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“Cenâb-ı Hak CeBIT Fuarı’nı hakkımızda hayırlı etsin,
hayırlı içeriklere ulaşmayı nasip etsin.”
[Bir cuma hutbesinden]
YÖK Başkanı’nın 1 Ekim’de domates tohumu konusunda söylediklerini bu köşede de dikkatlerinize
sunmuştum. Amacım daha çok bu sözleri aklımızın bir köşesine kaydetmemiz içindi. Bugün de,
zaten bildiğiniz şeyleri tekrarlama pahasına da olsa, aynı amaçla, bir ‘proje’ ve bir ‘hutbe’den söz
edeceğim. Bu ne işe yarayacak? Kanımca, bu kayıtları zihnimizde birleştirdiğimizde, bizi nasıl bir
geleceğin beklediğine ilişkin oldukça net bir resim elde etmiş oluruz.
‘Proje’, tahmin etmişsinizdir, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu’nun açıkladığı “Cami Dışı Din
Hizmetleri Projesi”dir. Bardakoğlu demiş ki: “...Cami dışı din hizmetleri adıyla bir proje başlattık.
Bu proje ile din hizmetlerinin sâdece namaz kılmak ya da oruç tutmak olmadığını, dinin bütün
sosyal hayatı kapsadığını vermeye çalışıyoruz. Din görevlimiz sâdece camide namaz kıldıran bir
memur değildir. Toplumun bütün sosyal hayatına müdahale eden kanaat önderi olmalıdır.”
Şimdi diyebilirsiniz ki, “İyi be kardeşim ama bu yeni bir şey değil ki! İslâm’da din ‘bütün sosyal
hayatı kapsar’ ve imam ibâdette bir yol gösterici olmanın ötesinde toplum için bir kanaat önderidir
de. Zâten ‘vaaz’ ve ‘hutbe’ bu önderliği yerine getirebilmenin bilinen araçları değil midir?”
Öyledir; ama imamlar bu önderlik görevlerini bugüne kadar, ne de olsa, lâik Cumhuriyet’in çizdiği
sınırlar içinde yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi yapılmak istenen bu sınırları öteleyerek imamları
“cami dışında ...toplumun bütün sosyal hayatına müdahale eden kanaat önderleri” hâline
getirmektir. Bu gidiş din ve devlet işleri arasındaki ayrımı kaldırmaya doğru bir gidiştir. Dahası,
bilim ve teknolojinin sonsuz ufuklarının önüne set çekmeye doğru bir gidiştir.
Abartmıyorum; bu gidiş aynîyle vâki... 9 Ekim 2010 günlü gazetelerde yer alan haberlere göre,
“TÜYAP Beylikdüzü Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen bilişim fuarında, cuma namazı
öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi İşlem Şube Müdürü Abdurrahman Aktaş, verdiği
hutbede” şunları söylemiş:
“Asıl üzerinde durulması gereken internetin kendisi değil üzerinde taşıdığı içerik dünyasıdır.
...Özellikle şiddet, terör ve kumar içeren oyunlar, kaba, yoz, müstehcen yayınlar aile kurumunu
etkiledi, kişilerde bağımlılık yaparak iş verimliliğini düşürdü. Kıymetli zamanların, enerjinin heba
olmasına, çocukların, gençlerin ahlâkî, manevî değerlerden uzak, kültür seviyeleri düşük, ruhen
çöküntü içerisinde yetişmesine sebep olmaktadır.
“...Zararlı içerikler, Yüce Allah’a kâlb-i selim ile gitme çabası içinde olan Müslüman’ın gözlerinin
nurunu söndürmekte, yüreklerdeki sevgiyi ve saflığı yok etmekte, harama karşı vicdanlarda
duyarsızlığı artırmaktadır. ...Bu sebeple Yüce Allah’ın erişin dediği yerlere erişmeli ve rızasının
bulunmadığı yerlere erişmemelidir. Cenâb-ı Hak CeBIT Fuarı’nı hakkımızda hayırlı etsin,
hayırlı içeriklere ulaşmayı nasip etsin.”
İşte size bilişim dünyamızda kanaat önderliği görevini üstlenmiş bir din görevlisinin ‘internette
erişim’ konusunda bize gösterdiği yol... Yol göstericimiz herhâlde “Yüce Allah’ın erişin dediği
yerler” ve “[erişim] rızasının bulunmadığı yerler” neresidir, bu konuda devlete de gerekli
kılavuzluğu yapmıştır. Devlet de, uygulayageldiği yasakların kapsamını genişleterek, pek yakında,
biz gafil internet kullanıcıları için de hayırlı olanı yapacaktır.

Bilişimcilerimiz bu önderliği benimsemiş olmalılar ki, bildiğim kadarıyla, bu konuda hiç seslerini
çıkarmadılar. Sanıyorum bilim ve teknoloji dünyamızın diğer kesimlerinin de içine gömüldükleri
derin sessizlik kendilerini irşâd edecek kanaat önderlerinin söyleyeceklerini benimsemeye hazır
olduklarının nişanesi... Galiba gen teknolojisi ya da kök hücre araştırma ve uygulamaları gibi
konularda kanaat önderlerimiz ne diyorlar, YÖK Başkanının verdiği ilk sinyale bakılırsa, yakında
onu da öğrenmiş olacağız. Hepinize hayırlı gelecekler...
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