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Günümüz dünyasında bilim, teknoloji her geçen gün daha da ilerliyor ve ilerledikçe ilerleme 

hızı da artıyor. Gün geçmiyor ki yeni bir teknoloji karşımıza çıkmasın. Son zamanlarda oldukça 

sık duyduğumuz teknolojik devrim olmaya aday olan Metaverse karşımıza çıkan son icatlar 

arasında belki de en önemli olanıdır. Bu Metaverse Nedir? Metaserve İnsanlığın hayrına 

mıdır? Yoksa şerrine midir? Bu makalede bunu anlatacağım. 

Öncelikle belirtmek isterim ki bir Müslüman olarak asla bilim ve teknolojinin gelişmesine karşı 

değilim. Hiçbir Müslümanda karşı değil! Biz bilim ve teknolojinin şeytanileştirilmesine karşı-

yız! Bilim ve Teknoloji, Müslümanların elinde olduğu dönemde her daim insanlığın hayrına ve 

hizmetine kullanılmıştır. 

Ama günümüzde bilim ve teknoloji ne yazık ki şeytanilerin elindedir ve insanlara hizmet etmek 

için değil, insanları kontrol etmek için ve insanları inek gibi sağmak için kullanılmaktadır. Bi-

zim tepkimizde her zaman buna olmaktadır. 

Metaverse Nedir? 

Metaverse, Türkçe dilinde Öte Evren anlamına gelmektedir. İnternetin yerini almaya aday olan 

bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde gerçek hayatta yapılabilen birçok şey sanal gerçeklik 

ortamında yapılabilecektir. Yani Metaverse, sanal gerçeklik veya artırılmış gerçekliğin ta ken-

disidir. Günümüzde 5D Sinemalar var. 

Özellikle çocuklarımızı götürüyoruz eğlendirmek için. O sinemaya girerken özel gözlük takılı-

yor ve üç beş dakikalık sinemada sanal bir gerçeklik yaşıyoruz. Her şeyi sanki gerçekmiş gibi 

hissediyoruz. Korku hissi, düşme hissi, çarpma hissi, hızlanma hissi, uçma hissi… 

Bilgisayar oyununda Dünya’nın her yerinden çeşitli insanlar online olarak tek bir sunucuda 

buluşuyorlar ve oyunun kendilerine tanıdığı sınırlar çerçevesinde istedikleri her şeyi yapabili-

yorlar. Minecraft, PUBG ve GTA 5 oyunları örnek verilebilir. Bu saydığım ve saymadığım 

bütün oyunlarda yapabildiklerinizi, daha fazla ve daha gerçekçi olarak Metaverse ortamında 
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gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır. İhtiyacınız olan tek şey ise, Öte Evren anlamına gelen 

Metaverse sanal ortamına bağlanmanızı sağlayacak özel bir gözlüktür. 

Metaverse ortamında örnek olarak; arkadaşlarınızla her türlü oyunu oynayabilirsiniz, bir kafe-

terya ortamında buluşup sohbet edebilirsiniz, sahil kenarında güneşlenebilirsiniz, Dünya’nın 

istediğiniz noktasını gezebilirsiniz, istediğiniz lüks villalarda yaşayabilirsiniz, istediğiniz lüks 

arabalara binebilirsiniz, havada uçabilirsiniz, tekneyle denize açılabilirsiniz, suda yüzebilirsi-

niz, at kullanabilirsiniz, istediğiniz aksiyonu ve macerayı yaşayabilirsiniz… 

Ancak tüm bunlardan alacağınız tek şey sahte mutluluk ve sahte haz olacaktır! Çünkü adı üs-

tünde her şey sanal! Her şey sahte! 

Bu teknoloji görünürde insanları cezbediyor olsa bile, aslında insanların dahada fazla gaflet 

bataklığına saplanmasını sağlayacaktır. Gerçek dünyadan daha fazla soyutlanacaklar ve sanal 

gerçeklik içinde adeta kaybolup gideceklerdir. Yani bu dünyaya ot gelip saman gitmiş olacak-

lardır! Peki ya gerçek dünyada ne olacak hiç düşündünüz mü? 

Metaverse Sonrası Dünya Ne Olur? 

