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İnternette yer alan dini içerikli
bilginin güvenilirliği
Recep VARDİ
Yrd. Doç. Dr. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Özet
Ýnsana ait olan her alanda konuþlanan din, insanlar arasý
iletiþimde ilk günden itibaren söz sahibi oldu. Geliþen ve
deðiþen iletiþim araçlarý da dini öðreti ve mesajlarý
alýcýlara iletmek üzere kullanýldý. Günlük yaþamýmýzda
ve kültürümüzde önemli bir yer tutmaya baþlayan internet insanlarýn dini inanç ve düþüncelerini de paylaþtýðý
bir alan olmuþtur. Hedef kitleye mesajýný ulaþtýrma
noktasýnda din, internetin sunduðu imkânlarý sonuna
kadar kullanmaktadýr.
Günlük yaþamýmýzda ve kültürümüzde önemli bir yer
tutmaya baþlayan internet, ayný zamanda insanlarýn dini
inanç ve düþüncelerini de paylaþtýðý bir alan oldu.
Ýnsanlar internet aracýlýðýyla kutsal gece ve bayramlarda
birbirlerine elektronik posta gönderiyor, dini içerikli
sayfalarý ziyaret ediyor, haftanýn hutbesini dinliyor, dini
sohbet ve forumlara katýlarak düþüncesini ifade ediyor
ve dini hayatý ile ilgili örnek uygulamalar hakkýnda bilgi
alýþveriþinde bulunuyor. Ýnternetin yaygýnlaþmasý ile
birlikte dini içerikli siteler ve dini içerikli bilginin internette yer almasýnda da artýþlar gözlenmektedir.
Bu makalede internette yer alan dini içerikli bilginin
güvenilirliði ilgili internet kullanýcýlarýnýn tutumlarý incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler:Din, Ýletiþim, Ýnternet, Dini Bilginin
Güvenilirliði

Ý

nternet teknoloji ve iletiþim
alanýnda çaðýmýzýn ulaþtýðý
son noktayý temsil etmektedir. Teknolojik ve kültürel bir
alan olarak internet deðiþen
toplumsal yapýdaki etkileþimi
hýzlandýrmaktadýr. Ýnternet
her geçen gün aðlarý ile dünyayý sarmakta ve küresel bir
iletiþim aracý olarak önemli
toplumsal deðiþimlere öncülük etmeyi sürdürmektedir.
Toplumun bütün dinamikleri, sýnýrlarý henüz çizilememiþ
internet ortamýnda yer arayýþýndadýr.
Günümüzde internet birey ve toplumlarýn hayatýnda
önemli bir yer tutmaktadýr.
Ýnternet’in sosyal amaçlý olarak kullanýlmasý konuya sosyolojik bir boyut kazandýrmýþtýr. Bu durum internet’in
sosyolojik açýdan da incelenmesini gerekli kýlmaktadýr.
Ýnternet bireylere ve dînî
guruplara, uygun teknolojiye
eriþtikleri takdirde, kendilerini geniþ bir izleyici topluluðuna sunabilme fýrsatý vermektedir. Vaazlar banttan ya da
canlý yayýmlanabilmekte veya
e-posta, tartýþma odalarý ve

