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Giriş 
 
Uzun yıllardan beri yüzyüze esnaf-pazar ilişkileri düzeyinde süregelen din-ticaret münasebeti, 
1980’li yıllarda “televizyonla ilişki kurma ve algı oluşturma” düzeyine çıkmışken, iki binli 
yıllardan itibaren nitelik değiştirmiş günümüzde “dijital araçlarla ilişki kurma ve algı yönetimi” 
noktasına gelmiştir. Dijital araçlar kavramının kapsamı oldukça geniştir. Dijital araçlar; 
televizyonları, dijital şehir meydan panolarını, radyoları, bilgisayarları, İnternet’i, mobil 
telefonları, telefon özelliği olmayan tabletleri, ses kayıt cihazlarını, değişik özellikte müzik 
çalma araçlarını kapsar. Dijital araçların kapsamı geniş olunca etkilerini daha yakından 
inceleyebilmek için alanı daraltma gereği hissedilmiştir. Bu yazıda özellikle İnternet ve mobil 
telefonlarla gerçekleştirilen din-ticaret ilişkileri üzerinde durulmuştur. Çalışmada, İnternet ve 
telefon ikilisinden “intel” kısaltmayla söz edilerek bu iki dijital aracın televizyonla başabaş 
rekabet eden yeni bir  konuma geldiği vurgulanmıştır. Yazının amacı, intel ortamında 
gerçekleştirilen dini etkinliklerin, duyuruların, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının, 
reklamların, pazarlama faaliyetlerinin toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz yansımalarını 
belirlemek, ortaya çıkan sorunların giderilmesi veya en azından hafifletilmesi için muhtemel 
çözüm ve düzenleme araçlarının neler olabileceğini araştırmaktır.  

Sorunlar ve Soru İşaretleri 
 
İntel ortamında gerçekleştirilen dini aktivite ve yayınlara İslamın ruhuna uygunluk açısından ne 
ölçüde dikkat edilmektedir? Dini aktivite ve yayınlar ne ölçüde parasal ve nüfuzsal kazanç 
sağlamanın başlıca aracı olarak kullanılmakta ve insanlar sömürülmektedir? İntel dinselliği ne 
ölçüde denetlenmekte ve kontrol altında bulundurulmaktadır? Olumsuz intel gelişmeleri 
karşısında sorumlu kurum ve birimler kimler olabilir?  Dini kavram, malzeme ve ürünler 
konusunda kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi nasıl gerçekleştirilebilir?  
 
Soru cümlelerini yazarken İnternet ortamında çeşitli sitelerde dile getirilen yakınmalardan, 
şikayetlerden ve çeşitli toplantılarda dile getirilen görüşlerden yararlanılmıştır. Sorun alanları 
araştırmacının sadece kendi gözlemlerine dayalı olarak değil, entellektül kesimlerde yaygın  
olarak tartışılan konu başlıklarından çıkarılmıştır.  

Müslümanların İntel Yönelimi 
 
Müslümanların, intelin pasif kullanıcısı olma konumundan çıkıp hizmet etmek ve inançlarını 
daha geniş bir kitleye duyurmak, insanları eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla aktif olarak 
kullanmaya başlamaları on yıllık bir geçmişe sahiptir. Önceki yıllardaki kullanım çok daha sınırlı 
ve kurumsal bir niteliğe sahipti. Son on yılda intel kullanımı kitleselleşti, ticarileşti ve çok 
merkezli şebeke yapıları oluşturmaya başladı. Kitleselleşmesi; intel kaynaklarına erişimin 
kolaylaşması, ucuzlaması, gelir ve bilgi düzeyinin artmasıyla oldu. Artık bir öğretmenin 
kendisinin, eşinin ve kızının kendi Web sitelerinden bahsetmeleri, kendi bloglarını açmış 
olmaları hayret edilmeyen normal bir olgu haline geldi. İntel, kitleselleşme  olgusunu yaşarken 
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aynı zamanda ticarileşti, nüfuz edinme, çevre ve grup oluşturma aracı haline geldi. İnsanlar bu 
sürecin “kendi kendisini döndürmesinin” ötesinde onlara para kazandırdığını farkettiler. Daha 
da ilginci, çarşı-pazarda emtia satmak için kaybedilen zamana ve emeğe kıyasla, intel 
ortamında kısa sürede çok daha fazla paralar kazanıldığı anlaşıldı. Amaç sadece para kazanmak 
değildi. Bunun yanında sosyal gruplar, izleyiciler ve bağlılar oluşturarak “nüfuz interlandı” 
içinde para dışı kazanımların peşine düşüldü. “Nüfuzsal kazanım” belki parasal kazanımdan 
daha önemliydi. İntel lirası ile nüfuzsal kazanımın bin bir yönteminin bulunması, yeni keşfedilen 
bu gezegende Müslümanları bir tür ganimet avcılığına yöneltti. Bu eğilim halen bütün hızıyla 
devam etmekte ve genç dimağlar, her gün yeni beceriler elde ederek “geniş anlamda” 
kazançlarını artırmak için uğraş vermektedirler. İntelleşme, şebeke yapılarını ortaya çıkardı. 
İnsanlar tek başına bir Web sitesinin yeterli olmayacağını 20, 30 Web sitesi birden açılırsa daha 
etkili olacaklarını anladılar. İnternet’i mobil telefonlarıyla ilişkilendirmek, televizyona bağlamak 
ve aynı zamanda bir müzik şirketi kurmak gerekiyordu. Dijital bağlantı olanaklarının genişliği, 
kaçınılmaz olarak insanları şebeke organizasyonlarına yöneltti. Az sayıda personel istihdam 
eden, çok sayıda dijital örgüt ortaya çıktı ve daha sonra bunlar bir çatı örgütte bir araya 
geldiler. Dijital şebeke örgütleri de yeterli görülmeyerek, sosyal, psikolojik, siyasal ve ekonomik 
örgütler kurulmaya başlandı. Dijital şebekeler gelişirken amatör ruh, ilahi gaye ve hedefler 
zayıflamaya, dünyevi emeller ise güç kazanmaya başladı. Teşhis koymak zorundayız: Mevcut 
gelişmeler sağlıklı olmaktan uzak bir noktada seyretmeye devam etmektedir. Müslümanların 
dillendirdikleri intel yöneliminin hedefleri açıktır ve bellidir. Bunları aşağıdaki gibi sıralabiliriz: 
 

