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Sanal Dünyaya Giriş
Günümüz insanın muhtelif şekillerde yüzleşrnek zorunda kaldığı, zihnen
meşgul olduğu pek çok problem içinde inanç konularına tekabül edenler, İslam
iman esasları üzerinde odaklanan bir ilim dalı olarak kelamın ilgi alanı içinde yer
almaktadır. Çağdaş kelamcı, ilmi meseleleri klasik kelama dayanarak bir anlamda
salt entelektüel düzeyde tartişınakla yetinmeyerek öncelikle içinde bulunduğu
toplumda ortaya çıkan inanç problemlerine çözüm getirecek çalışmalara da eğilrnek
zorundadır.

Bilinen bir gerçektir ki klasik kelamda sunulan açıklaınaların en azından
modern insanın zihin yapısına yabancı kalmaktadır. Gazzali'nin
kelamı ilaca benzetmesine atıf yapılarak bugünün değişen hastalıklarına değişen
reçeteler ve değişen ilaçlar önermenin gerekli olduğu söylenebilir. Aslında mevcut
problemierin büyük bir kesimi, insanın zihni ve psikolojik yapısından doğması
sebebiyle, özü itibariyle aynı olmakla birlikte aynı problemierin dahi formları ve
ifade şekilleri değişmiştir. O halde ilk önce mevcut problemierin neler olduğu tesbit
ve tahlil edilmeli, daha sonrada çağın bilgi ve kültür donanımıyla çözümüne
yönelik yeni çalışmalar yapılmalıdır.
Modern insanın içinde bulunduğu inanç problemlerinin neler olduğuna dair
her birimizin kişisel tecrübe ve araştırmalaayla oluşan belirli düşünceleri vardır.
Aslında bu düşüncelerin din psikolojisi, din sosyolojisi, din eğitimi ve benzeri bilim
dallarında yapılan araştırmalarla beslenmesi gerekmektedir. Ancak maalesef bu
sahalarda yeterince araştırmalar bulunamadığı için kelamcı o araştırmalan da
yapmak durumunda kalmaktadır.
Bu tebliğde yapılması gerekli görülen aşamalardan (problemlerin tesbiti,
tahlili ve çözümü) birincisine katkı sağlamak hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek
amacıyla internet üzerinde çeşitli taramalar ve araştırmalar yapılmıştır. lnternetin
tüm dünyayı kapsayan, hemen hemen her ülkeye dağılmış 2 milyondan fazla
bilgisayarı (host) birbirine bağlayan, on binden fazla bilgisayar ağının toplamı
olduğu ve şu anda Dünya üzerinde 200 milyondan fazla aktif internet kullanıcısı
bulunduğu 1 düşünüldüğünde neden internetİn baz alındığı sorusunu ayrıca
cevaplamaya gerek kalmaz sanırım. Her ne kadar bugün Türkiye'deki internet
kullanıcı rakamları ı- ı .5 milyon arasında seyretsede birkaç ay içinde bu artışın
ayda yüz binlerle ölçülebileceği ve 7 yıl içinde 20 ile 25 milyon arasına ulaşacağı
söylenmektedii. Bu durumda toplumun inanç problemleriyle ilgilenen bir
ilahiyatçının internete de müracaat etmesi tabiidir.
bir

