nedir?

2- Müftünün dijitalleşmeye olan ihtiyacı nedir ve dijitalleşmenin fetva 
isteyen kişiye uygun cevabı kolaylıkla ulaştırmadaki rolü nedir?

3- U� rdün Fetva Dairesinde dijitalleşme nasıl uygulanmaktadır?

Araştırma Yöntemi

Bu çalışmada aşağıdaki yöntemler esas alınmıştır:

Tanımlayıcı Analitik Yöntem: Araştırmada istenen sonuca ulaşa-
bilmek için dijitalleşme kavramı ele alınıp çeşitli yönleriyle tahlil edil-
miştir.

Tümevarım Yöntemi: Araştırma hakkında ilgili kaynaklardaki 
konular tetkik edilmiştir.

Araştırmanın amaçlarına ulaşılabilmesi için aşağıdaki izlekler takip 
edilmiştir:
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1- Dijitalleşme kavramı incelenmiş ve dijitalleşme ile dijital dönüş 
arasındaki farklar açıklanmıştır.

2- Fetva ve şer’ı� hükümler arasındaki farklar incelenmiştir.

3- Dijitalleşmenin özellikleri ifade edilmiştir.

4- U� rdün Fetva Dairesinin internet sitesinden uygulamalı örnekler 
verilmiştir.

Araştırma Planı

Bu çalışma, giriş ve iki ana bölüme ayrılmış olup her bir bölümde 
aşağıdaki hususlar ele alınmıştır:

Giriş Bölümü: Dijitalleşmenin sözlük ve terim anlamı verilmiştir.

Birinci Bölüm: Müftünün dijitalleşmeye olan ihtiyacı ve dijitalleş-
menin fetvalara kolayca ulaşabilme konusundaki etkileri incelenmiştir.

İkinci Bölüm: U� rdün Fetva Dairesinde dijitalleşme uygulamala-
rından örnekler verilmiştir.

Çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

1- Dijitalleşme, elle yazılmış açıklamaların düzenlenip internet vası-
tasıyla dijital elektronik ortama aktarılmasıdır. Yani alışılmış geleneksel 
yöntemlerden elektronik arşivleme yöntemine geçilmesidir.

2- Müftünün dijitalleşmeye olan ihtiyacı iki konuda kendini göster-
mektedir. Birincisi fetva kaynakları, ikincisi ise fetvaların arşivlenip 
korunmasıdır. Nitekim bu hususlar U� rdün toplumunca fetvaları bir araya 
getirme açısından önemli sayılmaktadır.

3- Dijitalleşme, fetva isteyen kişilere fetva hizmetini kolaylaştıran 
çağdaş bir araç olup ilim adamları ve araştırmalara daha önceki fetvalara 
yeniden müracaat etme konusunda yardımcı olmaktadır.

4- Fetva Dairesinde dijitalleşmenin örnekleri oldukça fazla olup 
internet sitesinde de mevcuttur. Çalışmada internet sitesindeki fetva 
işlemlerinin nasıl gerçekleştiğine dair bu örneklerden bazıları zikredil-
miştir.

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.
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المقدمة

الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على النبي الصطفى، وعلى آله، وصحبه، ومن اجتبى، 

وبعد،،،

لا كان دور الفتي ال يقتصر عادة على الجابة عن أسئلة الستفتي بما يحفظ من فروع 

فقهية مشابهة لحالته ، بل يتجاوز ذلك ليصل باجتهاداته القاصدية إلى تحقيق مقصد 

الشارع من خالل فهمه للنص الشرعي فهما يالمس الواقع فيستنبط من النص ما يعتقد ان 

فيه صالح أمر الستفتي من خالل تعليمه وتأديبه ، واننا إذا نظرنا في واقع دور الفتاء العاصر 

ب الشرع 
ّ
وجدنا أن الرقمنة هي وسيلة مهمة من وسائل ضبط الفتوى وتوثيقها، حيث يرت

ب النتائج التي يتوصل إليها من مصادرها والتي أصبحت متاحة له على شكل 
ْ

الحكم على حس

مكتبات وموسوعات رقمية سهلة االستعمال ، كما أن توثيق الفتوى على موقع دائرة الفتاء 

العام يسهل الرجوع إليها عند الحاجة .

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر الرقمنة في ضبط الفتوى وتوثيقها، وكذلك حاجة 

الفتي لها في الوصول إلى مصادر الفتوى من خالل الوسوعات والكتبات الرقمية الستنباط 

الدراسة  تنل  لم  مسألة  وهي  فتواه  عن  بالجابة  الستفتي  وإفادة  منها  الشرعية  االحكام 

الستقلة والؤصلة.

لذا فقد رغب الباحث في إفراد هذه السألة بالدراسة، وبيان أهميتها، بالضافة إلى بيان 

عالقتها بفقه الواقع، وذلك من خالل الجابة عن السئلة اآلتية:

ما القصود بالرقمنة؟  - 1

ما حاجة الفتي للرقمنة، وما أثرها في تسهيل الوصول للفتوى الناسبة لسؤال   - 2

الستفتي؟

ما تطبيقات الرقمنة في دائرة الفتاء الردني؟  - 3

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:

بيان القصود بالرقمنة في اللغة واالصطالح.  - 1

بيان حاجة الفتي للرقمنة وأثرها في تسهيل عمله.  - 2

ذكر بعض تطبيقات الرقمنة في دائرة الفتاء الردني.  - 3
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منهجية البحث:

اعتمد الباحث في هذا البحث النهجية اآلتية:

النهج الوصفي التحليلي: من خالل ضبط مصطلح الرقمنة وتحليل بعض صوره بهدف 

الوصول إلى النتائج الرجوة من البحث.

النهج االستقرائي: بتتبع موضوعات الدراسة في الصادر ذات الصلة.

خطة الدراسة:

اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تقسم إلى تمهيد ومبحثين رئيسيين وفي كل مبحث 

مطالب على النحو اآلتي:

البحث التمهيدي: وفيه التعريف بالرقمنة لغة واصطالحا.

البحث الول: حاجة الفتي للرقمنة وأثرها في تسهيل الوصول للفتوى الناسبة لسؤال 

الستفتي.

البحث الثاني: نماذج عملية من تطبيقات الرقمنة في دائرة الفتاء الردني.

الخاتمة وفيها أهم النتائج

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

المبحث التمهيدي: المقصود بالرقمنة والمفتي والفتوى، وميزات الرقمنة.

يعتبر التحول الرقمي حاليا أمرا ضروريا لحل كثير من الشكالت العاصرة كالقضاء على 

الروتين وتعقيد الجراءات في ظل توجه حكومات العالم إلى التحول لحكومات إلكترونية، 

فضال عن حل مشكالت التكدس وصعوبة استرجاع العلومات والرشفة التقليدية، وفيما 

يأتي بيان القصود بالرقمنة والفتي والفتوى، ثم بيان أهم ميزات الرقمنة.

المطلب األول: التعريف بالرقمنة والمفتي والفتوى:

أوال: الرقمنة: “هي عملية يتم خاللها استبدال البيانات الكتوبة بالطريقة اليدوية على 

الوراق، وتحويلها إلى النظام الرقمي اللكتروني عبر النترنت، فهي تعني التحول من الساليب 

التقليدية العهود بها إلى نظم الحفظ اللكترونية”2.

/https://www.youm7.com/story/2019/12/1 : ينظر  2
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أو هي: « تطبيق تقنيات التحول الرقمي، واالنتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات 

الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية»3 .

مسألة: الفرق بين الرقمنة والتحول الرقمي:

يتداخل مفهوم الرقمنة بمفهوم التحول الرقمي وفيما يأتي بيات الفرق بينهما: 4

الرقمنة: هي عملية تطوير أو تحويل عمليات النشاط أو نماذج العمال أو إجراءات 

 على البيانات والعارف الرقمية. 
ً
العمل من خالل استغالل التكنولوجيا الرقمية اعتمادا

والتعامالت  والبيانات  التكنولوجيا  استخدام  على  أكبر  بشكل  الرقمنة  تركيز  وينصب 

واالتصاالت الرقمية، إلخ. بهدف تحقيق اليرادات أو تحسين إجراءات العمل.

 ويغطي كافة جوانب العمال حيث 
ً
أما التحول الرقمي: فيمثل عملية أوسع نطاقا

تستخدم العمليات والتقنيات الرقمية لنشاء تطبيقات واستخدامات جديدة في العمال.

ثانيا: املفتي: هو من يتصدى للفتوى بين الناس، أو فقيه تعينه الدولة ليجيب عما 

يشكل من السائل الشرعية 5.

ى: ما أفتى 
َ

و
ْ
ت

َ
ى والف

َ
و

ْ
ت

ُ
ا والف

َ
ي

ْ
ثالثا: الفتاوى: الفتاوى جمع فتوى والفتوى لغة: الفت

ى اسمان يوضعان 
َ

و
ْ
ت

ُ
ا والف

َ
ي

ْ
به الفقيه، وأفتاه في المر: أبانه له 6، ويرى ابن منظور أن الفت

يته في مسألته إذا أجبته عنها 
َ
ت

ْ
ف

َ
ت فالنا رؤيا رآها إذا عبرتها له، وأ

ْ
ي

َ
ت

ْ
ف

َ
موضع الفتاء، يقال: أ

وى 7.
ْ
ت

َ
واالسم الف

الفتوى اصطالحا:

قال عبد الوهاب الديلمي: (الفتوى هي تطبيق لألحكام الشرعية على النوازل والوقائع 

بما يحقق مصالح الناس في ضوء قواعد الشريعة ومبادئها ونصوصها) 8.

/https://www.youm7.com/story/2019/9/10 : ينظر  3

/https://www.bakertilly.com.kw/ar : ينظر  4

ينظر: إبراهيم مصطفىـ  أحمد الزياتـ  حامد عبد القادرـ  محمد النجار، المعجم الوسيط ، تحقيق: مجمع اللغة   5

العربية، دار الدعوة، ج2، ص674.

ينظر: ابن سيده ،علي بن إسماعيل بن سيده ، المحكم والمحيط العظم ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار   6

الكتب العلمية، ط1، 2000م ،ج9، ص524،و ابن سيده ، علي بن إسماعيل بن سيده ، المخصص ، دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، ط1،1996م ، ج4 ، ص458.

اق الحسيني، 
ّ

د بن عبد الرز
ّ

د بن محم
ّ

بيدي ، محم
َّ

ينظر: ابن منظور ،لسان العرب ج15،ص145، ومرت�سى الز  7

تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، مصر، ج 39 ، ص216.

الديلمي ، عبد الوهاب الديلمي ، ضوابط الفتوى في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ،بحث نشر في   8

مجلة مجمع الفقه السالمي - 11 / 631.
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واختار الباحث تعريف الصاوي للفتوى حيث قال :(الفتوى هي الخبار بالحكم الشرعي 

ال على وجه اللزام) 9.

مسألة: الفرق بين الفتوى واألحكام الشرعية:

أو  تعالى،  هللا  بوحدانية  كاليمان  بالعتقدات  تتعلق  أن  إما  الشرعية  الحكام  إن 

بالعبادات كوجوب الصالة والزكاة والصيام والحجاب، أو بالخالق كالصدق واالمانة وغيرها، 

وهي جميعها ثابتة ال تتغير، كما أنها ملزمة للجميع، أما الفتوى فقد تتغير، وهي رأي استشاري 

ليست له قوة اللزام، يقول محمد الفا�سي: والحكام جمع حكم وهو ما يلزم به القا�سي 

التخاصمين أو أحدهما موافقا للشرع 10.

المطلب الثاني: ميزات الرقمنة:11

تساعد الرقمنة على حل العديد من مشكالت العمل العاصرة، وتأثر بشكل مباشر في 

تحسين العمل في أهم مفاصل دوائر الدولة الحديثة، ويظهر ذلك فيما يأتي:

1. تحسين كفاءة العمل، بما في ذلك تسهيل التعاون بين الوظفين ومرؤوسيهم مما 

يساعد في تحسين عملية صنع القرار.

2. تحسين التعامل مع الجمهور، وذلك من خالل سرعة تنفيذ وتلبية كافة مطالب 

الجمهور والعمالء بشكل أسرع من ذي قبل.

3. توسيع نطاق الخدمات، من خالل إمكانية تأدية نفس الهام من أي مكان، بدال من 

الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب بعينه أو هيئة بعينها.

4. الحصول على البيانات في أي وقت، وذلك من خالل سهولة الوصول إليها، عبر العديد 

من الدوات وبخاصة مع انتشار شبكات النترنت.

وهذه اليزات استفادت منها دائرة الفتاء العام الردني في عملها بشكل كبير في تسهيل 

عمل الفتين وضبط الفتوى في آن معا، وسيظهر ذلك جليا في هذه الدراسة إن شاء هللا تعالى.

15 الصاوي ،أحمد بن محمد الصاوي (ت: 1241هـ)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، ج4، ص296،   9

الشحود ،علي بن نايف الشحود ،الخالصة في فقه القليات، ج 9، ص32.

ينظر: مياره ،محمد بن أحمد الفا�سي ميارة ( ت: 1072هـ )، شرح ميارة، ج1، ص15، مجلة مجمع الفقه السالمي   10

ج9 ، ص1887. 

https://www.youm7.com/story/2019/12/1 : ينظر  11
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المبحث األول: حاجة المفتي للرقمنة وأثرها في تسهيل الوصول للفتوى المناسبة 

لسؤال المستفتي.

سنعرض في هذا البحث لوضوعين الول عن فوائد تحول دائرة الفتاء إلى الرقمنة، 

والثاني عن أثر الرقمنة في تسهيل عمل الفتي، وبيانها فيما يأتي:

المطلب األول: فوائد الرقمنة في دائرة اإلفتاء األردنية:

قدم التحول الرقمي فوائد مختلفة لجميع القطاعات في الدول الحديثة والردن واحد 

من هذه الدول الحريصة على التطور والتحول الرقمي في جميع القطاعات، ودائرة الفتاء 

الردني واحدة من هذه القطاعات حيث تقدم خدمة إجابة الناس عن أسألتهم الشرعية 

وهذا العملية تتكون من مفتي ومستفتي وفتوى ومكان الستقبال السؤال وحفظ الجابة ( 

دائرة الفتاء )، والتحول الرقمي في دائرة الفتاء سهل عمل الفتين في الدائرة وذلك بتسريع 

وصولهم لصادر الفتاوى وتسجيل الفتاوى السابقة وحفضها على موقع الدائرة االلكتروني 

لنفس الغاية مما أسهم في توحيد الفتوى بشكل عام وضبطها.

وتفعيل الرقمنة في دائرة الفتاء ساهم في توفير كثيرا من الجهد والال، كما أن له 

مميزات كبيرة في تحسين كفاءة عمل الدائرة، وتبسيط الجراءات للوصول إلى تقديم الفتوى 

للمستفيدين منها.

كما ساهمت الرقمنة في تسهيل وصول الستفتي إلى حاجته من الفتاوى دون مراجعة 

دائرة الفتاء في أغلب الحوال.

والتحول الرقمي لم يعد حالة من حاالت الرفاهية التي يمكن االستغناء عنها في هذا 

الزمان، وبخاصة بالنسبة للمؤسسات والهيئات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور مثل دائرة 

الفتاء الردنية، والتي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمواطنين.12

ويمكن تحديد فوائد الرقمنة في دائرة الفتاء في النقاط اآلتية:13

1. االحتفاظ والحفظ للفتاوى الصادرة عن الدائرة في موقعها اللكتروني مما يساعد 

على حفظها من العوامل الجوية والتقادم والضياع والتلف وما الى ذلك.

وسرعة  فيها  والبحث  واسترجاعها  فتاوى  من  رقمنته  تم  ما  مع  التعامل  سهولة   .2

الوصول واالتاحة اآلنية ولكثر من شخص في نفس الوقت وفى اي مكان وزمان.

10/9/https://www.youm7.com/story/2019 : ينظر  12

11110/http://www.libya-al-mostakbal.org/95 : ينظر  13
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3. امكانيات إظهار التفاصيل والتصغير والتكبير والنسخ والطباعة وفق الصالحيات 

التي تعد من قبل دائرة الفتاء الردني.

4. التوفير في اماكن التخزين وبخاصة ما يتعلق بالفتاوى الوثقة ورقيا مع إمكانية 

حملها كوثائق رقمية في الجيب على الهواتف الذكية مثال.

المطلب الثاني: أثر الرقمنة في تسهيل عمل المفتي:

تعتبر تقنية الرقمنة و النشر اللكتروني واحدة من أهم تقنيات العالم اآللي التوثيقي 

و من الموضوعات التي أصبحت تشكل ضرورة ملحة في عمل دائرة الفتاء، فالعاملون في 

هذه الدائرة من المفتيين والباحثين يتعاملون مع الموسوعات والمكتبات الفقهية الرقمية 

كمصدر رئي�سي لفتاواهم واجاباتهم عن أسئلة المراجعين للدائرة وجاهيا أو من خالل موقعها 

االلكتروني، فهذه الموسوعات والمكتبات تعتمد في عملها وفهرستها على نظم المعلومات 

في معالجة المعلومات  و التي تعتمد أساسا في مهامها على التقنيات الحديثة؛  المتطورة، 

بالضافة  ؛ و نظم النترنت،  و ما يرتبط في ذلك من نظم الحاسب اللكتروني  و توصيلها، 

إلى تقنيات العالم اآللي التوثيقي بما فيه من تقنية الرقمنة التي هي السبيل الوحيد لهذه 

النظم ؛ و لهؤالء المستفيدين – العاملون في الدائرة والجمهور - ، في تحقيق عملية الربط و 

االتصال ؛ بين خدمات الدائرة و حاجات المستفتين بما تتيحه الدائرة من معلومات وفتاوى 

موثقة ، عبر تقنية مواقع الويب على شبكة النترنت.

ومما تقدم يظهر جليا أثر الرقمنة في تسهيل عمل المفتي بالرجوع إلى الفتوى المأرشفة 

على موقع الدائرة واعتمادها في حال تكرر السؤال عن نفس الواقعة أو المسألة بيسر وسهولة 

محققا بذلك مقصد توحيد الفتوى والعمل بالحكام في الردن، ومن جانب آخر فإن حاجة 

المفتيين والباحثين في الدائرة إلى المصادر اللكترونية المتمثلة بالموسوعات والمكتبات 

الفقهية المحوسبة وسهولة البحث فيها عن أقوال علماء المذاهب الفقهية وأدلتهم للوصول 

وفي ذلك كله تسهيل لعمل المفتي  إلى القول الراجح في المسائل المعروضة على الدائرة، 

في البحث على حاجته من القوال الفقهية والدلة الشرعية في المسائل المعروضة عليه 

وتسريع لنجاز العمل والرد على المستفتين، يضاف إلى هذا كله اختصار الوقت على المفتي 

في مكتبه وتوثيق  الدائرة بدال من استقبالهم  في استقبال أسئلة المستفتين على موقع 

فإرسال السؤال على الموقع مباشرة يختصر وقت المفتي  اسئلتهم بالطريقة التقليدية، 

والمستفتي ويوثق السؤال الكترونيا ويرفع هذا السؤال مع إجابته على موقع الدائرة ويكون 

وطلبة العلم لمتابعة  متاحا للجمهور وللباحثين وهذا يكون سببا بإتاحة الفرصة للعلماء 

فتاوى دائرة الفتاء ومراجعتها والتأكد من صحتها وتسجيل المالحظات عليها 14.

ينظر : المصدر السابق  14
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المبحث الثاني: نماذج عملية من تطبيقات الرقمنة في دائرة اإلفتاء األردني:

قبل عرض نماذج تطبيقية على رقمنة الفتاوى في دائرة الفتاء الردني، نعرض لهم ما 

اشتمل عليه موقع الدائرة االلكتروني، ومنها بيان مهام دائرة الفتاء، وبيان منهج الفتوى في 

الدائرة، وذلك في مطلبين:

المطلب األول: مهام دائرة اإلفتاء، ومنهج الفتوى فيها:  أوال: مهام دائرة اإلفتاء كما 
حددها القانون: 15

الشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها.  .1

ا لحكام هذا القانون.
ً

إصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفق  .2

إعداد البحوث والدراسات السالمية الالزمة في المور المهمة والقضايا المستجدة.  .3

مة في 
َّ

إصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحك  .4

علوم الشريعة السالمية والدراسات المتعلقة بها.

الشريعة السالمية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون  التعاون مع علماء   .5

الفتاء.

تقديم الرأي والمشورة في المور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.  .6

ثانيا: منهج الفتوى المعتمد في دائرة اإلفتاء األردنية:16

المسائل الفقهية المعروضة على دائرة الفتاء كثيرة ومتنوعة ومتعلقة بجميع ميادين 

الحياة وممارسات البشر، والدائرة تعتمد في احكامها على مذهب الشافعية بشكل عام، وفي 

بعض المسائل تعتمد على الراجح من المذاهب الفقهية الثالثة المعتبرة: الحنفي والمالكي 

والحنبلي.