1. Siber cemaatizm: Cemaatin, tarikatın, derneğin, vakfın, dostların, derginin, gazetenin 
veya belli bir gaye doğrultusunda oluşturulan herhangi bir birliğin kendi “bakış açısı 
çerçevesinde” İslami görüşlerini paylaşmak, İslami kitap ve dergilerini satmak, 
izleyicisini çoğaltmak, etkinliklerine katılımını artırmak amacıyla oluşturduğu dijital 
veya intel etki alanı.  

2. Siber aktivitizm: Örgütlü yapı oluşturmaksızın kişisel çıkar elde etmeye yönelik olarak 
veya herhangi bir dünyevi çıkar emeli gütmeksizin dini içerikli intel yayınları yapmak. 
Sevabını ve mükafatını Allah’tan ummak amacıyla gerçekleştirilen her türlü intel 
faaliyetleri. 

3. Siber dintic-telizm: Siber yapıları dini ticaret yapmak amacıyla kullanmak anlamına 
gelmektedir. “Dinî ticaret” sözcüğü bir metafordur, yani felsefik bir benzetme. 
Elbetteki din satılmamaktadır. Satılan veya pazarlanan dini kavramlar, anlayışlar, dini 
simgeler, dini liderler, dini kitaplar, CD’ler, bitkiler, dualar ve salavatlardır. Nüfuz alanı 
oluşturma, siber dintic-telizmin yan ürünü olarak ortaya çıkar ve bu ikisi birbirini 
besler.  

4. Siber etkililik: Müslümanların güç kazanma duygularını yansıtır. Aktif intel kullanıcısı 
Müslüman; ismini duyurma, yaygınlaştırma ve kişiliği etrafında bir halka veya 
birbirlerini tanımayan kişilerden meydana gelen, fakat herbirinde “linking pin” 
vazifesini gören kişilerin bulunduğu “zincir halkalar” oluşturma peşindedir. Binlerce 
izleyicisi olmaktan bahtiyardır, veya kendisinin tanımadığı binlerce kişiden oluşan bir 
grubun üyesi olduğu zannı ona manevi bir destek verir,  mobil telefonunda veya sosyal 
medya adresinde 2000 kişinin ismi vardır, adres ve fihrist defteriyle övünür, her 
toplantıya ve meclise davet edilmektedir, ramazan iftarlarının aranan adamıdır, aranır, 
arar ve yardım eder, bir tür gönül kuşudur. Bu nedenle de güçlüdür.  
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İntel yönelimli olmanın “davranışları pekiştirici” faydaları olmasa idi bu eğilim bu kadar güç 
kazanmazdı. Bununla birlikte cemaatsel, birliksel ve bireysel kazançlarına karşın İlahi gayeye 
sağladığı faydalar dikkatle incelenmek zorundadır. İntel bağımlılığının ve yöneliminin 
toplumuzda dini bilinçliliği, uyanıklılığı geliştirip geliştirmediği ve arttırıp artırmadığı konusunda 
ciddi bilimsel araştırmalara ihtiyacımız bulunmaktadır.  Evet, bilgiye erişimimiz kolaylaşmıştır. 
Bunun yanında mevcut bilgileri karşılaştırma, analiz ve sentez yapma becerilerimiz de artmıştır. 
Bilgi, “alimlere bağlı” şahıs merkezli olmaktan çıkmış, anonim İslam toplumunun bilgisi haline 
gelmiştir. Zihnini açık tutan insanlar için, tahkiki iman kapıları ardına kadar açılmıştır. Bu 
gelişmeler, intel yöneliminin bütünüyle olumsuzlanamayacağı anlamına gelir. Bu yazıda da 
sorgulanan, intel yöneliminin yanlış uygulamalarıdır. 

