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GİRİŞ
Oryantalizmin donanımını tamamlayıp İslam’a karşı dezenformasyon harekâtı
başlattığı 19. yüzyılın başlarından bu yana, kadının İslam’daki yeri gündemdeki yerini
sürekli korudu.
İslam’ın insanlık üzerindeki etkisini en aza indirmeye dönük saldırılar, İslam’ın
bilimsel ve teknik ilerlemeyi engellediği iddiası üzerinde odaklandı. Onunla aynı
ölçüde İslam’ın kadın haklarının ihlaline yol açtığı iddiası işlendi. Neo-oryantalist
sürece geçildiğinde, İslam’ın insanlara karşı haksız güç kullanımını teşvik ettiği iddiası
öne çıktı. Ama bu iddia da kadın konusuna yöneltilerek İslam’ın kadına yönelik haksız
güç kullanımını beslediği yönünde işlendi.
Söz konusu iddialar, geleneksel yaşam koşulları içinde İslam’ın emirlerinin
ihmal edilmesinden kaynaklı, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet vakaları ile
desteklendi. İletişim kaynakları kullanılarak bu şiddet vakalarının illiyeti konusunda
gerçekleştirilen sapma toplum zeminine ulaştırıldı. Bu yolla zihinlerde kadının
mağduriyetinden İslam’ın sorumlu olduğuna dair bir algı örülmeye çalışıldı.
Küresel ölçekte sürdürülen İslamofobi üretiminde de İslam’ın meşru olmayan,
haksız şiddeti beslediği iddiası da kadına yönelik hukuksuz uygulamalardan İslam’ın
sorumlu olduğu iddiası ile birlikte işlendi.
Diğer yandan dünyada genel anlamda maneviyat aleyhindeki akım da
canlılığını koruyor. 19. yüzyıldan bu yana devam eden dünyevileşme, madde
üzerinden mutlu olma, hazzı maddi varlıkla sınırlama yönünde geliştirilen modernist
söylem, imkânlarını sürekli genişleterek ve kendisini yenileyerek zihinleri, dolayısıyla
tutumları etkilemeyi sürdürüyor. Bu akım da özellikle haz bağlamında kadını odağa
alıyor; dolayısıyla kadınla maneviyat arasındaki bağı zayıflatma yönünde işliyor.
İslam ve kadın, kadın ve maneviyat konusunda oluşturulan bu karanlık tablo
içinde beklenen; kadının İslam’a karşı isyan etmesi, dünyadaki Müslümanlaşmanın
kadınlar aleyhinde harekete geçirilerek durdurulmasıdır. Oysa günden güne daha da
hızlanan

Müslümanlaşma

akımında

kadınlar

hep

erkeklerin

önünde

yer

almaktadırlar.
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Gelişen haberleşme imkânlarıyla, Japonya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne;
Rusya’dan Nepal’e dünya genelinden duyulan Müslümanlaşma haberlerinin odağında
genellikle kadınlar yer alıyor. Dünya kadınları, kadının İslam’daki yeri konusunda
oluşturulan algıya rağmen İslam’ı seçiyor.
Analizimiz,

haber

kaynaklarına

ve

akademik

çalışmalara

yansıyan

Müslümanlaşma örneklerinden yola çıkarak dünya kadınlarının İslam’a yönelişlerinin
ardındaki etkenleri tespit etmek üzere kaleme alınmıştır. Analizimizin daha ayrıntılı
araştırmalar gerektiren bu konuya sadece dikkat çekme ile sınırlı olduğunu
belirtmekte yarar görüyoruz.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı İle İlişkili Kadın
İhtidaları
Kişilerin İslam’ı seçmeleri “ihtida” kavramı ile ifade edilir. Türkiye’de ihtida ile
ilgili resmi iş ve işlemler, 2010 yılında yürürlüğe giren 6002 sayılı Diyanet İşleri
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereği Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından yapılır. Müftülükler ya da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışı
temsilciliklerine başvurup Müslüman olmak istediğini beyan edenler için bir ihtida
töreni düzenlenir ve ihtida edenlere “İhtida Belgesi” verilir. Böylece Diyanet İşleri
Başkanlığı ihtida başvurularını kayıt altına alır.1
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2011 Yılı Faaliyet Raporu’na göre; 2011 Yılı
içerisinde 726 kişi ihtida etmiştir. Bunlardan 458 kişi yurtiçinde, 268 kişi ise
yurtdışında İslam’ı tercih etmiştir. Bunlardan sadece 211’i erkek; 515 ise kadındır. 2
Sonraki yıllarda da benzer rakamlar görülmektedir: 2012 yılı içerisinde 493 kişi
yurtiçinde, 286 kişi yurtdışında olmak üzere toplam 779 kişi ihtida etmiştir. İhtida
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https://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Ihtida.aspx ET: 15.05.2020.
https://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Raporlar/2011%20Din%20Hizmetleri%2
0Raporu.pdf ET: 15.05.2020.
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edenlerin cinsiyetleri incelendiğinde 236 kişinin erkek, 543 kişinin ise kadın olduğu
görülmektedir.3 2013’te ihtida eden 836 kişiden 507’si kadın, 329’u erkektir.4
Yine Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2014’te yurt içinde 511 kişi
müftülüklere; 357 kişi ise yurt dışı din hizmetleri müşavirliklerine başvurmuştur.
Yurtdışında ihtida eden kadın-erkek sayıları birbirine çok yakın iken, yurtiçinde ihtida
eden kadınların sayısı erkeklerin sayısının dört katıdır.5
Türkiye basınına ve Türkçe yayın yapan Youtube kanallarına da ihtida
haberleri sıklıkla yansımaktadır. Bu haberlerin önemli bir kısmı yurt dışında
Müslüman olanlarla ilgilidir. Konunun anlaşılması için birkaç alıntıya yer vermeyi
uygun görüyoruz:
“Filistin'de yayımlanan el-Kuds gazetesinin internet sitesinde yer alan habere
göre, 19 yaşındaki Maru, uzun süre ilahi dinleri inceleyerek, bunların arasından aklına
en yatkın olan İslam dinini seçti.
Bu konuda araştırma yaparken ibadet yerlerini de gezdiğini söyleyen Maru,
"Müslümanların ibadet yeri olan camiye gittiğimde kalbimdeki ve aklımdaki tüm
ağırlıklarım gittiği, yerine huzur ve sevinç geldiği için İslam dinini seçtim" dedi.
Ailesine de Müslüman olmalarını teklif eden Maru, şunları söyledi: "Ailem, din
değiştirdiğim için başta bana karşı çıktı. Beni eski dinime dönmem için ikna etmeye
çalıştılarsa da başaramayınca durumu kabullenmek zorunda kaldılar."6
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https://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Raporlar/2012%20Din%20Hizmetleri%2
0Raporu.pdf ET: 15.05.2020.
4
https://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Raporlar/2013%20Din%20Hizmetleri%2
0Raporu.pdf ET: 15.05.2020.
5