kısmı artık

• M.Ü. Ilahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
1
http://turkiye.turk-info.com/intemetnedir.htm 28.08.2001.
2
http://turkiye.turk-info.com/internetnedir.htm 28.08.2001.
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Sanal olarak isimlendirdiğimiz internet ortamı aslında reel alemin küçük
bir yansıması görünümündedir. Burada belki bizi yanıltabilecek tek nokta, reel
alemde varlık gösteren her ekol, sanal alemde kendisine bir web sayfası edinmemiş
olabilir. Veya reel hayatta etkinliği olmayan bir kişi göz dolduran bir web
sayfasıyla sanal alemde önemli bir konuma yükselebilir1. Bu durumda muhtemelen
önümüzdeki yıllarda reel alemin sanal alemi etkilediği gibi sanal aleminde reel
alemi etkileyip etkilemediği sorusu tartışma konuları arasında olacaktır.
Bir başka önemli hususcia internet ortamının postmodern düşüncenin belki
de en iyi uygulandığı alan olmasıdır. Modernizmin bilimi, yeniliği ve ilerlemeyi
adeta kutsallaştıran, batı değerleriyle kuşanmış "evrensel ben"inin aksine "yerel
ben"lere varlık alanı açan, birlik ve tutarlılığın değil, çelişki ve farklılığın kabul
gördüğü bu yapısıyla herkesin ve her şeyin mubah sayıldığı postmodernizm ancak
internet üzerinde tamamen realize edilmektedir. Mesela internette radikal islamcıların
olduğu gibi din karşıtlarının, laiklerin, ateistlerin, feministlerin, spiritualistlerin,
okültist düşüncelerin, kemalistlerin, sosyalistlerin ve hatta satanistlerin, ve daha pek
çok izmin kendi düşüncelerini açıkladıkları web sayfalarını bulabilmekteyiz. Ayrıca
internet üzerinde kişiler kendi web sayfalarında harici baskılardan bağımsız olarak
düşüncelerini anlatabildikleri gibi forumların yapıldığı sitelerde ateist, islamcı,
feminist gibi birbirine zıt çeşitli düşünceden insanlar kendi görüşlerini serbestlikle
ifade etmektedirler. Bu sebeple içinde bulunduğumuz teknoloji çağında belirli
düşünceleri tanımanın en rahat ve kolay yollarından biri de interneti kullanmaktadır.
Birbirinden tamamen farklı ve zıt anlayışların hepsini birden barındıran
zengin bir bilgi kaynağı olarak internet, herhangi bir araştırmacının duyarsız
kalamayacağı bir iletişim aracı konumundadır. Diğer taraftan bir ticari araç olarak
internette alım-satım, tanıtım ve reklarna yönelik milyonlarca doküman bulunmaktadır.
Giderek sekülerleşen dünyada çağdaş insanın yükselen değerleri arasına giren
konular internetİn renkli sayfalarını doldurmaktadır. Mesela Lycos arama makinasında
28.08.2001 tarihinde yapılan bir tararnada spor kelimesinin 11.342.551 dokümancia
arabanın ise 16.073.816 doküman içinde bulunduğu tesbit edilmiştir. Aynı
makinada din kelimesi arandığında 6.513.186 rakamı karşımıza çıkmıştır4 • Bu
sonuçlara göre bazı konularla kıyaslandığına internette dinin kapladığı alan dıı.ha az
olmaktadır. Ama elimizdeki rakam küçümserrecek bir sayı değildir. Nitekim mesela
aynı makinada ateizmin 129.964, humanizmin ise 97.302 dokümancia geçmesi
internet üzerinde dinin kapladığı alanın az olmadığına işaret etmektedir.
Neticede yaptığımız çeşitli tararnalara dayanarak reel alemde olduğu gibi
sanal dünyada da dinin, toplumların sahip olduğu yüce değerler arasında yer
aldığını söyleyebiliriz. Yani insanoğlu evrimci ve İlerlemeci sosyal teorilerin iddia
ettiği gibi din kalıplarını kırarak Nietzsche'nin ifadesiyle Tanrı'sını öldürerek dinsiz
bir hayatı tercih etınemiştir.

Internet hakkında benze bir değerlendirilme için bk. M. Ali Büyükkara, "Işlevsel Kelam Için Vacgeçilmez
Bir Kaynak ve Araç Olarak Internet", Keülmın lşlevselliği ve Günümüz Kelam Problemleri (Sempozyum),
!zmir 2000, s. 209.
·
4
25 Ağustos 2001 tarihli bu aramalarda anahtar kelime olarak adı geçen kelimelerin Ingilizce karşılıkları
3

kullanılmıştır.
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Bu açıklamalar temelde bir Tanrı inancını özelde de kendimizle ilgili
olarak İslam inançlarını reddeden, kabul etmeyen veya onların yerine başka şeyleri
ikame etmeye çalışan kişilerin varlığını yadsıdığımız anlamına gelmemektedir.
Aksine bu gün dünya nüfusunun %14'nün hümanist, seküler, agnostik ve ateist
olmak üzere din dışı bir sınıf oluşturduğunu5 biliyor ve biz, hızla değişen değerler
içinde mesela Allah'ı inkar etmenin dahi negatiften pozitife doğru bir anlam
kayması içinde olduğunu görüyoruz. Bu sebepledir ki araştırmamızda özellikle din
karşıtı siteleri konu edinmiş bulunuyoruz.
Araştırma