Telefonlar ve Din 
 
Daha düne kadar telefonların dinle bir ilişkisi yoktu. Kablolu telefonlar sadece bir iletişim 
aracıydı. Mobil telefonlar süreci iyileştirdi. 2007 yılında çıkan ilk akıllı telefonlar dahi 
Müslümanları endişelendirmemişti. Fakat 2010 yılından sonra üretilen akıllı telefonlardaki hızlı 
gelişmeler hepimizi süreç üzerinde düşünmeye sevk etmiştir. Günümüzde “mobil telefon” 
sözcüğü bir kenara bırakılarak artık “akıllı telefon” ifadesi yaygınlaşmaya başlamıştır. Tok’un, 
(2013) yaptığı bir araştırmaya göre 2013 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 20 milyon kişi akıllı 
telefon kullanmaktadır (par. 1). Söz konusu araştırmada bilgi toplanan üniversite öğrencilerinin 
yüzde 50’den fazlası akıllı telefonları günde beş saatten fazla kullandıklarını ifade ederlerken, 
yüzde 60’ı kendilerini telefon bağımlısı olarak algıladıklarını söylemişlerdir (par. 2). İlk çıkan 
basit mobil telefonlar önemini yitirmiş, akıllı telefonlar ön plana çıkmıştır. Söz konusu teknoloji 
için artık, yeni bir terim üretme zamanı gelmiştir. Bu telefonları iki kelimenin kısaltmasından 
yararlanarak “akfon” olarak isimlendiriyorum. Olguyu “akfon” terimiyle ele alırsak bu 
teknolojinin etkilerini üç alanda inceleyebiliriz: (a) parasal ve nüfuzsal ticari alanda, (b) 
toplumsal dini etkinlikler alanında, (c) bireysel dini etkinlikler alanında. 
 
Akfonun ticari alandaki etkisi, bir televizyon cihazı gibi önemli bir reklam aracı olarak ortaya 
çıkmasıdır. Mobil reklam gösterimlerine göre cihazları sınıflandıran Millenial Media, (2013) 
raporuna göre, dijital reklam yayımlama imkanına sahip cihazların yüzde 70’i akıllı telefon, 
yüzde 25’i telefon özelliği sunmayan cihazlar (tablet bilgisayarlar, iPed Touch Ped vs.) ve yüzde 
5’i de diğer telefonlar sınıfına girmektedir. Veriler, reklam potansiyeli açısından akfonun 
cebimizde taşıdığımız bir televizyon haline geldiğini göstermektedir. Akıllı telefonlardaki bu 
gelişme toplumun tüm kesimlerinin  dikkatini çekmiştir. Doğal olarak dini cemaatler, birlikler, 
tarikatlar ve dindar insanlar akfona sadece bir reklam aracı olarak değil, dini hizmet aracı olarak 
da yaklaşmak istemişlerdir. Hizmet ve kazanç birlikteliğinde bir sakınca görmemişlerdir. Dindar 
kitlelere ulaşmak için münferit kişiler, firma sahipleri, firma yöneticileri, tüccarlar ve sanayiciler 
akfonun şu özelliklerinden yararlanmaya başlamışlardır: 
 

1. İndirim duyuruları, anneler, babalar, sevgililer günü indirimleri,  yaz-kış indirimleri, 
doğum günü indirimleri, hacimli alış indirimleri, öğretmenler günü indirimleri vb. 

2. Yeni reyon, yeni hizmet, yeni bina açılış duyuruları, taşınma duyuruları, yeni koleksiyon 
ve yeni ürün duyuruları. 

3. Şirket tanıtım videoları, ürün tanıtım videoları. 

4. Doğum günü, evlilik yıldönümü kutlamaları, sınır geçişi hatırlatmaları ve ‘hoşgeldiniz’ 
mesajlarıyla şirinlik ve hoşnutluk yaratma uygulamaları.  
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5. Toplanan alış-veriş puanlarını, kredileri ve bonus puanlarını hatırlatma.  