https://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Raporlar/2014%20Din%20Hiz
metleri%20Raporu.pdf ET: 15.05.2020.; Diyanet, 2015’ten bu yana faaliyet raporlarında
ihtida rakamları vermemektedir. Sadece 2019’da 715 kişinin ihtida başvurusunda
bulunduğunu ifade etmiş ama bu kez kadın erkek oranını vermemiştir.
https://stratejigelistirme.diyanet.gov.tr/Documents/2019%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliye
t%20Raporu.pdf ET: 15.05.2020.
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https://www.ntv.com.tr/yasam/israilde-yahudi-bir-genc-kiz-muslumanoldu,K1KlNn4YPU6Dca1ZE55QwQ ET: 15.05.2020.
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“Etiyopyalı Rebeta Girma (23), ülkesine çalışmak için gelen ve sosyal medya
hesabı üzerinden tanışıp aşık olduğu Gökhan Deliktaş (27) sayesinde önce
Müslümanlığı seçti, sonra da Türk genci ile hayatını birleştirdi. Hristiyan olan Girma,
önceden de bilgi sahibi olduğu İslamiyet'i, aşık olduğu ve evlilik teklifini kabul ettiği
Deliktaş'tan detaylıca öğrenince Müslüman olmak istedi. Deliktaş'ın memleketi
Kayseri'ye gelen ve burada İl Müftülüğünde ihtida törenine katılarak Müslüman olan
Girma, "Rabia" adını aldı. Girma ve Deliktaş, daha sonra Kayseri'de Türk usulü
düğünle evlendi.
Eşinin daha önce de İslamiyet'e sıcak baktığını vurgulayan Deliktaş,
"Müslümanlığa zaten meyilliydi. Benim Müslüman olduğumu biliyordu. Etiyopya'da
da Hristiyanlar ve Müslümanlar çok iç içe. Müslümanlara karşı çok saygılılar. Beni de
sevdiği için Müslümanlığa geçti ve hepimiz mutluyuz çok şükür." diye konuştu.
Rabia Deliktaş da "Bugün bizim düğünümüz, Müslüman oldum ve çok
mutluyum. Kendi annem babam gibi eşimin annesi babasını da çok seviyorum."
ifadelerini kullandı.7
“Brezilya vatandaşı ve Katolik Joelma Freitas, hür iradesi ile tevhit dini olan
İslam'ı seçerek Müslüman oldu. İhtida merasimi için Karacabey Müftülüğüne
müracaat eden Joelma Freitas, üç yıldan beri İslam dinine ilgi duyduğunu, bir yıl
boyunca araştırma yaptığını söyledi. Freitas, başta Kur'an-ı Kerim ve Hazreti
Muhammed'in hayatını okuduğunu, iki sene önce kendi iradesi ile Müslümanlığı
benimsediğini ifade etti. İslamiyet hakkında Brezilya'da bilgi alabileceği çok fazla
imkâna sahip olmadığı için tanıştığı Karacabeyli Türk genci Volkan Gündeş'in bu
konuda kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Brezilyalı genç kız, daha sonra
Gündeş ile de evlenmeye karar verdiğini anlattı. Joelma, Brezilya'da resmen
evlendikten sonra Türkiye'ye gelerek Bursa'nın Karacabey ilçesine yerleşmeye karar
verdiğini ifade etti. Müslüman olduktan sonra Rabia ismini aldığını, ancak elinde
belge bulunmadığı için bunu kimliğine ve pasaportuna işleyemediğini ifade eden
Joelma, hidayete erdikten sonra tesettüre büründüğünü, namazlarını hiç