Alam
Sibernetik evrenin uçsuz bucaksız ve çok renkli yapısı göz onune
alındığında mevcut problemleri her yönüyle kapsayıcı bir araştırmanın mümkün
olamayacağı açıktır. Daha öncede belirttiğimiz gibi içinde bulunduğumuz toplumda
var olan problemler web sayfalarına yansımaktadır. Üstelik internet aracılığıyla
ulaşılan dokümanların sayısı gün geçtikçe hızla artmaktadır. Mesela son yılların
tartışma konulanndan biri olan reenkarnasyon hakkında zamanla artan binlerce
dokümanla karşılaşmaktayız. Hotbot arama makinasında 25.06.1999 tarihinde
yapılan bir taramanın sonuçlarına göre "incarnation" kelimesi 36020 defa geçmekte6 iken
aynı makinada 25.08.2001 tarihli tararnaya göre kelime 278.000 defa geçmektedir.
Burada giderek zenginleşen bir veri tabanı üzerinde prensip olarak, hedef
kitleleri Türk toplumu olması sebebiyle Türkçe siteler üzerinde incelemeler
yapılmıştır. Yapılan incelemelerde reel alemin genelinde var olan pek çok konunun
Türkçe sitelerde de sayılan sınırlı olmakla birlikte ele alındığı görülmüştür. Mesela
türk ateistlerin siteleri 7, sosyalist ve sol görüşlü fikirleri anlatan siteler8, evrim
teorisini işleyen adresler9 , misyonerler tarafından hazırlanan siteler 10 karşımıza
çıkmaktadır.