6. Akfonu İnternet’le birleştirerek hedef kiteleye yönelik hobi sayfalarının oluşturulması 
ve bu sayfalara bağımlılık yaratmak için, olta olarak kullanılan; her gün, her saat 
güncellenen sayfalar ve ilginç resimler yayımlamak. 

7. Akfonu sosyal medyaya erişim aracı olarak kullanmak ve sosyal medyada şirket 
sayfalarının farklı bir versiyonunu yayımlayarak iletişimi ve göz temasını sürekli hale 
getirmek. 

8. Bağış taleplerini (Kurban, Gazze, Arakan, Eğitim, Afrika su kuyusu, Suriye vb.) iletmek.  
 

Parasal ve nüfuzsal ticari amaca yönelik olarak gerçekleştirilen bu uygulamalarda dini 
duyarlılığa sahip işletmecilerin ve tacirlerin aldıkları eleştiriler; SMS mesajlarının kendi istekleri 
dışında gönderilmesi, sık gönderilmesi, aynı gün içinde birden fazla gönderilmesi, listeden 
çıkarılma isteklerinin kabul edilmemesi, uzun mesajlar gönderilmesi, mesaj içeriklerinin gerçek 
çıkmaması, vad edilen indirimlerin yapılmaması, telefon numaralarının istekleri dışında 
kullanılması ve toplu SMS çeken şirketlere satılması veya kiralanmasıdır. Bunlar genel 
şikayetlerdir. Halkın, “İslami duyarlılığa sahip işletme”, “Müslüman firma”, “Müslüman iş 
adamı” gibi tanımlamaları sanaldır veya zan ile ilgilidir. Zahire bakılarak varılan yargıları ve 
beklentileri temsil eder. Acaba kendileri ve firmaları hakkında bu tür yargılar geliştirilmiş olan 
şirketler ve firma sahipleri müşterilerine SMS mesajı gönderirken ne ölçüde duyarlı hareket 
etmektedirler. Örneğin satış yaparken talep ettikleri telefon numaralarını SMS mesajı 
göndermek için kullanacaklarını müşterilerine söylemekte ve yazılı izin almakta mıdırlar? 
Telefon numaralarının SMS listesinden çıkarılma taleplerine ne ölçüde duyarlı 
davranmaktadırlar? Gözlenen, hüsn-ü zan çerçevesinde kendilerinden farklı tepkiler beklenen -
-tırnak işareti içinde,  artık bir halk deyimi haline geldiği için kullanıyoruz-- Müslüman 
işadamlarının (yoksa işadamlarımızın neredeyse tamamı Müslümandır) ne yazık ki, büyük 
ölçüde Batılı kapitalist işadamları gibi hareket ettikleridir. “Piyasa böyle çalışıyor” anlayışı artık 
davranışları yöneten bir ekonomi kanunu haline gelmiştir. Dini ilkeler, ahlaki kurallar, kul hakkı 
uyarısı, kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar iş ve ticaret hayatımızda ne ölçüde etkili 
olmaktadır?  Çift kişilikli insanlarda olduğu gibi, kişisel sübjektif yaşantımızla topluma yönelik 
ekonomik yaşantımız arasında farklılık ortaya çıkmaya başlamıştır. Dünyevi alanın uhrevi alanın 
etkisinden kaçırılması ve hatta sakınılması gibi bir durum söz konusudur. Ekonomik alanda 
gerçekleştirilen insan haklarına aykırı uygulamaların dini terminolojiyle eleştirilmesine karşı 
müthiş bir duyarsızlık yaşanmaktadır. Öz eleştiri yapmaya ihtiyacımız vardır. İş adamları olarak 
bizler, müşterilerle yaşanan sorunlarda sadece yasal ve hukuki zorunlulukları dikkate almakta, 
o konuda getirilen düzenlemeleri de kendi kazanç alanımızı genişletecek şekilde değiştirmeye 
çalışmaktayız. Genelleme yapmak doğru olmayabilir, fakat bu konuda yaşanan sorunlar 
oldukça yaygındır.  
 

Akfon ele, avuca sığmayan yaramaz bir çocuk gibi sadece işadamlarını değil, toplumun tüm 
kesimlerini, düzenlemeleri, kanunları, yönetmelikleri ve yönergeleri esir almıştır. Akfon 
sahipliği, günde akfon kullanım süresi,  aylık akfon faturası gibi konularda istatistiki veriler 
derlenebilmesine karşın, akfonun döndürdüğü ekonominin parasal büyüklüğü 
hesaplanamamaktadır. Şu soruların cevapları askıdadır ve hiçbir zaman sağlıklı veri 
derlenemeyecektir: Akfon reklamlarının yıllık ciro büyüklüğü nedir ve devletin kasasına bu 
reklamlarla ilgili olarak ne kadar vergi kazancı girmektedir? Akfon SMS mesajlarının tetiklediği 
yıllık satış cirosu nedir? Tüketicilere veya müşterilere yılda ne kadar SMS mesajı 
gönderilmektedir? Müşteriler akfonlarına gelen SMS mesajlarını okuyarak kaybettikleri 
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zamanın toplam ekonomik değeri nedir? Akfon bağımlılığının insanların sosyal, psikolojik, 
dinsel ve siyasal yaşamlarına etkileri nedir? Akfon’nun para dışı nüfuzsal etki alanı nedir?  
 