web üzerinden dolaþýma girmektedir. 01
Ýnternetle birlikte dînî iletiler, sýnýrsýz bir kitleye iletildi ve iletilmeye de devam
etmektedir. Dînî bilgi ve dini hizmetlerin gerçekleþtirilmesi için yardýmcý bilgi01. Gary R. Bunt, Dijital Çaðda Ýslam, Çev. Nil Erdoðan (1.Bsm. Ýstanbul: Babil Yayýnlarý, 2007), s. 24.
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ler sunma veya dînî bilgilerin yüz yüze
alýnabileceði kiþi ve kurumlara yönlendirilmelerde internet, önemli bir iletiþim iþlevini yerine getirmektedir. Dînî
kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilen
faaliyetler de internet aracýlýðýyla hýzlý
ve yaygýn bir þekilde kitlelere ulaþtýrýlmaktadýr. Ayný zamanda yapýlan dînî
toplantý, seminer ve konferanslarýn metinlerine internet’in arþivleme hizmetini
kullanarak ulaþmak mümkündür.
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Ýnternet kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý, sunulan dini bilgi ve hizmetlerin nitelik ve nicelik bakýmýndan kalitesinin
artmasýný ve geniþ kitlelere ulaþmasýný
da saðlamýþtýr. Bireyin zararlý alýþkanlýk ve davranýþlardan korunmasý, dinin
tanýtýlmasý, dînî bilgi ve uygulamalarýn
geniþ kitlelere ulaþtýrýlmasý için internet
imkânlarý yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Ýnternetle birlikte dînî iletiþim, yüz
yüze (þifahi-sözel), sesli, görsel ve sanal iletiþim þekillerini bir arada kullanma imkânýna kavuþmuþtur.
Günlük yaþamýmýzda ve kültürümüzde önemli bir yer tutmaya baþlayan
internet, ayný zamanda insanlarýn dînî
inanç ve düþüncelerini de paylaþtýðý bir
alan oldu. Ýnsanlar internet aracýlýðýyla
kutsal gece ve bayramlarda birbirlerine
elektronik posta gönderiyor, dînî içerikli sayfalarý ziyaret ediyor, haftanýn hutbesini dinliyor, dînî sohbet ve forumlara katýlarak düþüncesini ifade ediyor ve
dînî hayatý ile ilgili örnek uygulamalar
hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulunuyor.
Ýnternette yer alan dînî içerikli siteler, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Müftülükler ve Ýlahiyat Fakültelerinin siteleri,
dernek ve vakýf tüzel kiþiliklerin bünyesinde faaliyet gösteren internet site-

leri ve kiþilere ait dînî içerikli internet
siteleri olarak yer almaktadýr. Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý, Müftülükler ve Ýlahiyat Fakültelerinin internet sitelerinde
sunulan dînî bilgiler akademik dînî bilgiyi içermektedir. Ýlahiyat Fakülteleri
bünyelerinde bulundurduklarý Fakülte
dergilerini internet sitelerinde eriþime
sunmakta ve geçmiþ sayýlarla ilgili arþiv
hizmeti de vermektedirler.
Dernek ve vakýf tüzel kiþiliklerin
bünyesinde faaliyet gösteren internet
sitelerinde yer alan dini bilgiler Ýslami
Bilimlerden tasavvuf, tefsir, fýkýh, siyer
ve hadis ekseninde genel veya tek bir
Ýslami Bilim ile ilgili detaylý bilgiler sunulmaktadýr. Dernek ve vakýf tüzel kiþiliklerin bünyesinde faaliyet gösteren
dini içerikli internet siteleri bünyelerinde sahalarýnda Temel Ýslami Bilimler
alanýnda uzmanlaþmýþ bilim adamlarý
bulundurmakta ve onlardan sitelerinde
yer alan dînî içerikli bilgi ile ilgili olarak
danýþmanlýk almaktadýrlar. Ayrýca sitelerinde yer alan dînî içerikli bilgilerle
ilgili olarak kaynak eserlere müracaat
etmekte ve faydalandýklarý kaynaklarý
da belirtmektedirler.
Kiþilerin þahsi gayretleri ile açmýþ
olduklarý dini içerikli sitelerde yer alan
dînî içerikli bilgi genel dini bilgilerden
oluþurken, zaman zaman sitede yer alan
dînî bilgi ile ilgili olarak kaynak verilmemesi veya verilen kaynaklarýn yeterliliði
ile ilgili problemler bulunmaktadýr.
Bu çalýþmada internette yer alan
dînî içerikli bilginin güvenilirliði ile ilgili olarak internet kullanýcýlarýnýn tutum
ve algýlarýnýn incelenmesi amaçlanmaktadýr.
B. Sýnýrlar ve sýnýrlýlýklar
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Araþtýrmamýza baþlamadan önce
benzer çalýþmalar incelenerek araþtýrmamýz için en uygun metot seçilmiþ
ve araþtýrmanýn sýnýrlarý belirlenmiþtir. The Pew Internet & American Life
Project tarafýndan yapýlan “Amerikalýlar Online Olarak Dini Nasýl Takip
Ediyorlar” 01 baþlýklý araþtýrmada kullanmýþ olduklarý ölçek ülkemizin dînî ve
kültürel yapýsý dikkate alýnarak uyarlanmýþ ve ilave edilen yeni sorularla da
geliþtirilmiþtir. Buna göre Türkçe dînî
içerikli siteleri, bu sitelerin takip eden
internet kullanýcýlarý ve millikulturumuz@yahoogroups.com çerçevesinde
yapýlan bir çalýþmadýr. Anketimiz bütün
bir kitlenin incelenmesi yerine, ana kitleden daha önce özellikleri tesbit edilen
örneklerin (kategorilerin) belli sýnýrlar
dâhilinde örneklemde yer almasýný ifade
eden “kota örnekleme” 02 tekniði kullanýlarak 256 kiþiyle yapýlan anketle sýnýrlýdýr. Anket Marmara Üniversitesi web
sitesi üzerinde hizmete sunulmuþ olan
anket sistemi aracýlýðýyla gerçekleþtirilmiþtir. 03

