237205 - Elektronik oyunlarda birden çok can alma hakkına sahip
olabilmenin hükmü
Soru

Bazı elektronik oyunlarda oyuncuya birden çok can hakkı tanınmaktadır, bir kere öldüğünde tekrar
canlanma hakkına kavuşabiliyor bu tür oyunların hükmü nedir?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Dinimiz İslam; dinlenmeyi, eğlenmeyi ve mübah araçlarla mübah zevkler elde etmeyi yasaklamaz.
Bu tür elektronik oyunlarda asıl hüküm mubahtır. Ancak bu oyunların mübah olması;Namaz ve
anne babaya iyilik gibi vacip olan görevlerden alıkoymaması, haram olan bir hususu içermemesi
şartına bağlıdır. Unutulmaması gerekir ki; haram içeren oyunlar pek yaygındır. Bunlardan bazıları
ise:
- Yeryüzünün iyi taraﬂarı ile göklerin kötü taraﬂar arasında tasarlanan oyunlar veya bu düşünceyi
anımsatan her türlü oyun. Şüphesiz bu tür oyunlar yüce Allah’a ve masum meleklere ithamdır.
- Haçı kutsallaştırma ilkesi üzerine kurulu olan oyunlar. Nitekim bazı oyunlarda haç işareti
üzerinden geçildiği zaman oyuncuya sağlık, güç veya canını tekrar geri almaya ve canına can
katacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı şekilde Hristiyan dinine göre doğum günü kartları tasarlamak
bu türdendir.
- Büyü ve büyücüleri yücelten oyunlar veya onların yaptıklarına rıza gösterilmesine yönelik her
türlü oyun ve (2898) nolu sorunun cevabından açıklanan hususlar.
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Soruda söz konusu olan oyuna gelince; oyuncunun üç can hakkına sahip olması veya oyuncu
kalbin üzerinden geçtiği zaman can kazanıp oyuna devam etmesi gibi oyun kurallarının bir
sakıncası yoktur. Çünkü bunlar oyun olup eğlence aracıdır. Şüphesiz bunların gerçekliğine hiçbir
oyuncu inanmaz. Bunların amacı oyuncuya tekrar oynama hakkını vermek için belirlenen
kurallarıdır. Burada yapılan şey; oyunu gerçeğe benzetmek için tekrar oynama hakkı, canlanma
olarak ifade edilmiştir.
Sonuç olarak şeriat, oyunlar konusunda müsamahakar davranmaktadır. Bu nedenle kız çocuklara
plastik bebeklerle oynanmasına izin verilmiştir. Hatta gerçeğe aykırı olan cisimler olsa bile
mubahtır. Zira Aişe Radiyallahu anha kanatlı at ile oynamıştır. Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet
edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Tebük veya Hayber savaşından
döndüğünde evin önünde perde altında oyuncaklarım vardı, rüzgar estiğinde oyuncaklar (plastik
bebekler) gözüktü. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: Bunlar nedir Ey Aişe! Bunlar kızlarım
dedim. Aralarında başka bir şey var bu nedir. “At” dedim. Peki atın üzerinde ne var? dedi. Aişe:
kanatları. Kanatlı at mı? Dedi. Aişe: Süleyman aleyhisselam’ın atları kanatlı olduğunu duymadın
mı? Bunun üzerine Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem dişleri görününceye kadar güldü. (Elbani
hadisi Ebu Davud’ta sahih demiştir)
Bununla birlikte oyuncakların haç ve putlar gibi sapık, küfür ve batıl dinlerin sembollerini
içermemesi gerekir. Daha detaylı bilgi için (103237) nolu sorunun cevabına bakınız.
En iyisini Allah bilir.
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