7

https://www.timeturk.com/musluman-olan-etiyopyali-genc-kiza-turk-usulu-dugun/haber-706957
ET: 15.05.2020.
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aksatmadığını ve Portekizce eserlerden İslam dini hakkında bilgi sahibi olmaya
çalıştığını anlattı.”8
Belçika’da Müslüman olup İslam daveti yapan Veronique Cools’un ihtida
öyküsü Türkiye’de basına yansıyanlar arasındadır:
“Birlikte okuduğu Müslüman arkadaşlarının davranışlarından etkilenerek
İslam'ı araştırmaya başladığını, Türk öğretmenlerin verdiği din derslerine girdiğini ve
kendini hazır hissettiğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu ve bu
kararını ailesiyle paylaştığını anlatan Veronique Cools, ‘Başlangıçta çok zorlandım.
Birçokları beni yadırgıyordu. Sabır ve kararlılıkla gerçek İslam'ı anlatarak önyargıları
yıkmaya çalıştım’ dedi.
Kısa süre içinde Cools ailesinin tüm fertleri Müslümanlığı benimserken,
evlerinin giriş katını Belçikalı Müslümanların eğitim ve hayır işleri ve diğer faaliyetler
için toplanabilecekleri bir merkeze dönüştürüyorlar.”9

Avrupa’da Kadınının İhtidası
İngiliz The Independent gazetesinin 2011’de yayımladığı bir habere göre
İngiltere’de her yıl 5000’den fazla kişi Müslüman oluyor ve Müslüman olanların 4’te
3’ünü kadınlar oluşturuyor. Yine gazeteye göre son 10 yılda 100 binden fazla kişi
Müslüman oldu, bunların yarısından fazlası beyaz ve en az 4’te 3’ünü kadınlar
oluşturuyor.10
The Guardian gazetesinin 2013’te yayımladığı haber ise Batılı kadınların
Müslümanlaşması konusunda oldukça ayrıntılı bilgiler içeriyor.
The Guardian’a göre de yılda yaklaşık 5000 kişi Müslüman oluyor ve bunların
büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.
Gazete aynı haber de bir dizi ihtida olayına yer vermiştir:

8

https://www.iha.com.tr/haber-brezilyali-genc-kiz-musluman-oldu-468362/ ET: 15.05.2020.
https://www.sabah.com.tr/dunya/2014/07/12/1000-kisiyi-musluman-yapti ET: 15.05.2020.
10
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/women-islam-the-rise-and-rise-of-theconvert-6258015.html?amp ET: 15.05.2020.
9
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Ioni Sullivan, 37 yaşında; ateist bir ailede doğup büyüdükten sonra çalışma
amaçlı Mısır, Ürdün ve İsrail’de çalışmış, bundan dolayı Müslümanları yakından
tanıma fırsatı bulmuştur. Sullivan, oralarda tanıştığı Müslümanların hayatlarının
maddi açıdan çok kötü olmasına rağmen içlerinde büyüdüğü insanların aksine sürekli
olarak kendisine dürüstlük ve huzur içerisinde yaklaştıklarını ifade etmiştir. Daha
sonra dindar olmayan Ürdünlü bir Müslüman’a âşık olup evlenmiş; Arapça öğrenip
İslam’ı araştırarak seçmiş ve yaşamaya başlamıştır.
Anita Nayyar, 31, Hint kökenli bir İngiliz; 16 yaşında okulda Müslüman
arkadaşlar edindikten sonra İslam’ı tanımaya başlamış; bunun üzerine İslam’la ilgili
eski düşünceleri değişmiş ve 18 yaşında Müslüman olmuştur.
Dr. Anie (Amina) Coxon, 72 yaşında tıp doktoru, norofizikçi; soylu bir İngiliz
olarak büyüdükten sonra Katolikliğin sıkı tutumu nedeniyle ruhen daha rahat bir hal
almak için yaptığı araştırmalar sonucu 51 yaşında İslam’ı seçmiş. İslam’da dinginlik,
bilgelik ve huzur bulduğunu ifade etmiştir.
Kristiane Becker, 47 yaşında, televizyon sunucusu; Almanya’da doğup
büyüdükten sonra Londra’ya bir televizyon kanalında sunuculuk yapmak için
gelmiştir. Daha sonra bugünkü Pakistan Başbakanı Kriketçi İmran Han ile tanışmış ve
Pakistan’a davet edilmiştir. Bu seyahatlerde Müslümanların cömertliği, haysiyeti,
başkaları için fedakârca tutumları onu çok etkilemiş ve 30 yaşında Müslüman
olmuştur. Kristiane, daha sonra Müslüman bir sunucu ile evlenmiş, lakin evliliğinden
memnun kalmamıştır. Buna rağmen pişman olmadığını, hayatının bir anlamı
olduğunu ve hayatının boşluğunu Allah ile doldurduğunu ifade etmiştir.
Andrea Chishti, 47 yaşında, orta okul öğretmeni; üniversitede tanıştığı
Müslüman bir Pakistanlıya âşık olması sonucu İslam’ı seçmiş; 18 yıldır devam eden bu
mutlu evlilikten 11 yaşında bir oğlu ve 8 yaşında bir kız evladı olmuştur.
İsmini açıklamayan, yazılım uzmanı; üniversitede tanıştığı arkadaşları vesilesi
ile Müslüman olmuştur. Aslen Penjaplı Sih bir aileye mensup olup ailesinin tepkisine