Günümüzde akfon bağımlılığı, Yemen’de ‘gat bitkisi’ çiğneyen insanların davranışlarıyla 
karşılaştırılabilir hale gelmiştir. Evde, sokakta, belediye otobüslerinde, sohbet toplantılarında 
insanların büyülenmiş gibi akfon camına bakarak trans haline geçmeleri, beyin hücrelerinin bir 
anlamda uyuşturulmasından başka bir şey değildir. Fakat, konu akfon düşmanlığı değildir. 
Yaşanan sorunlar, akfona karşı bir düşmanlık duygusu geliştirmemelidir.  

 

Teknolojik yenilikler ve gelişmeler karşısında dindar insanların tavır belirleme ve özgün 
kullanım alışkanlıkları kazanma konusunda belli bir bocalama içinde olduğunu söyleyebiliriz. 
Yoksa, Müslüman bir iş adamının da akfonu reklam yapma amacıyla, para kazanma amacıyla, 
şirketini ve ürünlerini tanıtma amacıyla kullanmasını normal karşılamamız gerekir.  
  

Sorun yöntemlerle, içerikle, işin yapılma biçimi, insan hakları, dini ilkeler ve kurallarla ilgilidir. 
Karar, eylem ve düşünce biçimlerinin öğreti ve ahlak süzgecinden geçmesi için entellektüel 
sermayenin harekete geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bir ticaret adamının, bir yöneticinin veya bir 
profesyonelin akfonun kendisini esir almasını önlemek için sadece kendi müktesebatına 
güvenmesi yeterli olmayacaktır. Konular ve sorunlar karmaşıktır. Artık herbirimiz teknolojik 
bilginin çok az bir bölümüne sahibiz. Bilgiyi toplamaya, anlamaya ve her defasında yeniden 
organize ederek, değerlerimize uygun bir şekilde kullanmaya mecburuz. Akfonun ahlak dışı, 
olumsuz ticari etkileriyle başedebilmemiz için Müslüman kimliğimizi  ortaya koymamız ve dış 
bilgi desteği almamız gerekmektedir.   

  

Toplumsal dini etkinlikler alanında akfon, insanlara “toplu dini etkinlikler” yaptırmanın aracı 
haline gelmiştir. Olgunun bireysel psikolojik yönü de bulunmaktadır, fakat bu etkileri daha 
sonra ele alacağız. Akfon, birbirini tanımayan yüzlerce insanı ortak eyleme yöneltmekte, onlara 
hep birlikte kendi tanımladıkları namazları kıldırtmakta, milyarlarca salavat okutmakta, binlerce 
hatim indirtmekte, hasta birisinin iyileşmesi için binlerce salatı tefriciye okutmaktadır. 
Sözkonusu “binlerce”, “milyonlarca” mesaj etkinliğinin gerçekleşmesi için dini içerikli tehditler 
savrulmaktadır. İlk bakışta “mesajlaşma etkinliğinin” telefon operatörlerine para kazandırma 
amacı güttüğü gibi bir izlenim edinilse de durum tam öyle değildir. Bu gelişmeler, toplumun 
belli kesimlerinde dini bilinç ve şuur düzeyinin oldukça zayıf kaldığının göstergeleri olarak 
değerlendirilebilir. Daha bilinçli kesimler ise, cemaatsal “nüfuz etki” alanı oluşturmak gayesiyle  
bu döngüyü bilinçli olarak çevirmekte, hızlanması ve yaygınlaşması için  çaba harcamaktadır. Bu 
konuda akfon üzerinde özellikle kandil gecelerinde, Cuma günlerinde ve benzeri diğer gün ve 
gecelerde “bulut üzerinde gezen” mesajlardan birkaç örnek vermek istiyorum.  