والتي  وهذه المذاهب الربعة قائمة على أسس متينة من مصادر التشريع المعتبرة، 

أهمها: الكتاب والسنة والجماع والقياس والمصالح المرسلة، واعتماد هذه المذاهب يحقق 

الكثير من الفوائد والتي أهمها بحسب تصريح الدائرة:

السالمة بين يدي الله عز وجل في موقف الحساب العظيم، فال نبدل وال نغير في دين   .1

الله ما لم يأذن به سبحانه.

https://www.aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=39#.YEmx7InXLIU : ينظر  15

ينظر : المصدر السابق .  16
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والتي كانت واحدة من  تحقيق الوسطية التي هي من قواعد الشريعة السالمية،   .2

ميزات الثروة الفقهية الهائلة.

السالمة من القوال المضطربة واآلراء الشاذة التي تسبب الخلل في الحياة الفكرية   .3

والعملية.

تحقيق انضباط الفتوى وتقليل الخالف -غير النافع- ما أمكن.  .4

مساعدة المفتين على معرفة الحكام الشرعية بأسهل طريق؛ فالعمر كله يضيق   .5

، فكان 
ً
 كامال

ً
عن المفتي إذا ما أراد أن يجتهد في جميع ما يعرض عليه من مسائل اجتهادا

الخذ عن الفقهاء السابقين هو الحل الذي ال غنى عنه.

 
ً
 ومنطلقا

ً
وقد وقع اختيار دائرة اإلفتاء العام على مذهب اإلمام الشافعي أساسا

للفتوى في بالدنا المباركة، وذلك لسببين اثنين17:

 في بالدنا عبر التاريخ، ومراعاة الغالب مقصد شرعي.
ً
: أنه المذهب الكثر انتشارا

ً
أوال

أنه مذهب وسطي جمع بين أصول مدرستي الحديث والرأي، وخرج باجتهادات  ثانياً: 
-وإن كان  وهذا السبب  في تحقيق مصالح المة وجمع كلمتها،   

ً
فقهية كانت وما زالت سببا

 في المذاهب الفقهية الخرى- إال أن مذهب المام الشافعي حاز قصب السبق فيه. 
ً
متحققا

بالفتوى على مذهب المام الشافعي ال يعني التقليد التام الجتهادات  والتزام دائرة الفتاء 

فقهاء المذهب، بل للدائرة رؤية متقدمة في طريقة االستفادة من جميع مفردات المذاهب 

الفقهية ضمن المعطيات اآلتية18 :

إذا تعلقت المسألة بنازلة جديدة من نوازل العصر غير منصوص عليها في اجتهادات   .1

الفقهاء، أو كانت من المسائل العامة التي تتعلق بالمجتمع كله أو المة كلها، سواء في مسائل 

أبحاث  للدائرة حينئذ من إعداد  فال بد  أو غيرها:  الطبية  النوازل  أو  المالية  المعامالت 

خاصة لدراسة المسألة في ضوء الدلة الشرعية والقواعد الفقهية والموازنة بين المصالح 

والمفاسد، تخلص من خاللها إلى حكم شرعي يعرض على (مجلس الفتاء) للبحث والتداول، 

ثم الوصول إلى قرار خاص بشأن تلك المسألة.

إذا كان اجتهاد المذهب الشافعي في مسألة معينة ال يناسب تغير الزمان والمكان   .2

والظروف المحيطة بسؤال المستفتي، كأن يؤدي إلى حرج شديد، أو مشقة بالغة، أو اختلفت 

أو استجد من المعلومات  الشافعية على ذلك االجتهاد،  العلة التي من أجلها نص فقهاء 

ففي جميع هذه الحاالت  والحقائق العلمية ما يدعو إلى إعادة البحث في االختيار الفقهي: 

القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية،  تقوم دائرة الفتاء بإعادة دراسة المسألة في ضوء 

ينظر : المصدر السابق .  17

ينظر : المصدر السابق .  18
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وتستفيد من اجتهادات جميع المذاهب السالمية للوصول إلى الحكم الشرعي القرب إلى 

مقاصد الشريعة.

فإن  كالنكاح والطالق والحضانة والميراث،  وأما في قضايا الحوال الشخصية،   .3

الدائرة تعتمد في الفتوى (قانون الحوال الشخصية الردني) وال تخرج عنه، وذلك حتى ال 

والقانون مستمد من اجتهادات  الشرعي في المملكة،  والقضاء  يحدث تضارب بين الفتاء 

وأقوال فقهاء المسلمين، تم اختيارها وفق أسس وضوابط شرعية، من قبل لجان مختصة. 

وهكذا يتعامل أصحاب الفضيلة المفتون مع المسائل الواردة إليهم من الجمهور عبر وسائل 

االتصال المتنوعة، ضمن سلسلة متدرجة وآلية متقنة، تبدأ بتحديد نوع المسألة الواردة 

وإن وقع  وتنتهي بوصول الجواب إلى السائل في أسرع وقت ممكن،  من النواع السابقة، 

 ،
ً
التأخير فإنما يقع بسبب الدراسة المفصلة التي تقوم بها الدائرة لعشرات المسائل يوميا

وإذا علم المفتي أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن كل كلمة يكتبها فإنه -وال شك- سيؤثر 

ل. والله الموفق.
ُّ

التأني والتمهل على العجلة والترج

المطلب الثاني: نماذج تطبيقية معاصرة من موقع دائرة اإلفتاء على رقمنة 
الفتاوى الصادرة عنها:19

االنموذج األول: الموضوع: ما يترتب على الخطأ في حساب زكاة
رقم الفتوى3602: /التاريخ 07-03-2021

التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه / نوع الفتوى: بحثية / المفتي: )لجنة 
اإلفتاء(

 من نسبة (2.5%)، 
ً
السؤال: أخطأت في حساب زكاة مالي، فحسبتها بنسبة (%5) بدال

وعلمت بذلك بعد توزيع مبلغ الزكاة، فماذا يترتب علي؟ وهل يمكن احتساب البلغ الزائد زكاة 

معجلة عن العام القادم؟

الجواب:

الحمد لله، والصالة والسالم على سيدنا رسول الله 

 أن يتحرى المزكي ويسأل العلماء حتى يخرج مقدار الزكاة الواجبة عليه 
ً
الواجب شرعا

{ ]النحل: 43[.
َ

ون
ُ

م
َ
ل

ْ
ع

َ
 ت

َ
 ال

ْ
م

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ِر ِإن

ْ
ك ِ

ّ
 الذ

َ
ل

ْ
ه

َ
وا أ

ُ
ل

َ
أ

ْ
اس

َ
دون زيادة أو نقصان؛ قال الله تعالى: }ف

 عن مقدار الزكاة الواجبة اعتبر من الصدقة 
ً
 زائدا

ً
وعلى ذلك فإذا أخرج المزكي مبلغا

ِليٌم{ ]البقرة: 158[، وليس 
َ
اِكٌر ع

َ
 ش

َ
ه

َّ
 الل

َّ
ِإن

َ
ًرا ف

ْ
ي

َ
 خ

َ
ع

َّ
و

َ
ط

َ
 ت

ْ
ن

َ
م

َ
التي يثاب عليها؛ قال الله تعالى: }و

https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=3599#. االردني  الفتاء  دائرة  موقع   : ينظر   19

YEm0TYnXLIU
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ن له عند دفع المال أن هذا من الزكاة؛ لن 
ّ
للمزكي الرجوع على المستحق للزكاة إال إذا بي

 
ً
التمليك قد حصل للمستحق؛ قال المام النووي رحمه الله: «لن الصدقة قد تقع فرضا

 بقاءه، 
ً
؛ كما لو أخرج زكاة ماله الغائب ظانا

ً
 وقعت تطوعا

ً
، فإذا لم تقع فرضا

ً
وقد تقع تطوعا

» ]المجموع شرح المهذب 6/ 183[.
ً
 فإنه يقع تطوعا

ً
فبان تالفا

المزكي كان قد   
ّ

لن اعتبار هذا المبلغ الزائد زكاة معجلة عن العام القادم؛   
ّ

وال يصح

نوى إخراج ذلك المبلغ عن السنة الفائتة، وتعجيل الزكاة عن السنة القادمة يحتاج إلى نية 

 زكاة كل سنة تعتبر عبادة مستقلة، فيجب تجديد النية لكل سنة سواء أخرجها في 
ّ

أخرى؛ لن

موعدها أم كانت معجلة.

المزكي لو وجبت عليه زكاة مال معين وأخرج عنه   
ّ

الشافعية على أن  فقهاء 
ّ

وقد نص

ن خطؤه -كأن تبين أن المال المعين تالف- لم يجزئه أن ينوي بزكاته 
ّ
المقدار الواجب، ثم تبي

130[: «وال يجب في النية تعيين  المدفوعة عن مال آخر يملكه؛ جاء في ]مغني المحتاج 2/ 

المال المخرج عنه عند الخراج؛ لن الغرض ال يختلف به كالكفارات، فلو ملك من الدراهم 

، ثم بان تلف 
ً
 عن محله، فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا

ً
 غائبا

ً
 ونصابا

ً
 حاضرا

ً
نصابا

؛ لنه لم ينو 
ً
الغائب فله المخرج عن الحاضر، ولو عين لم يقع عن غيره ولو بان المعين تالفا

ذلك الغير».

السنة  عن  معجلة  زكاة  بالخطأ  المزكي  دفعه  الذي  الزائد  المبلغ  يعتبر  فال  وعليه؛ 

ن له عند الدفع أن هذا المال من 
ّ
القادمة، ويصح له الرجوع على المستحق للزكاة إذا بي

الزكاة. والله تعالى أعلم.

االنموذج الثاني: حكم تعاقد شركات النقل مع أصحاب الشاحنات بعقد إجارة 

مواٍز20.

رقم الفتوى3601 :	التاريخ	02-03-2021	:

التصنيف: اإلجارة / نوع الفتوى: بحثية / المفتي: ) لجنة اإلفتاء(

السؤال: إذا قامت شركة بالتعاقد مع شركات النقل لنقل مادة معينة من مكان آلخر 

مقابل مبلغ عشرة دنانير للطن الواحد، فهل يجوز لهذه الشركات التعاقد مع أصحاب 

الشاحنات لنقل الادة مقابل مبلغ تسعة دنانير للطن الواحد، علما بأن الشركة ال تمانع هذا 

الجراء؟

ينظر : المصدر السابق.  20
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الجواب:

الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا 

يتبين من صورة السؤال أن العقد الذي يتم بين الشركة وبين شركات النقل هو عقد 

 محّل العقد نقل الادة إلى مكان معين.
ّ

إجارة عمل، وأن

 لألجير (شركات النقل) أن تتفق مع أجراء آخرين لها (أصحاب الشاحنات) 
ً
 شرعا

ّ
ويصح

بعقد إجارة مواٍز على نقل الواد التي اتفق على نقلها مع الستأجر (الشركة) ليحقق الربح عن 

طريق اختالف الثمن في العقدين؛ قال المام الكاساني رحمه هللا: «ولألجير أن يعمل بنفسه 

 العقد وقع على العمل، والنسان 
ّ

وأجرائه إذا لم يشترط عليه في العقد أن يعمل بيده؛ لن

 عمل أجرائه يقع له، فيصير كأنه عمل بنفسه، إال 
ّ

قد يعمل بنفسه وقد يعمل بغيره؛ ولن

 العقد وقع على عمل من شخص معين» ]بدائع الصنائع 
ّ

إذا شرط عليه عمله بنفسه؛ لن

.]208 /4

وعليه؛ فال حرج من قيام شركات النقل من االتفاق مع أصحاب الشاحنات على نقل 

ق الربح عن طريق اختالف الثمن في العقدين، بشرط أال تكون الشركة قد 
ّ

الواد ليحق

اشترطت على شركات النقل العمل بنفسها. وهللا تعالى أعلم.

االنموذج الثالث: حكم المرابحة في صناديق االئتمان في وزارة التنمية 

االجتماعية21.

رقم الفتوى552 :التاريخ:18-03-2010 

التصنيف :مسائل مالية معاصرة / نوع الفتوى :بحثية / اسم المفتي  :لجنة اإلفتاء 
ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

السؤال: ما حكم المرابحة في صناديق االئتمان في وزارة التنمية االجتماعية؟

الجواب:

الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا بعد االطالع على تعليمات إدارة 

صناديق االئتمان في وزارة التنمية االجتماعية ، تبين أن نظام الصناديق بحسب الادة: (14) 

ينص على اعتماد نظام الرابحة السالمية عند منح القروض من خالل صندوق االئتمان، 

 بضوابطه الشرعية 
ً
وبذلك ال يجوز تسليم مبالغ نقدية. وبيع الرابحة لآلمر بالشراء جائز شرعا

ينظر : المصدر السابق.  21
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وأما الحكم على آلية العمل في هذا الصندوق فال بد من تنظيم عقد بيع مرابحة لآلمر بالشراء 

بضوابطه الشرعية يحكم آلية العمل بين الصندوق والتعاملين معه ليتم الحكم عليه من 

الناحية الشرعية، وهللا تعالى أعلم.

االنموذج الرابع :حكم التصرف في حسابات التواصل االجتماعي بعد وفاة أصحابها22.

رقم الفتوى3599 :التاريخ 25-02-2021 :

التصنيف :منوعات / نوع الفتوى :بحثية / المفتي  :لجنة اإلفتاء

 من صفحات الصدقاء الذين توفاهم هللا تعالى يديرها ورثة 
ً
 أن عددا

ُ
السؤال:الحظت

 للخصوصية، وهل ثمة مشروعية ورخصة دينية لهذا 
ً
 ذلك انتهاكا

ّ
لهم من بعدهم، فهل يعد

االستحواذ؟

الجواب:

الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا 

ر، فال يجوز انتحال   شرعّي وأخالقّي وقانونّي مقرَّ
ٌ
عدم جواز انتحال شخصية الغير مبدأ

 كلَّ كالم أو فعل يحصل في الواقع ينسب 
َّ

شخصية التوفى، أو إلقاء الكالم على لسانه، فإن

 
َّ

ال
َ
إلى شخص قائله أو فاعله، وهذا الصل من أصول التكليف، يقول هللا سبحانه وتعالى: }أ

َرى{ ]النجم: 40-38[، 
ُ
 ي

َ
ف

ْ
و

َ
 س

ُ
ه

َ
ي

ْ
ع

َ
 س

َّ
ن

َ
أ

َ
ى* و

َ
ع

َ
ا س

َ
 م

َّ
اِن ِإال

َ
س

ْ
ن ِ

ْ
َس ِلإل

ْ
ي

َ
 ل

ْ
ن

َ
أ

َ
َرى* و

ْ
خ

ُ
 أ

َ
ر

ْ
 ِوز

ٌ
ة

َ
اِزر

َ
 و

ُ
ِزر

َ
ت

{ ]الدثر: 38[.
ٌ
ة

َ
ِهين َ

 ر
ْ

ت
َ
ب

َ
س

َ
ا ك

َ
ٍس ِبم

ْ
ف

َ
لُّ ن

ُ
ويقول هللا سبحانه: }ك

 الوقع التبعة عند وفاة صاحب الحساب، 
ُ
 مراعاته في هذه السألة سياسة

ُ
ا يجدر

ّ
ومم

، بشرط أن ال 
ً
فإن كان يسمح بانتقال إدارة الحساب إلى آخرين فال حرج في ذلك شرعا

ى، وأن ال يستأثر أحد الورثة بإدارة الحساب، 
ّ
يكون بصفٍة تتضمن انتحال شخصية التوف

 في إدارة 
ً
 إذا كان تصرفه يضّر باآلخرين، وبشرط االلتزام بالحكام الشرعية كافة

ً
خصوصا

الحساب، ومراعاة اآلداب العامة والخالق، والعالن عن وفاة صاحب الحساب الصلي وأن 

إدارة الحساب انتقلت إلى غيره.

وأما إن كانت سياسة الوقع ال تسمح بانتقال إدارة الحساب فذلك يحسم المر، فال 

يجوز االحتيال لالحتفاظ بالحساب بعد وفاة صاحبه.

والحسابات  جهة،  من  الشخصية  الحسابات  بين  الحكام  هذه  في   
ُ
التفرقة وينبغي 

 أو قابلة لالنتفاع 
ً
 ماليا

ً
 دخال

ّ
ـة ذات القيمة أو التي تملك حقوق تأليف أو ابتكار وتدر

َّ
التجاري

ينظر : المصدر السابق.  22
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الالّي بمحتواها، فهذه الخيرة تكون بمثابة الرث الشرعّي الذي يؤول إلى الورثة بحسب 

، وله قيمة مادية في االجتهاد 
ً
 شرعا

ٌ
 مصون

ّ
ة، لن االسم التجارّي حق

ّ
الحصص الشرعي

 برقم 43 (5/ 5) بشأن الحقوق 
ً
الفقهّي العاصر، وقد أصدر مجمع الفقه السالمي قرارا

: االسم التجاري، والعنوان التجاري، والعالمة التجارية، والتأليف 
ً
العنوية، جاء فيه: «أوال

واالختراع أو االبتكار، هي حقوق خاصة لصحابها، أصبح لها في العرف العاصر قيمة مالية 

، فال يجوز االعتداء عليها».
ً
معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا

 النسان له شخصيته االعتبارية الخاصة به حال حياته وبعد وفاته، وهذا 
ّ

وعليه؛ فإن

 أخالقّي نابع من مسؤولية النسان تجاه اآلخرين، 
ٌ
، وااللتزام به التزام

ً
 وقانونا

ً
ر شرعا مبدأ مقرَّ

 في حساب التوفى على مواقع التواصل االجتماعي وغيرها، وال 
ٌ

فالصل أن ال يتصرف أحد

يجوز مخالفة هذا الصل إال في ظروف محددة ومنضبطة بما ال يخّل بالصل القّرر، وبشرط 

أن ال يكون في ذلك إضرار باآلخرين. وهللا تعالى أعلم.

الخاتمة

بعد هذا العرض الذي قدمناه عن أثر الرقمنة في تسهيل عمل الفتي وضبط الفتاوى 

وتوثيقها - دائرة الفتاء الردني أنموذجا نشير إلى جملة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

والتي أهمها:

الرقمنة هي: هي عملية يتم خاللها استبدال البيانات الكتوبة بالطريقة اليدوية   .1

على الوراق، وتحويلها إلى النظام الرقمي اللكتروني عبر النترنت، فهي تعني التحول من 

الساليب التقليدية العهود بها إلى نظم الحفظ اللكترونية.

حاجة الفتي إلى الرقمنة تبرز في أمرين الول مصادر الفتوى، والثاني في أرشفة   .2

الفتاوى الصادرة عن دائرة الفتاء وحفظها، وهي أداة مهمة من أدوات توحيد الفتوى في 

الجتمع الردني.

الحكام  بيان  خدمة  تقديم  في  الفتي  عمل  تسهل  معاصرة  وسيلة  الرقمنة   .3

للمستفتين، وتساعد العلماء والباحثين في مراجعة الفتاوى الصادرة عن دائرة الفتاء.

الدائرة  موقع  على  وموجودة  جدا  كثيرة  الفتاء  دائرة  عمل  في  الرقمنة  نماذج   .4

االلكتروني، وقد ذكرت عددا منها لبيان كيفية عمل الفتي على هذا الوقع.

قائمة المراجع والمصادر

• إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، العجم الوسيط ، تحقيق: 

مجمع اللغة العربية، دار الدعوة.



DI��I�TALLEŞME VE FIKIH I�LI�ŞKI�SI� BAG� LAMINDA GU� NCEL MESELELER 

<Bölüm Numarası><Akan U� stbilgi> 

607

• ابن سيده ،علي بن إسماعيل بن سيده ، الحكم والحيط العظم ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 

دار الكتب العلمية، ط1، 2000م .

• ابن سيده ، علي بن إسماعيل بن سيده ، الخصص ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1،1996م.

• ابن منظور ،لسان العرب .

اق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، 
ّ

د بن عبد الرز
ّ

د بن محم
ّ

بيدي ، محم
َّ

• ومرت�سى الز

دار الهداية، مصر.

• الديلمي ، عبد الوهاب الديلمي ، ضوابط الفتوى في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح 

،بحث نشر في مجلة مجمع الفقه السالمي.

• الصاوي ،أحمد بن محمد الصاوي (ت: 1241هـ)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير.

• الشحود، علي بن نايف الشحود، الخالصة في فقه القليات.

• مياره ،محمد بن أحمد الفا�سي ميارة ( ت: 1072هـ )، شرح ميارة.

• مجلة مجمع الفقه السالمي .
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ثانوية شريف محمد أمزيان بالغرب

Muhammed Amazyan Lisesi-Fas

Özet1

Müslüman, yaşantısı Rabbinin rızasına uygun olsun diye I�slam dinini 
genel ve özel hayatında davranışlarıyla yaşamaya gayret eder. Eğer ki bir 
hükmü açık olarak Kur’ân ve sünnette bulursa ona uyar, aksi takdirde, 
Cenab-ı Hakk’ın hükümlerini öğrenmek için işinde ehil olana ve fetva 
ehline sorar.

Bununla birlikte müftü, fetva isteyen kişiye yardımcı olur. Bu soru 
genel meselelerden, maslahat ve mefsedet arasında dengeli ve makasıd-ı 
şeriaya uygun olursa bu durumda Müftü fetvayı verirken daha rahat olur 
ve fetvası çoğunlukla hatadan uzak ve doğruya yakın olur.