9

rağmen İslam’ın kendisine huzur ve bağımsızlık kazandırdığını, kendisini daha kabul
edici ve daha az rekabetçi yaptığını söylemiştir.11
İngiltere’de kadınların İslam’ı seçmelerinin kamusal zemine taşınması ve
medyanın dikkatini çekmesi ise Lauren Booth’un İslam’ı seçmesiyle olmuştur.
Booth, İngiltere Eski Başbakanı Tony Blair'in eşinin kız kardeşidir. Eski sosyalist
Tony Blair, ABD Eski Başbakanı Georg W. Bush ile tanışmasından sonra, Evanjelizm’in
ağına takılmış ve İslam düşmanlığına yönelmiştir. Tony Blair, 11 Eylül 2001’deki İkiz
Kuleler vakasından sonra, uluslar arası İslam karşıtı yapı tarafından, aynı zamanda
İslamî hareketlerle mücadelenin koordinatör isimlerinden biri olarak atanmıştır.
İslam’ın özellikle bu tür İslam karşıtlığında aşırı giden aileler içinde yayıldığı da
bilinmektedir.
Blair’in baldızı Booth’un İslam’ı seçmesinde Blair’in İslam karşıtlığının etkisi ise
bilinmemektedir. Bayan Booth, haber çalışması için gittiği Filistin'de İslam'ı tanımaya
başlamasının ardından, 2010 yılında Müslüman olmuş, İngiltere'de hazırladığı tek
kişilik gösteri ile Müslümanlığı anlatmaktadır.
Booth, Müslümanlaşma öyküsünü şu ifadelerle anlatıyor: “2005 yılında Batı
Şeria ve Ramallahı bir gazeteci olarak ziyaret ettiğimde aklımda radikaller, aşırıcılar,
zorla evlilikler, canlı bombalar ve cihad kelimeleri vardı.
İsrailli yetkililer bagajıma el koyunca Ramallah sokaklarında montsuz gezmek
zorunda kaldım ve üşüdüm. Beni gören yaşlı bir kadın beni evine davet edip bana bir
dış elbise ve bir başörtüsü hediye etti. Ondan çok etkilendim.”12
İngiltere’de İslam’a davetin önemli bir şahsiyeti olan Booth, Ocak 2020’de
verdiği bir demeçte Müslüman olmaktan duyduğu mutluluğu şöyle ifade etmiştir:

11

https://www.theguardian.com/world/2013/oct/11/islam-converts-british-women-prejudice ET:

15.05.2020.
12

https://www.adelaidenow.com.au/news/world/lauren-booth-explains-why-she-feel-in-love-withislam/news-story/1cb6edf2b249087cd19e51e37d757cb7?sv=4995dbd9fbe844021c4405fa14d572f2
ET: 15.05.2020.
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"Önceden, İslam benim yaşam planlarım arasında değildi ve asla
düşünmemiştim. Ancak şimdi baktığımda 10 sene olmuş Müslüman olalı.
Müslümanlarla çalışmaya başladığımda, ne kadar nezaket sahibi ve sabırlı olduklarını
gördüm. Bende bir şeylerin eksik olduğunu hissettim. Bir ramazan ayında bir geceyi
camide geçirdim, ertesi sabah olduğunda Allah'a iman ettim ve Hazreti
Muhammed'in son peygamber olduğuna inandım. İşte benim hayatım o gün başladı."
Avrupa’nın diğer ülkeleri ve Yeni Zelanda, Avustralya gibi Avrupa
kolonilerinde İslam’ı seçen kadınların da benzer öyküleri vardır:
Kopenhag’dan Helena Laisen, 44 yaşında, Hz. Peygamber hakkında
duyduklarını araştırma isteği duyduktan sonra aslında İslam’ın bir nevi Yahudilik ve
Hristiyanlığın devamı olduğu kanaatine varmış; İslam’ın diğer peygamberlere olan
saygısı da onu etkilemiş. Özellikle Hz. Peygamber’in Batı’da terörizm ile anıldığı bir
zamanda onun el-Beşir olduğunu öğrenmesi, onu İslam’a sürükleyen başlıca
nedenlerden biri olmuştur.13
İsmi açıklanmayan, Yeni Zelandalı bir kadın, ateist ve dinlere karşı aşırı
derecede tolere olmayan bir ortamda büyüdükten sonra hemşire olarak Suudi
Arabistan’a gitmek durumunda kalmış. Daha önceleri birileri ona Müslüman
olacaksın dese, asla inanmazmış. Lakin İslam ile bizzat muhatap olduktan sonra,
özellikle Kâbe’den etkilenmiş. Bir arkadaşı da ona senin kalbin çok temiz, neden
Müslüman olmayı düşünmüyorsun deyince İslam’ı araştırmaya başlamış ve
Müslüman olmuş.14
Avusturalyalı, 20 yaşındaki bir genç kız, İslam’a karşı önyargıları olan ve dinini
pratik etmeyen bir Hristiyan’mış. Bir gece kulübünde çalışırken patronlarından
birisinin Müslüman olduğunu öğrenmiş. Ama dindar bir Müslüman değilmiş. Onunla
zaman içerisinde iyi arkadaş olmuşlar. Sonraları bu arkadaşının bir arkadaşı ile
tanışmış ve bu kişi onlara İslam’ı anlatıyormuş sürekli. Sıkılmasına rağmen İslam’ı