Metaverse teknolojisini ilk öğrendiğimde aklıma direk olarak Matrix filmi geldi. Matrix, fel-

sefi derinliği olan bir filmdi ve adeta insanlığın geleceğine dair mesajları içerisinde barındırı-

yordu. Martix filminde, Zeon ismi verilen gerçek bir dünya vardı ve bu Dünya tamamen yapay 

zekâ makinelerinin eline geçmişti. Makineler ve insanlar arasında yapılan savaşta insanlar mağ-

lup olmuştu. 

Makineler ise insanların enerjilerini kullanmak için insan tarlaları kurmuşlardı ve sınırsız sayıda 

insan üretiyorlardı. Tarlalarda adeta uyuyarak ve bitkisel hayatta kapsüllerin içinde yaşayan 

insanlar, aynı zamanda Matrix simülasyonunun içinde sanal bir hayat yaşamaktaydılar. 

Tıpkı bugün yaşadığımız hayat gibi gerçekçi ama bir sanal hayat! Ayrıca Zeon’da, yani gerçek 

dünyada yaşamayı başaran insanlar bu Matrix simülasyonunun içine istedikleri gibi girip çıka-

biliyorlardı ve Matrix simülasyonu içerisinde sanal olarak yaşayan insanlardan uyandırabildik-

lerini o simülasyonun içinden kurtarıp gerçek dünyaya yani Zeon’a çekiyorlardı. 

Metaverse teknolojisi elbette bu seviyede bir teknoloji değil. Lakin insanlar, insan tarlaları olan 

kapsüllerde yaşamasa bile, sanal gerçeklik içinde adeta kaybolabileceklerdir. Gaflet içerisinde 

gerçek dünyadan soyutlanarak yaşayabileceklerdir. Kim bilir belki geçmişte bazı oyun bağım-

lılarında örnekleri olduğu gibi gerçek dünyada yemek yemeyi, su içmeyi dahi unutup açlıktan 

ve susuzluktan ölenlerin sayısı bir hayli artabilecektir. 



3 
 

Ya da sanal gerçeklikte uçtuğunu zannedip bir binadan kendini aşağı atan insanlar olabilecektir. 

Yani insanların kapsüller içerisinde yaşatılmasına gerekte yok. Belki de Matrix filminde kaste-

dilen şey, insanların büyük bir gaflet uykusunda olduğudur! Ancak gafletten uyanırlarsa haki-

kati görebilirler! 

Metaverse teknolojinin bir sonraki aşaması ne olacak? Bir sonraki aşamada Öte Evren dedi-

ğimiz sahte dünyaya özel gözlüklerde değil de acaba beynimize takılan nano çipler sayesinde 

mi bağlanacağız? 5G, 6G, 7G… teknolojileri ile insanlık tam olarak nereye gidiyor? 

Yapay Zekâ Makineler İnsanları Kontrol Edebilir mi? 

Kim bilir belki de yapay zekâ makineler ile insanlar arasında bir savaş olacak ve yapay zekâ 

makineleri ile insanlar tam manasıyla kontrol edilebilir dijital köleler haline getirilecek! 

Peki bu ne kadar mümkündür? Yani yapay zekâ makineleri bir gün insanlık üzerinde hege-

monya kurabilir mi? Tabi ki kuramaz! Ama yapay zekâ makinelerini kullanarak birileri bir gün 

insanlar üzerinde hegemonya kurabilir ve insanları dijital köleler haline getirebilir. İnsanları 

gerçek dünyadan soyutlayıp onlara sanal gerçeklik ile sahte bir dünya ya da sahte bir cennet 

vaat edebilir! 

Metaverse kelimesinin Türkçe karşılığı zaten Öte Evren demek değil midir? Yani bu sanal ger-

çeklik teknolojisi ile insan adeta sahte bir Dünyaya geçiş yapmış olmuyor mu? Yapay zekâ 

makineler sayesinde gelecekte insana pek gerek kalmayacak ve insanın yerini büyük oranda 

yapay zekâ makineler alacak. 

İnsanlar ise sanal gerçeklik olan Metaverse ve muhtemelen daha ileri düzeyde teknolojilerde 

adeta sahte bir cennette yaşayacaklar. Bugün bu Öte Evrene bir gözlükle bağlanılırken, yarın 

belki de beynimize takılacak olan nano çipler ile Öte Evren dediğimiz sanal dünyaya bağlanı-

lacak! 

Belki de insanlar gerçek dünya ile sanal dünya arasında ayrım yapmakta dahi zorlanacaklar. 