Türkçe siteler içinde, astrolojinin 11 , parapisikolojinin reenkamasyonun herınetik
yaklaşımların sergilendiği sitelerin12 varlığınıda ayrıca belirtmek gerekir. Bu
yapıdaki siteler arasında tamamen dinden bağımsız açıklamalar yapanlar olduğu
gibi çeşitli konuların izahında dini unsurlan da kullananlar vardır. Mesela
http://medyumca.hypermart.net adlı adreste cin, büyü, kader, nazar ve pek çok konu
ele alınmakta nazara karşı hem Felak ve Nas suresi'nin okunınası hem de nazar
boneuğu takılınası önerilmektedir. Yine aynı sitede falla geleceğin bilinebileceği,
reenkamasyonun olabileceği gibi İslam inançlarıyla çelişen açıklarııalara rastlanmaktadır.
İnternette dini hayat üzerinde olumsuz etkileri olabilecek içerikteki sitelerin
yanında dini bir misyonla kurulmuş sitelerin varlığını da zikretmek gerekir. İslam
'http://www.adherent~.com 25.08.2001.
'' bk. M. Ali Büyükkara, a.g.nı., s. 207.
7
msl.bk. http://ateist.8k.com; http://ateist.kolayweb.com; http://turkateist.cjb.net; http://ateistcafe.cjb.net;
http:i/downloads.members.tripod.com/ateistcafe
' msi. bk. http://sosyalistim.freeservers.com; http://www .solsiteler.8k.com;
http://www .baskaldiri.com;
http://www .geocities.com/miyosotis/; http://www. kurtuluscephesi.com
9
msi. bk. http://www.geocities.com/evrimkurami; http://www.evrimci.freeservers.com
10
msi. bk. http://www.isamesih.org; http://www.kut.~alkitap.org; http://www.mujde.org http://www.incil.com
11
msl.bk. http://www.yorumcu.com; http://www.hakankirkoglu.com
12
http://www.hermetics.org; http://ruhsalguc.cjb.net; http://www.beyazyildiz.com http://medyum.net
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Dini'ni tanıtma amacı taşıyan sitelerin 13 bir kesiminin ziyaretçilerine sunmuş
olduğu bilgilerin ne derece sağlıklı olduğu ayrı bir değerlendirme konusudur. Tabii
olarak buralarda anlatılan bilgiler site sahibinin anlayışına göre şekillenmektedir.
Mesela Şeyh Galib Hasan Kuşçuğlu'na ait bir site 14 dinin mistik ve tasavvufl
yorumuyla şekillenmekte üstelik bir ilahiyat fakültesinde yaptınlan tez çalışması bir
çeşit reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Bazen de site ismi adını taşıdığı şahsa ait
olmanıakta aksine karşıt düşünce sahipleri tarafından eleştiri amaçlı kullanılıııaktadır.
Mesela cüppeliahmet hoca adındaki site 15 bu mahiyettedir. Herhalde cennet arsalarında
müthiş indirim 100 m2 arsa 100.000$ vs gibi flaş haberlerin sahibi hocanın kendisi
olmasa gerektir. Aynı şekilde aslında İslam karşıtı bir site islamiyet gerçekleri gibi
yanıltıcı bir isim taşıyabilmektedir.
Çalışmada bu sitelere sadece bir atıf yapmakla iktifa edilerek bilhassa
İslam hakkında olumsuz eleştiri yapan sitelerden belirli bir fikri ciddiyeti olanlar
arasından seçilen örnekler üzerinde inceleme yapılmıştır 16 •
İslam Karşıtı Sitelerin Genel Yapısı
Türkçe siteler içinde özellikle İslam eleştirisi yapanlar aslında bir dine
inanınayı reddeden ateist karakterdeki sitelerdir. Ancak onların muhatap kitleleri
Türk toplumu olması sebebiyle başka dinlerin prensipleri değil de İslam Dini'nin
temel esasları,· bu dinin mensuplarının uygulamaları üzerinde çeşitli eleştiriler
yapılmaktadır. İsimleri farklı olmakla birlikte görebildiğimiz kadarıyla bu sitelerde
ortaya konan fikirlerde birbirine yakın hatta aynı malzerneye müracaat edilmekte,
ağırlıklı olarak Turan Dursun ve İlhan Arsel' e ait kitaplar kaynak olarak
kullanılmaktadır. Zaten İslam karşıtı olarak tesbit ettiğimiz sitderin ikisi bu yazarlar
adına hazırlanmıştır.

Bu siteler din hakkında tamamen olumsuz fikirler ve önyargılarla dolu
olarak dilli metinlere yaklaşınalan sebebiyle, hemen her şeyden kendi argümanlarını
destekleyen sonuçlar çıkarmaktadırlar. Eleştirel yaklaşım o kadar hakimdir ki bazen
mantık sınırlarını zorlayan yorumlar yaptıklannın farkında dahi olmamaktadırlar.
Özellikle Kur' an ayetleri hiçbir İslam alimince ifade edilmeyen bir şekilde dar
kalıplar içinde açıklanmakta ve farklı sonuçlara varılmaktadır. Mesela Hacc 22/27
ayetinde " [Ey Muhammed] !nsanlar içinde haccı ilan et; yaya olarak veya uzak
yollardan yorgun develer üzerinde sana gelsinler" ifadesini lafızcı bir şekilde
yorumlayarak İslam'da Hacc'a yürüyerek veya deve üstünde gitmek gerektiğinin
eleştirilerek açıklanması 17 bu yaklaşım tarzının ürünüdür.
Diğer bir husus bu sitelerde ortaya konan düşünceler Atatürk'ün fikirleriyle
desteklenmektedir. Atatürk'ün liseler için yazdırdığı tarih kitabına ve onun kendi el
13
İnternette islamiyetle ilgili belli başlı sitelerinin adresleri için bk. A.Bülent Ünal, ltikadi Islam Me7bepleri
ve Internet Üzerine Bazı Düşünceler, Ke[{imın lşlevselliği ve Günümüz Kelôm Problemleri (Sempozyum),
!zmir 2000, s. 217-225.
1
~ http://www.alperenler.corn.tr
15

