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SANAL GÜNAH

  

  

Asır değişti günahın adı ve boyutu da değişti.

  

Evelden günahlar sınırlı ve kısıtlı idi.Adeta özel gayret göstermek gerekti.Şimdi ise
günahtan kaçarken,günahlara tutulmaktayız.

  

Günah aslında herkesin kendisine aid olan sınırını aşması,bir başkasının hakkına ve
hududuna geçmesidir.Bu hak ve hudud bazen insani,bazen ilahi haklardır.

  

Şimdilerde bir günah işleyene bir olarak kalmamakta adeta katlanarak artmaktadır.

  

Elbette günahlar sevablarla orantılıdır.Sevablarda bire bir olarak kalmamakta,üzeriyle
katlanarak artmaktadır.

  

İletişim dünyası ve özellikle internete taşınan ortam dünyayı kendi odanıza
getirmekte,sizin tüm dünyayı gezib kazanmanıza veya kaybetmenize gerek
kalmamaktadır.

  

Sanal alem yani internet dünyasında birbiri ile yarışan iki dünya vardır;Biri gün be gün
artan İslami ve dini alanlardaki siteler,diğeri ise fuhuş siteleridir.

 1 / 4



Sanal Günah

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 14:00 - 

  

Fuhuş sitelerinin tahribatları da azımsanmayacak derecede büyük tahribatlara sebeb
olmaktadır.

  

Bir de başlı başına virüs,hacker gibi çalan,çökerten,yıkan,uğraştıran,çalışmayı
engelleyen siteler vardır.

  

Hayatın şartları değiştikçe uygulama şartları da değişmektedir.

  

Evelden savaşlar kılıç,kalkan ve oklarla olurdu.Daha sonra silahlarla olurken, şimdilerde
ise adı bile sürekli değişen iletişim araçlarıyla olmaktadır.Bu ise hem maddi ve hem de
manevi alanda cereyan etmektedir.

  

Bu zamanda da menfi ve zararlı sitelerle mücadele etmek;bir yandan müsbet hizmetlerle
bunu gerçekleştirirken,diğer yandan da menfi olanların menfiliklerini engellemekte bir
nevi müsbet bir mücadele ve hizmet alanıdır.

  

Maddi virüse karşı anti-virüs nasılki insanlık için bir hizmet ve yarar ise,aynı şekilde
fuhuş gibi buna benzer zararlı sitelerin faaliyetlerini engelleyecek,durduracak aksi bir
faaliyette ondan ileridir,geri değildir.

  

Bu zamanın en büyük ve etkili silahı,sanal silahtır.Sanal silaha sahib olan ve onu iyi
kullanan savaşı kazanır.Şimdilerde cephenin adı ve şekli de değişti.Artık
internet,bilgisayar ve iletişim dünyası başlı başına bir cephe olarak açılmış
bulunmaktadır.

  

Cepheye asker yerleştirmekte geri ve geç kalanlar,mağlubiyeti şimdiden kabul etmiş
demektedirler.
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Beni çok düşündürüyordu;Bin yıllık bir birikimimiz bir gecede silindi.Tarihle ve tarihten
gelen çalışmalardan mahrum bırakıldık.Bu nasıl telafi edilebilirdi.

  

İşte internet dünyası kaybolan yılları ve birikimleri geri kısa zamanda kazanmaya en etkili
bir vesiledir.

  

Bizler damdan düştük.Alt yapısı olmadan damdan düşerek şok etkisiyle internet ve
iletişim dünyasıyla tanıştık.Ondandır ki internet,yerinde ve faydalı olarak tam
kullanılamamakta ancak bir oyun aracı olarak değerlendirilmektedir.

  

28 yıl önce Hak Dini Kur’an Dili adlı Elmalı merhumun tefsirini almak için ne zorluklar
çektim.Bugün ise bunun gibi yüzlercesine ve binlercesine çok rahat ulaşabilmekteyiz.

  

Artık dünya tüm kütüphanelerin tek bir linkte birleşmesiyle bir araya geleceği bir
dünyaya gitmektedir.

  

Artık dünya bütün dünyadaki bilgisayarların istemeleri halinde tek bir bilgisayar gibi bir
araya getirileceği bir zamana gitmektedir.

  

Artık dünyayı bir odada misafir edebileceğiniz bir yapıya gidilmektedir.

  

Artık pazarların adı değişti;İnternet,sanal pazarlar.

  

İşe gitmenin o kadar bağlayıcı olmayacağı,evinizden kontrol ve idare edilebilecek bir
ortama taşınmaktayız.

  

Dünyadaki konferansları dinleme ve katılma salonları salonlarınıza gelecektir.
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Hayal değil bir hakikattır;Artık aldığınız bir eşyayı Kargo ile değil,internet ortamında
alacaksınız.

  

İletişim araçları sürekli değişmekte olduğu gibi,ulaşım araçları da değişecektir.Biz
geçmişe bakıp tebessüm ederken,gelecektekilerde bize bakıp tebessüm
edeceklerdir..belki de istihza edeceklerdir.

  

Dünya pazarına ilk oturan,sergisini seren,yerini alan devletler kazanır…

  

Haydi geç kalmayalım…

  

Haydi gençler günahsız bir Sanal Dünyaya…

  

  

MEHMET ÖZÇELİK

  

19-07-2008
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