dirmeye alýnmamýþtýr. Verilerin analizinde ve yorumlarýn yapýlmasýnda
bütün bu sýnýrlýlýklar dikkate alýnmýþtýr.

01. Elena Larsen, Siber Ýnanç, “Amerikalýlar
Online Olarak Dini Nasýl Takip Ediyorlar” 23
Aralýk 2001, www.pewinternet.org,
02. Zeki Arslantürk, E.Hamit Arslantürk, Uygulamalý Sosyal Araþtýrma (Birinci Basým.
Ýstanbul: Çamlıca Yayınları, 2010), s. 102
03. http://anket.marmara.edu.tr/v2/survey.
php?sid=247, 24/09/2011

bütün bir kitlenin incelenmesi yerine,
ana kitleden daha önce özellikleri tesbit edilen örneklerin (kategorilerin)
belli sýnýrlar dahilinde örneklemde yer
almasýný ifade eden “kota örnekleme”
tekniði kullanýlarak 256 kiþiyle yapýlan

C. Varsayýmlar (hipotez-sayýltý veya
denenceleri)
Çalýþma aþaðýda sýralanan sayýltý ve
denenceler (hipotezler) araþtýrýlmasý
üzerine temellendirilmiþtir.
Ýnternetin dînî içerik açýsýndan kullanýmý
giderek artmaktadýr.
Ýnternet dînî bilgi, etkileþim, haberleþme
açýsýndan önemli bir iletiþim aracýdýr.
Ýnternet kullanýcýlarý, internet üzerinden
dînî bilgilenme konusunda dînî içerikli sitelerden faydalanmaktadýrlar.
Ýnternette yer alan dînî içerikli bilgilerin
güvenilirliði kontrol edilmelidir.
D. Araþtýrmanýn yöntemi
Araþtýrmada dolaysýz gözlem metodunun anket tekniði uygulanmýþtýr.
1-Araþtýrmanýn evreni