Ancak fetvalar canlı yayında veya fetva amacıyla kurulmuş medya 
kanallarında olursa, burada durum daha tehlikeli bir hal alır. O� zellikle bu 
fetva, gerçekleşmiş bir olayla ilgili özel içtihat gerektiren, konuyla ilgili 
tam ve muteber bilgi gerektiren bir fetvaysa bu zorluk daha da artar. Bu 
durumda yanlış yapma olasılığı yükselir ve hatalar baş gösterir. O� yle ki 
Şeriatın merhameti bazen nesilleri ve ekinleri fesada uğratan bir felakete 
dönüşebilir. Her ülkenin kendi gelenekleri, kültürü, ekonomik ve sosyal 
koşulları vardır. Müftü, fetva verirken bunları göz önünde bulundurmalı 
ve Cenabı Allah’ın dinine fıkhına ve güncele vakıf olmalıdır.

1 Tercüme edip derleyen: O� ğr. Gör. Hamit MEMUR

االفتاء اإللكتروني بين عموم األحكام وخصوصية األحوال

HALLERİN ÖZEL, HÜKMÜN  
GENEL OLDUĞU DURUMLARDA  

DİJİTAL ORTAMDA FETVA
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Bu sebeple Müftü, gerek Temel I�slami Bilimlerinin iki ana kaynağı 
olan ve Allah’ın genel hitabı olan Kur’ân ve Sünnet, gerekse de fetva kural-
larının uzmanı olmalıdır. Ancak fetva genel bir konu hakkında olunca 
fetva koşulları daha kolaydır ve yayında görüntülenmesinde herhangi bir 
sorun yoktur. Fakat özel fetva konuları olunca burada fetva isteyen kişi, 
zaman ve zemin farkı olduğu için olay daha derin ve zor olabilmektedir.

Görünen o ki; Müftünün ilmi mertebesini belirleyen ve onu Mutlak 
müçtehit vb. yapan, fetvanın gerekli ilmi kurallara uygunluk noktasında 
içtihatla uyum içerisinde oluşudur.

Ancak Fetva ile içtihat arasındaki fark usul âlimlerinin usul ders-
lerinde belirttikleri gibi içtihadın aksine fetvada şart koşulan adalet ve 
takvadır. Çünkü içtihat fasık ve kâfirden de sudur edebilir bu mümkündür.

Bu kurallar şu şekilde özetlenebilir:

Arap diline hâkim olması, Hadis ve rivayet bilgisi olması, güncele 
vakıf olması, usulü fıkıh bilgisi olmalı. Genel fetva, geçmiş bilgilere sahip 
olmayı gerektirir. O� zel fetvalara gelince ister doğrudan ister televizyon 
kanaları aracılığıyla olsun, mutlak müçtehit olabilmesi için bu ilimleri 
tam anlamıyla kavraması gerekir.

Bu durum I�lkinden daha kapsamlı ve daha derindir, bu noktaya 
ulaşmış kişilere Rabbanı�, Hekim ve ilimde derinleşenler denir. Onlar 
küçük ayrıntılara büyükten daha çok dikkat ederler, hiçbir soruyu araştır-
madan cevap vermezler, bu konuyla ilgili İmam Şatibi şöyle buyurdular:

‘’Bu mertebeye sahip olan kişiye rabbani, hâkim, âlim, fıkıhçı ve 
akil ismi verilir; çünkü bunlar ilmin ince ayrıntılarını genelden önce 
araştırırlar… Yine bunlar küçük ayrıntıları araştırmadan sorulara cevap 
vermezler’’2 . Bu noktada Onların önderi, Yüce Allah’ın verdiği nurla 
ashabını tanıyan, o nurla Allah’ın hükümlerini onlara beyan eden ve 
sordukları sorulara o nurla cevap veren Peygamberimizdir. Allahlın salat 
ve selamı onun üzerine olsun.

Yine aynı şekilde Peygamber efendimizin makamını temsil eden 
müftü, peygamber efendimizin yaptığı gibi fetvayı kişinin durumuna göre 
vermesi gerekir. Bu da makasıd-ı şeria ve güncel fıkıh noktasında uzman 
olmayı gerektirir.

2 Şatibi el-muvafakat 5/233.
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I�şte bu durumdan ötürü yayında fetvanın tehlikesi meydana gelir. 
Sadece fıkıh ilmine vakıf olmak yetmez, bununla beraber güncele de 
vakıf olmak gerekir. Çünkü yayında güncele vakıf olmamak; anlık cevap 
vermek, zorluk ve risk gerektiren bir durumdur. Bir doktor, hasta yokken 
nasıl teşhis edip gereken ilacı verebilir. Bedenler için risk nasılsa dinler 
için de aynıdır.

Bunlar için örnekler:

Zekât konusu, ayni olarak mı vermesi gerekir nakit olarak mı vermesi 
gerekir? Yine ayni şekilde azimet ve ruhsat meselesine gelince, ruhsat için 
ölçü; araştırarak mı hükmü öğrenmek gerekir yoksa müftüye mi sorulur. 
Müftüye sorulunca yayında mezheplerin ihtilaflarıyla birlikte nasıl yanıt-
laması gerekir?

Tüm bu ve bunun gibi sorularda, müftünün sözlerinin geçerli, yararlı 
ve şeriata uygun olabilmesi için, müftünün güncel fıkhı kavramış olması 
gerekir.

Bu nedenle denilebilir ki özel fetvada evla olan, fetva isteyen kişinin 
beldesine örfüne âdetine hâkim olmaktır.

مقدمة

الحمد هلل رب العالين والصالة والسالم على أشرف الرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه الطيبين الطاهرين.

يحرص السلم على استحضار الدين السالمي في تسيير وتوجيه حياته العامة والخاصة، 

ليكون سلوكه وهواه موافقا لا ير�سي ربه، فإذا وجد الحكم صريحا في القرآن أو السنة أخذ 

به، وإال رجع إلى أهل االختصاص والفتاء الوقعين عن رب العالين، لعرفة حكم هللا في نازلته.

إال أن الفتي قد يكون بمعية الستفتي، فيجيبه عن مسألته خصوصا إذا كان السؤال 

من القضايا والحكام العامة، وحتى لو كانت السألة خاصة تراعي أحوال السائل، وتستدعي 

ومقاصد  الآل  لفقه  استحضارا  والفاسد،  الصالح  بين  الوازنة  على  ينبني  خاصا،  فقها 

الشريعة، فإن الفتي يكون في سعة من أمره، وستكون فتواه في الغالب موافقة للصواب، 

وبعيدة عن الخطأ والزلل.

أما إذا كانت الفتوى عبر الهواء، وعبر القنوات العالمية الخاصة بهذا الغرض، فالمر 

أصعب وأخطر، خصوصا إذا كانت الفتوى واقعة عين تحتاج إلى فقه خاص، حيث يحتاج 

فيتسع مجال الغامرة  الفتي إلى معرفة الكثير من التوضيحات الخاصة بالنازلة وبمحلها. 

والخاطرة، ويلوح الخطأ والزلل في الفق، وربما تحولت رحمة الشريعة وسعتها ومصالحها، 
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إلى مفاسد عظيمة تهلك الحرث والنسل. فالشكال ليس في الفتوى الثيرية، بل في الجهالة 

االقتصادية  وأوضاعه  وثقافته  أعرافه  بلد  فلكل  تنزيله.  قبل  الحكم  بمحل  الخاصة 

واالجتماعية، التي يتعين على الفتي اعتبارها في النظر واالفتاء. لهذا كان من شرط الفتاء في 

دين هللا تعالى الفقه في الدين والعلم بالواقع.

وكان الهدف من هذا البحث:

أسس وضوابط هذا  وإحياء  في دين هللا تعالى،  إعادة االعتبار لصناعة االفتاء    —

النظر، مع مرعاة تغير الزمان والكان والنسان، جمعا بين فقه النص وفقه الواقع.

—  التمييز بين الحكام العامة التي ال تتغير بتغير الزمان والكان، وتكون عابرة لحدود 

الزمان والكان، والحكام الخاصة التي تخضع للتطوير والتجديد، ومراعاة أحوال الفتى.

—  معرفة شروط االفتاء عند السلف والخلف.

وقد اعتمدت في عرض قضايا هذا الوضوع على مبحثين:

البحث الول: االفتاء العام

البحث الثاني: االفتاء الخاص.

المبحث األول: اإلفتاء العام

الفتاء في الشريعة السالمية مرتبط باالجتهاد، بل يعد ثمرته، فال يتوصل إلى الحكام 

النظر  في  الوسع  استفراغ  بعد  إال  ومعاده،  معاشه  أمور  في  للمكلف  الوجهة  الشرعية 

واالستنباط، والذي يقوم بهذه الهمة هو الجتهد الذي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من 

الشروط، ليكون قوله ونظره معتبرا. والظاهر أن شروط االفتاء العام أخف من شروط 

الفتاء الخاص، فهو أشبه ما يكون بأحكام عامة توصل إليها أهل االختصاص والصناعة 

في الدرس الصولي وغيرهم. هذه الحكام يفتى بها عموم الكلفين مع مراعاة تنوع الذاهب 

واختالفها.

المطلب األول : مفهوم الفتوى وعالقتها باالجتهاد

أـ ــ مفهوم الفتوى
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من هذا العنى يظهر بأن الفتيا هي بيان حكم هللا في قضية معينة بيانا قطعيا أو ظنيا، 

يقوم بها موقع عن هللا يسمى الفتي، هذه الفتوى موجهة إلى من سأله وهو الستفتي. وقد 

تكون الفتوى صادرة ابتداء من غير سؤال، حيث يرى العالم بأن شبهة ما تحتاج إلى بيان، 

فيفتي في توضيح حكم هللا فيها. إال أن الغالب على الفتاء أنه صادر عن سؤال.

بـ ـ عالقة الفتوى باالجتهاد

الظاهر أن الفتوى تتفق مع االجتهاد في ضرورة استحضار الضوابط العلمية الالزمة، 

التي تعصم الناظر من الوقوع في الزلل والهوى والتشهي، هذه الضوابط هي التي تحكم على 

مرتبة هذا الفتي، فقد تجعله مجتهدا مطلقا متمكنا، وقد يكون غير ذلك. وال شك بأن المر 

يتطلب استفراغ الجهد والوسع من أجل إدراك حكم هللا قطعا أو ظنا.

إال أبرز فرق بينهما كما وضح ذلك أهل االختصاص في الدرس الصولي، يتجلى في كون 

الفتوى تشترط فيها العدالة والورع، بخالف االجتهاد، حيث يجوز االجتهاد من الفاسق 

اِد في الشريعة من الكافر النكر 
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الممطلب الثاني: ضوابط الفتوى العامة

إن التصدر لإلفتاء ال بد أن يكون على دراية معتبرة بفقه الحكام الشرعية قرآنا وسنة، 

وإال كان كالمه مبنيا على الهوى والتشهي، مخالفا للصواب إذا أفتى به كان ضاال مضال. وليس 

والتوقيع عن هللا ورسوله  بل القصد أن النظر والفتاء  بالرأي مذموما،  العنى أن الفتاء 

اعتماد على كليات الشريعة  إذا كان مبنيا على الرأي السدد بالشرع تصريحا أو تلميحا، 

ومقاصدها، فهو مقبول ومعتبر.

إذا كان النظر خاصا بالفتوى العامة التي  لكن هذه الضوابط فيها تخفيف ومرونة، 

ال تتغير أحكامها بتغير الزمان والكان والنسان، بل يجوز التقليد فيها، سواء عرضت على 

فالمر أشبه ما يكون بنقل أحكام شرعية  الثيرية،  أو عبر قنوات الفتاء  السائل مباشرةـ، 

- الموافقات 5 / 48ـ  49.  5

- المستصفى 342/1.  6
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مع الخذ بعين  خاصة بأمور العبادات والعادات والعامالت والجنايات،  لعموم الكلفين، 

االعتبار آراء الذهب العتمد في كل بلد.

والظاهر أن جل السئلة الثيرية الصادرة من الستفتين، تنحو في هذا االتجاه. وأجوبتها 

في الغالب تكون من العلوم من الدين ضرورة. فليس كل من اعتلى كر�سي الفتاء بلغ درجة 

الحسان في ضوابط الفتوى، بل قد يكون مجتهدا مطلقا قد حاز أوصافا علمية متنوعة، 

رواية ودراية ـــ وهذا عزيز الوجود ـــ وقد يكون غير ذلك، وهو الغالب، إذ تجد أهله دون الرتبة 

الولى في الوصاف والشروط. ويمكن القول بأن ضوابط الفتاء العام كاآلتي:

العلم باللغة العربية: والعنى العلوم منها ضرورة، لن الشريعة منزلة بلسان عربي مبين، 
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 ِبال

ُ
ق

َّ
ل

َ
ع

َ
ت

َ
ِذي ي

َّ
 ال

َ
ر

ْ
د

َ
ق

ْ
 ِفيِه ... ال

ُ
ِفيف

ْ
خ

َّ
الت

َ
ِة»(8). « و

َ
اي

َ
ه ِ
ّ
 الن

َ
ة

َ
ج َ

ر
َ
 د

ْ
غ

ُ
ل

ْ
ب

َ
 ي

ْ
م

َ
 ل

ُ
ط ِ

ّ
س

َ
و

َ
ت
ُ ْ
ال

َ
و

ِبِه   
ُ

َهم
ْ

ف
ُ
ِذي ي

َّ
ال  

َ
ر

ْ
د

َ
ق

ْ
ِني ال

ْ
ع

َ
أ  ...  

ُ
ه

ْ
ِمن اِصِد 

َ
ق

َ ْ
ال اِئِق 

َ
ق

َ
ح ِك  ْ

ر
َ
د

َ
و اِب 

َ
ِخط

ْ
ال  

ِ
اِقع

َ
و

َ
ى م

َ
ل

َ
ع ِلي ِبِه 

ْ
و

َ
ت

ْ
س

َ
ي

َ
و

ِلِه 
َ

م
ْ

ج
ُ

م
َ

و اِهِرِه 
َ
ظ

َ
و ِم 

َ
ال

َ
ك

ْ
ال  

ِ
ِريح

َ
ص  

َ
ن

ْ
ي
َ
ب  

ُ
ز ِ

ّ
ي

َ
م

ُ
ي  ٍ

ّ
د

َ
ح ى 

َ
إل اِل 

َ
م

ْ
ِتع

ْ
ااِلس ِفي   

ْ
ُهم

ُ
ت

َ
اد

َ
ع

َ
و َرِب 

َ
ع

ْ
ال  

ُ
اب

َ
ِخط

ِنِه 
ْ

ح
َ

ل
َ

 و
ُ
اه

َ
و

ْ
ح

َ
ف

َ
ِه و ِ

ّ
ص

َ
ن

َ
ِدِه و

َّ
ي

َ
ق

ُ
م

َ
ِقِه و

َ
ل
ْ
ط

ُ
م

َ
اِبِهِه و

َ
ش

َ
ت

ُ
م

َ
ِمِه و

َ
ك

ْ
ح

ُ
م

َ
ِه و ِ

ّ
اص

َ
خ

َ
ِه و ِ

ّ
ام

َ
ع

َ
اِزِه و

َ
ج

َ
م

َ
ِتِه و

َ
ِقيق

َ
ح

َ
و

ُهوِمِه»(9).
ْ

ف
َ

م
َ

و

العلم بالحديث: والعنى العلوم من الحديث رواية، كالعلم بمصطلح الحديث والجرح 

والتعديل وهلم جرا. والتخفيف فيه أن يكون على دراية بهذه الصناعة فيما يتعلق بالعلوم 

منها ضرورة. وال يشترط فيه أن يكون من أهل الصناعة، إذ يجوز أخذ ذلك تقليدا من أهل 

االختصاص.

العلم بأصول الفقه: وهو العمدة في هذا الحل، حيث يتعين على الفتي أن يكون على 

كما يستطيع  فيدرك منطوق الكالم ومفهومه،  دراية بطرق دالالت اللفاظ على العاني، 

التمييز بين النص والظاهر والجمل والبين والعام والخاص وهلم جرا.

وتخفيف الخفف أن ااشتراط هذه الضوابط ال يعني الحاطة بكل مباحثها، بل على 

وهذا على مذهب من يجوز  الجتهد أن إدراك الحكام الخاصة بقضيته ومسألته فقط. 

َس 
ْ
ي

َ
ل

َ
تجزئ االجتهاد، أي يمكن للمجتهد أن يجتهد فيفتي فيما يعلم. قال الغزالي رحمه هللا: « و

اِم 
َ
ك

ْ
ح

َ ْ
ِض ال

ْ
ع

َ
اِد ِفي ب

َ
ِته

ْ
ِصِب ااِلج

ْ
ن

َ
اِلِم ِبم

َ
ع

ْ
 ِلل

َ
ال

َ
ق

ُ
 ي

ْ
ن

َ
 أ

ُ
وز

ُ
ج

َ
ْل ي

َ
، ب

ُ
أ
َّ

ز
َ

ج
َ
ت

َ
 ي

َ
ا ال

ً
ِصب

ْ
ن

َ
ِدي م

ْ
 ِعن

ُ
اد

َ
ِته

ْ
ااِلج

- الشاطبي الموافقات 5/ 53  8

- المستصفى 1/ 344.  9
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ٍض»(10). وهذا بخالف الجتهد الطلق الذي سنفرده بالنظر في البحث الثاني بحول 
ْ
ع

َ
ب  

َ
ون

ُ
د

هللا وقوته.

فال حرج على الفتي بعد استحضار هذه االعتبارات العلمية تقديم الفتوى لعموم الناس 

بشكل مباشر أو عبر الهواء. شريطة أن يكون هذا االفتاء مرتبطا بالحكام الثابتة للشريعة 

التي ال تقبل التجديد والتغيير، أخذا بعين االعتبار قول الذهب العتبر في هذه  السالمية، 

السألة.

المبحث الثاني: ضوابط الفتوى الخاصة

إن الفتاء في دين هللا تعالى أمر بالغ الخطورة، لنه توقيع عن هللا عز وجل، ومعلوم أن 

يبينون للناس أحكام الحالل والحرام في أمور  أرباب هذه الصناعة يعتبرون ورثة النبياء، 

معاشهم ومعادهم، سواء فيما تعلق بالعلوم من الدين ضرورة أو فيما استجد من الحكام 

والنوازل.

وإذا كان البحث الول خاصا بالفتوى العامة، فإن هذا البحث سيكون محال للنظر في 

الفتوى الخاصة، التي تراعي قضايا العيان واختالف الزمان والكان. فهو نظر وتحقيق علمي 

أدق وأعمق من النظر الول، يلقب أهله بالخبراء والربانيين والحكماء، الذين يربون بصغار 

العلم قبل كباره، وال يجيبون عن السؤاالت إال بعد النظر في الآالت، قال المام الشاطبي: 

؛ 
َ

اِقل
َ
ع

ْ
ال

َ
، و

َ
ِقيه

َ
ف

ْ
ال

َ
، و

َ
اِلم

َ
ع

ْ
ال

َ
ِم و

ْ
ِعل

ْ
 ِفي ال

َ
اِسخ الرَّ

َ
، و

َ
ِكيم

َ
ح

ْ
ال

َ
، و اِنيَّ

َّ
ب ِة: الرَّ

َ
ب

َ
ْرت

َ ْ
ِذِه ال

َ
اِحُب ه

َ
ى ص

َّ
م

َ
س

ُ
ي

َ
و

ِت.(11)
َ

اال
َ

ؤ
ُّ

ِن الس
َ
اِب ع

َ
و

َ
ج

ْ
 ال

َ
ل

ْ
ب

َ
ِت ق

َ
آال

َ ْ
اِظٌر ِفي ال

َ
 ن

ُ
ه

َّ
ن

َ
اِرِه ... و أ

َ
 ِكب

َ
ل

ْ
ب

َ
ِم ق

ْ
ِعل

ْ
اِر ال

َ
ى ِبِصغ

َّ
َرب

ُ
 ي

ُ
ه

َّ
ن
َ
ِل

فالفتي هنا على درجة عالية من العلم والعرفة والورع، تؤهله للقيام بهذا الدور التربوي 

والحضاري في المة، فهو شبيه بصانع الخفاف، والفتي الول شيبه ببائع الخفاف. فالثاني 

يصنع لكل واحد ما يوافقه، أما الول فبالرغم من بضاعته الكثيرة، فقد يأتيه من ال يجد في 

 ِفي 
ُ

ِجد
َ
 ي

َ
ٍم ال

َ
د

َ
 ِبق

ٌ
ان

َ
س

ْ
ِتيِه ِإن

ْ
أ

َ
ي

َ
 س

ٌ
ِثيَرة

َ
 ك

ٌ
اف

َ
 ِخف

ُ
ه

َ
د

ْ
ِذي ِعن

َّ
خفافه ما يصلح له، قال ابن رشد: « ال

ا 
ًّ

ف
ُ

ٍم خ
َ

د
َ
ّلِ ق

ُ
 ِلك

ُ
ع

َ
ن

ْ
ص

َ
ِذي ي

َّ
 ال

َ
و

ُ
ه

َ
، و

ً
ة َ
ُرور

َ
اِف ض

َ
ِخف

ْ
 ال

ِ
اِنع

َ
ى ص

َ
 ِإل

ُ
أ

َ
ج

ْ
ل

َ
ي

َ
ِمِه، ف

َ
د

َ
 ِلق

ُ
ح

ُ
ل

ْ
ص

َ
ا ي

َ
اِفِه م

َ
ِخف

ِت».(12)
ْ
ق

َ
و

ْ
ا ال

َ
ذ

َ
َهِة ِفي ه ِ

ّ
ق

َ
ف

َ
ت
ُ ْ
ِر ال

َ
ث

ْ
ك

َ
اُل أ

َ
 ِمث

َ
و

ُ
ا ه

َ
َهذ

َ
، ف

ُ
ه

ُ
اِفق

َ
و

ُ
ي

فقد وهبه هللا نورا يعرف به أصحابه،  وقدوتنا في ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم، 

فكان يبين لهم أحكام هللا، ويجيب كل سائل بحسب ما يصلح له، فيكلف الصحابي بالهمة 

- المستصفى 1/ 345.  10

- الموافقات 5/ 233.  11

- ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/ 211.  12
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التي يمنعها عن غيره، من غير قدح أو تنقيص، ومرد النظر إلى هو مراعاة واستحضار اختالف 

أحوالهم وطبائعهم.