13
14

https://www.youtube.com/watch?v=lN36BXDzhQs ET: 15.05.2020.
https://www.youtube.com/watch?v=GHKCSDkHiDk ET: 15.05.2020.
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araştırmaya başlamış, daha sonra bu okumlar ve bu kişinin yakın ilgisi vesilesi ile
Müslüman olmuş.15
İskoçyalı Larissa Bennett, 20’li yaşlarda gittiği Mısır’da daha sonraları
Müslüman olan biri ile arkadaşlık ilişkisi geliştirdiğini ifade ediyor. Bu kişi dindar biri
değilmiş başlarda, zamanla ilişkileri ilerleyince değişmeye başlamış. Namaz kılıp oruç
tutmuş vs. Bu durum Larissa’nın canını sıkmış, takıldığı adamı bu durumdan
uzaklaştırmak için İslam’ı öğrenmeye ve sürekli olarak onunla tartışmaya başlamış. İki
yıl kadar araştırma ve tartışma süreci devam etmiş ve nihayetinde şu an kocası olan
bu kişi vesilesi ile Müslüman olmuştur.16
Polonyalı Marzena Goralska, katı Katolik bir ailede büyümüş. Annesi
tarafından iyi bir şekilde eğitilmiş. Önceki hayatında da ahlaki kurallara ve iyi bir insan
olmaya dikkat ediyormuş. Sürekli kiliseye gidip ayinlerde dua edip şarkı söylüyormuş.
Lakin liseden itibaren dinleri sorgulamaya başlamış. Dinler dersinde İslam’ı da
öğrenmiş. Lakin İslam’ı seçmesinin en önemli nedeni olarak kocasını görüyor. Onunla
tanıştıktan sonra İslam’a ilgi duyuyor ve Müslüman oluyor.17
İsveçli bir papazın kızı Jannika Sande 25 yaşında, İsveç devlet televizyonu
SVT’de yayımlanan söyleşiye göre, Kur'ân okuduğunda, Allah'ın kendisine doğrudan
seslendiğini hissetmiş ve Müslüman olmaya karar vermiş. Babasının kıbleyi
göstermede yardımcı olduğunu söyleyen İsveçli mühtedi, telefonuna indirdiği
program sayesinde ezan vakitlerinden haberdar olduğunu ve namazını kıldığını
kaydediyor. Kızının ilk zamanlar ibadet etme şekli kendisine biraz farklı geldiğini
anlatan Sunnersta Kilisesi Baş Papazı Rabbe Sande, duruma alıştığını ve kızına saygı
gösterdiğini ifade ediyor.18
İsveç’te İslam’ı seçmesi ses getiren İsveç U-19 Kadın Milli Takımı'nın kalecisi
Ronja Andersso; Çevresindeki insanların kendisinin çıldırdığını düşündüğünü söyleyen
Andersson “İnsanlara bu dinin iyi olduğunu kanıtlamaya çalışıyorum” diyecek kadar
15

https://www.youtube.com/watch?v=jT5ZKys9DEU ET: 15.05.2020.

16

https://www.youtube.com/watch?v=Zj3_vxmroVk ET: 15.05.2020.

17

https://www.youtube.com/watch?v=VjXQtoVssR8 ET: 15.05.2020.
https://www.aksam.com.tr/dunya/isvecli-papazin-kizi-musluman-oldu/haber-355605 ET:
15.05.2020.
18
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İslam’a yönelmiş ve İslam’ı anlatmaya başlamıştır. "Verdiğim karar nedeniyle birçok
kişi benden nefret etti." diyen 19 yaşındaki kaleci, İslam’a yönelişini şu ifadelerle
anlatıyor: “İlk defa 15 yaşında dini konulara ilgi duymaya başladım. Sonra din
hakkında düşünmeye ve kendi kendime 'Bu nedir?' demeye başladım. İslam'da bana
hitap eden pek çok şey olduğunu keşfettim. Daha sonra dini etkinliklere katılmaya
başladım. Camiye gittim ve Ramazan'da oruç tutulduğunu öğrendim. Tüm bunlar,
İslam'a olan ilgimi arttırdı. Açıkçası İslam'a karşı çok ciddi bir ön yargı olduğunu
hissettim. En başta insanlar erkek arkadaşım nedeniyle İslam'ı seçtiğimi düşündü.
Ancak bu, kesinlikle doğru değil. Bu kararı ondan bağımsız olarak verdim. Bu kararı
verirken insanlar beni Müslümanların terörist ve şiddet yanlısı olduğu konusunda
uyarıyordu. Ancak ben bir aptallık yapıyorsam bunun dinle hiçbir alakası yoktur.
Benim düşüncem bu yöndeydi ve bu uyarılara aldırış etmedim. İslam'ı seçtikten sonra
arkadaşlarım artık nasıl futbol oynayacağımı sordular. Fakat buna da anlam
veremedim. Din değiştirmek neden beni başka insan yapsın ki? Şu an Müslüman'ım
ama dün neysem bugün de oyum. İnsanlara bu dinin kötü değil, iyi olduğunu
kanıtlamaya çalışıyorum. Vermek istediğim mesaj bu. Benim bu seçimimden sonra
pek çok kız bana sosyal medyadan İslam'a geçmek istediğini yazdı. Onlara elimden
geldiğince yardım etmeye çalıştım. Çünkü yaptığım seçimden ötürü gurur
duyuyorum.”19
Belçikalı Veronique Cools, Müslüman olduktan sonra ailesiyle birlikte kurduğu
"Yeni Müslüman Kardeşler" adlı sivil toplum örgütüyle Belçikalıları İslam'la
tanıştırmaya çalışıyor. İslam’ı eğitim veren ve yeni Müslümanlara destek olan
Cools’un İslam’ı seçme öyküsü şu şekilde gelişmiştir:
Cools,

birlikte

okuduğu

Müslüman

arkadaşlarının

davranışlarından

etkilenerek İslam'ı araştırmaya başlamış; Türk öğretmenlerin verdiği din derslerine
girmiş ve kendini hazır hissettiğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmuştur.
Bu kararını ailesiyle paylaştığını anlatan Cools, "Başlangıçta çok zorlandım. Birçokları
beni yadırgıyordu. Sabır ve kararlılıkla gerçek İslam'ı anlatarak önyargıları yıkmaya
çalıştım" diyerek kararlılığını ifade ediyor.
19