Dini içerikli internet kullanýcýlarý ve
millikulturumuz@yahoogroups.com;
e-posta gurubunun üyelerine uygulanan anket çalýþmasý araþtýrmanýn evreAraþtýrmamýz, çalýþmayý yaptýðýmýz nini oluþturmaktadýr.
zamanla sýnýrlýdýr. Çalýþma 18 Mart
2-Araþtýrmanýn örneklemi
2010 ile 24 Eylül 2011 tarihleri arasýnAraþtýrmamýza daha önce yapýlmýþ
da katýlýmcýlarýn Marmara Üniversitesi olan benzer çalýþmalarýn incelenmesinweb sitesi Anket Sisteminde yer alan den sonra en uygun metot seçilmiþ ve
anketi cevaplandýrmalarý ile gerçekleþ- araþtýrmanýn sýnýrlarý belirlenmiþtir.
tirilmiþtir. Toplam 256 anket yapýlmýþ, Araþtýrmamýz millikulturumuz@yahobunlardan 12 adedi, bazý sorularýn ce- ogroups.com; e-posta gurubu çerçevevapsýz býrakýlmasý nedeniyle, deðerlen- sinde yapýlan bir çalýþmadýr. Anketimiz
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anketle sýnýrlýdýr. Anket Marmara Üniversitesi web sitesi üzerinde hizmete
sunulmuþ olan anket sistemi aracýlýðýyla gerçekleþtirilmiþtir.

meslek daðýlýmý þöyledir: % 22,5’u öðrenci, % 2,5’u iþçi, % 8,2’si yönetici, %
7’si serbest meslek, % 3,7’si akademisyen, % 3,7’si ev hanýmý, % 7’si doktor,
Çalýþma 18 Mart 2010 ile 24 Eylül 2011 %9,5 memur, % 20,9 öðretmen, % 14,8’i
tarihleri arasýnda katýlýmcýlarýn Marmara ise diðer meslek grubundandýr.
Üniversitesi web sitesi Anket Sisteminde
Ankete katýlanlarýn gelir düzeyleri
yer alan anketi cevaplandýrmalarý ile ger- incelendiðinde % 9,8’i 250-500 TL araçekleþtirilmiþtir. Toplam 256 anket ya- sý, % 18,9’u 500-1000 TL arasý, % 39,3’ü
pýlmýþ, bunlardan 12 adedi, bazý sorularýn 1000-2000 TL arasý, %17,6’sý 2000-3000
cevapsýz býrakýlmasý nedeniyle, deðerlen- TL arasý, % 9,4’ü 3000-5000 arasý % 4,9
dirmeye alýnmamýþtýr. Bu örneklem guru- ‘unun ise 5000 TL’den fazla aylýk gelir
bunun evrenimizi temsil ettiðini varsayý- elde ettiklerini söylemek mümkündür.
yoruz.
Ankete katýlanlarýn % 0,4’ü 0-6 ay,
3-Veri toplama teknikleri.
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% 3,3’ü 1-2 yýl, % 18’i 3-5 yýl, % 51,2’si
Araþtýrmamýzda temel bilgi toplama 5-10 yýl, % 27’si 10 yýldan daha fazla bir
aracý olarak “anket” metodu kullanýl- zaman içerisinde internet kullanmaya
baþladýklarýný ifade etmiþlerdir.
mýþtýr.
Ankete katýlanlarýn % 67,2’si ev, %
4-Veri deðerlendirme tekniði
Araþtýrma verilerinin deðerlendiril- 26,2’si iþyeri, % 2,5’u okul, % 1,2’si inmesinde çeþitli istatistiksel teknikler- ternet kafe, % 0,4’ü kütüphaneden inden yararlanýlmýþtýr. Bunlar: ki-kare ve ternete baðlanýrken, % 2,5’u ise diðer
frekans testleridir. Tüm istatistiksel iþ- yerlerden internete baðlanmaktalardýr.
lemler SPSS 16.00 ile yapýlmýþtýr.
1.Katýlýmcýlarýn olgusal durumlarý
ile ilgili bulgular
Ankete katýlan deneklerin cinsiyet
bakýmýndan % 36,9’u kadýn ve % 63,1’i
de erkektir. Araþtýrmaya katýlanlarýn
yaþ daðýlýmý; %21,3’ü 18-24 yaþ grubu, %43,9’u 25-34 yaþ grubu, %27’i 3544 yaþ grubu, %4,5’u 45-54 yaþ grubu,
%3,3’ü ise 55 ve üzeri yaþ grubundan
meydana gelmektedir. Ankete katýlanlarýn eðitim durumlarý: % 2,5’u ilköðretim, % 15,6’sý lise, % 59,4’ü üniversite,
% 17,6’sý ise yüksek lisans ve % 4,9’u
doktora mezunudur. Ankete katýlanlarýn % 60,7’si evli, % 38,1’i bekâr ve %
1,2’si boþanmýþtýr. Ankete katýlanlarýn