16

http://geocities.com/cumıeli

http://www. geocities.corn/ornerrnalik 2000; http://islamiyetgercekleri.org:
http://wwww .hulagü.cjb.net,
http://angelfire.com/iali1hanarse1: http://sagduyu.cjb.net; http://angelfire.com/ab/Cern; Islam karşıtı sitelere şu
adrestende ulaşılabilir. bk. http://www .rnernbers. tripod.corn/talkan/index.htrn.
17 http://www.islarniyetgercekleri.orglislkuranayetler.htrn1 21.08.200 I.
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yazısı olduğunu

belirtilen metinlere dayanarak Hz. Muhammed'in peygamber
hatta bütün dinlerin, Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar
tarafından tesis olunduğu fikri işlenınektedir 18 • Onlara göre Atatürk ve arkadaşları,
İslam'ın kendisini ve temel ilkelerini materyalist bir felsefeyle tartışınış ve
değerlendirınişlerdir. Tabii ateist ve kemalist olduğunu iddia edenlerin bu
düşünceleri yanında Atatürkçülüğü savunanlar tarafından tam tersi açıklarnaların
yapıldığına da dikkat çekmek gerekir: "Atatürk, her dönemde, dine saygıda kusur
etmemeye büyük bir özen göstermiş olmasına karşılık, kendisiyle ilgili dinsizlik ve
Tanrısızlık iddiaları hiç bir zaman eksik olrnaınıştır 19 • Aslında İslam karşıtı bu
siteler kendi düşüncelerini kutsamak için pek çok Türk aydının yaptığı gibi bu
ülkede önemli bir yeri olan M. Kemal Atatürk'ün otoritesiyle güç bulmaya
olmadığı,

çalışmaktadırlar.

Bu sitelerde özellikle hadis kitapları içinde geçen pek çok rivayet eleştiri
olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple çok çeşitli konularda 1slaın'a
eleştiriler yapılınakla birlikte biz bunlar içinde temel noktaları ele alacağız.

ınalzernesi

Temel Eleştiri Noktaları
Kur'an-ı Kerim'in Otantikliği ve Vahiy Oluşuna İtirazlar.
a) Otantik Oluşuna İtirazlar. Burada müslümanlar tarafından kabul
edildiği şekliyle Kur'an-ı Ketim'in Hz. Peygamber'den günümüze kadar değişıneden
geldiği inancını zedeleıneye yönelik açıklamalar yapılmıştır. Böylecedininen temel
unsuru üzerinde spekülasyonlar, şüpheler oluşturulmak istenmiştir. Bu amaçla
İslam tarihinde herkes tarafından bilinen olaylar farklı bir yorum ve üslup içinde
sunulınakta, şüpheler, yanlış izienimler oluşturulmaya çalışılmaktadır. Mesela
"Kuran'ın Orijinalleri Yakıldığı İçin Şimdi Yok" şeklinde bir manşet altında20 önce
çeşitli nesneler üzerinde yazılan Kur'an parçalarının, sonra Hz. Ebubekir devrinde
oluşturulan kitabın yakıldığı, Hz. Osman'ın istinsah ettirdiği nüshaların ise bu gün
elimizde bulunmadığı anlatılarak Kur'an'ın Hz. Peygamber döneminde günümüze
kadar değişmeden geldiği fikrine itiraz edilmekte bugün dünyanın her tarafında aynı
olarak elimizde bulunan Kur'an'ın Hz. Osman devrinden sonraya ait olduğu iddia
edilmektedir. Bu iddialarda bazı rivayetler ve olaylar delil olarak kullanılmaktadır.
Mesela Medine valisi Mervan'ın Hz. Osman devrinde istinsah ettirilen mushaflara
belki muhalif olur endişesiyle Hz. Ebubekir devrinde cem ettirilen mushafı
yaktırınası, Zeyd b. Sabit'in normalde ayetleri en az iki kişinin şahitliğine dayanarak
tesbit etmesine rağmen Tevbe Suresi'nin sonunu sadece Ebu Huzeyme'de alması,
Ahzab suresinin Bakara suresi hacminde olduğu gibi zayıf rivayetler istismar
edilmektedirler. Bazende meşhur bir rivayet tamamen çarpıtılarak verilmektedir.
Mesela Kur'an-ı Kerim'in yedi harf üzere indiği hadisinden hareketle bugün elde
tek Kur'an bulunduğuna göre Kur'an'ın yedide altısının mevcut olmadığı hükmüne
vanlmaktadır.