https://www.cnnturk.com/spor/futbol/isvec-milli-takiminin-genc-kalecisi-musluman-oldu?page=1
ET: 15.05.2020.
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Kısa süre içinde Cools ailesinin tüm fertleri İslam’ı benimserken evlerinin giriş
katını Belçikalı Müslümanların eğitim ve hayır işleri ve diğer faaliyetler için
toplanabilecekleri bir merkeze dönüştürüyorlar.20
Hollandalı Esma Class, Katolik bir ailede büyüdüğünü belirtiyor ve İslam’a
geçişini şu ifadelerle anlatıyor: “Allah’a içten bağlantım vardı. Sürekli dua ederdim
bana peygamberi anlattılar özellikle Hz. İsa ve Hz. Meryem çok ilgimi çekerdi. Adımı
Meryem’den alıyorum. Gerçek Adım Marsha’ydı. Meryem ile derin bağım vardı. O,
hayatım boyunca bana yol gösterdi. Büyüdüğümde İsa ve Meryem hikayelerinde
gariplik fark ettim, onlarda kilisenin etkisini gördüm. Kilisede kendimi rahat
hissetmiyordum ama dindar biriydim. Küçükken Türk arkadaşlarım vardı evlerine
giderdim onları Hz. İbrahim’e dair film izlerken gördüm. Onlar Hristiyan
olmamalarına rağmen nereden biliyorlar dedim ve İslam’a ilgi duymaya başladım.
Mısır’a gittim. Güney Afrikalı bir vaiz o dönemlerde ABD’de papaz olan Jimmy ile
Kur’an ve İncil’in orijinalliği üzerine tartışıyordu çok etkilendim. Yedi saatlik kaseti
kaydettim. Söyledikleri şeye doğduğumdan beri içten içe inandığımı fark ettim.
Videoyu izlerken zaten hayatım boyunca Müslüman olduğumu fark ettim. Kararımı
verdim: Artık Hristiyan değil Müslüman’dım. Namaz kılmaya başladım ve bir daha
bırakmadım. 1988 yılıydı. Hollanda’da çok fazla Müslüman yoktu. İslam benim için
yuvaya dönüş gibi oldu.”21
Finlandyalı Linda Hyökki, İslam ve küresel ilişkiler uzmanı… Eski bir Evanjelist
Hristiyan… Kilisede eğitim görmüş… Üniversitede okurken Finlandiya’da okuyan
Müslümanlar ile tanışmış, onlarla konuştukça İslam’ı araştırıp Müslüman olmuştur.
Müslüman olduktan sonra Almanya’ya oradan Ürdün’e taşınmış; hâlen Türkiye’de
yaşıyor ve İslamofobi üzerine çalışıyor.22

20
21

https://www.sabah.com.tr/dunya/2014/07/12/1000-kisiyi-musluman-yapti ET: 15.05.2020.
https://www.youtube.com/watch?v=hR3TixjSyFo&t=317s ET: 15.05.2020.

22

https://en.qantara.de/content/interview-with-islamophobia-researcher-linda-hyokkieurope-has-a-problem-with-religion?nopaging=1 ET: 15.05.2020.;
https://www.youtube.com/watch?v=ZHvSyNDXg8Y ET: 15.05.2020.
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Hollanda Rotterdam’lı Stephany Denoplus… Yaşadığı süreci şöyle özetliyor:
“Doğuştan Ortodoks Hristiyan’dım. 17-18 yaşlarında Müslüman oldum. Neredeyse 20
yıl oldu. Evlenmeden önce 2 yıl eşimle ilişkimiz oldu bu dönemde arkadaşlık yaptığı
kişilerin dinini öğrenmeye başladı ama ben çok ilgilenmedim. Sonra çok ciddi
olduğunu gördüm ve ben de İslamiyet’i öğrenmeye başladım, eşimle ve
arkadaşlarımla din hakkında konuşmaya başladım, bu yüzden okumaya öğrenmeye
ve İslam hakkında konuşmaya başladım. Bu süreçte Yunanistan’a gittim. Sonra hayatı
ve her şeyi sorgulamaya başladım. Hollanda’ya geri döndüğümde eşimle konuşup
Müslüman olmaya karar verdiğimi söyledim. Çünkü İslamiyet’e inanmaya
başlamıştım. Fakat kapanmayı düşünmüyordum. Bu fikir hoşuma gitmiyordu. Bu
sadece bir dindi. Nasıl giyindiğinle alakalı değildi. En önemli şey eğer inanıyorsan
Allah’ın birliğine ve Peygamber Hz. Muhammed’e inanmaktı. Müslüman olmak için
en önemli şey bu ikisine inanmaktı. Sonra tatilden dönünce Kelime-i şehadet
getirmek istedim. Çünkü gerçekten inanıyordum. Müslüman olduktan sonra nasıl dua
edeceğimi öğrendim. Allah ve Peygamberlik hakkında bilgi sahibi oldum. Aileme
söylediğimde hoşlanmadılar, İslam’ı düşündüğünde kadınların baskı göreceğini
zannediyorlardı. Başörtüsü takmaya başladığımda ailem ile ilişkim birkaç yıl koptu.
Ailemle iletişimi kaybettim. Sonra babaannem rahatsızlandı aileme destek olduğum
da benim değişmediğimi gördüler.”23
Fransız Victoire… Kiliseden İslam’a uzanan yolculuğu dikkat çekici: “Ailemde
benden başka Müslüman olan yok. Biz küçükken annem bizi kiliseye götürürdü. Her
pazar kiliseye giderdik. Önceden İslam hakkında hiçbir fikrim yoktu. Müslümanların
terörist ve saldırgan olduklarını düşünüyordum. Hiç Müslüman arkadaşım yoktu.
Komşularımdan Kimse Müslüman değildi. Dinler genel olarak ilgimi çekmezdi.
Müslüman kadınların zorla kapatıldığını, kocasının zorladığını düşünüyordum.
Müslüman arkadaşlarımı tanıdıkça fikirlerim değişti. Hem Müslümanlar hem de iyi
insanlar. Müslüman arkadaşlarıma kısa sorular soruyordum. Dini sorguladıkça
kiliseye daha çok gitmeye başladım. Kilisede tatmin olmadım. İslam hakkında kitaplar
okumaya başladım. İslam inanç olarak daha mantıklı geliyordu. Domuz etini

