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  والفراغ الصحة اس:نعمتان مغبون فیھما كثیر من الن
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE ZARARLARI 

     Aziz Kardeşlerim! 

     Yüce Allah insanoğlunu en mükemmel şekilde 
yaratmış ve hayatını devam ettirmesi için sağlıklı bir 
vücut vermiştir. İnsanoğluna verilen bu beden kendisine 
emanet bırakılmış, yanlış ve zararlı yollarda 
kullanılmaması tavsiye edilmiştir. Hem yaratan 
tarafından, hem O’nun gönderdiği elçiler tarafından, 
hem de konunun uzmanları tarafından bedenimize karşı 
duyarlı davranmamız istense de, insanoğlu kendisine 
zarar verecek birçok alışkanlığın peşine düşmüş, 
dünyasını ve ahiretini perişan etmiştir. 

     Değerli Kardeşlerim! 

     Ömrümüz boşa geçirilmeyecek kadar kısa ve 
kıymetlidir. Cenab-ı Allah okuduğum ayet-i kerimede 
“Zamana yemin olsun ki, insanoğlu (zamanı 
değerlendirme hususunda) ziyan içindedir…” 
buyurmaktadır.1 Günümüz dünyasında zamanı heder 
eden, görevlerimizi vaktinde ve gereğince yapmamıza 
engel olan en önemli alışkanlık teknoloji bağımlılığıdır. 
Teknolojiyi haddinden fazla kullanmak Müslümana 
yakışır bir davranış değildir. İçinde bulunduğumuz 
teknoloji çağı hem hayatımızı kolaylaştırıyor hem de 
yeni sıkıntıları beraberinde getiriyor. Büyüklerin uzun 
saatler meşgul olduğu cep telefonu, tablet, televizyon ve 
bilgisayar çağımızın kaçınılmaz zorunlulukları gibi 
gözükse de sadece yetişkinler için değil, çocuklar için 
de sakıncalar doğurmaktadır. Unutmayalım ki, 
çocuklarını ve gençlerini ihmal eden toplumlar, 
geleceklerini imha ederler.  

 

 

 

          Kardeşlerim! 

     Her birimiz bize nimet olarak verilen zamanı 
nerede harcadığımızdan hesaba çekileceğiz. Zamanı 
kullanma hususunda Peygamber Efendimiz (s.a.s) 
şöyle buyuruyor: “İki nimet vardır ki, insanlar 
onlar hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boş 
vakit.”2 Hz. Peygamber asırlar öncesinde ifade ettiği 
bu gerçek, günümüzde son derece anlamlı hale 
gelmiştir. Kişi kitle iletişim araçlarını kullanırken 
zaman israfından kaçınmalıdır. İnsanın kendisine, 
ailesine ve en önemlisi Allah’a karşı sorumlulukları 
olduğu unutmamalıdır. Sanal âlemde gereksiz 
geçirilen vaktin, sorumlulukları yerine getirmeye 
engel olmamasına dikkat etmelidir. 

     Değerli Müminler! 

     Dinimiz her konuda dengeli olmayı tavsiye 
etmektedir. Dolayısıyla teknolojiyi de doğru ve 
ölçülü kullanmak gerekmektedir. Bu şekilde modern 
hayatın getirdiği birtakım sorunlar yüzünden giderek 
yalnızlaşan insanların, birbirini anlayan ve dinleyen 
bir toplum haline gelmeleri, kitle iletişim araçları 
sayesinde daha etkili hale gelecektir. Yüce Rabbimiz 
ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha 
hayırlı ve bereketli yaşayabilmeyi bizlere nasip 
eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz bir hayat 
yaşamaktan hepimizi muhafaza eylesin. 

     Hutbemizi bir ayet meali ile bitirelim: 
“(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi 
kendinizi tehlikeye atmayın. Şüphesiz Allah iyilik 
edenleri sever.”3  

1. Asr, 103/1-2. 

2. Buhari, Rikak, 1. 

3 .Bakara, 2/195.   
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