1
"
1

http://www.geocities.com/omermalik 2000/ataturk.htm 23.08.2001.
"http://ateist.8k.com/ataturk.html
09.08.200 ı ;http://www .mustafakemaıataturk.homestead.com/demokrasi6.htnıl 23.0ll.200 ı.
!o http://www. islamiyetgercekıeri.orglislkurdeg.html 2 ı .08.200 ı.
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Böyle bir hükme varmalarından da anlaşılacağı gibi bilimsellikten uzak
tamamen kendi düşüncelerini sergilemek üzere açıklamalar yapılmakta, benzer
şekilde kıraat farkları da eleştiri malzemesi olarak kullanılmakta, konunun
detaylarını bilmeyen halkın inançları sarsılmaya çalışılmaktadır.
b) Vahiy Oluşuna İtirazlar. Kur'an-ı Kerim'in tutarsız bir kitap olduğu
çelişkiler içerdiği öne sürülerek onların ifadeleriyle, "eğer varsa dahi Tanrı
tarafından gönderilmiş bir metin olmadığı" düşüncesi temellendirilmeye ayetlerin
zahirinden hareketle Kur'an'da çelişkiler olduğu ispatlanmaya çalışılır. Mesela
Allah'ın iradesinin insanın inanıp inanmamasıda dahil olmak üzere her şeyi
kuşattığını ifade eden ayetler ile insanı yaptıklarından dolayı sorumlu tutan
ayetlerin çelişkili olduğu üzerinde durulmaktadır. Şöyle denilmektedir: "Tanrı kişiyi .
hem "putperest" (müşrik) bırakmıştır, ve hem de "putperest'tir" diye cezalandırmaktadır.
"Müslüman" ya da "kafir" yapan Tanrı'dır; fakat Tanrı, kafir yaptıklarını cehenneme
atmaktadır 1 ."

Daha pek çok örnek verilerek Kur'an'ın çelişkilerle dolu olduğu fikri
Onlara göre müslümanlar önce Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna
dolayısıyla da tam bir tutarlılık içeren mükemmel bir kitap niteliği taşıdığına iman
ettikten sonra Kur'an'a yaklaşmakta, bu psikolojiyle ileri sürülen çelişkileri
görememektedirler. İnanan bir insanın Kur'an'ı böyle bir imanla okuduğu doğrudur.
Ama burada aksini savunan kişi de Kur'an'ı objektif olarak değerlendirmemekte o
da onun Hz. Muhammed tarafından uydurulmuş bir kitap olduğu inancıyla ele
almaktadır. Bu durumda metni okuyana göre ortaya çıkan sonuçlar farklılık
arzetmektedir. Mesela mü'minler tarafından Kur'an-ı Kerim'de birbirinden farklı
konuların içiçe ele alınması, hukukun, ibadetin, ahiakın ayrı ayrı değil birinden
diğerine geçişler ile anlatılması onun İlahi kaynaklı bir hayat kitabı olmasıyla
bağlantılı görülmekte ve muciz bir yönü olarak ortaya konulmaktadır. Ancak aynı
durum !sliim karşıtı sitelerce tııtarsızlık ve uyumsuzluk olarak değerlendirilmektedir.
Bu iki farklı yaklaşımın gösterdiği gibi aslında problem kişinin sahip
olduğu inançtan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla inkarla örtülmüş bir akıl inanana
göre en tutarlı olan hususları dahi çelişkili görebilir. Ancak burada aklın inanmış bir
akıldan daha üstün olduğu veya sadece akılla bir hükme vanldığı iddia edilemez;.
tekrarlanır.