فهذا النظر من الفتاء واالجتهاد يعز وجوده بيننا، بل يمكن أن ينقطع فيتخذ الناس 

 
ُ

ت
ْ
ِمع

َ
: س  

َ
ال

َ
ق  ، اِص 

َ
ع

ْ
ال ِن 

ْ
ِرو ب

ْ
م

َ
ع ِن 

ْ
ب ِه 

َّ
الل ِد 

ْ
ب

َ
ع  

ْ
رؤوسا جهاال إذا أفتوا ضلوا وأضلوا، فعن

اِد ، 
َ
ِعب

ْ
 ال

َ
 ِمن

ُ
ه

ُ
ِزع

َ
ت
ْ
ن

َ
ا ي

ً
اع

َ
ِتز

ْ
 ان

َ
م

ْ
ِعل

ْ
 ال

ُ
ِبض

ْ
ق

َ
 ي

َ
 ال

َ
ه

َّ
 الل

َّ
وُل : « ِإن

ُ
ق

َ
 ، ي

َ
م

َّ
ل

َ
س

َ
ِه و

ْ
ي

َ
ل

َ
 ع

ُ
ه

َّ
ى الل

َّ
ل

َ
ِه ص

َّ
 الل

َ
ول

ُ
س َ

ر

وا 
ُ
ِئل

ُ
س

َ
 ، ف

ً
اال هَّ

ُ
ا ج

ً
وس

ُ
ء

ُ
اُس ر

َّ
 الن

َ
ذ

َ
خ

َّ
ا ات

ً
اِل

َ
ِق ع

ْ
ب

ُ
 ي

ْ
م

َ
ا ل

َ
ى ِإذ

َّ
ت

َ
اِء ، ح

َ
م

َ
ل

ُ
ع

ْ
ِض ال

ْ
ب

َ
 ِبق

َ
م

ْ
ِعل

ْ
 ال

ُ
ِبض

ْ
ق

َ
 ي

ْ
ِكن

َ
ل

َ
و

وا «.(13)
ُّ
ل

َ
ض

َ
أ

َ
وا و

ُّ
ل

َ
ض

َ
ٍم ف

ْ
ِر ِعل

ْ
ي
َ
ا ِبغ

ْ
و

َ
ت

ْ
ف

َ
أ

َ
ف

الطلب الول: ضوابط الفتاء الثيري الخاص بقضايا العيان

هذا النوع من االفتاء أعمق وأدق من النوع الول، لذا يلزم أهله أن يكونوا على دراية 

يلزم التعمق والتخصص في هذه  فبالضافة إلى ما سبق ذكره،  أوسع بضوابط الفتوى. 

الضوابط، من أجل بلوغ درجة الحسان فيها، حتى يصير أصحابها من أهل االجتهاد الطلق 

إن أمكن.

وبالضافة إلى ما سبق يتعين على الفتي أن يكون دراية بما يلي:

العلم بأحوال الستفتي: بمعنى أن يكون خبيرا به يصف له ما يليق به، وما يصلح أمور 

معاشه ومعاده، مراعاة لحواله وزمانه ومكانه، فرب عمل صالح مطلوب شرعا، قد يكون 

بينما هو نفسه يكون مفسدة آلخرين، فهو نور يقذفه هللا تعالى  مصلحة لبعض الكلفين، 

في قلوب أصفيائه الخلص من أوليائه، فيعكسونه لعباده توجيها وإرشادا عن طريق وضع 

الكلف الناسب في الكان الناسب، فال يتعاملون مع الناس كأنهم مالئكة، بل على أساس 

أنهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في السواق، فيدركون مواطن القوة والضعف ومداخل 

الهوى في نفوسهم، فيصفون لكل مكلف ما يصلح له.

وأحسب أن الفتوى الثيرية يصعب معها تحقيق هذا العنى، لن الفتي يتلقى اتصاال 

هاتفيا من سائل ال يعلم عنه في الغالب إال السم والبلد، وقد يتجاوز عن هذا المر لو كانت 

تستدعي  فالفتوى هنا خاصة،  أو بمعلوم من الدين ضرورة،  السألة خاصة بحكم عام، 

جوابا خاصا، بعد دراية عميقة بحال السائل، وإال كانت النتائج عكسية.

الفقه  أصول  علم  من  جزء  القاصد  أن  صحيح  الشريعة:  بمقاصد  الدقيق  العلم 

للمفتي،  بالنسبة  ذلك  ضرورة  إلى  قبل  أشرنا  وقد  االختصاص،  أهل  من  الحققين  عند 

توجيه  في  وأسرارها  لطائفها  بعض  إلى  التنبيه  محاولة  هو  اآلن،  بالذكر  تخصيصها  لكن 

عملية الفتوى. فهي الصناعة التي تهتم بمنهجية الترجيح الصلحي بين الضروري والحاجي 

ُ
م

ْ
 الِعل

ُ
ض

َ
ب

ْ
ق

ُ
 ي

َ
ف

ْ
ي

َ
اٌب: ك

َ
- صحيح البخاري، ب  13
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والتحسيني حالة التعارض، ومن قواعدها كذلك فقه الآل وما يترتب عنه من أحكام، فقد 

يصير المر نهيا والنهي أمرا، اعتبارا للمآل وموازنة بين الصالح والفاسد، والفتي السدد بهذا 

العلم، بعيد عن الزلل والهوى والتشهي في الغالب. بل ربما دفع هذا الفتي إلى رفض الفتوى 

الفضائية، إذا لم يكن على دراية معتبرة بحال السائل كأنه يعيش معه.

وليس غريبا أن يجعل المام الشاطبي شروط االجتهاد محصورة في أمرين أحدهما: فهم 

مقاصد الشريعة والثاني: التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها(14).

فقه الواقع: على الفتي فقه واقع الستفتي، من جهة الزمان والكان، إذ الفتوى الخاصة 

تتغير بتغير الزمان والكان والشخاص، فالفتي الحصيف عقله مع الشرع وعينه على الواقع، 

فالفتوى التي تقال في الشرق ربما ال تصلح في الغرب،  فهذا هو السمى بتحقيق الناط. 

والعكس صحيح.

المطلب الثاني: مساوئ الفتوى الفضائية

إذا كان االفتاء الثيري في مسألة عامة، ال تتغير بتغير الزمان والكان، فهذا أمر محمود 

أما إذا كانت الفتوى من النوازل الرتبطة  يبين للناس أحكام هللا في أمور دينهم ودنياهم. 

عبر القنوات الفضائية يوقع في الخطأ والزلل على  فأحسب أن الفتاء  بقضايا العيان، 

خصوصا إذا علمنا بأن جل البلدان  فهي فتاوى مفاسدها أكبر من مصالحها،  الراجح، 

تعتمد على مذهب فقهي معين قد يحرم أمرا، وهو في مذهب آخر مباح أو العكس. بل قد 

يوجد الستفتي في بلد غير مسلم، له تقاليده وعاداته وخصوصيته، فإذا أفتى العالم في بالد 

السلمين مستفتيا في بلد غير مسلم ربما كانت هذه الفتوى عليه وباال، ال لقلة فقه الفتي، 

لكن لقلة فقه واقع الستفتي.

فلو صدرت الفتوى من أهل البلد، ربما كانت أكثر دقة وصالحا، لن العالم هناك خبير 

بالواقع يستطيع الترجيح بين الصالح والفاسد، وبين الفاسد بأخذ أخفها ضررا، لكنه أدرى 

من غيره بأخفها ضررا. وقد يبيح شيئا للضرورة، فيقدر قدرها ويمنع شيئا آخر، فهو بصير 

بواقعه أكثر من غيره.

ومن الخطإ أيضا الرجوع إلى محركات البحث قصد الوصول إلى بعض الفتاوى، فهي 

خاصة بأصحابها. ومن المثلة الوضحة لهذا المر:

أ ـــ إخراج الزكاة: فهناك من يفتي بإخراجها عينا وهناك من يفتي بإخراجها نقدا، وهناك 

من يفتي بتوزيعها على الفقراء على أساس التشريك، وهناك من يجوز إعطاءها لفقير واحد 

سدا لحاجته، فيسأل السائل عبر القنوات الفضائية، هل أخرج زكاتي عينا أو نقدا، فيجيب 

- الموافقات 5/ 42.  14
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الفتي مثال بضرورة إخراجها عينا، على أساس ن هذا هو فعل النبي صلى هللا عليه وسلم، 

فربما تحولت مصلحة الزكاة إلى مشقة، أو إلى مفسدة، فقد تكون القيمة أولى وأرفق بالعطي، 

وتحقق علة وجوب الزكاة بالنسبة لآلخذ، فماذا لو قدم الفالح شاة لفقير يسكن في بناية 

تضم عدة طوابق في بلد من بلدان الهجر، فقد يكلفه عناء رعايتها، ثم أخذها إلى السواق 

من أجل بيعها مع عدم خبرته بمجال التجارة، مما يعرضه للغبن والغرر، وقد يحصل هذا 

المر في زكاة الفطر أيضا.

فالفتي عبر القنوات يلزمه أن يكون على بصيرة ودراية بالواقع وبحال السائل، فإما أن 

يفتيه أو يحيله على أهل االختصاص في بلده وهو الولى.

ب ــــ اختالف الذاهب الفقهية: ال بد للمفتي والوقع عن هللا عز وجل أن يكون على دراية 

فقد تكون  ثم معرفة الذهب العتمد عند كل دولة من الدول،  تامة بالذاهب الفقهية، 

السألة الستفتى فيها محل خالف بين الذاهب والفقهاء، وقد تكون محل إجماع. فلو سألت 

امرأة تزوجت من دون ولي عن حكم هذا الزواج؟ فالظاهر عند كثير من الذاهب أن زواجها 

باطل، فهي في وضعية حرام وأوالدها غير شرعيين، لكن إذا سئل العالم الرباني عن ذلك، 

أجاز لها زواجها وإن كان ممن يقول بضرورة الولي في الزواج، أخذا بقاعدة مراعاة الخالف، 

وهي قاعدة مشهورة في الذهب الالكي. هذا الفتي نفسه لو سئل مباشرة أو عبر قنوات االفتاء 

عن زواج الرأة بدون ولي فإنه يحرم ذلك، لكن إن سئل بعد النكاح، ووجود البناء مثال، فإنه 

يقول بالجواز.

وهذا ليس تالعبا بالدين، بل هو مراعاة لقول مخالفه والخذ به، ترجيحا بين الصالح 

والفاسد، حيث نجد بأن مصالح الذن والتصحيح لهذا الزواج تربو على مفاسده. وإن سألت 

الفتي عن تأصيل كالمه شرعا، لقدم لك الدلة الؤيدة لقوله.

ــــ العزائم والرخص: إن االفتاء الفضائي، أو الدخول لحركات البحث من أجل تبين  ج 

جواب لنازلة من النوازل الستجدة، والتعلقة بالرخص والعزائم، يعتبر مغامرة يشوبها الغرر 

والخاطرة بدين الكلف أو دنياه. صحيح أن المر في الشريعة االسالمية إذا ضاق إتسع، وأن 

ا 
َ

 م
َّ

 ِإال
ْ

م
ُ

ك
ْ
ي

َ
ل

َ
 ع

َ
م رَّ

َ
ا ح

َّ
م م

ُ
ك

َ
ل  

َ
ل

َّ
ص

َ
 ف

ْ
د

َ
ق

َ
الضرورات تبيح الحظورات، مصداقا لقوله تعالى: « و
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فليس الكلف والستفتي هو من يحدد  فالمر إذن يحتاج إلى بحث وتحقيق مناط، 

االضطرار والترخص، فهذا من اختصاص أهل العلم، الذين أدركوا حقيقة الرخصة والعزيمة 

شرعا، فيكون لزاما على الستفتي أن يعرض حاله ومسألته على الفتي، كما يعرض الريض 

ومن  الناسب،  ليصف له الدواء  نفسه على الطبيب من أجل الفحص وتشخيص الداء 

- النعام 119  15
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الصعب أن يكون الفحص والتشخيص عن بعد وعبر التواصل الثيري، فضعف التشخيص 

يؤثر في وصفة الدواء، والخاطرة بالديان كالخاطرة بالبدان.

في  الكلف  فوضعية  والنسان،  والكان  الزمان  باختالف  تختلف  درجات  والرخص 

البلدان السالمية، ليس كوضعه في غيرها، فقد يفتي مستفتيا بإباحة الحرم أكال أو شربا 

أو عمال، بعدما خبر حاله. فال يجوز تعدية هذا الحكم لغيره على سبيل القياس. لن ذلك قد 

يوقع في الزلل.

خاتمة

مما سبق يتبين بأن الفتوى بشكل عام و الفضائية بشكل خاص، ضررورة تربوية 

يتعلق  فيما  الفضاء  على  االفتاء  أن  بمعنى  وضوابطها،  شروطها  روعيت  إذا  وحضارية، 

بالحكام العامة التي ال تتغير بتغير الزمان والكان والشخاص ال إشكال فيه، بل هو أمر 

مطلوب، لنه ال يعدو كونه بيانا لألحكام العلومة من الدين ضرورة. أما الفتوى الخاصة 

بقضايا العيان، فيلزم فيها مراعاة مجموعة من الضوابط والشروط الزائدة على الفتوى 

العامة، جمعا بين فقه الشريعة وفقه الواقع.

ومن الخالصات التي آلت إليها الباحثة ما يلي:

شروط االفتاء العام أخف من شروط االفتاء الخاص .

الفتوى العامة بيان لألحكام العامة، وللمعلوم من الدين ضرورة.

إمكانية االفتاء العام عبر الثير.

ضرورة الخذ بعين االعتبار مذهب كل بلد في االفتاء الثيري وغيره.

االفتاء الخاص أعمق وأدق من االفتاء العام

ضرورة التمكن من فقه الخطاب وفقه الواقع حالة االفتاء الثيري الخاص بقضايا 

العيان

القنوات  عبر  وليس  مباشر  بشكل  الرباني  الخبير  من  الخاصة  الفتوى  أخذ  الولى 

الفضائية.

ال قياس في الفتيا الخاصة من طرف العامي.

ال ئحة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

1 - كتب العاجم اللغوية والصطالحية:
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ابن فارس، ت 395هـ مقاييس اللغة ، تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون، دار الجيل بيروت، 

الطبعة الولى، 1411هـ/1991 .

2ـ  الفقه وأصوله

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطو�سي (التوفى: 505هـ، الستصفى في علم الصول، تحقيق: 

محمد عبد السالم عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الولى، 1413هـ 

- 1993م.

إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (التوفى: 790هـ) الوافقات في أصول 

الشريعة،. الحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان. 

الطبعة: الطبعة الولى 1417هـ/ 1997م عدد الجزاء 7.

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (التوفى: 

ـ  595هـ) بداية الجتهد ونهاية القتصد - الؤلف: - الناشر: دار الحديث – القاهرة 

الطبعة: بدون طبعة - تاريخ النشر: 1425هـ - 2004 م - عدد الجزاء: 4

3 - كتب في الحديث وشروحـه:

محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي، الجامع السند الصحيح الختصر من أمور رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، الؤلف: الحقق: محمد زهير 

بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 

ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الولى، 1422هـ، عدد الجزاء: 9 . .

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (التوفى: 261هـ) السند الصحيح الختصر 

بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم - - الحقق: محمد فؤاد عبد 

الباقي - الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت - عدد الجزاء: 5
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Özet1

Bu çalışmada hastalıklarla ilgili elektronik bilgilerin kontrolsüz yayı-
lımına engel olmak için dinin kullanılması ve bunun korona salgınıyla 
mücadeleye etkisi ele alınmıştır. Çalışmada I�slam dininin bir nevi tanımı 
yapılmış ve gayelerinden birisi olan nefsin korunması üzerinde durul-
muştur. Ayrıca Korona salgını çerçevesinde hastalıklarla ilgili elektronik 
bilgilerin kontrolsüz yayılımının bazı özelliklerinin incelenmesi ve bu 
yayılımın sebeplerinin yine Korona salgını bağlamında ortaya çıkartıl-
ması amaçlanmıştır. Bu noktada dinin söz konusu yayılımın kontrol altına 
alınmasındaki rolü araştırılmıştır. Araştırma yürütülürken tarihsel ve 
tanımlayıcı yöntem kullanılmıştır.

Covid-19 hastalığı, korona virüs ailesinden gelen bulaşıcı bir hasta-
lıktır. Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkmadan 
önce bu yeni virüsün varlığı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyordu. 
Şu an ise bu hastalık dünyanın birçok ülkesinde etkisini göstermektedir. 
Bu noktada sosyal medya platformları toplumların uzak duramayacağı bir 
niteliğe sahip olmuştur. Nitekim bu platformlar herhangi bir gruba indir-
genememektedir. Aksine sosyal medya ağları güçlü bir silaha dönüşmüş 
bulunmaktadır. Söz gelimi bu ağlar yanlış bilgiler paylaşabilmekte ya da 

1 Tercüme edip derleyen: Furkan TAYŞAN

توظيف الدين لضبط االنتشار الوبائي
للمعلومات االلكترونية

وأثره في جهود مكافحة جائحة كرونا

HASTALIKLARLA İLGİLİ ELEKTRONİK BİLGİLERİN 
KONTROLSÜZ YAYILIMINI DENETİM ALTINA 

ALMADA DİNİN SORUMLULUĞU VE BUNUN KORONA 
SALGINIYLA MÜCADELEYE ETKİSİ
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bilgileri abartarak kullanıcılara sunabilmektedir. Ayrıca bugün sosyal 
medya platformları, Covid-19 krizinden kaynaklı dünyadaki hastalık ve 
vefat sayılarını paylaşmakta ve bu paylaşımlar çeşitli şekillerde artmak-
tadır. Bu noktada korona salgını çerçevesinde elektronik bilgilerin kont-
rolsüz yayılımına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin 
başında medya bilincinin ortadan kalkması gelmektedir. Nitekim Dünya 
Sağlık O� rgütü Genel Müdürü şu sözleri dile getirmiştir: “Biz sadece 
salgınla değil, sahte bilgilerle de mücadele ediyoruz.” Genel Müdür burada 
virüsten daha hızlı yayılan sahte haberlere dikkat çekmiştir. O� rgüt ayrıca 
dijital araçların etik kurallara göre kullanımıyla ilgili bazı kılavuzlar 
yayınlamıştır.

Korona virüsün yayılması hiç şüphesiz ki Allah’ın bir imtihanıdır. 
I�mtihan ise bazen sağlığımızla ilgili, bazense malımız ve mülkümüzle 
ilgili olabilir. Korona salgını çerçevesinde elektronik bilgilerin kontrolsüz 
yayılımına engel olmak için dinin kullanılması elzem hale gelmiştir. 
I�slam dinine uyan kontrol mekanizması, kendine has bazı özellikleriyle 
günümüz yasalarından ayrılmaktadır. Nitekim I�slam Hukuku, yetkisini 
Allah’tan almakta ve bu yetkiyi kullanırken insan psikolojisini gözetmek-
tedir.

Sosyal medya ağları, virüsün yayılmasıyla ilgili korku salarak insanlar 
arasında meydana gelen doğrudan bir iletişim krizi ortaya çıkarmıştır. 
Birçok kişiye göre sosyal medya, güvenilirlik sınavını kaybetmiştir. Kulla-
nıcılar ise bu noktada asılsız ve negatif paylaşımlar yapmalarından dolayı 
büyük sorumluluk taşımaktadırlar. Geniş bir kitle ev karantinası yapmak 
durumunda kaldığından dolayı bu kitlenin internet kullanım oranları 
yükselmiştir. Bu durum da sözü edilen paylaşımların yayılmasına sebep 
olmuştur. I�slam dini; ibadetler ve vicdani unsurlarla insan hayatı için 
neyin önemli olduğunu tayin etmiştir. Bu noktada elektronik bilgilerin 
kontrolsüz yayılımını denetim altına almak için dinin önemini görebil-
mekteyiz. Burada dinin en önemli rolü doğruluğa ve güvenilirliğe davet 
etmesi ve yalandan sakındırmasıdır.