 

“Salavat kampanyası. Peygamber efendimize 45 milyar salavat getiriyoruz. Her kim 
okursa cenette yer alır. Bu mesaja kim inanmazsa cehennemde yer alır. Okuyan 
insanların dileği yerine gelir. Kim her 25 kişiye dağıtacak olursa 3 gün içinde 
mükafatlandırılır. Salavat okuyan biri çalıştığı firmadan zam almış. Biri inanmamış, 
sevdiği zarar görmüş. Bir başkası “yarın yaparım” demiş. Fakat yapamayacak duruma 
düşmüş. Yalan olduğunu sanmayın, silip geçmeyin. Kopyalayıp dağıtın. Bir ay sonra ne 
olacağını görün.” 

Bir diğer mesaj: 
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“Gece namazı kılıyoruz. Birinci rekatta 1 fatiha, 1 kulhüvallahü ve 20 ihlas suresi; ikinci 
rekatta 1 fatiha, 20 ihlas suresi; üçüncü rekatta 1 fatiha, 30 ihlas suresi; dördüncü 
rekatta 1 fatiha, 40 ihlas suresi okuyacağız. Selam verdikten sonra tesbihatta 50 ihlas 
suresi okuyacağız, 50 kere tevbe edeceğiz, 50 kere salavat getireceğiz, 50 kere lailahe 
illalah diyeceğiz.  

Bir diğeri; 

“Sizden ricam peygamber efendimize 11 defa salavat getirmeniz. Bana ve aileme iki 
cihan sadeti için dua ediniz.”  

Bir başkası, 

“Arkadaşlar günde yaptığımız günahların tevbesi için 7 tane estagfurullah diyelim. 
Okuyan facebook’a girip “yorum” bölümüne “okudum” yazsın.  Bakalım ne kadar tevbe 
olacak. Facebook ücretsizdir, her zaman ücretsiz kalacaktır.” 

Son örnek 

“Çanakkale zaferinin 100 anısına şehitlerimizin ruhuna fatiha okuyoruz. Zincirin ucu 
şimdi sende.  Sakın önemsememezlik yapma! Bizim için canlarını veren şehitlerimiz için 
birkaç mesajı çok görme. Bir fatiha ve üç ihlas okuyup iletebildiğin kadar kişiye gönder.  
Okuyanların sayısını çoğalt sevaba gir. Allah razı olsun...” 

 

Bu mesajlar tespit edebildiğimiz onlarcasından sadece birkaç tanesi. Yaygınlığını ve etki alanını 
tahmin etmek mümkün değil. Kamuoyunu bilgilendirici, eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar 
yapılmazsa şuurlu dindar insanlar “dini degrade eden” bu uygulamalardan zarar görecektir.  
 

Akfon’un toplumsal dini davranışlara yönelttiği bir diğer alan “namaz vakitleri” apletidir. Temiz 
niyetli Müslümanların çoğu bu apleti akfonlarına yüklemişler ve böylece namaz saatlerini 
geçirmeden dini ibadetlerini yerine getirmek istemişlerdir. Namaz vakitlerini gösteren ve 
zamanı geldiğinde uyaran onlarca aplet (programcık) bulunmaktadır. Bunların hepsini test 
etme imkanı bulamadığımızdan sadece kendi telefonumuza yüklediğimiz apletin 
marifetlerinden söz etmek isteriz. Kuşkusuz daha masum apletlerin var olması da mümkündür. 
Dikkati çekmek istediğimiz nokta dikkat edilmediği hallerde “namaz vaktini hatırlatma” 
apletinin agresif bir reklam aracı olarak karşımıza çıkabileceğidir. Akfona internet ortamından 
rastgele seçip yüklediğim programcık namaz vakti geldiğinde titreşimle beni uyarıyor ve onun 
mesajını aldığımı göstermek için benden “evet” cevabını bekliyordu. Evet cevabını yazmazsam 
titreşimlerine devam ediyordu. Evet cevabı için ekrana tıkladığımda karşıma bir mesaj çıkıyor 
ve bana bir soru sorduktan sonra bir ürünün reklamını yapıyordu. Şöyle diyordu: “Hala bir 
arabanız yok mu? Sistan arabaları şimdi çok uygun fiyatlarla ve 24 ay taksitle. Bu fırsatı 
kaçırmayın.” Diyelim ki, on dakika sonra “Allahü ekber” dediniz ve namaza durdunuz. 
Fatiha’nın yarısına geldiniz ki, şeytan aklınızı çeldi: “Benim niye arabam olmasın” diye 
düşündünüz. “Hem de iyi taksit imkanı sağlamışlar”. Namaza yönelten masum akfon, namazı 
ifsat eden canavar akfon oluverir. Bu reklam türünü hangi gruba sokacağız. Gizli reklam mı, 
yoksa açık reklam mı diyeceğiz. Bu tür apletleri kim yazıyor, kim sponsorluk yapıyor ve niçin 
yapıyor? Araç satış gelirlerinin içinde “ezan vakti” apletinin payını tespit etmek mümkün mü? 
Ticari reklamların ötesinde “Oyunuzu şu partiye verin” diye çıkan siyasi reklamlar ise çabası... 
İnsanlar sorular soruyorlar ve din alimleriden feva almaya çalışıyorlar: Akfondan Kuran-ı Kerim 
dinlesem okumuş kadar sevap kazanır mıyım? Akfonumda Kuran-ı Kerim var musibetler 
benden uzak durur mu? Salavatları akfona yaptırıyorum, bundan sevap alabilir miyim? Namaz 
vakti apletimde bir yayınevinin kitaplarının sürekli reklamı çıkıyor. Apleti onun yaptırdığını 
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düşünüyor ve böylesine faydalı bir hizmette şirkete destek olmak için kitaplarını satın alıp 
bağışlıyorum. Görüldüğü gibi akfonun toplumsal etkileri; gönderilen mesaj içerikleri, dini amaca 
hizmet eden apletler, aktif hale gelen her aplet uygulamasıyla canlanan reklam parçacıklarıyla 
kendisini göstermektedir. Dijital iletişim konusunda kendilerine danıştığımız uzmanlar en 
azından şimdilik, akfonun bu etkilerinden kaçınmanın mümkün olmadığını belirtmektedirler.  