23

https://www.youtube.com/watch?v=er0cnsP04RE&list=PLtApkPE49w-vvAMNcA4WaggONRwYgZeD&index=13 ET: 15.05.2020.

15

yememeye başladım. Camiye gitmeyi çok istiyordum ama tek başıma gitmeye
korkuyordum. Kapalı Türk bir bayanla tanıştım. Çok neşeli biriydi. Onu görünce
Müslümanların normal insanlar olduğunu gördüm, Türkiye’ye geldim. Babam
piskoposu ziyaret etmemi söyledi ama aklımdan çıkmıştı, ziyaret etmedim. Türkler
çok misafirperver çok iyidirler, normal bir aileydi, beyefendi hanımefendiyi
dövmüyordu. Bana türban denettirdi. Ben camiye Müslüman olmak için gitmek
istiyorum, dedim. 4 Ocak 2010 tarihinde yeni camiye gitmek istedim. Sabah abdest
aldım. İmam ile görüşmeye gittik. İmam sorular sordu ve çok mutluydu. Örtündüm ve
düzgün giyinmeye özen gösterdim. Kelime-i şehadet getirdim ve sonra namaz kıldık.
Aileme Müslüman olduğumu 1 sene sonra söyledim. Onlar için sürpriz olmadı
odamda kuran ve İslami kitaplar vardı.”24
Alman Heika Hayat, 25 yıl önce Mısır gezisi sırasında Müslüman olmaya karar
vermiş. Çocukluğundan beri Hz. İsa’yı severmiş. Heika: “Din değiştirirken kendi
kendime İslam benim için iyi çünkü İsa da Müslümanlara göre peygamber, Hz.
Muhammed kadar büyük olmasa da Meryem burada, herkes burada yapabilirim”
demiş.25

ABD’de Kadının İhtidası
Amerika’da özellikle İspanya kökenli ve İspanya’nın istila ettiği Amerika sahası
kökenli Hispanik (Latin) kökenli kadınlar İslam’a yöneliyor. ABD’de bunun bir akıma
dönüşmesinden özellikle endişe ediliyor. Bununla birlikte ABD’de çok sayıda siyahî
kadının yanında sair beyaz ırklardan kadınlar da İslam’ı seçiyor. Hispanik (Latin)
kökenlilerin Endülüs’le bağları ve dillerinin Arapçadan izler taşıması onların İslam’la
tanışmasını kolaylaştırıyor. Hispanik kadınların İslam’ı seçen diğer kadınlara göre
örtüyü de daha kolay benimsedikleri ifade ediliyor. Kimi abartılı haberlerde İslam’ı
seçen Hispanikler arasında kadınların oranı yüzde doksanlara ulaşıyor.26

24

https://www.youtube.com/watch?v=IBtABViCi7A&list=PL4oobAj6uXisb4muKHHoCNivymbwMnQB&index=25 ET: 15.05.2020.
25
https://www.youtube.com/watch?v=2bKVvHyaqdw ET: 15.05.2020.
26
https://www.youtube.com/watch?v=AGEVksjUOcA ET: 15.05.2020.
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Pew Araştırma Merkezi (Pew Research Center), Amerikalı Müslümanların
yaklaşık yüzde altısının Latin olduğunu söylüyor ve kadınlar onların yarısından çoğunu
oluşturuyor.
Greisa Torres, Küba'dan Miami'ye gelmiş; bir kimlik bunalımı yaşamış ve
aradığı kimliği Hz. Peygamber’de bulmuştur. Torres, ikinci oğluna hamile iken
İslamiyet'i seçmiş, kendini hamile iken yalnız hissetmiş ve İslam, onun yalnızlığını
gidermiş.
Bayan Torres ayrıca din değiştirirken kültürlerde benzerlikler keşfetmiş,
İspanyol kültürü ile Arap kültürü, İspanyolca ile Arapça arasındaki yakınlık onu
etkilemiştir. 27
Nahela Morales, Mexico City'de doğmuş ve 4 yaşında ABD’ye gelip Houston’a
yerleşmiş. Dindar dedesi tarafından Katolik yetiştirilmiş; 11 Eylül vakasından sonra
Müslümanlar hakkında anlatılanlar onu Kur’an-ı Kerim okumaya sevk etmiş.
Milli kimliklerine düşkün Hispanik Müslümanlara en çok Müslüman olmaları
durumunda milli kimliklerinden kopacakları yönünde telkinde bulunuluyor. Morales,
kimliğimden kopmam söz konusu değil, ben hem Müslüman hem Meksikalıyım,
bunda bir çelişki yok, diyor.
Maneviyata yönelmesinde hamile kalıp doğum yapmasının etkisi olduğunu
ifade eden Morales’in Guatemala kökenli kocası Ömer Hernandez’in şu ifadeleri de
dikkat çekici: “Müslüman olduğum zaman İsa'yı terk ediyormuşum gibi hissettim.
Artık onu daha iyi anladığımı hissediyorum.”28
Yine Hispanik kökenli Amerikalı Gabriella Rondon, erkek arkadaşından
nikâhsız hamile kaldıktan sonra İslam’da günahların bağışlandığını duyup İslam’ı
araştırmaya başlamış. İslam sahip olduğum tek şey ve o beni intihar etmekten
kurtardı diyen Rondon’un babası Evanjelik papaz.29