2. Hz. Muhammed'in Nübüvvetine İtirazlar. Kur'an üzerine yapılan
olumsuz değerlendirmeler neticede onun ilahi bir metin değil Hz. Muhammed
tarafından meydana getirilmiş bir kitap olduğu düşüncesine dayanır. Bu bağlamda
Hz. Peygamber döneminde müşrikler tarafından ileri sürülen iddialar tekrarlanır.
Onlara göre Hz. Muhammed vahiy almıyor sadece bir başkasından öğrendiklerini
aktarıyordur. Kur'an'da müşriklerin ifadelerini anlatan ayetler ve Peygamber'in
yabancı bazı kimselerle görüştüğüne dair rivayetler delil olarak kullanılır. Kur'an'da
geçen kıssalann aslında başka kaynaklara dayanılarak anlatıldığı söylenir. Mesela
Nuh tufanının Gılgamış Destanında da geçtiği belirtilerek ondan esinlenilerek
anlatıldığı iddia edilir. Halbuki Kur'an-ı Ketim'de geçen kıssalann başka kaynaklarda
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yer alması Hz. Peygamber'in onları oradan naklettiği anlamına gelmez. Aksine
birbirinden farklı kaynaklarda bu kıssaların anlatılması onların gerçekliğine delildir.
3. İslam'da Kadının Konumuyla İlgili Değerlendirmeler. En çok eleştiri
oldanna hedef olan konulardan birisi kadının dindeki konumudur. Son yıllarda
müslüman arasında da canlı tartışmalara sebep olan nOşuz durumunda belirli
aşamalardan sonra kadını dövme ruhsatı veren ayef2 , erkeklerin kadınlar üzerinde
"kavvam" olduğunu bildiren ayef3 , poligamiye izin veren ayet24, miras ayete5 ,
şahitHkle ilgili ayef6, kadının örtünmesinin farz oluşu ve hepimizin bildiği
kadınların değerini düşüren rivayetler istismar edilmektedir.
Şu ifadelere bakalım: Müslüman kişi bir yandan "şeriat dini, kadını
yüceltmiştir, yirminci yüzyılın ulaşamadığı haklara eriştirmiştir; kadının şahsiyet
haklarına saygılıdır, kadın erkek eşitliğini öngörür" seklinde konuşurken diğer
yandan: "Kadınlar aklen ve dinen dOn yaratıklardır; erkeklerin kadınlardan bir üstün
dereceleri vardır; iki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına bedeldir; mirasta
erkeğin payı iki dişinin payı kadardır; namazı bozan şeyler eşek, kara köpek, domuz
ve kadındır; kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar; cehennemin çoğunluğu
kadınlardan oluşur, vs ... " seklindeki hükümleri öne sürebilir ve bunu yaparken
çelişkiye düştüğünü bilmez. Bilse bile, bilmemiş görünür7 ."
İslam' da kadının aşağı bir statüsü olduğuna yönelik benzer değerlendirmeler
misyonerler tarafından hazırlanan sitelerde de yapılmaktadır. Üstelik buralarda
Kitab-ı mukaddes ile Kur'an-ı Kerim ve hadis rivayetleri karşılaştırılarak Hırıstiyanlık'ta
kadına olması gerektiği gibi hakların verildiği öne sürülmektedir8 . Tamamen din
karşıtı sitelerde ise hem İncil hem Kur' an kadın ve erkeği eşit değerlendirmedikleri
için eleştirilmektedir9 • Aynca Afganistan ve Arabistan gibi kadın haklarını kısıtlayan
ülkelerden hareketle İslam sorgulanmaktadır.
Aslında din adına zaman zaman kadınlara haksız muameleler yapıldığı
hatta nasların anlaşılması ve uygulamaya geçirilmesinde erkek egemen bir
zihniyetin etkin olduğunu itiraf etmeliyiz. Benim düşüneerne göre konuyla ilgili
nasların yeniden yorumlanması gerekmektedir. Nitekim son yıllarda iliihiyatçılar
tarafından da İslam'da kadının konumunu inceleyen yeni çalışmalar yapılmakta ve
hakim ataerkil gelenek sorgulanmaktadır.
4. İslam ve Şiddet. Kur'an'da kafirlerle cihat etmeyi emreden ayetler,
içinde bulunduklan kontekslerden koparılıp savaş ve şiddet olarak yorumlanmaktadır.
Yapılan açıklamalarda son yıllarda Türkiye'de Rizbullah adıyla bilinen örgütün
korkunç uygulamaları lslam'a mal edilmektedir. Benzer şekilde Kur'an-ı Kerim'de
isyan, cinayet gibi belirli fiilieri işleyeniere karşı verilen, bedeni cezalarda şiddet
unsuru olarak değerlendirilmektedir.
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gibi İslam'ın bir şiddet dini olduğu eleştirileri ınüsteşrikler
da ileri sürülen eski bir iddiadır. Ama bu iddialan yapanlar her zaman
bölgesel ve şahsi uygulamalan örnek seçmekte Dininin en güzel uygulayıcısı olan
Hz. Peygamber'in sevgi ve şefkat dolu hayatını göz ardı etmektedir. Mesela yine
bu gün bütün dünya tarafından sevilen bir mistik olan Mevlana'nın da müslüman
olduğunu düşünıneınektedirler. Herhalde hiç kimse Mevlana'nın şiddet yanlısı bir
kişi olduğunu iddia edemez. Bu itirazla birlikte acaba inanan kesimin bazı uygulaınaları
bu iddialar çanak tutar mahiyette midir? sorusu üzerinde de ayrıca düşünülmelidir.
tarafından