Bireysel dini etkinlikler alanında akfonun etkilerini ancak yakın çevremizde gözlemleyebiliyoruz. 
Bir yakınımızın akfondan gelen mesaj üzerine “sabaha kadar gece namazı kıldığını”  yana yakıla 
anlatması ve “bir daha bu tür mesajlarını okumayacağını” söylemesi dramatik bir olgudur. 
İnsanların psikolojik iç dünyaları akfonu şuursuz kullanan şarlatanların tehdidi altındadır. Beş 
vakit namazı kılma yükümlülüğünü yerine getirme konusundaki yetersizliklerimizi bir kenara 
bırakarak insanlara yüzlerce sure okutturulması, sayısını bilemediğimiz çok sayıda insana gece 
namazı kıldırtılması veya tevbe ettirilmesi insanların ruh halleriyle oynamaktan başka bir şey 
değildir. İnsanları gerçek tedavi kurumlarına yöneltmek veya tedaviyi Allah’tan istemek yerine 
başka mercilere veya araçlara yönlendirmek en azından cahilliktir. Ancak akfonun bu tür 
mesajlaşmalar aracılığıyla bir “iletişim çemberi” oluşturduğu da bir gerçektir. Bu yönde insanlar 
tanımadıkları kişilerle tanışmakta ve bir zincir halkası oluşturarak aidiyet hissi geliştirmektedir. 
Yanlış zincirler, doğru zincir halkalarıyla  engellenebileceğinden dijital evrende Müslümanları 
bilgilendirecek esaslı projelere ihtiyaç vardır.   

İnternet ve Din 
 
İnternet, dini ticaret konusunda akfonla kıyasıya bir rekabet ve yarış içine girmiştir. Facebook, 
youtube vb. sosyal medya İnternet siteleri artık her iki alana da yatırım yapmaya başlamışlar 
akfon ile İnterneti ortak çalışan ve etkileşim içinde bulunan medya araçları yapmışlardır. 
İnternet ve akfon bütünleşmiş, klasik bilgisayar cihazları önemini yitirmeye başlamıştır.  
Facebook’un mobil telefonlarına reklam veren uygulamalarda 1 milyar dolarlık bir reklam 
pastası görmesi, doğal olarak dini alana yönelik üretim yapan firmaların da iştehasını 
kabartmıştır.  
 
Dini içerikli veya dinle ilgili alanlarda üretim yapan tüm firmalar satışlarını artırmak için 
başlangıçta tek bir web sitesi açmanın peşinde iken günümüzde birbiriyle etkileşimli, 
koordineli, cemaat, dernek, tarikat destekli grup İnternet siteleri oluşturmanın peşine 
düşmüşlerdir. “Dine hizmet” görünür sloganının arkasında para kazanma ve güçlenme asıl 
hedef olmuştur.   
 

Neler Yapılabilir? 
 