Ankete katýlanlarýn % 69,7’si her
gün mutlaka, % 27,5’u haftada 3-4 kez
veya daha fazla, % 2,5’u haftada 1-2 kez
ve % 0,4’ü ayda 3-4 kez veya daha fazla
sýklýkla internet kullandýklarýný ifade etmektedirler.
Ankete katýlanlarýn, % 6,1’i 1 saatten
az, % 29,5’u 1 saat, % 45,1’i 2-3 saat,
% 9’u 3-4 saat, % 3,3’ü 5 saat ve % 7’si
5 saatten fazla bir zaman dilimini internette geçirmektedirler.
Ankete katýlanlarýn, % 34’ü bir
adet e-posta adresine, % 65,6’sý birden
fazla e-posta adresine ve % 0,4’ü bir
e-postasýnýn olmamakla birlikte almayý
düþündüðünü belirtmektedirler.
Ankete katýlanlar internette online
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iken % 21,5’u araþtýrma yapma veya haber okuma, % 16,7’si iletiþim (e-posta
alýp göndermek, Messenger vb.), %
9,7’si bankacýlýk iþlemleri, % 11,5’u dosya indirme (film, müzik, program vb.),
% 11,8’i video izleme (dizi, film, program vb.), % 7,2’si e-devlet iþlemleri, %
5,4’ü oyun oynama, % 13,3’ü sosyal að
sitelerini kullanma (facebook, twitter
vb.) ve % 2,9’u diðer iþlemleri yapmaktadýrlar.
Araþtýrmaya katýlan deneklerin internet kullanarak dînî ve manevi bilgilere bakma sýklýðý; % 17,6’sý her gün,
% 50,4’ü haftada birkaç kez, % 17,2’si
ayda birkaç kez, % 6,6’sý iki üç ayda bir
kez, 0,8’i altý ayda bir kez, % 3,3’ü yýlda
bir kez, % 2,9’u fikrim yok, % 1,2’si cevap yok þeklindedir.
Ankete katýlanlarýn kendilerini dînî
inanca olan baðlýlýk bakýmýndan nasýl
algýladýklarý tutum ve davranýþlarýna
yükledikleri anlam açýsýndan büyük bir
önem arz etmektedir. Denekler kendilerini dindar % 67,6, çok dindar % 14,3,
biraz dindar % 12,7, dindar deðil % 2,9,
fikrim yok % 0,4 ve cevapsýz % 2 olarak
nitelemiþlerdir.
Kendilerini % 94,7 ile dindar olarak
niteleyen deneklerin ibadet etme sýklýklarý incelendiðinde, düzenli olarak
günde beþ vakit namaz kýlanlarýn oraný
% 77,5 ile temsil edilmektedir. Günde

bir ibadet etme sýklýðý % 4,5 iken haftada birkaç kez ibadet etme oraný ise %
7’dir. Haftada bir Cuma Namazý % 4,1,
ayda birkaç kez ibadet etme % 1,2, birkaç ayda bir ibadet etme % 0,8, bayram
namazlarý % 0,4, fikir belirmeyenler %
1,6 ve cevapsýz ise % 2,9 oranýnda ifade
edilmektedir.
1.1. Online dînî bilgi almanýn önemi
Ankete katýlan denekler, online olarak dini ve manevi bilgi almanýn önemi
ile ilgili olarak % 20,9’u çok önemli, %
45,5’i önemli, % 22,5’i biraz önemli, %
7,8’i hiç önemli olmadýðýný ifade ederken, % 3,3’ü de fikir beyan etmemiþlerdir. Bu sonuçlara göre katýlýmcýlarýn %
88,9’unun online olarak dini ve manevi
bilgi almanýn önemli olduðunu belirttiklerini söyleyebiliriz. Diðer yandan
internetin bilgiye ulaþma konusunda