Geçen gün arkadaşlarıyla birlikte futbol oynadığını anlatan bir ergen, sanki gerçekten arkadaş-

larıyla futbol oynadığını zannedecektir. Ancak Öte Evren dediğimiz Metaverse içerisinde arka-

daşlarıyla futbol oynamıştır. 

Bugün sosyal medya ve İnternet birçoğumuz için hayatın vazgeçilmez bir parçası iken, Metaverse 

gerçek hayatımıza çok daha fazla etki edecek ve bizi gerçek hayattan büyük oranda soyutlayacak bir 

simülasyon olacaktır. Tüm bunları öngörebilmek için müneccim olmaya gerek yoktur. 
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Metaverse İnsanı Gerçeklikten Soyutlar mı? 

Metaverse Nedir? Metaverse insanı gerçeklikten soyutlar mı? Eğer insanlar üzerinde mutlak bir 

hegemonya kurmak ve onları yönetmek istiyorsanız onları boş işlere sevk edin ve sizin ne yap-

tığınızın farkında bile olamasınlar! İnsanlar bugüne kadar futbol, magazin, partizanlık, ideoloji, 

sosyal medya, oyun… gibi şeylerle uyutuldu. Bir insan ne kadar çok boş işlere vakit ayırırsa o 

kadar çok beyni uyuşur ve sorgulama, araştırma, muhakeme etme yeteneklerini kaybeder. İn-

sanların üzerinde mutlak bir hegemonya kurmak isteyen kimselerin asla istemeyeceği şey; sor-

gulayan, araştıran ve muhakeme eden insanlardır! 

Metaverse ve daha ötesi teknolojiler ile insanlar gerçek dünyadan ve hakikatlerden daha da 

soyutlanacaklar ve hakiki dünyada ise birileri insanlık üzerinde mutlak bir hegemonya kura-

cak. Transhümanizm ile insanlık ve dünya dönüşümü gerçekleşecek. 

İnsanlar dijital birer köleler haline gelecek. Dünyayı yönetenlerin en önemli gücü yapay zekâ ve ma-

kineler olacak. İnsan ise sadece güdülmesi ve kontrol altında tutulması gereken koyunlar olacaklar. 

Tabi ki her şey yine insanlığın kendisine bağlıdır. Sorgulayan, araştıran ve muhakeme eden insanlar 

hakikate yaklaşırlar. Bize göre hakikat İslam dinindedir. İslam dininin tamamlayıcısı olan Peygamber 

Efendimiz (aleyhisselatüvesselam) insanlığın en cahil ve karanlık devrinde Dünyaya son peygamber 

olarak teşrif etmiştir ve Dünyayı Allah katında tek geçerli din olan İslam ile aydınlatmıştır. Gerçekten 

sorgulayan ve araştıran insanların ulaşacakları tek hakikat ise İslam dinidir! 

İslam dinine göre bugünü bir önceki gün ile eşit olan ziyandadır. İnsan sürekli olarak hem madden 

hem de manen kendisini geliştirmekle mükelleftir. Boş işler ölçüsü kaçtığı vakit haram kılınmış-

tır. Boş duran kişinin en yakın dostu şeytandır. O yüzden gelişen teknolojiyi yakından takip etmek 

gerekir ama asla hayrımıza olmayan teknolojik gelişmelerin kurbanı olmamak gerekir. 

Boş duranı ve boş insanı Allah sevmez! Kim sever? Şeytan sever! Boş olanın dostu şeytandır! 

Bilim ve teknolojinin şeytanileştirilmesine karşı olduğumuzu makalemin başında belirttim. Bu 

gidişat ancak bilim ve teknoloji üstünlüğünün tekrar Müslümanların eline geçmesiyle son bu-

lacaktır. O yüzden günümüz Müslümanlarına düşen görevlerden biriside, bilim ve teknoloji 

alanında hem din alimi hem de bilim adamı olan kimseler yetiştirmektir. 

Son birkaç yüzyıldır medreselerde sadece dini eğitim verilmektedir Müslümanlara ve dünyevi 

ilimler ikinci plana atılmaktadır. Bu sebepten dolayı bilim ve teknoloji alanında şeytaniler ile 

Müslümanlar arasında ciddi bir açık meydana geldi. Halbuki önceden medreselerde hem dini 

hem de dünyevi ilimler öğretilmekte idi. 