Sonuç Yerine
Gayesini inanç esaslan tesbit ve korumak şeklinde belirleyen bir ilim
dalının mevcut inanç problemlerini konu edinınesi, sadece bilimsel bilgi bağlaınında
değil, çözümlerine yönelik fikir üretme ınesuliyetini de kapsayan bir çerçevede
gerçekleşmeli düşüncesiyle burada internetten hareketle İslam karşıtı sitelerin sahip
olduğu fikirler nakledilmiştir.
Bu eleştirilere geçerli cevaplar verilebilmesi için ilk önce itirazı yapanı
anlamak gerekir. Anlamak ise sadece karşı görüşlerin neler olduğunu bilmekle
değil, kendimizi onun yerine koyarak eınpati kurabilınekle, karşımızdakinin
kognitif dünyasına girebilınekle gerçekleşir. Özellikle genç nesillerin yaygın olarak
kullandığı bir alan olarak internet belki de çeşitli insanları daha iyi anlamaya da
yardımcı olabilir.
Diğer taraftan günümüzde, kendi mesajını diğer insanlara duyurınanın,
sahip olunan doğruları anlatmanın, karşıt görüşlere cevap vermenin etkin yollarından
biride internet üzerinde siteler kurmak, web sayfaları hazırlaınaktır. lnternetin
önümüzdeki on yıllarda ulaşacağı yaygınlık alanını düşününce ilahiyatçıların
gecikmeden lslam'a yönelik eleştiri ve itirazlanda göz önüne alarak bu konuda aktif
çalışınalar yapması, mevcut sitelerini zenginleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bir başlangıç olarak lisans ve lisans üstü öğrencilerine sanal dünyayı
tanımayı sağlayacak mezuniyet tezleri, seminer çalışınalan verilebilir. Mevcut her
bir kelaın problemi sanal litereatür, baz alınarak incelenebilir. Ayrıca toplumun
inanç problemlerini tesbit amacıyla internet cafelerde İslam'la ilgili tartışma
konularının neler olduğunu belirlemeye yönelik taramalar yapılabileceği gibi Icq
gibi chat programlarından istifade edilerek on-line anket çalışınalarıda yapılabilir.
Diğer bir husus internet aracılığıyla yazılı medyaya ve onların arşivlerine kolayca
ulaşmak mümkündür. Özellikle gazete ve dergilerin dine bakışı ve problem olan
yönlerini tesbite yönelik incelemeler yapılabilir.