Çalışmanın sonucunda Allah ile olan bağın güçlendirilmesi, doğruluk 
ve güvenilirliğin esas alınması, Korona salgınıyla ilgili haber kaynakla-
rının denetlenmesi ve bu noktada dinin bir çözüm aracı olarak kullanıl-
ması önerilmektedir.
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مقدمة :

الحمد هلل رب العالين والصالة والسالم على سيد النبياء والرسلين وعلى وصحبه ومن 

 
ً
تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والدين أما بعد : فقد جاء الدين السالمي رحمة بالعباد وفصال

بينهم فيما يختلفون فيه ومحافظة عليهم فيما هم محتاجون إليه ، وقد أحاط القرآن الكريم 

والسنة النبوية الشريفة .

ويتحقق االتزان حين يطيع النسان السلم الوامر التسقة مع نصوص القرآن والسنة، 

وال يتبع ما يخرج عن أوامرهما أو يتعارض معهما. وال بد من الشارة إلى أن السئولية شاملة 

متكاملة، إذ أن كل إنسان مسئول مسئولية كاملة عن كافة أعماله، وما منحه من قدرات 
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م: «ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
ّ
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عمره فيم أفناه وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه 

فيم أباله» «سنن الترمذي» ، ولم يعد قطاع التصاالت في زمن جائحة كرونا ( كوفيد 19) 

الفقري  العمود  يشكل  بات  بل  العلومات،  عن  والبحث  التقليدي  التواصل  يقتصرعلى 

الستخدام البيانات والحتويات والتطبيقات الرقمية من قبل الفراد والحكومات والشركات 

والغالق  االجتماعي  التباعد  ظل  في  واالجتماعي  االقتصادي  النشاط  استمرارية  لضمان 

الكامل في معظم دول العالم.

وفي الوقت الذي يحارب فيه العالم جائحة كوفيد19- القاتلة – التي تمثل أصعب أزمة 

نواجهها منذ الحرب العالية الثانية، نشهد أيضا وباء آخر، هو وباء العلومات الضللة الخطير 

، فالناس في العالم كله خائفون ويريدون معرفة ماذا يفعلون ومن أين يلتمسون النصيحة 

، والوقت اآلن هو وقت الِعلم والتضامن ، غير أن وباء العلومات الضللة آخذ في التف�سي في 

عى كذبا شفاؤها لكل المراض 
َّ

د
ُ
جميع أنحاء العالم ، والنصائح الطبية الضارة والوصفات ال

آخذة في االنتشار ، والكاذيب تكتظ بها موجات الثير ، وتنتشر في شبكة النترنت عدوى 

نظريات الؤامرة الحمومة ، إن خطر جائحة كرونا هو غياب الطريقة السليمة للتعامل 

معه، والخطر الذي يواجه البشرية في التعامل مع العلومات التداولة عن الفيروس، وخاصة 

العلومات الغلوطة والتضاربة يزيد من صعوبة مواجهته ومكافحته .

للمعلومات  الوبائي  االنتشار  لضبط  الدين  توظيف   » موضوع  البحث  هذا  ويتناول 

االلكترونية وإثره في جهود مكافحة جائحة كرونا » .
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أهمية البحث :

يأخذ البحث أهميته من الجوانب التالية :

1/ يمثل البحث حلقة من حلقات التعريف بالدين السالمي وبيان مقصد من أهم 

مقاصده وهو حفظ النفس .

2/ يعد البحث دراسة غير مسبوقة ( حسب اطالع الباحث ) للوقوف على الثر السالب 

النتشار العلومات اللكترونية الخاصة بجائحة كرونا .

الوبائي  االنتشار  مع  التعامل  كيفية  على  الصحي  بالجال  العاملين  البحث  يعين   /3

للمعلومات االلكترونية .

4/ يفيد البحث الؤسسات الكاديمية ومراكز البحوث العلمية والباحثين بتوفير مادة 

علمية ورؤية تأصيلية لالنتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية وإثره في جهود مكافحة جائحة 

كرونا .

مشكلة البحث :

أسهم انتشار العلومات اللكترونية التعلقة بجائحة كرونا في إعاقة جهود مكافحتها 

وذلك بنشر الشائعات والعلومات الغلوطة واللتبسة حول الجائجة من جهة وتضخيم 

وتهويل آثارها من جهة أخرى ، ويحاول البحث الوصول إلى أي مدى يمكن توظيف الدين 

لضبط هذا االنتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية حول جائحة كرونا .

أهداف البحث :

بهدف اليحث إلى تحقيق الهداف التالية :

- التعرف على صور ومظاهر النتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية حول جائحة 

كرونا .

- الكشف عن أسباب النتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية حول جائحة كرونا .

- الوقوف على وسائل الدين ودوره في ضبط النتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية 

حول جائحة كرونا

منهج البحث :

اعتمد الباحث في كتابة هذا البحث على : النهج التاريخي وهو عبارة عن إعادة للما�سي 

بواسطة جمع الدلة وتقويمها، كما استفاد الباحث كذلك من النهج الوصفي : وهو طريقة 
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من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية 

اجتماعية أو مشكلة اجتماعية أو إنسانية .

هيكل البحث :

يقوم هيكل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة ومصادر ومراجع :

املقدمة :

تتضمن :

- أهمية البحث .

- مشكلة البحث .

- أهداف البحث .

- منهج البحث .

- هيكل البحث .

المبحث األول : مفهوم وأسباب اإلنتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية حول جائحة 
كرونا

- نشأة وانتشار جائحة كرونا .

- التعريف بالنتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية حول جائحة كرونا .

- أسباب النتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية حول جائحة كرونا .

المبحث الثاني : وسائل الدين ودوره في ضبط اإلنتشار الوبائي للمعلومات 
االلكترونية حول جائحة كرونا

- مفهوم الدين وأهميته في النوازل .

- دور الدين ووسائله لضبط انتشار العلومات االلكترونية الخاصة بجهود مكافحة 

جائحة كرونا .

الخاتمة :

نتائج البحث وتوصياته .

المصادر والمراجع :

بترتيب حروف العجم بتقديم اسم الؤلف على اسم الكتاب .
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المبحث األول

مفهوم اإلنتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية وأسبابه

نشأة وانتشار جائحة كرونا :

إن الرض ايتالء من هللا تعالى واالبتالء هو قاعدة حركة الحياة في معطيات السالم 

عن الحياة وعن النسان، ومن أجلها سخر كل ما في الكون له، ووجدت الرساالت وأرسلت 

الرسل، ووجدت إرادة النسان الحرة الفاعلة، اللتزمة بإعمار الرض وبناء الحضارة على 

. (2)
ً
أسس خلقية لسعاد الناس جميعا

 الرض في القرآن الكريم على ثالثة أوجه(3):
ّ

فسير أن
ّ
وذكر أهل الت

ِسِه { 
ْ
أ َ
 ر

ْ
ى ِمن

ً
ذ

َ
 ِبِه أ

ْ
و

َ
ا أ

ً
ِريض

َ
 م

ْ
م

ُ
ك

ْ
 ِمن

َ
ان

َ
 ك

ْ
ن

َ
م

َ
أحدها: مرض البدن، ومنه قوله تعالى }ف

]البقرة: 196[ .

 } 
ْ

ِسِهم
ْ

ى ِرج
َ
ا ِإل

ً
س

ْ
 ِرج

ْ
ُهم

ْ
ت

َ
اد

َ
ز

َ
َرٌض ف

َ
 م

ْ
وِبِهم

ُ
ل

ُ
 ِفي ق

َ
ِذين

َّ
ا ال

َّ
م

َ
أ

َ
، ومنه قوله تعالى }و

ّ
ك

ّ
اني: الش

ّ
والث

]التوبة: 125[ .

َرٌض{ ]الحزاب: 32[.
َ

ِبِه م
ْ
ل

َ
ِذي ِفي ق

َّ
 ال

َ
ع

َ
م

ْ
ط

َ
ي

َ
الث: الفجور، ومنه قوله تعالى }ف

ّ
والث

ومرض كوفيد 19 -هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات 

كورونا . ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في 

ل كوفيد 19 -اآلن إلى جائحة  ّ
مدينة ووهان الصينية في كانون الول /ديسمأ . 2019 وقد تحو

تؤثر على العديد من بلدان العالم(4). 

 مرض تنف�سي ينتقل من شخص إلى آخر. حيث ينتشر الفيروس بصورة 
ً
وهو أيضا

ا)، 
ً
رئيسية بين الشخاص ممن على اتصال وثيق ببعضهم البعض (في نطاق 6 أقدام تقريب

سِعل 
ُ
غني أو ي

ُ
وذلك من خالل الرذاذ التنف�سي الذي ينتج عندما يتحدث الشخص الصاب أو ي

أو يعطس. فيروس كورونا (كوفيد19-) ليس مثل فيروسات كورونا الشائعة النتشرة بين 

ا، مثل نزالت البرد.
ً

ا خفيف
ً
البشر وتسبب مرض

2  عدد من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي : موسوعة نضرة 

النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم ، ط 4 ، جدة ، دار الوسيلة للنشر والتوزيع ، المقدمة ص 78 .

3  ابن الجوزي ، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ، نزهة العين النواظر في علم الوجوه والنظائر ، تحقيق : 

محمد عبد الكريم كاظم الرا�سي ، ط1 ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1404هـ - 1984 م ص 545ـ  546 .

الصحة  منظمة  https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/coronavirus_vaccinefaq.pdf وموقع    4

العالمية .
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نة من حمض نووي 
ّ

ة كبيرة الحجم، مكو
َّ
 فيروسي

ً
ة بنية

َّ
 كورونا البشري

ُ
ُل فيروسات ِ

ّ
وتمث

ل مّرة عام1966   ّ
شفت أو

ُ
ط مفرد )محاط بغالف .وقد اكت

ْ
اق( ذي خي

ّ
ريبي RNA أحادي الط

لة 
ّ
 الفيروسات الكل

ُ
مية

ْ
ت تس

َ
طلق

ُ
نو  . Bynoeوأ

ْ
ريل Tyrell وباي

ْ
 ي

َ
ل كّلٍ من العالين ت

َ
م من ِقب

اج على سطِحها .
َّ
بيهة بالكليل أو الت

َ
ة (كورونا )عليها لوجود أشواك أو بروزات ش

ّ
أو التاجي

بادئ المر  ي في  ِ
ّ

م
ُ

، وس
ّ

 على الفيروس الجديد اسم فيروس كورونا الستجد
َ

وأطلق

ة التي ظهرت فيها أولى الحاالت، 
َّ
 إلى مقاطعة ووهان الصيني

ً
فيروس كورونا ووهان 19 نسبة

 الناجم عن هذا 
ُ

ي الرض ِ
ّ

م
ُ

 ذلك، س
َ

ء الرض في نهاية . 2019 وبعد
ْ

د
َ
 الرقم 19 من ب

َ
وجاء

 19 أو التالزمة التنفسية 
ّ

الفيروس كوفيد COVID-19 19 -أو داء فيروس كورونا الستجد

 وثيق من ناحية جينية بين فيروس كورونا 
ٌ
ة الشديدة ( SARS-CoV-2 هناك ارتباط

َّ
الحاد

ب للمتالزمة التنفسية  ِ
ّ
 إليه في الصين وفيروس كورونا السب

ُ
ف  الذي جرى التعرُّ

ّ
الستجد

ي  ِ
ّ

م
ُ

الحادة الشديدة الذي ظهر في نهاية العام  2002في الصين، وأطلق عليه سارس .ولذلك س

لت العدوى الجديدة من عدوى 
َّ

 باسم سارس– كوف 2 وقد تحو
ّ

فيروس كورونا الستجد

ة(5) .
َّ
ة العالي

َّ
مة الصح

َّ
جائحة حسب تصنيِف منظ

َ
ية إلى وباء ف ِ

ّ
محل

ويمكن أن ينتشر فيروسSARS-CoV-2  ، وهو الفيروس السبب لفيروس كوفيد19- ، من 

شخص آلخر من خالل الرذاذ الناتج أثناء السعال أو التنفس أثناء االتصال الوثيق مع شخص 

مصاب. ويمكن أن تحدث العدوى كذلك من دون اتصال مباشر أي عندما تهبط هذه القطرات 

على الشياء والسطح حول الشخص الصاب ويالمس الشخص اآلخر هذه الشياء أو السطح، 

ثم لس العين أو النف أو الفم. هذا هو السبب في أنه من الهم البقاء على بعد متر أو مترين (6-3 

أقدام) من الشخص الريض. وبالنظر إلى أن بعض الفراد ال تظهر عليهم أعراض أثناء الصابة 

بالفيروس، يجب مالحظة السافة الجسدية من متر إلى مترين بغض النظر عما إذا كان الشخص 

ا أو ال.
ً
اآلخر يبدو مريض

ا لفيروس كوفيد19- هي الحمى والسعال والتعب. وقد يعاني بعض 
ً
والعراض الكثر شيوع

الر�سى من فقدان حاسة التذوق أو الشم، والتهاب اللتحمة، والصداع، وآالم العضالت، 

واحتقان وسيالن النف ، والتهاب الحلق، والسهال، والغثيان أو القيء، وأنواع مختلفة من 

ا، ويصاب بعض الشخاص 
ً
الطفح الجلدي. وعادة ما تكون هذه العراض خفيفة وتبدأ تدريجي

بالعدوى ولكن ال تظهر عليهم أي أعراض وال يشعرون بتوعك. ويتعافى معظم الناس (حوالي 80٪) 

من الرض دون الحاجة إلى رعاية خاصة. وما يقرب من 1 من كل 6 من الشخاص الصابون 

بفيروس كوفيد19- يصابون بمرض خطير ويظهر عليهم أعراض قيروس كوفي19- الشديدة، والتي 

تشمل صعوبة أو ضيق في التنفس، واالرتباك، وفقدان الشهية، واللم أو الضغط الستمر في 

ة ، حسان أحمد ، المقاربات العالجية والوقائية لكوفيد 19 ، القاهرة ، نشرية اللكسو العلمية ، العدد 
َّ
قمحي  5

الثالث ، يوليو 2020م ص 7
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الصدر، ويحتاج إلى دخول الستشفى . وان كبار السن والذين يعانون من مشاكل طبية أساسية 

مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب أو السكري هم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض خطيرة. 

ويجب على الشخاص الصابين بالحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس العناية الطبية.

ولعدوى فيروس كوفيد19- عالمات وأعراض مشابهة لنزالت البرد أو النفلونزا، وال يمكنك 

التفريق بينهما إال من خالل الفحوصات الخبرية لتحديد نوع الفيروس ، تشير الدراسات حتى 

اآلن إلى أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد19- ينتقل بشكل أسا�سي من خالل مالمسة الرذاذ 

التنف�سي وليس عن طريق الهواء. انظر الجابة السابقة على «كيف ينتشر فيروس كوفيد19-؟»، 

وقد يتولد الهباء الجوي أثناء بعض الجراءات الطبية والنشطة الخرى، مثل الغناء، ولكنها ال 

تعتبر السار السائد النتشار هذه العدوى(6).

التعريف باإلنتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية حول جائحة كرونا :

مصطلح ) اإلنتشار الوبائي للمعلومات (

جاء في معاجم اللغة : النشر خالف الطي نشر الثوب ونحوه ينشره نشرا ونشره بسطه 

ونشر الخبر: أذاعه وأشاعه(7) .

والوبأ الطاعون بالقصر والد والهمز وقيل هو كل مرض عام ، ويقال وباء لكل مرض 

شديد العدوى، سريع االنتشار من مكان إلى مكان (8) .

والعلومات هي : الخبار والتحقيقات أو كل ما يؤدي إلى كشف الحقائق وإيضاح المور 

واتخاذ القرارات «مزيد من العلومات- معلومات ضرورية/ سرية جدا/ دقيقة- أدلى بما لديه 

من معلومات وقيل : هي مجموعة الخبار والفكار الخزنة أو النسقة بواسطة الكومبيوتر 

وتسمى (داتا) (9) .

لقد أصبحت العلومات اللكترونية واقعا ملموسا في كافة الجاالت مما أدى إلى 

تكاثر و تناثر العلومات ومختلف مصادرها لدرجة صعوبة مجاراتها ومواكبتها ، فالعلومات 

اللكترونية هي تلك العلومات التي تتخذ شكال إلكترونيا ليتم الوصول إليها عن طريق 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/coronavirus_vaccinefaq.pdf وموقع منظمة الصحة   6

العالمية ..

ابن منظور ، محمد بن مكرم الفريقي المصري ، لسان العرب ، ط1 ، بيروت ، دار صادر للنشر 206:5 .  7

ابن منظور ، لسان العرب 189:1 و انظر عمر ، أحمد مختار عبد الحميد ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، ط1   8

، القاهرة ، عالم الكتب ، 1429 هـ - 2008 م 2392:3 . 

عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة 1544:2 .   9
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الحاسب اآللي ، كما تعرف أيضا بتلك العلومات أو البيانات التي يتم إنشاؤها أو تسجيلها 

واختزانها والبحث عنها واسترجاعها وتناقلها واستخدامها رقميا باستخدام الحاسب اآللي(10) .

 أهم وأول ما يميز عالنا عن العوالم التي سبقته هو تلك الثورة التي حدثت 
َّ

والشك في أن

في مجال االتصاالت والعلومات والوسائط، حتى أصبح الكثيرون يختزلون كل التقدم الذي 

أنجزه العالم العاصر في تلك النقلة النوعية في تقنية االتصاالت والوسائط ، فإذا كانت 

العصور السابقة قد حظيت بمسميات تجزيئية من قبيل: عصر الصحافة أو عصر الذاعة 

 العصر الحالي على خالف ذلك، تقاربت فيه كل هذه العصور 
َّ

أو السينما أو التليفزيون. فإن

بتقنياتها مع االنطالقات التقنية الحديثة لتطبع العالم العاصر وتصفه بعصر التقدم في 

.
ً
مجال الوسائط، واالتصاالت عموما

ونظرا لا يشهده العالم من تطور سريع في التقنيات الرقمية، وبالنظر لا تلعبه العلومات 

اليوم في التأثير على الرأي العام وتعبئته، صار لشربكات التواصل االجتماعي أهمية قصوى 

ال يكاد يتجنبها الجتمع أو يتجاهلها، حيث لم تعد هذه الشبكات قاصرة على طرف بعينه، 

أو فئة دون أخرى، بل أصبحت وسائل التواصل اليوم سالحا ذا حدين، حيث وكما يمكن 

لهذه الشبكات من نشر معلومات خاطئة أو توجره الرأي العام العالمي تجاه قضايا بعينها، 

أو تضخيم العلومات وحتى تحريفها ومغالطة الرأي العام بذلك ، وأتاحت وسائل التواصل 

االجتماعي اليوم في ظل أزمة وباء كوفيد 19 - العديد من العلومات حول التقارير اليومية 

لإلصابات في جل العالم، ناهيك عن العلومات التي تقدمها حول أعداد الوفبات، الصابات، 

نسب الشفاء، الوقاية وغيرها(11) .

مصادر المعلومات اإللكترونية حول جائحة كرونا :

يمكن تعريف مصادر العلومات اللكترونية بأنها « كل ما هو متعارف عليه من مصادر 

العلومات التقليدية الورقية وغير الورقية مخزنة إلكترونيا على وسائط سواء ممغنطة 

( Magnetic tape/disk)أو ليزرية بأنواعها أو تلك الصادر الالورقية والخزنة أيضا إلكترونيا 

حال إنتاجها من قبل مصدريها أو نشرها (مؤلفين وناشرين) في ملفات قواعد بيانات وبنوك 

معلومات متاحة للمستفيدين عن طريق االتصال الباشر (online) أو داخليا في الكتبة أو 

العيا�سي ، بدر الدين ، خدمات أنظمة المعلومات اللكترونية ودورها في تلبية احتيلجات المستفيدين درلسة   10

ميدانية بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة – قسنطينة ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، جامعة 

منتوري ، قسنطينة ، كلية العلوم النسانية واالجتماعية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في شعبة علم 

المكتبات ، تخصص :المعلومات اللكترونية الفتراضية واستراتيجية البحث عن المعلومات 2012م ص 38 .