sunmuþ olduðu imkânlar, internet kullanýcýlarý tarafýndan dini içerikli bilgiye
eriþim konusunda da deðerlendirilmektedir.
1.2.Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Ýlahiyat Fakülteleri vb. resmi kurumlarýn sitelerini kullanarak internette yer
alan dini içerikli bilgilerin doðruluðunu
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Ýnternetin yaygýnlaþmasý ile birlikte
dînî içerikli sitelerde de artýþlar gözlenmiþtir. Bu artýþla birlikte dînî içerikli
bilgilerin doðruluðu ve güvenilirliði konusunda problemler ortaya çýkmýþtýr.
Ýnternette yer alan bilgi probleminin
çözümü çerçevesinde kurumsal kimliðe sahip kuruluþlar olan Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý ve Ýlahiyat Fakültelerinin
sitelerinin kullanýlarak dînî içerikli bilgilerin doðruluðu kontrol edilebilmektedir. Bu çerçevede ankete katýlanlara
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Ýlahiyat
Fakülteleri vb. resmi kurumlarýn sitelerini kullanarak internette yer alan dini
içerikli bilgilerin doðruluðunu kontrol
etme konusu ile ilgili olarak yönelttiðimiz soruya katýlýmcýlarýn % 67,2’si evet
derken, % 32,8’i ise hayýr demiþlerdir.
Elde edilen sonuçlar internet ortamýnda yer alan dini içerikli bilgilerin güvenilirliði konusunda problemin varlýðýný

ve bu problemin çözümü konusunda
internet kullanýcýlarýnýn Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý ve Ýlahiyat Fakülteleri vb.
resmi kurumlarýn sitelerini kullanarak
internette yer alan dini içerikli bilgilerin
doðruluðunu kontrol ettiklerini göstermektedir.

37,3’ü evet derken, % 62,7’si de hayýr
demektedirler. Buna göre ankete katýlanlarýn % 62,7’si internette yer alan bilgilerin güvenilir olmadýðýný ifade ederek
internet ortamýnda yer alan dini içerikli
bilgilerin güvenilirliði konusunda problem olduðunu düþünmektedirler.
1.4. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Ýlahiyat Fakülteleri vb. Resmi Kurumlarýn Siteleri Kullanýlarak Ýnternette Yer

Alan Dini Ýçerikli Bilgilerin Doðruluðunun Kontrol Edilmesinin Gerekliliði

Ýnternette yer alan dini içerikli bilginin doðruluðu ve güvenilirliði problemi
çerçevesinde, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý,
Ýlahiyat Fakülteleri vb. resmi kurumlarýn siteleri kullanýlarak internette
1.3. Ýnternette Yer Alan Dini Bilgileyer alan dini içerikli bilgilerin doðrulurin Güvenilirliði
ðunun kontrol edilmesinin gerekliliði
Ankete katýlanlar internette yer alan
dini bilgilerin güvenilirdir yargýsý için % yargýsý için ankete katýlanlarýn % 91,4’ü
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evet, % 8,6’sý ise hayýr demiþlerdir. Bu
sonuçlara göre katýlýmcýlar internette
yer alan dini içerikli bilgilerin doðruluðunun kontrol edilmesi konusunda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Ýlahiyat Fakülteleri vb. resmi kurumlarýn sitelerinin
kullanýlmasýnýn gerekliliðine inandýklarýný söyleyebiliriz.
1.5. Ýnternetin Dini Bilgi ve Manevi Yaþamý Geliþtirmesi
Ýnternette yer alan bilgi, belge, video, ses kaydý vb. ürün ve uygulamalarýn kullanýmý ile birlikte ankete katýlanlarýn dini bilgi ve manevi yaþamýndaki
geliþim ile ilgili olarak katýlýmcýlarýn %
8,2’si çok, % 50’si biraz, % 18,4’ü az, %