İntelin etkileri çok geniş, karmaşık ve derin olduğundan basit çözüm önerilerinin herhangi bir 
anlamı yoktur. İntelin olumsuz etkilerini ne Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyet Fakülteleri ve ne 
de din görevlileri giderebilir ve çözebilir. Çok yönlü, çok aşamalı ve bütün meslek gruplarından 
gelecek bilgilerle etkileşimli bir uyanışa ihtiyaç vardır. Sorunu “mücadele” değil, “uyanış” 
çözecektir.  Diyanet işleri başkanlığı yetkin bilgi birikimine sahiptir, fakat bu bilgiyi geniş halk 
kitlelerine benimsetme ve sosyal medyayı yaygın bir şekilde konusunda elverişsizdir. “Kurumsal 
yapı” yüksek ehliyete sahip bu müessesenin etrafına psikolojik bir zırh örmüştür. İnsanlar bu 
zırhı aşmak yerine, oluşturdukları küçük grupların ve sosyal destek aldıklarını düşündükleri 
şeyhlerinin izinden gitmeyi yeğleyeceklerdir.  
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Sorun sadece “bilgi” ile ilgili değildir. Sosyal destek, ekonomik destek grupları, iş bulma, arka 
çıkma, yardımlaşma, insanları arama ve aranmayla ilgilidir. İntel bilinçliliği, “sağlıklı sosyal 
destek gruplarının” oluşturulmasından geçmektedir. Günümüzde maalesef, davranışları 
kurumsal yapılar değil, sosyal gruplar şekillendirmektedir.  İlahiyat fakülteleri için de aynı 
durum söz konusudur. Web sitelerini incelediğimiz çok sayıdaki ilahiyat fakültesi toplumda 
tartışma konusu olan dini sorunlar ve intelin yanlış uygulamaları konusunda hiçbir bilgi ortaya 
koymamıştı. Yayınladıkları bilimsel makaleleri sergiliyorlardı. Bu bilimsel makaleler, çoğunlukla 
günlük yaşantının içinde olmaktan çok yüksek algı düzeylerine hitap eden bir içeriğe sahiptir. 
Bilimsel makalelerle intel sorunları çözülemez. Cami vaizleri ve hatipler belki daha elverişli 
durumdadırlar, fakat onlar da “sosyal destek grupları” olmadıklarından değişim konusunda 
istenen düzeyde etkili olamayacaklardır.  
 
Neler yapılabileceğini iki paragrafın içine sıkıştırmak elbette mümkün değil, ama bazı 
önerilerde bulunmaktan da geri kalmayacağız. Resmi kurumlar adına yapılacak açıklama ve 
beyanların kurumları ilzam etmesi ve kurumlar arası tartışmaları başlatma tehlikesinin olması 
nedeniyle dini alanda yetkin bilim adamlarından oluşturulacak komisyonları önemsiyoruz. Bu 
komisyonların önerileri doğrultusunda bazı yasal ve hukuki düzenlemeler dahi yapılabilir. Bu 
tür komisyonlar belirli konular etrafında kümelenmeli ve üyeleri değişerek yıllar itibariyle 
süreklilik göstermelidir. Yetkin din adamları yeterli değildir. Başka mesleklerden kişiler de 
intelin olumsuz etkilerini tartışmalı ve toplumun değişik kesimlerinde bilinç oluşturma 
çalışmaları yapmalıdır. Bunlar iletişimciler, ekonomistler, mühendisler, felsefeciler, 
pazarlamacılar,  halka ilişkiler uzmanları, maliyeciler, bilgisayar programcıları ve bilişim 
uzmanlarıdır. İntel uygulamalarının sağlıklı bir mecrada akması için alınabilecek üçüncü bir 
önlem bu konuda televizyon programlarının yapılması veya değişik televizyon programlarında 
bu konuda uyanış ve bilinç oluşturmaya yönelik uygulamaların özel olarak teşvik edilmesidir. 
Dördüncü yaklaşım teknolojik atılımdır. Sağlıklı apletlerin geliştirilmesi, önleyici yazılımların 
geliştirilmesi, pazarlama ve para kazanma amacı ile aplet yapımına son verilmesi, sponsorluklar 
konusunda firmaların bilinçlendirilmesi başlıca uygulamalar olabilir. Yazının daha fazla 
uzamaması için beşinci yaklaşımla son tedbiri belirtmek gerekirse “sosyal destek gruplarından” 
söz edebiliriz. İnsanların yardımlaşma ve sosyal destek ihtiyaçlarını belirli gruplar içinde 
karşılamalarından daha doğal bir uygulama olamaz.  Bu gruplar dini amaçlı veya din dışı amaçlı 
olabilir. Dini grupların dikkat etmeleri gereken kural “dine hizmet etme” adına dindar insanların 
din dışı uygulamalara yönlendirilmemesidir. Dini gruplar da, çok yönlü dini bilinçlilik ve şuurlu 
toplumun etkisi altında olacaktır. Aksi halde kınanacaklar ve bağlılarını kaybedeceklerdir.  
 
İntelin sağlıklı bir mecrada akması birilerinin birilerine görev vermesiyle değil; bireysel, grupsal, 
toplumsal ve kurumsal bakış açılarının değişmesi ve sürekli yeni çözüm önerilerinin 
geliştirmesiyle mümkün olabilir.  
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