حمدوش ، رياض ، وسائل التواصل االجتماعي ودورها في تعبئة الرأي العام العالمي وفي الحد من انتشار وباء   11

كورونا ( كوفيد – 19 ) ، المجلة الجزائرية لبحوث العالم والرأي العام المجلد (30) ، العدد (10) ، جوان 

2020ص 162 . 
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مركز العلومات عن طريق منظومة القراص الكتنزة (CD-ROM)والتطورة الخرى مثل 

.(12) ( DVD) وأقراص(Multimedia) القراص التعددة

وتعددت مصادر العلومات اللكترونية حول جائحة كرونا ، وهي تزداد تنوعا ونموا 

وتداخال مع مرور الوقت، ومن هذه الوسائل : الصحافة اللكترونية، ومنتديات الحوار، 

الشخصية والؤسساتية والتجارية، ومواقع الشبكات االجتماعية،  والدونات، والواقع 

ومقاطع الفيديو، والذاعات الرقمية، وشبكات الجتمع االفتراضية، والجموعات اليدية، 

وغيرها ، بالضافة إلى الهواتف الجوالة التي تنقل الذاعات الرقمية، والبث التلفزيوني 

التفاعلي، ومواقع االنترنت ، والخرائط الرقمية، ومجموعات الرسائل النصية والوسائط 

التعددة ، ويشار إلى أن جائحة فيروس كورونا رافقها انتشار أخبار كاذبة ومزيفة كثيرة، 

أغلبها انتشر على مواقع التواصل االجتماعي، وبينها صور وفيديوهات قديمة نشرت على أنها 

 عن محوالتها 
ً
 ، بدورها أعلنت شر كات وسائل التواصل مرارا

ً
جديدة التواصل” بتأكد “أيضا

ثت تو يتر، سياساتها لألمان.من 
َّ

العديدة للحد من الخبار الكاذبة على منصاتها، فقد حد

أجل حظر التغريدات الخادعة التي يمكن أن تعرض الشخاص لخطر الصابة بفيروس 

كورونا الستجد، وفيما يتعلق بإزالة الستخدمين للتعليقات السيئة، فقد أوضحت الشركة 

أن الرشادات الحالية تطلب من النتهك إزالة التغريدة التي تنتهك قوانينها قبل أن يتمكن 

من التغريد مرة أخرى، و يتم تنبيه الستخدم عبر البريد اللكتروني و يعطى فرصة لحذف 

التغريدة أو تقديم التماس، و يتم إخفاء التغريدة أثناء حدوث ذلك كما قرر موقع فيسبوك 

أن يشارك بالحملة العالية لكافحة فيروس كورونا الستجد بشكل إيجابي وعلى طريقته(13) .

أسباب اإلنتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية حول جائحة كرونا :

لقد أصبحت العلوماتية اللكترونية في عالم اليوم من أخطر السلحة إن لم يكن 

أخطرها على الطالق، فالمر لم يعد يقتصر على الجرام االلكتروني بل إنه يمتد إلى التأثير 

ى ( السالم البارد) 
َّ

سم
ُ
 مما يمكن أن ي

ً
في العالقات بين الدول، السيما تلك التي تعيش نوعا

، وهو بالتأكيد بدأ استخدامه منذ سنوات في الحروب وسوف يكون في الستقبل العامل 

 وأهمية عن دور العلوماتية االلكترونية في الحروب هو 
ً
 ، وما ال يقل تعقيدا

ً
الكثر حسما

دراسة جوانب وآثار استخدامها وتقنين استعمالها وعدم استعمالها في السلم، بهدف تطوير 

قاسم ، حشمت ، مصادر المعلومات وتنمية مقتنيات المكتبات ، القاهرة ، دار غريب للنشر،1995، ص 25 .  12

زيان ، شيماء محمد عبد الرحيم، استراتيجيات مواجهة الشائعات حول أزمة كورونا وانعكاساتها على المواقع   13

اللكترونية الرسمية: دراسة تطبيقية على موقعي وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ، العدد التاسع 

والعشرون ، الجزء الثاني- مجلة بحوث العالقات العامة الشرق الوسط 2020 ص 705 .
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 عى مدخل االستخدامات والشباعات 
ً
الجوانب القانونية واالقتصادية والصرفية ، وتطبيقا

تتضح الدوافع التالية الستخدام شبكات النترنت(14) :

1/ كبديل عن االتصال الشخ�سي.

2/ الدراك الذاتي عن الجماعات الختلفة من الناس.

3/ تعلم السلوكيات الناسبة.

4/ كبديل أقل تكلفة عن الوسائل الخرى.

5/ الساندة التبادلة مع اآلخرين.

6/ التعلم الذاتي.

7/ التسلية والمان والصحبة.

وهناك عوامل كثيرة أثرت فى النتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية حول جائحة 

كرونا ، على رأسها غياب الوعى العالمى، بل وسقوط بعض الواقع اللكترونية والصحف 

فريسة لنشرها، فالعالم يجب أن تقع عليه السئولية الكبر ومن هنا تكمن خطورة استغالل 

 (
ً
القبال التزايد من قبل جمهور التلفزيون والصحف على مواقع التواصل االجتماعى (مثال

التى وصلت لكثر من ٣ مليارات مواطن، حيث أصبحت الشائعة من أخطر الوسائل العاصرة 

التى انتشرت وغزت العالم كله، وذلك بفضل وسائل االتصاالت الحديثة والتكنولوجيا 

التقدمة فى ثورة العلومات(15) .

والخطر من العلومات الخاصة بفيروس كورونا في حد ذاته، تلك الشائعات التي 

تتمحور حول بعض القضايا الخاصة بانتشار هذا الفيروس، والتحليالت غير النطقية بذلك 

 لكون شركات ومواقع التواصل االجتماعي بيئة 
ًً
وربطها بأمور ال أساس لها من الصحة، ونظرا

خصبة لنشر الشائعات و“العلومات الغلوطة ، خاصة ما يتعلق بفبروس كورونا، دون أي 

محاولة للتدقیق أو التحري في صحة تلك العلومات ، فقد قررت العديد من هذه الشركات 

االجتماعية أن الزمة ال تحتمل التساهل مع الشاعات والكاذيب والعلومات الخطأ، لذلك 

سعت للحد من نشر كل هذا الحتوى السيئ، كما عملت على الترو يج للبدیل الذي يمكن 

خالد بن فيصل الفرم ، استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التوعية الصحية لمرض كورونا ، دراسة   14

تطبيقية على المدن الطبية ومستشفياتها الحكومة بمدينة الرياض السعودية ، المجلة العربية لبحوث االعالم 

واالتصال - العددان 14 - 15 - يوليو / ديسمبر 2016م ص 7 .

زيان ، استراتيجيات مواجهة الشائعات حول أزمة كورونا ص 701 .  15



632 İSLAM VE YORUM V

İSLAM VE YORUM V - I. CİLT

االعتماد عليه، والوثوق من صحته، والصادر من جهات يمكن الثقة بها كمنظمة الصحة 

العالية(16) .

وأصبحت مواقع التواصل االجتماعي أحد أبرز الفواعل في إدارة أزمة انتشار فيروس 

كورونا الستجد أو كوفيد ، 19- وتزايد هذا الدور بصورة كبيرة بعد إجراءات الحجر النزلي 

االحتياطي أو حظر التجوال التي اتخذتها العديد من الحكومات حول العالم، فأصبحت هي 

التنفس الرئي�سي لجميع الفراد، ليس فقط كوسيلة للتواصل وتنفيس الهموم، بل أيضا 

كوسيلة للحصول على العلومات(17) .

أثر اإلنتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية في جهود مكافحة جائحة كرونا :

قد حذرت المم التحدة من بيع عالجات فيروس كورونا عبر النترنت إلى هجوم عبر 

النترنت على أنظمة العلومات الحيوية في الستشفيات، حيث يستغل الجرمون أزمة فيروس 

كورونا، في الوقت الذي تكثف فيه معركتها ضد انتشار العلومات الكاذبة حول الفيروس ، 

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدير العام لنظمة الصحة العالية في اجتماع لخبراء 

السياسة الخارجية والمن في ميونيخ، ألانيا في منتصف شهر فبراير 2020 «نحن ال نحارب 

وباء فقط بل نحارب العلومات الوهمية عن الوباء كذلك»، وذلك إشارة إلى الخبار الزيفة 

التي « تنتشر بسرعة وسهولة أكثر من هذا الفيروس».

وتوضح منظمة الصحة العالية أن العلومات الفرطة حول مشكلة ما يجعل من الصعب 

تحديد الحل.، ويمكنهم نشر العلومات الضللة والشائعات أثناء الطوارئ الصحية، ويمكن أن 

تعيق هذه العلومات الكذبية االستجابة الفعالة للصحة العامة وخلق االرتباك وعدم الثقة بين 

الناس .

 على ذلك، يعمل فريق منظمة الصحة العالية «mythbusters» مع شركات البحث 
ً
وردا

ووسائل العالم مثل فيسبوك وجوجل وبنتريست وتينسنت وتويتر وتيك توك واليوتيوب وغيرها 

لواجهة انتشار الشائعات التي تتضمن معلومات خاطئة مثل أن الفيروس ال يمكنه البقاء في 

الطقس الحار، وأن تناول جرعة عالية من دواء الكلوروكوين يمكن أن يحميك وأن استهالك 

ا لتقارير 
ً

كميات كبيرة من الزنجبيل والثوم يمكن أن يمنع الفيروس ، تقوم هذه الشركات، وفق

إخبارية، بتصفية شديدة للمشورة الطبية التي ال أساس لها، والخدع وغيرها من العلومات 

الكاذبة التي تقول إنها قد تعرض الصحة العامة للخطر، وفي خطوة نادرة، أزال فيسبوك وتويتر 

ا يعمل في كل مكان ضد فيروس كورونا. ً
ا أن عقار ً

ا من رئيس دولة ذكر زور
ً

منشور

المرجع السابق ص 702 .  16

حمدوش ، رياض ، وسائل التواصل االجتماعي ودورها في تعبئة الرأي العام العالمي وفي الحد من انتشار وباء   17

كورونا ص 166 .
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ومعالجتها  البيانات  جمع  يحمي  أن  يجب  العامة،  الصحية  الطوارئ  حاالت  وأثناء 

واستخدامها حقوق جميع الناس، وأصدرت منظمة الصحة العالية إرشادات بشأن استخدام 

الدوات الرقمية لتتبع جهات االتصال واالعتبارات الخالقية لتوجيه وتواصل تحديث عملها 

بشأن إدارة البيانات ومشاركتها. ويجب أن يكون هذا البيان الشترك بمثابة مرجع لحماية البيانات 

والخصوصية في سياق جائحة كوفيد19- وما بعده. وتفخر منظمة الصحة العالية باالنضمام إلى 

منظمات أخرى تابعة لنظومة المم التحدة وتتطلع إلى مواصلة إنشاء نظام بيئي لدارة البيانات 

يحمي حقوق الخصوصية «.

من بين معالم الواقع الجديد، الذي أفرزته أزمة تف�سي وباء كورونا في أنحاء العالم، كان 

ذلك االختبار القوي لوسائل التواصل االجتماعي، التي باتت سمة واضحة الينكرها أحد في 

العالم العاصر.

وبقدر ما أسهمت تلك الوسائل الجديدة، في تخفيف وطأة أزمة التواصل الباشر بين 

البشر، بفعل الخاوف من تف�سي الفيروس، بقدر ما بدا من وجهة نظر كثيرين أنها فشلت 

في اختبار الصداقية ، ولن آفة الخبار هم رواتها، فإن جمهور الوسائط اللكترونية يتحمل 

جانبا كبيرا من السؤولية فيما يجري الحديث عنه من جوانب سلبية، أفرزها استخدام تلك 

الوسائل خالل الزمة، من نشر أخبار مفبركة، إلى نشر شائعات، إلى سعي لبث الخوف والذعر 

في نفوس الناس، الذين وضعتهم الزمة في حالة من القلق، يدفعهم للتشبث بأية معلومة ربما 

تكون في أساسها غير صحيحة(18).

ومنذ بدأت الزمة بانتشار الفيروس في الصين أواخر العام الا�سي، ثم انتقاله لدول 

أخرى، بدا واضحا على العديد من منصات التواصل االجتماعي، أن هناك ما يشبه حالة 

من الذعر والهلع الجماعي، التي يروج لها قطاع كبير من رواد تلك النصات. وكان الفتا كيف 

تحرك موقع تويتر، الكثر تداوال في العديد من الدول العربية، ليعلن حظر «الحتوى الضلل» 

حول الوباء وليقول إنه سيزيل أي محتوى، يروج لزاعم غير محددة ومضللة بشأن فيروس 

كورونا.

وصدر إعالن مشترك لكل من فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت، تعهدوا فيه بالعمل 

مع الحكومات لحاربة العلومات الضللة، وللمساعدة على االتصال بأولئك الذين وضعوا 

أنفسهم قيد العزل الشخ�سي ، وجاء في البيان الشترك لهذه النصات: «نحن نساعد ماليين 

الناس على أن تظل متصلة ببعضها، ونحارب معا الخبار الزائفة والعلومات الضللة حول 

موقع منظمة الصحة العالمية    18

. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations  
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الفيروس، وننشر على منصاتنا الضمون الصادر عن السلطات العنية، ونتشارك التحديثات 

الهمة بالتنسيق مع وكاالت الرعاية الصحية الحكومية حول العالم»(19).

وبجانب تعمد البعض، اقتصار مشاركاته على منصات التواصل االجتماعي، على إبراز 

الجانب الظلم والقاتم، وتفاصيل حاالت الوتى، بما يعمق حالة الخوف الحاصلة بالفعل، 

فإن هناك آخرين سعوا لالستفادة من الزمة عبر الترويج لدوية زائفة، زعموا أنها تعالج وباء 

الكورونا ، وقد أشارت وكالة النباء الفرنسية في تقرير لها إلى بعض من هذه الدوية، ومنها 

استهالك الرماد البركاني، واستخدام مصابيح الشعة فوق البنفسجية، ومطهرات الكلور 

التي تقول السلطات الصحية إنها يمكن أن تسبب ضررا إذا استخدمت بشكل غير صحيح.

وفي عدة دول عربية بدت السلطات مهتمة بمحاربة مروجي الشائعات، أو الخبار الزائفة 

خالل الزمة، عبر وسائل التواصل االجتماعي. ففي مصر قالت نقابة الطباء إن الشطب 

وسائل  عبر  كورونا  لفيروس  عالج  طرق  يتداولون  الذين  الطباء  عقوبة  سيكون  الكامل 

التواصل االجتماعي. وأشار نقيب الطباء الصريين، في اتصال مع برنامج لتليفزيون محلي، 

إلى أن النقابة رصدت خالل الفترة الاضية فو�سي فتاوى عن طرق عالج فيروس كورونا من 

 لجميع 
ً
الطباء علي مواقع التواصل االجتماعي ، وفي قطر، أطلقت وزارة الداخلية تحذيرا

الواطنين والقيمين بعدم الشاركة في نشر أو تداول الشائعات، معتبرة ذلك «أمرا في غاية 

الخطورة وقد يعرض السؤول عنه للمساءلة القانونية» ، أما في السعودية، فقد حددت 

د 
ّ
السلطات عقوبات على مطلقي الخبار مجهولة الصدر، والترويج للشائعات التي تصع

الهلع لدى الجتمع في ظل تف�سي فيروس كورونا، كونها تمس بالنظام العام.

وتمتلك منظمة الصحة العالية صفحة باسم “صائدو الساطير” تعمل على كشف 

ا يمكن مشاركتها للجميع، بما في ذلك 
ً

زيف الشائعات التعلقة بفيروس كورونا، إذ تضم صور

ا بإطالق مبادرة 
ً
الصحفيين والؤسسات العالمية. وقد قامت وكالة النباء الفرنسية أيض

 عن ذلك، فإن مراجعة النصائح 
ً

شبيهة تحمل اسم “مطاردة أساطير فيروس كورونا“. فضال

التي تقدمها “ِفرست درافت” دائًما ما تستحق االطالع، بما في ذلك مقالتها الخيرة عن تبطئة 

ا سريعة للتحقق من الحتوى 
ً
انتشار العلومات الغلوطة، وهذه القالة التي تتناول طرق

الوجود على النترنت. 

ويعد البريد االلكتروني وسيظل أكبر ناقل لتهديد الفراد والنظمات .لطالا استخدم 

د 
ٌ
مجرمو شبكات االنترنت الحداث الكبرى العلن عنها على نطاق واسع في شن حمالت التصي

.
لالرتقاء بفاعلية هجومهم، وال يعد هذا الوباء استثناء من ذلك(20)

موقع منظمة الصحة العالمية    19

. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations  

المرجع السابق .  20
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وتعلن عدة مواقع ضارة على مواقع الشبكة الظلمة (Dark Web) عن مجموعات 

كوفيد 19 -للتصيد االحتيالي الكونة من بريد إلكتروني مرفق به خريطة وهمية لتف�سي 

الفيروس بأسعار مختلفة يمكن أن تتراوح من 150 دوال را إلى 1000 دوالر .يشتري مجرمو 

شبكات االنترنت تلك ”الجموعات ” الستخدامها في حمالت البريد اللكتروني التي تستهدف 

الفراد والنظمات واسعة النطاق .تلك الهجمات أصبحت ممكنة نتيجة لنظمة التشغيل 

الغير م ؤمنة واستخدام مرفق فاسد يقوم باستغالل نقاط الضعف بالحاسب االلي ويهاجمه.

ويتم استخدام مواضيع متنوعة بتلك الرسائل االلكترونية لزيادة معدل الضغط على 

الروابط االلكترونية الخادعة والستخدمة في تلك الحملة .وقد تظهر تلك الفيروسات 

باستخدام صورة من تقرير حول الوباء أو من خالل نصائح صحية من مصادر حكومية 

أو الرفق الفاسد، تتضمن تلك الفيروسات صور  رسمية .بمجرد الضغط على الرابط 

مختلفة لتدمير النظام مثل طلب فدية، رصد لوحة الفاتيح وصور أخرى من جمع العلومات 

الشخصية(21) .

ويستخدم مجرمو شبكات االنترنت موجة كوفيد 19 -لخلق واستغالل مخاو ف الصاب 

ة ..وال تعد تلك الظاهرة بجديدة في مجال مكافحة الجرائم االلكترونية .لطالا استغل مجرمو 

شبكات االنترنت نتائج مزورة لتحليل فيروس نقص الناعة البشرية (HIV) الستهداف مجال 

الرعايا الصحية، وشركات التأمين والدوية عاليا ،

وتم تسجيل مواقع جديدة لنشر العلومات ذات الصلة بالوباء .ومع ذلك، العديد من 

تلك الواقع يكون فخا للضحايا حسني النية .ففي خالل الستة أسابيع السابقة، تم تسجيل 

مئات النطاقات االلكترونية ذات الصلة بكوفيد 19 -يوميا . ورغم كون بعضهم حقيقي 

ويوفر بيانات صحيحة دون سوء نية، فإن عدد كبير منهم تكون طبيعته مخادعة .بنهاية 

مارس ، 2020 / تم تسجيل أكثر من 9000 نطاق الكتروني عن فيروس كورونا. تملك تلك 

الواقع الخبيثة صور مختلفة من الهجمات منها التالي(22) :

1/ انتحال هوية موقع رسمي :

لقد أعلن الركز الوطني لألمن االلكتروني (NCSC) بالملكة التحدة تمكن مجرمو 

شبكات االنترنت من انتحال صفة موقع الركز المريكي لكافحة المراض (CDC) بخلق 

نطاق الكتروني بأسماء مماثلة للعنوان اللكتروني لركزو لقرصنة كلمات الرور بالضافة الى 

قيامهم بطلب تبرعات ” بيتكوين ” لتمويل لقاح مزور.

 . UNODC كوفيد :19 تحليل التهديدات اللكترونية ، نشرة مكتب المم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  21

إبريل 2020م ص 3

المرجع السابق ص 4 .  22
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2/ نشر البرامج الخبيثة :

العديد من تلك العناوين االلكترونية تخلق صفحات يتم تحميلها عن طريق برامج 

خبيثة تم تصميمها الستغالل نقاط الضعف بأنظمة تشغيل معينة ، يمكن لتلك البرامج 

الخبيثة سرقة بيانات من أي نوع، بيانات بطاقات االئتمان، بيانات بنكية، بيانات حساسة 

ويمكن للبرامج الخبيثة أيضا جمع محافظ   ، للمتصفح واستخدامها لغراض إجرامية 

العمالت الشفرة، السيطرة على الكاميرات االلكترونية بدون تصريح، جمع البيانات السجلة 

بالجهاز وتطبيق نظام رصد للوحة الفاتيح الذي يسجل كل ما يتم كتابته باستخدام لوحة 

مفاتيح النظام الذي تم اختراقه.

3/ حمالت وهمية :

تروج الواقع االلكترونية ايضا لخدمات ومنتجات عديدة وعادة تطلب مساهمة 

الواطنين للقيام بذلك .مثال ، موقع الكتروني يطلب من الستخدمين التبرع بقدرات حاسبتهم 

لصالح القيام ببحوث عن كوفيد 19 -لتقديم برامج خبيثة لسرقة البيانات .

إن مفهوم العلومات الخاطئة والتضليل ليس بجديد .وقد ساعد الوضع الحالي على 

انتشار تلك العلومات الضللة من خالل جميع النصات الجتمعية .حيث تخضع شريحة 

كبيرة من مستخدمي االنترنت للحجر النزلي فزادت نسبة استخدامهم لإلنترنت مما يسمح 

بإضافة ونشر وإعادة نشر العلومات الضللة عبر أي وسيلة إعالم.