1.6. Ýnternette yer alan dini bilgilerin doðruluðunun kontrol edilme þekli
Ýnternette yer alan dini bilgilerin
doðruluðunun kontrol edilme þekli ile
ilgili olarak ankete katýlanlarýn % 24,5’i
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn sitesini
kullanarak, % 18,4’ü Ýlahiyat Fakültelerinin sitelerini kullanarak, % 20,6’sý
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Ýlahiyat
Fakültelerinin basýlý yayýnlarýný kullanarak, % 9,5’i üyesi olduðum dini gurubun sitesini kullanarak, % 11,6’sý üyesi
olduðum dini gurubun liderinin ve dini konularda uzman diðer üyelerinin basýlý yayýnlarýný
kullanarak % 11,5’i diðer, % 1,5’i fikrim yok ve
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15,6’sý hiç derken, % 6,6’sý fikrim yok ve
% 1,2’si ise cevap vermemiþlerdir. Buna
göre çok, biraz ve az þýklarýnýn oranlarýný topladýðýmýzda % 76,6 oranýnda internet kullanýmýnýn ankete katýlanlarýn
dini bilgi ve manevi yaþamýný geliþtirdi- % 2,4’ü ise cevap yok demiþlerdir. Elde edilen
ðini söyleyebiliriz.
sonuçlara göre ankete katýlan internet kullanýJournal of Faculty of Theology of Bozok University, Vol. 3, No. 3 (2013/3), p. 85
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cýlarýnýn % 96,1’inin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
ve Ýlahiyat Fakültelerinin sitelerini, Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý ve Ýlahiyat Fakültelerinin basýlý yayýnlarýný üyesi olduklarý dini gurubun sitesini ve üyesi olduklarý dini gurubun liderinin
ve dini konularda uzman diðer üyelerinin basýlý
yayýnlarýný kullanarak internette yer alan dini
bilgilerin doðruluðunu kontrol ettiklerini göstermektedir.01
1.7. Cinsiyet, Yaþ, Medeni Durum
(Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Ýlahiyat Fakülteleri
vb. Resmi Kurumlarýn Sitelerini Kullanarak Ýnternette Yer Alan Dini Ýçerikli Bilgilerin Doðruluðunun Kontrol Edilmesinin Karþýlaþtýrýlmasý)
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Tabloya göre, erkeklerin % 39,8’i,
kadýnlarýn ise % 27,5’i; yaþ gruplarýna göre 18-24 yaþ arasýnda olanlarýn %
10,7’si, 25-34 yaþ arasýnda olanlarýn %
32,4’ü, 35-44 yaþ arasýnda olanlarýn %
19,7’si ve 45-54 yaþ arasýnda olanlarýn % 2,5’u ile 55 ve üzeri yaþ arasýnda
olanlarýn % 2,0’si; medeni duruma göre
evlilerin % 42,6’sý, bekârlarýn % 23,4’ü
ve boþanmýþlarýn % 1,2’si Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Ýlahiyat Fakülteleri vb.
resmi kurumlarýn sitelerini kullanarak
internette yer alan dini içerikli bilgilerin
doðruluðunun kontrol edilmesinin gerekli olduðunu ifade etmiþlerdir.
39,3’ü, yüksek lisans mezunlarýnýn %
11,5’i, dindarlýk düzeyine göre, dindarlarýn % 47,1’i, çok dindarlarýn % 9,0’u,
biraz dindar olanlarýn % 21,0’i Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý, Ýlahiyat Fakülteleri
vb. resmi kurumlarýn sitelerini kullanarak internette yer alan dini içerikli
Tablo’ya göre, ilköðretim mezun- bilgilerin doðruluðunun kontrol edillarýnýn % 2,0’si, lise mezunlarýnýn % mesinin gerekli olduðunu ifade etmiþ11,5’i, üniversite mezunlarýnýn % lerdir.