ويوجد مواقع الكترونية تتحرى عن العلومات الخاطئة ذات الصلة بكوفيد .19 -ففي 

خالل فترة أكثر من شهر بقليل، تم فضح أكثر من خمسين مقالة وأثبتت أنها زائفة ..وقد 

أصبح من الصعب متابعة كم العلومات الخاطئة ذات الصلة بالوضع الحالي .وهكذا أصبح 

من الهمية البالغة التأكد من مصداقية مصدر العلومات قبل اتخاذ أي إجراء ذو صلة 

بالخبر(23) .

المبحث الثاني
وسائل الدين ودوره في ضبط اإلنتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية حول جائحة 

كرونا
مفهوم الدين وأهميته في النوازل وااليتالءات :

الدين في اللغة : مشتق من الفعل الثالثي دان وهو تارة يتعدى بنفسه، وتارة بالالم، 

وتارة بالباء، ويختلف العنى باختالف ما يتعدى به ، فإذا تعدى بنفسه يكون «دانه» بمعنى 

 . UNODC كوفيد :19 تحليل التهديدات اللكترونية ، نشرة مكتب المم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  23

إبريل 2020م ص 6 .
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ملكه، وساسه، وقهره وحاسبه، وجازاه ، وإذا تعدى بالالم يكون «دان له» بمعنى خضع له، 

 واعتاده، وتخلق به، 
ً
 ومذهبا

ً
وأطاعه ، وإذا تعدى بالباء يكون «دان به» بمعنى اتخذه دينا

واعتقده(24).

وهذه العاني اللغويه للدين موجودة في «الدين» في العنى الصطالحي كما سيتبين لن 

الدين يقهر أتباعه ويسوسهم وفق تعاليمه وشرائعه، كما يتضمن خضوع العابد للمعبود 

وذلته له، والعابد يفعل ذلك بدوافع نفسية ويلتزم به بدون إكراه أو إجبار.

 حيث عرفه 
ً
 واسعا

ً
 اختالفا

ً
والدين في الصطالح: اختلف في تعريف الدين اصطالحا

كل إنسان حسب مشربه، وما يرى أنه من أهم مميزات الدين ، فمنهم من عرفه بأنه «الشرع 

اللهي التلقى عن طريق الوحي» وهذا تعريف أكثر السلمين(25) .

ويالحظ على هذا التعريف قصره الدين على الدين السماوي فقط، مع أن الصحيح أن 

، بدليل 
ً
، أو باطال

ً
، سواء كان صحيحا

ً
كل مايتخذه الناس ويتعبدون له يصح أن يسمى دينا

اِسِرين{ آل 
َ

خ
ْ

 ال
َ

 ِفى اآلِخَرِة ِمن
َ

و
ُ

ه
َ

 و
ُ
ه

ْ
 ِمن

َ
ل

َ
ب

ْ
ق

ُ
 ي

ْ
ن

َ
ل

َ
ا ف

ً
ِم ِدين

َ
ال

ْ
َر اِلس

ْ
ي

َ
 غ

ِ
غ

َ
ت

ْ
ب

َ
 ي

ْ
ن

َ
م

َ
قوله عز وجل: }و

ِلَى ِدين{ الكافرون (6) ، فسمى هللا ما عليه مشركي 
َ

 و
ْ

م
ُ

ك
ُ
 ِدين

ْ
م

ُ
ك

َ
عمران (85) وقوله عز وجل: }ل

 ، أما غير السلمين فبعضهم يخصصه بالناحية الخالقية كقول 
ً
العرب من الوثنية دينا

«كانت» « بأن الدين هو الشتمل على العتراف بواجباتنا كأوامر إلهية».

وبعضهم يخصصه بناحية التفكر والتأمل كقول رودلف إيوكن «الدين هو التجربة 

الصوفية التي يجاوز النسان فيها متناقضات الحياة «(26) .

 وزوايا عدة ، 
ً
إلى غير ذلك من التعريفات التي نظرت إلى الدين من زاويه. وتركت أوجها

وأرجح التعريفات أن يقال : « الدين: هو إعتقاد قداسة ذات، ومجموعة السلوك الذي يدل 

، رغبة ورهبة «(27) ، فهذا التعريف فيه شمول للمعبود، 
ً
 وحبا

ً
على الخضوع لتلك الذات ذال

 باطال وهو ما سوى هللا عز وجل.
ً
. وهو هللا عز وجل، أو معبودا

ً
 حقا

ً
سواء كان معبودا

والدين ضرورة من ضرورات الحياة ال تقل عن الهواء والاء والغذاء، إن لم تجد عليه 

فلن ينعم النسان ولن يسعد إال في ظل الدين، هو إن وجد طريقه للغذاء الادي فهذا غذاء 

الجسد، لكن أهم من ذلك غذاء الروح؛ ومن ثم فالنسان بحاجة إلى الدين في حياته حتى 

ا كما 
ً
ا تقي

ً
 أن يكون مؤمن

َّ
ينعم، حتى يسعد حتى يستقر، وإال فالنسان في خوف وحزن إال

ابن منظور ، لسان العرب 164:13 .   24

الخلف ، سعود بن عبد العزيز ، دراسات في الديان اليهودية والنصرانية ، ط 4 ، الرياض ، المملكة العربية   25

السعودية مكتبة أضواء السلف ، 1425هـ/2004م ص 10 .

دراز ، محمد عبد الله ، كتاب الدين ، الكويت ، دار القلم، 1400هـ ص 33 .  26

الخلف ، سعود بن عبد العزيز ، دراسات في الديان اليهودية والنصرانية ص 10 .  27
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.]64 - 62

وقال ابن القيم : «في القلب شعث ال يلمه إال القبال على هللا، وفيه وحشة ال يزيلها إال 

النس باهلل، وفيه حزن ال يذيبه إال السرور بمعرفته، وصدق معاملته، وفيه قلق ال يسكنه 

إال االجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات ال يطفئها إال الرضا بأمره ونهيه، وقضائه 

ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقة ال يسدها إال محبته والنابة إليه، ودوام 

ا»(28).
ً

ذكره، وصدق الخالص له، ولو أعطي الدنيا، وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبد

إن لالبتالء دورا عظيما في تمحيص القلب أي تخليصه من الشوائب غير اليمانية، فإذا 

تمحص القلب وخلص قويت فيه دواعي الخشية والخوف والرجاء ونحو ذلك من الحوال 

الحمودة، وإذا قويت هذه ضعفت للتو واللحظة أحواله الذمومة من نحو الوسوسة والغيظ 

والكبر والنفاق ونحوها مما يعرف بأمراض القلوب، وهي أعظم من أمراض الجسم، وقد عقد 

ابن تيمية موازنة مهمة بين النوعين: مرض الجساد ومرض القلوب فقال: كما أن النسان 

إذا صار ال يسمع بأذنه، وال يبصر بعينه، وال ينطق بلسانه، كان ذلك مرضا مؤلا له لا يفوته 

من الصالح ويحدثه من الضار، فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من 

ز بين الخير والشر، والغي والرشاد، فإن ذلك من أعظم أمراض قلبه (29) ، 
ّ
الباطل ولم يمي

ويتضح من هذه الوازنة الدقيقة أن أساس مرض القلب هو الجهل وأساس صحته هو العلم، 

ويكون مرض القلب أيضا بالحب والبغض الخارجين عن االعتدال، وتلك هي الهواء التي قال 

ِل 
َ
ِه{ ]القصص: 50[، وقال سبحانه: } ب
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ر السالم ما للدين من أهمية في حياة النسان حيث يلبي النزعة النسانية إلى عبادة 
ّ

وقد

هللا، ولا يمد به النسان من وجدان وضمير، ولا يقوى في نفسه من عناصر الخير والفضيلة، 

وما يضفي على حياته من سعادة وطمأنينة ، نظرا لتلك السباب كلها كان الدين ضرورة حياة 
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َ
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بالنسبة لإلنسان، قال تعالى: }ف

{ ]الروم: 30[ ولذا يقول 
َ

ون
ُ

م
َ
ل

ْ
ع

َ
 ي

َ
اِس ال

َّ
َر الن

َ
ث

ْ
ك

َ
 أ

َّ
ِكن

َ
ل

َ
 و

ُ
م ِ

ّ
ي

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ين ِ

ّ
 الد

َ
ِلك

َ
ِه ذ

َّ
ِق الل

ْ
ل

َ
 ِلخ

َ
ِديل

ْ
ب

َ
 ت

َ
ال

برجستون « لقد وجدت - وتوجد - جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات ولكن لم 

توجد قط جماعة بغير ديانة « ونظرا لتلك االعتبارات حافظت شريعة السالم على الدين، 

ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد   28

وإياك نستعين ، ط3 ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، 1416 هـ - 1996م 156:3 .

ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس ، مجموع الفتاوى ، بيروت ، دار الفكر 141:10 .  29
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سواء من حيث غرسه في النفوس وتعميقه فيها ابتداء، أو من حيث تدعيم أصله وتعهده بما 

ينميه ويحفظ بقاءه استمرارا ودواما(30) .

أن القصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام المة، واستدامة صالحه بصالح 

 ما بين 
َ

 عمله وصالح
َ

 عقله وصالح
َ

الهيمن عليه وهو نوع النسان. ويشمل صالحه وصالح

 
ً
يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه ، قال هللا تعالى حكاية عن رسوله شعيب وتنويها

 هللا أمر ذلك 
ّ

ِه{ (هود: 88.). فعلمنا أن
َّ
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الرسول بإرادة الصالح بمنتهى االستطاعة ، وهناك أدلة صريحة كلية دلت على أن مقصد 

الشريعة الصالح وإزالة الفساد، وذلك في تصاريف أعمال الناس كما هناك آيات كثيرة 

ِكر فيها الفساد في معرض التحذير 
ُ
في القرآن ذكر فيها الصالح في معرض الحث والدح، وذ

والذم(31) .

وسائل الدين لضبط االنتشار الوبائي للمعلومات حول جائحة كرونا :

الوبائي  االنتشار  لخطورة  العالية  الصحة  منظمة  لوصف   
ً
سابقا الباحث  أشار 

للمعلومات حول جائحة كرونا فقد قررت النظمة على لسان مديرها العام بأننا ال نواجه 

ا ومعلومات 
ًّ
 إعالمي

ً
ا في هذا العصر الذي يشهد تضليال

ً
وباًء فحسب، بل وباء معلومات أيض

مغلوطة وأساطير إلكترونية ونظريات مؤامرة .

ويمكن القول إن الكثير من الواقع الرسمية اللكترونية واجهت الشائعات من خالل 

قيامها بدور كبير يتمثل في تكذيب الشائعات واظهار حقائق هذه الشائعات التي تروجها 

مواقع التواصل االجتماعي، ومن خالل مواقعها الواقع الرسمية اللكترونية، تسعى لتوفير 

العلومات الصحيحة للجمهور وتنمية وعيه، كما قامت منظمة الصحة العالية بالتعاون مع 

وسائط التواصل االجتماعي لحاربة الشائعات، وتوفير العلومات الصحيحة بشأن فيروس 

كورونا إذ إن نفي العلومات الخطأ، قد أخفق في الحد من التصورات غير الصحيحة ، 

واتضح أيضا أن الواقع اللكترونية الرسمية أثبتت مهارتها ونجاحها فى تعاملها مع الزمات، 

وخاصة أزمة و باء فيروس كورونا النتشر فى كافة أنحاء العالم(32).

ويرى الباحث أن انتشار جائحة كرونا ابتالء من هللا تعالى واالبتالء قد يكون في مجال 

النفس من نحو الصحة والسقم، والقوة والضعف، والسعادة والشقاوة، كما يكون في 

الموال من نحو الفقر والغنى، والعوز والرفاهية، وقد أشار الولى- عز وجل- إلى الجالين 

ابن عاشور ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التون�سي ، مقاصد الشريعة السالمية ، تحقيق: محمد   30

الحبيب ابن الخوجة ، وزارة الوقاف والشؤون السالمية، قطر ، 1425 هـ - 2004 م 194:3 .

ابن عاشور ، مقاصد الشريعة السالمية ، 195:3 .  31

زيان ، استراتيجيات مواجهة الشائعات حول أزمة كورونا ص 699 .  32
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ْ

م
ُ

ِلك
ْ
ب

َ
 ق

ْ
 ِمن

َ
اب

َ
ِكت

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
 أ

َ
ِذين

َّ
 ال

َ
 ِمن

َّ
ن

ُ
ع

َ
م

ْ
س

َ
ت

َ
ل

َ
 و

ْ
م

ُ
ِسك

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ

َ
 و

ْ
م

ُ
اِلك

َ
و

ْ
م

َ
 ِفي أ

َّ
ن ُ

و
َ
ل

ْ
ب

ُ
ت

َ
جميعا فقال تعالى }ل

وِر{ ]آل عمران: 186[ 
ُ

م
ُ ْ
ِم ال

ْ
ز

َ
 ع

ْ
 ِمن

َ
ِلك

َ
 ذ

َّ
ِإن

َ
وا ف

ُ
ق

َّ
ت

َ
ت

َ
ِبُروا و

ْ
ص

َ
 ت

ْ
ِإن

َ
ِثيًرا و

َ
ى ك

ً
ذ

َ
وا أ

ُ
َرك

ْ
ش

َ
 أ

َ
ِذين

َّ
 ال

َ
ِمن

َ
و

ِس 
ُ

ف
ْ
ن
َ ْ
ال

َ
اِل و

َ
و

ْ
م

َ ْ
 ال

َ
ٍص ِمن

ْ
ق

َ
ن

َ
 و

ِ
وع

ُ
ج

ْ
ال

َ
ِف و

ْ
و

َ
خ

ْ
 ال

َ
ْيٍء ِمن

َ
 ِب�س

ْ
م

ُ
ك

َّ
ن

َ
و

ُ
ل

ْ
ب

َ
ن

َ
ل

َ
 من قائل: }و

ّ
، وقال عز

 { ]البقرة: 155[ ، ويلحق بالموال ويتبعها كل ما يشابهما من الجاه 
َ

اِبِرين
َّ
ِر الص ِ

ّ
ش

َ
ب

َ
َراِت و

َ
م

َّ
الث

َ
و

والسلطان والمتلكات العقارية ونحو ذلك، أما النفس فيلحق بها ما يصيب النسان في أبنائه 

أو أقاربه أو أحبائه من نحو الصحة والرض، والحياة والوت، والنجاح والفشل وما أشبه 

ذلك(33).

ومن خالل جائحة كرونا تأكد ضرورة توظيف الدين لضبط االنتشار الوبائي للمعلومات 

حولها ، ويتميز الضبط الذي يقره الدين السالمي بخصائص فريدة عن تلك الضوابط التي 

توجد في بعض الشرائع او القوانين الوضعية، فالتشريع السالمي يستمد سلطته من هللا 

سبحانه وتعالى ويعتمد في سلطته وضوابطه على وازع الضمير في النفس النسانية، ويعمل 

 في 
ً
كموجه لإلنسان في تصرفاته، فيكون الضمير على يقظة في جميع الوقات بأنه مراقب إلهيا

 
ُ
ه

َّ
الل

َ
 و

َ
ون

ُ
ِلن

ْ
ع

ُ
ا ت

َ
م

َ
 و

َ
ون ِسرُّ

ُ
ا ت

َ
 م

ُ
م

َ
ل

ْ
ع

َ
ي

َ
ِض و ْ

ر
َْ

ال
َ

اِت و
َ

او
َ

م
َّ

ا ِفي الس
َ

 م
ُ

م
َ
ل

ْ
ع

َ
السر والعلن(34) قال تعالى: (ي

وِر) (التغابن:4) .
ُ

د
ُّ
اِت الص

َ
ِليٌم ِبذ

َ
ع

ومن أبرز وسائل الدين لضبط االنتشار الوبائي للمعلومات حول جائحة كرونا ما يلي :

1/ محاربة اإلحباط :

لعل من أكثر اآلثار الترتبة على االنتشار الوبائي للمعلومات حول جائحة كرونا غرس 

 
ّ

الحباط في النفوس ، والحباط (وترادفه الخيبة) هو إعاقة الرء عن بلوغ هدف ما، وسد

عي نحو الهدف سعيا واعيا أو 
ّ

تي يسلكها نحو الوصول إلى هدفه، سواء أكان الس
ّ
ريق ال

ّ
الط

غير واع(35) .

وقد شاع استعمال لفظ الحباط في العصر الحديث بمعنى شعور النسان بالخيبة 

وع من الحباط حالة من 
ّ
لفساد عمله وعدم تحقيق الغرض القصود منه، ويعقب هذا الن

ة ، وقال بعض الباحثين الحدثين: الحباط (بمفهومه 
ّ
ي

ّ
ي لترك العمل بالكل

ّ
ما تؤد

ّ
اليأس رب

العصرّي) يعني مجموعة من الشاعر الؤلة تنتج عن عجز النسان عن الوصول إلى هدف 

ة عنده(36) .
ّ

ضرورّي لشباع حاجة ملح

عدد من المختصين : نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم 9:1 .  33

السالم ، خالد عبد الرحمن ، الضبط االجتماعي والتماسك السري، ط1 ، 2000،ص36 .  34

رزق ، أسعد ، موسوعة علم النفس ، بيروت، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، 1977 م 11:1 .  35

عودة ومو�سى ، محمد عودة محمد، وكمال إبراهيم مو�سى ، الصحة النفسية في ضوء علم النفس والسالم ، ط   36

2، الكويت، 1986 ص 126 .
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ن الجتمع 
ّ

ولعالجة الحباط بعد وقوعه والوقاية منه قبل حدوثه عوامل عديدة تمك

 هذه العوامل(37):
ّ

ة، وأهم ّ
ار

ّ
ص من آثاره الض

ّ
خل

ّ
السالمّي من الت

ة 
ّ

ح
ّ

ره هللا له من الّرزق والص
ّ

ى يقبل كّل شخص ما قد
ّ
عور بالّرضا حت

ّ
-1 تنمية الش

 الثابرة وبذل 
ّ

ا أن يضع هدفا مناسبا لقدراته وإمكاناته وظروفه ثم
ّ
والنصب، وعلى كّل من

الجهد لتحقيق ذلك الهدف.

بر على البالء، وعدم اليأس أو 
ّ
د على الخذ بالسباب، والص

ّ
-2 على النسان أن يتعو

عي مّرة ومّرات 
ّ

جاح الأمول وعليه معاودة الس
ّ
القنوط إذا حدثت عوائق تحول بينه وبين الن

 وجّل مسعاه.
ّ

ق هللا عز
ّ

ى يحق
ّ
حت

اجم عن عدم 
ّ
ديد الن

ّ
-3 على الجتمع مساعدة السر الفقيرة كي ال يتعّرضوا لإلحباط الش

كاة بدور 
ّ

ة في ظل جائحة كرونا ، وهنا تقوم فريضة الز
ّ
روري

ّ
القدرة على توفير احتياجاتهم الض

دقة، 
ّ
صل بذلك أيضا صفات: البّر، الص

ّ
حاسم في القضاء على إحباطات السر الفقيرة، ويت

الروءة .

ا 
ّ
رين دراسي

ّ
الميذ التأخ

ّ
-4 على الجتمع أيضا أن يعنى بطبقة العاطلين عن العمل والت

( وهذه من أهم اآلثار الترتبة على جائحة كرونا ) بمساعدة هؤالء في حّل مشكالتهم وغرس 

ى يستطيعوا حّل مشكالتهم بأنفسهم، وعلى 
ّ
فاؤل حت

ّ
فس والت

ّ
بر والثابرة وضبط الن

ّ
قيم الص

ة إذا كانت عوامل فشلهم وإحباطهم خارجة 
ّ
الحيطين بهؤالء عدم إهانتهم أو تحقيرهم خاص

عن إرادتهم .

ع العائد للمريض في المل، ويشير 
ّ

وفي ظل البتالء بالرض يدعو الدين إلى ضرورة أن يوس

ره من اليأس ومن الجزع لا فيهما من الوزر(38) .
ّ

بر لا فيه من جزيل الجر، ويحذ
ّ
عليه بالص

2/ الدعوة إلى الصدق ومحاربة الكذب :

من مظاهر االنتشار الوبائي للمعلومات حول جائحة كرونا تف�سي العلومات والخبار 

الكاذبة والغلوطة حول حقيقة الرض ، ويتضح دور الدين هنا في الدعوة إلى الصدق ومحاربة 

مير والخبر عنه معا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم 
ّ
دق مطابقة القول الض

ّ
الكذب ، والص

دق وتارة بالكذب على 
ّ
ا أن يوصف تارة بالص

ّ
دق، وإم

ّ
 يوصف بالص

ّ
ا أال

ّ
ا، بل إم

ّ
يكن صدقا تام

 أن 
ّ

 هذا يصح
ّ

د رسول هللا، فإن
ّ

نظرين مختلفين(39)، كقول كافر إذا قال من غير اعتقاد: محم

عدد من المختصين : نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم 3798:9 .   37

ابن حجر العسقالني ، أحمد بن علي ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني، تحقيق: محب   38

الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار الريان للتراث، 1407 هـ 

 . 131:10

الراغب الصفهاني ، الحسين بن محمد ، المفردات في غريب القرآن ، بيروت ، دار المعرفة ص 277 .  39
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يقال: صدق لكون الخبر عنه كذلك، ويجوز أن يقال كذب لخالفة قوله ضميره، وبالوجه 

ِه{ ]النافقون: 1[ .
َّ
وُل الل

ُ
َرس

َ
 ل

َ
ك

َّ
 ِإن

ُ
َهد

ْ
ش

َ
اني، إكذاب هللا النافقين حيث قالوا }ن

ّ
الث

ّر 
ّ

 الكذب ، وقيل: استواء الس
ّ

وقال الجرجانّي: مطابقة الحكم للواقع، وهذا هو ضد

ب أحوال العبد أعماله، وال أعماله أحواله(40).
ّ

 تكذ
ّ

اهر والباطن بأال
ّ
والعالنية والظ

دق فقال(41):
ّ
ص الاوردّي دواعي الص

ّ
وقد لخ

-1 العقل: من حيث كونه موجبا لقبح الكذب.

 
ّ

دق وحظر الكذب، وهللا سبحانه لم يشرع إال
ّ
باع الص

ّ
رع: حيث ورد بوجوب ات

ّ
-2 الش

كّل خير.

دق.
ّ
ها مانعة من الكذب باعثة على الص

ّ
-3 الروءة: لن

 عليه قوله، وال 
ّ
اس، ال يرد

ّ
ع بهذا االشتهار بين الن

ّ
دق: فمن يتمت

ّ
-4 حّب االشتهار بالص

يلحقه ندم .

دق طمأنينة القلب إليه، ومن عالمات الكذب حصول الّريبة؛ وفي 
ّ
ومن عالمات الص

ى يكتب 
ّ
 الّرجل ليصدق حت

ّ
ة وإن

ّ
 البّر يهدي إلى الجن

ّ
دق يهدي إلى البّر، وإن

ّ
 الص

ّ
حيح: «إن

ّ
الص

ابا(42) .
ّ

ى يكتب عند هللا كذ
ّ
 الّرجل ليكذب حت

ّ
يقا، وإن

ّ
عند هللا صد

نوب وفواحش العيوب وأقبح 
ّ

والكذب رذيلة محضة وخصلة ذميمة وهو من قبائح الذ

ه وجه الجمال في كّل �سيء يداخله وينبيء 
ّ

فات، يقلب الوازين، ويمسخ الحقائق ويشو
ّ
الص

م: 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
فاق ، قال صل

ّ
عن تغلغل الفساد في نفس صاحبه، ويجّر به إلى الفجور والن

ار»(43).
ّ
 الفجور يهدي إلى الن

ّ
 الكذب يهدي إلى الفجور وإن

ّ
« ... وإن

الجرجاني ، علي بن محمد بن علي ، التعريفات ، تحقيق : إبراهيم البياري ، ط1 ، بيروت ، دار الكتاب العربي –   40

بيروت ، ص 132 .

الماوردي، علي بن محمد حبيب أبو الحسن ، أدب الدنيا والدين تحقيق: مصطفى السقا، بيروت، 1978 م ص   41

261ـ  262 .

البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ، الجامع الصحيح المختصر ، تحقيق : مصطفى ديب البغا   42

، بيروتـ  دار ابن كثير ، اليمامة ، الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987م في 81 - كتاب الدب 69 - باب قول الله تعالى 

} يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين { / التوبة 119 / . وما ينهى عن الكذب 2261:5 حديث 5743 

.

النيسابوري ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين ، صحيح مسلم ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، بيروت ، دار   43

إحياء التراث العربي في 45 - كتاب البر والصلة واآلداب 29 - باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 2012:4 

حديث 2607 .
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3/ الدعوة إلى األمانة :

يشير الباحث أن من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الدين ويمكن توظيفها لحاربة 

فس 
ّ
االنتشار الوبائي للمعلومات حول جائحة كرونا الدعوة إلى المانة وهي خلق ثابت في الن

أت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون 
ّ
، وإن تهي

ّ
ا ليس له به حق

ّ
 به النسان عم

ّ
يعف

 لغيره، وإن استطاع أن يهضمه 
ّ

ي به ما عليه أو لديه من حق
ّ
اس، ويؤد

ّ
عرضة لإلدانة عند الن

 وإيثاره 
ّ

ة لحّب الحق
ّ
اس ، والمانة أحد الفروع الخلقي

ّ
دون أن يكون عرضة لإلدانة عند الن

ها تشتمل على ثالثة عناصر(44) :
ّ
 الخيانة ، وقد ظهر من تعريف المانة أن

ّ
وهي ضد

.
ّ

ا ليس له به حق
ّ

ة المين عم
ّ

ل: عف
ّ

الو

 لغيره.
ّ

اني: تأدية المين ما يجب عليه من حق
ّ
الث

هاون بشأنها .
ّ
فريط بها والت

ّ
الث: اهتمام المين بحفظ ما استؤمن عليه، وعدم الت

ّ
الث

 المانة في القرآن الكريم على ثالثة أوجه(45):
ّ

وذكر ابن الجوزّي أن

وا 
ُ
ون

ُ
خ

َ
ت

َ
 و

َ
ول

ُ
س الرَّ

َ
 و

َ
ه

َّ
وا الل

ُ
ون

ُ
خ

َ
 ت

َ
وا ال

ُ
ن

َ
 آم

َ
ِذين

َّ
ا ال

َ
ه يُّ

َ
اأ

َ
أحدها: الفرائض ومنه قوله تعالى: }ي

 { ]النفال: 27[.
ْ

م
ُ

اِتك
َ
ان

َ
م

َ
أ

ِلَها { ]النساء: 
ْ

ه
َ
ى أ

َ
اِت ِإل

َ
ان

َ
م

َ ْ
وا ال

ُّ
د

َ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

ْ
م

ُ
ُرك

ُ
م

ْ
أ

َ
 ي

َ
ه

َّ
 الل

َّ
اني: الوديعة، ومنه قوله تعالى: }ِإن

ّ
الث

.]58

 }
ُ

ِمين
َ ْ
 ال

ِويُّ
َ

ق
ْ
 ال

َ
ْرت

َ
ج

ْ
أ

َ
ت

ْ
ِن اس

َ
َر م

ْ
ي

َ
 خ

َّ
يانة) ، ومنه قوله تعالى: }ِإن

ّ
ة (والص

ّ
الث: العف

ّ
الث

]القصص: 26[ .

4/ محاربة الرياء وحب الشهرة :

يتضح للباحث في مجال نازلة جائحة كرونا أن االنتشار الوبائي للمعلومات حولها مرده 

ر منه الدين السالمي ، والّرياء هو ترك 
ّ

 لحب الشهرة ويتعلق هذا المر بالرياء الذي حذ
ً
أيضا

 الّرياء: فعل الخير لراءة الغير، 
ّ

هانوّي: حد
ّ
الخالص في العمل بمراعاة غير هللا  فيه(46) ، وقال الت

ة الخالصة، وال يحيط به الخالص(47) ، وقال الغزالّي: أصل 
ّ
ي

ّ
وقيل: هو فعل ال تدخل فيه الن

اس بإيرائهم خصال الخير، واسم الّرياء مخصوص- بحكم 
ّ
الّرياء: طلب النزلة في قلوب الن

الميداني ، عبد الرحمن حسن حبنكه ، الخالق السالمية وأسسها ، ط1 ، دمشق، دار القلم، وط ثانية، 1407   44

هـ 646:1 .

ابن ابن الجوزي ، نزهة العين النواظر 105:1 .   45

الجرجاني ، التعريفات ص 119 .  46

التهانوي محمد بن علي بن القا�سي محمد حامد ، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ، تقديم وإشراف ومراجعة:   47

رفيق العجم ، تحقيق: علي دحروج ، ط 1 ، بيروت مكتبة لبنان ناشرون ، 1996م 3/ -607 608 .
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 يكون الّرياء (الذموم شرعا) إرادة 
ّ

العادة- بطلب النزلة في القلوب بالعبادة وإظهارها، ومن ثم

العباد بطاعة هللا(48).

هوات، ويكون 
ّ

ة الش
ّ

 بمجاهدة شديدة ومكابدة لقو
ّ

وال يستطيع أحد أن يقمع الّرياء إال

ذلك بأمرين:

مع 
ّ
، والط

ّ
م

ّ
ة الحمدة والفرار من ألم الذ

ّ
ل: قلع عروقه واستئصال أصوله وهي: لذ

ّ
الو

الثة راجعة إلى حّب النزلة والجاه.
ّ
اس، وهذه الث

ّ
فيما في أيدي الن

 لدفع ما يعرض من خاطر الّرياء، وخواطره 
ّ

ر النسان عن ساعد الجد
ّ

اني: أن يشم
ّ
الث

فس في 
ّ
 هيجان الّرغبة من الن

ّ
العهم، ثم

ّ
الع الخلق ورجاء اط

ّ
ثالثة أيضا وهي: العلم باط

فس له (أي الحمد 
ّ
حمدهم، وحصول النزلة عندهم، ويعقب ذلك هيجان الّرغبة في قبول الن

اني رغبة 
ّ
ى معرفة، والث

ّ
ل يسم

ّ
مير على تحقيقه، والخاطر الو

ّ
والنزلة) والّركون إليه وعقد الض

اني، فإذا خطر 
ّ
ل قبل أن يعقبه الث

ّ
ة في دفع الخاطر الو

ّ
الث هو العزم وكمال القو

ّ
وشهوة، والث

العهم دفع ذلك بأن قال: مالي وللخلق علموا أو لم يعلموا، 
ّ
الع الخلق أو رجاء اط

ّ
له معرفة اط

ة الحمد فعليه أن يذكر 
ّ

وهللا عالم بحالي فأّي فائدة في علم غيره؟ فإن هاجت الّرغبة إلى لذ

تعّرض الرائي للمقت عند هللا يوم القيامة وخيبته- في أحوج أوقاته- إلى أعماله، وعندئذ تثور 

هوة 
ّ

ر في تعّرضه لقت هللا وعقابه الليم، الش
ّ

هوة إذ يتفك
ّ

عنده كراهة للّرياء تقابل تلك الش

ح من 
ّ

فس تطاوع- ال محالة- أقواهما ويتض
ّ
تدعوه إلى القبول والكراهة تدعوه إلى الباء والن

ذي خطر أثناء العبادة من العرفة والكراهة والباء(49) .
ّ
 الّرياء ال

ّ
 في رد

ّ
ه ال بد

ّ
ذلك أن

الح 
ّ
ل العمل الص

ّ
ع لثوابها ويحو

ّ
وبال شك أن من مضار الّرياء أنه محبط لألعمال مضي

. 
ً
 أو يكون عليه سترا

ً
 بدال من أن يكون له أجرا

ً
إلى نقيضه فيحمل صاحبه به وزرا

الخاتمة

للمعلومات  الوبائي  االنتشار  لضبط  الدين  توظيف  موضوع  البحث  هذا  تناول 

االلكترونية وإثره في جهود مكافحة جائحة كرونا وفيما يلي أهم نتائج البحث وتوصياته:

 : النتائج
ً
أوال

1/ العلومات اللكترونية هي تلك العلومات التي تتخذ شكال إلكترونيا ليتم الوصول 

إليها عن طريق الحاسب اآللي ، كما تعرف أيضا بتلك العلومات أو البيانات التي يتم إنشاؤها 

الغزالي أبو حامد محمد بن محمد ، إحياء علوم الدين ، القاهرة، دار الشعب، كتاب الشعب 297:3 .  48

المرجع السابق 299:3 .  49



DI��I�TALLEŞME VE FIKIH I�LI�ŞKI�SI� BAG� LAMINDA GU� NCEL MESELELER 

<Bölüm Numarası><Akan U� stbilgi> 

645

واسترجاعها وتناقلها واستخدامها رقميا باستخدام  والبحث عنها  أو تسجيلها واختزانها 

الحاسب اآللي.

2/ تعددت مصادر العلومات اللكترونية حول جائحة كرونا ، وهي تزداد تنوعا ونموا 

وتداخال مع مرور الوقت، ومن هذه الوسائل : الصحافة اللكترونية، ومنتديات الحوار، 

الشخصية والؤسساتية والتجارية، ومواقع الشبكات االجتماعية،  والدونات، والواقع 

ومقاطع الفيديو، والذاعات الرقمية، وشبكات الجتمع االفتراضية، والجموعات اليدية، 

وغيرها,بالضافة إلى الهواتف الجوالة التي تنقل الذاعات الرقمية، والبث التلفزيوني 

التفاعلي، ومواقع االنترنت ، والخرائط الرقمية، ومجموعات الرسائل النصية والوسائط 

التعددة .

3/ هناك عوامل كثيرة أثرت فى النتشار الوبائي للمعلومات االلكترونية حول جائحة 

كرونا ، على رأسها غياب الوعى العالمى، بل وسقوط بعض الواقع اللكترونية والصحف 

فريسة لنشرها، فالعالم يجب أن تقع عليه السئولية الكبر ومن هنا تكمن خطورة استغالل 

القبال التزايد من قبل جمهور التلفزيون والصحف على الوسائط اللكترونية ومواقع 

التواصل االجتماعى .

4/ بقدر ما أسهمت تلك الوسائل الجديدة، في تخفيف وطأة أزمة التواصل الباشر بين 

البشر، بفعل الخاوف من تف�سي الفيروس، بقدر ما بدا من وجهة نظر كثيرين أنها فشلت في 

اختبار الصداقية ، ولن آفة الخبار هم رواتها، فإن جمهور الوسائط اللكترونية يتحمل 

جانبا كبيرا من السؤولية فيما يجري الحديث عنه من جوانب سلبية، أفرزها استخدام تلك 

الوسائل خالل الزمة، من نشر أخبار مفبركة، إلى نشر شائعات، إلى سعي لبث الخوف والذعر 

في نفوس الناس، الذين وضعتهم الزمة في حالة من القلق، يدفعهم للتشبث بأية معلومة ربما 

تكون في أساسها غير صحيحة.

5/ ساعد الوضع الضطرب خالل جائحة كرونا على انتشار العلومات اللكترونية 

الضللة من خالل جميع النصات الجتمعية ، حيث تخضع شريحة كبيرة من مستخدمي 

االنترنت للحجر النزلي فزادت نسبة استخدامهم لإلنترنت مما يسمح بإضافة ونشر وإعادة 

نشر العلومات الضللة عبر أي وسيلة إعالم أخرى .

ر السالم ما للدين من أهمية في حياة النسان حيث يلبي النزعة النسانية إلى 
ّ

6/ قد

عبادة هللا، ولا يمد به النسان من وجدان وضمير، ولا يقوى في نفسه من عناصر الخير 

والفضيلة، وما يضفي على حياته من سعادة وطمأنينة من هنا يتعاظم دور توظيف الدين 

لضبط االنتشار الوبائي للمعلومات حول جائحة كرونا ، ومن أبرز وسائل الدين لضبط 
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الصدق  إلى  الدعوة  و  الحباط  محاربة  كرونا  جائحة  حول  للمعلومات  الوبائي  االنتشار 

ومحاربة الكذب و الدعوة إلى المانة بجانب محاربة الرياء وحب الشهرة .

 : التوصيات
ً
ثانيا

ومن توصيات البحث :

في القول والعمل  1/ ضرورة تقوية هللا في السر والعلن واللتزام بالصدق والمانة 

ومقاومة اليأس والحباط ودفع الرياء وحب الشهرة ابتغاء لرضات هللا تعالى .

2/ ضرورة تشديد الرقابة على مصادر العلومات االلكترونية الخاصة بجائحة كرونا 

خاصة فيما يتعلق بمواقع التواصل االجتماعي .

3/ ضرورة استصحاب دور الدين وتوظيفه لحلول الشكالت العاصرة خاصة فيما 

يتعلق بالنوازل الطبية واالقتصادية واالجتماعية .

وهللا من وراء القصد

المصادر والمراجع :

1/ القرآن الكريم .

2/ ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس ، مجموع الفتاوى ، بيروت ، دار الفكر .

3/ ابن الجوزي ، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ، نزهة العين النواظر في علم الوجوه والنظائر 

، تحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الرا�سي ، ط1 ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1404هـ 

- 1984 م .

4/ ابن حجر العسقالني ، أحمد بن علي ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني، 

تحقيق: محب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، 

القاهرة، دار الريان للتراث، 1407 هـ .

5/ ابن عاشور ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التون�سي ، مقاصد الشريعة السالمية ، 

تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة ، وزارة الوقاف والشؤون السالمية، قطر ، 1425 

هـ - 2004 م .

6/ ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ، مدارج السالكين بين منازل 

إياك نعبد وإياك نستعين ، ط3 ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، 1416 هـ - 1996م .

7/ ابن منظور ، محمد بن مكرم الفريقي الصري ، لسان العرب ، ط1 ، بيروت ، دار صادر للنشر .

8/ البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة ، الجامع الصحيح الختصر ، تحقيق : 

مصطفى ديب البغا ، بيروتـ  دار ابن كثير ، اليمامة ، الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987م.
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9/ التهانوي محمد بن علي بن القا�سي محمد حامد ، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ، تقديم 

وإشراف ومراجعة: رفيق العجم ، تحقيق: علي دحروج ، ط 1 ، بيروت مكتبة لبنان 

ناشرون ، 1996م .

10/ الجرجاني ، علي بن محمد بن علي ، التعريفات ، تحقيق : إبراهيم البياري ، ط1 ، بيروت ، دار 

الكتاب العربي – بيروت .

11/ حمدوش ، رياض ، وسائل التواصل االجتماعي ودورها في تعبئة الرأي العام العالمي وفي الحد 

من انتشار وباء كورونا ( كوفيد – 19 ) ، الجلة الجزائرية لبحوث العالم والرأي العام 

الجلد (30) ، العدد (10) ، جوان 2020.

12/ خالد بن فيصل الفرم ، استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التوعية الصحية لرض كورونا 

، دراسة تطبيقية على الدن الطبية ومستشفياتها الحكومة بمدينة الرياض السعودية 

، الجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال - العددان 14 - 15 - يوليو / ديسمبر 2016م .

13/ الخلف ، سعود بن عبد العزيز ، دراسات في الديان اليهودية والنصرانية ، ط 4 ، الرياض ، 

الملكة العربية السعودية مكتبة أضواء السلف ، 1425هـ/2004م

14/ دراز ، محمد عبد هللا ، كتاب الدين ، الكويت ، دار القلم، 1400هـ .

15/ الراغب الصفهاني ، الحسين بن محمد ، الفردات في غريب القرآن ، بيروت ، دار العرفة .

16/ رزق ، أسعد ، موسوعة علم النفس ، بيروت، الؤسسة العربية للطباعة والنشر، 1977 م .

17/ زيان ، شيماء محمد عبد الرحيم، استراتيجيات مواجهة الشائعات حول أزمة كورونا وانعكاساتها 

على الواقع اللكترونية الرسمية: دراسة تطبيقية على موقعي وزارة الصحة ومنظمة 

الصحة العالية ، العدد التاسع والعشرون ، الجزء الثاني- مجلة بحوث العالقات 

العامة الشرق الوسط 2020 .

18/ السالم ، خالد عبد الرحمن ، الضبط االجتماعي والتماسك السري، ط1 ، 2000م .

19/ عدد من الختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد هللا بن حميد إمام وخطيب الحرم الكي : 

موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم ، ط 4 ، جدة ، دار الوسيلة 

للنشر والتوزيع .

20/ عمر ، أحمد مختار عبد الحميد ، معجم اللغة العربية العاصرة ، ط1 ، القاهرة ، عالم الكتب 

، 1429 هـ - 2008 م .

21/ عودة ومو�سى ، محمد عودة محمد، وكمال إبراهيم مو�سى ، الصحة النفسية في ضوء علم 

النفس والسالم ، ط 2، الكويت، 1986 .

22/ العيا�سي ، بدر الدين ، خدمات أنظمة العلومات اللكترونية ودورها في تلبية احتيلجات 

الستفيدين درلسة ميدانية بمكتبة الدرسة العليا لألساتذة – قسنطينة ، الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، كلية العلوم النسانية 
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واالجتماعية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الاجستير في شعبة علم الكتبات ، تخصص 

:العلومات اللكترونية الفتراضية واستراتيجية البحث عن العلومات 2012م .

23/ الغزالي أبو حامد محمد بن محمد ، إحياء علوم الدين ، القاهرة، دار الشعب، كتاب الشعب .

غريب  دار   ، القاهرة   ، الكتبات  مقتنيات  وتنمية  العلومات  مصادر   ، حشمت   ، قاسم   /24

للنشر،1995.

ة ، حسان أحمد ، القاربات العالجية والوقائية لكوفيد 19 ، القاهرة ، نشرية اللكسو 
َّ
25/ قمحي

العلمية ، العدد الثالث ، يوليو 2020م .

بالخدرات  العني  التحدة  المم  مكتب  نشرة   ، اللكترونية  التهديدات  تحليل   19: كوفيد   /26

والجريمة UNODC . إبريل 2020م .

27/ اليداني ، عبد الرحمن حسن حبنكه ، الخالق السالمية وأسسها ، ط1 ، دمشق، دار القلم، 

وط ثانية، 1407 هـ .

28/ النيسابوري ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين ، صحيح مسلم ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 

، بيروت ، دار إحياء التراث العربي .

مواقع إلكترونية :

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/coronavirus_vaccinefaq.pdf   29/موقع

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ 30/ موقع

technical-guidance/early-investigations