1.8. Eðitim Durumu, Dindarlýk Düzeyi ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Ýlahiyat Fakülteleri vb. Resmi Kurumlarýn
Sitelerini Kullanarak Ýnternette Yer
Alan Dini Ýçerikli Bilgilerin Doðruluðunun Kontrol Edilmesinin Karþýlaþtýrýlmasý

01. Bu soru için ankete katýlanlar birden fazla
seçeneði iþaretleyerek cevap vermiþlerdir.
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Sonuç
Ýnternetle birlikte dini iletiler, sýnýrsýz bir kitleye iletildi ve iletilmeye
de devam edecektir. Dini bilgi ve dini
hizmetlerin gerçekleþtirilmesi için yardýmcý bilgiler sunma veya dini bilgilerin
yüz yüze alýnabileceði kiþi ve kurumlara
yönlendirilmelerde internet, önemli bir
iletiþim iþlevini yerine getirmektedir.
Dini kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilen faaliyetler de internet aracýlýðýyla
hýzlý ve yaygýn bir þekilde kitlelere ulaþtýrýlmaktadýr. Ayný zamanda yapýlan
dini toplantý, seminer ve konferanslarýn
metinlerine internet’in arþivleme hizmetini kullanarak ulaþmak mümkündür.
Dini bilgiye ulaþmada büyük imkanlar sunan internet ayný zamanda yanlýþ
ve eksik bilgilerin yayýlmasýna da neden olmaktadýr. Hatalý, tutarsýz, dini
kaynaklara ve literatüre aykýrý, taraflý
ve bütünlük arz etmeyen bilgi sunan siteler de bulunmaktadýr. Resmi kurumlarca hazýrlanan dini sitelerin nitelik
ve niceliklerinin yetersizliði, dini bilgi
içeren sitelerin kontrol edilememesi
dini bilginin yanlýþ ve eksik iletilmesine
sebep olmaktadýr. Bu noktada Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý, Ýlahiyat Fakülteleri,
Müftülükler ve vakýflarýn web sayfalarýnýn sýnýrlarý geniþletilmeli, sunulan dini
bilgiler de ilmihal ile sýnýrlandýrýlmamalýdýr. Dinin kaynak eserleri, internet ortamýna aktarýlarak, güvenilir ve hatasýz
bilgi sunulmalýdýr.
Araþtýrmaya katýlan deneklerin, dini
bilginin güvenilirliði ve doðruluðunun
sýnanmasý gibi konularda internette yer
alan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Ýlahiyat Fakültelerinin sitelerini, DÝB ve Ýla-

hiyat Fakültelerinin basýlý yayýnlarýný
üyesi olduklarý dini gurubun sitesini ve
üyesi olduklarý dini gurubun liderinin
ve dini konularda uzman diðer üyelerinin basýlý yayýnlarýný kullanarak internette yer alan dini bilgilerin doðruluðunu kontrol ettikleri gözlemlenmektedir.
Abstract
(Religious knowledge’s reliability on
the internet)
Internet, began to hold an important
place in our daily lives and our culture. At
the same time internet is an area of people’s religious beliefs and thoughts were
shared. People are sending electronic mail
to celebrate to each others holy nights and
holidays, visiting the pages of religious
content, listening to sermon of the week,
expresses the idea of religion and religious
life by participating in chat, and forums
related to the exchange of information
about the sample applications are located.
It is seen that the religious sites and the
religious knowledge are increasingly take
place in the internet as the internet is becoming widespread.
In this article the reliability of religious
knowledge that found in the internet, and
the internet users’ attitude to reliability of
the religious knowledge that takes place in
the internet is searched.
Key Words: Religion, Communication,
Internet, Religious Knowledge’s Reliability
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