27

https://learningenglish.voanews.com/a/us-hispanic-women-convert-to-islam/2493562.html ET:
15.05.2020.
28
https://www.wfaa.com/article/news/number-of-hispanic-converts-to-islam-seeing-growth-indfw/287-8ae80c5c-6441-4fca-b00a-2a3ad83b3fa6 ET: 15.05.2020.
29
https://www.youtube.com/watch?v=AGEVksjUOcA ET: 15.05.2020.
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ABD’de İslam’ı seçen her kadının kendisine özgü bir hikâyesi vardır:
Coloradolu Maria, ateist bir ailede büyüdüğü için dinler ile ilgili bildiği pek bir
şey yokmuş. Sonraları okuldan Pakistanlı bir genç ile tanışmış. Bu kişi gerçekten iyi bir
insanmış, çok temiz kalpli ve vefa sahibi biriymiş. Sonraları bu kişi ile nişanlamış.
Ondan sonra onun vesilesi ile Kuran okumaya, İslam’ı araştırmaya başlamış. Bir gün
nişanlısı kendisini ziyaret emek için şehirlerarası seyahat ederken bir trafik kazasında
vefat etmiş. Bu onun ölümle ilk tanışması olmuş, çok etkilenmiş ve bu süreç onun
İslam’ı seçmesine vesile olmuş.30
Annika Hatfield, çok sayıda Müslüman’ın bulunduğu bir çevrede çalışmış ve
onlardan İslam’ı öğrenmiştir. İslam’ın çok doğal(fıtri) olduğunu ve bunu kabul etmesi
gerektiğini düşünmüş, hicap kadınların baskılanmasına neden oluyor, İslam’da
kadınlar daha az önemli daha düşük bir mevkide gibi yanlış kabulleri aşmış ve İslam’ı
seçmiştir.
Cassi, hiçbir zaman yaratıcısıyla bir iletişim kuramadığını hissediyormuş bunun
için bir din arayışına girmiş. İslam’la ilgili kabul edilmiş yanlış kabullerin bulunduğunu
fark etmiş; Youtube’de sosyal medyada anti İslam propagandaları yapıldığını fark
etmiş ve İslam’ı seçmiştir.31
Zan Christ, dindar bir Hristiyan olarak yetişen Zan Christ yaşı ilerledikçe
inancıyla ilgili sorular sormaya başlamış ve Hristiyanlığın mantıklı gelmediğini
hissedip arayışa girmiş. Ateist olmanın en iyi tercih olacağını düşünüp denemiş.
Ateistken toplumun ve hayatın anlamını yitirdiğini düşünüp ateizimden vazgeçmiş.
Üniversitede Somali ve Pakistanlı öğrencilerle arkadaşlık kurmuş onların güzel
karakterlerinden yaşam tarzlarından etkilenmiş. Müslümanların misafirperverlikleri
kendileriyle barışık olmaları ve mutlulukları onu etkilemiş onlar gibi olmak istemiş.
Böylece İslam’ı araştırmaya başlamış ve öğrendikçe aradığı inancın bu olduğunu
anlamış ve Müslüman olmuş. 32

30

https://www.youtube.com/watch?v=dv7qDDs08DE ET: 15.05.2020.
https://www.youtube.com/watch?v=VCVlytKoMLE&feature=youtu.be ET: 15.05.2020.
32
https://youtu.be/X1yKKGchRcc ET: 15.05.2020.
31
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North Philadelphia’da “İspanyolcada İslam (İslam in Spanish)” diye bir grup
kurmuşlar, grubun inşa ettiği el-Hidaye Camisi (Al-Hidayah Mosque) bir İslam’a davet
merkezi olarak işliyor.
Bu merkezin çevresindeki Müslüman kadınlardan Bianca Guerrero’nun ailesi
El Salvador Güney Florida taraflarına gelmiş. Söyleşi yapıldığında 35 yaşında olan
Guerrero, henüz 19 yaşında iken İslam’a yönelmiş, ailesi önce tepki göstermiş ama
sonra annesi ve kız kardeşi de İslam’ı seçmişler.
Latin kadınlar, el-Hadaye camisine gelip Kur’an alıyorlar, İslamî kitaplar
ediniyorlar ve orada İspanyolca videolar dinliyorlar, ABD’de kendileri gibi İslam’ı
seçmiş 250 bin Latin kökenli Müslüman’ın bulunduğunu ifade ediyorlar. Ki
araştırmalara göre de 2009’da Hispanik Müslümanlar ABD’deki Müslümanların yüzde
1’ini oluştururken 2018 verilerine göre yüzde 7’sini oluşturuyorlar. Caminin imamı İsa
Parada, “İslam, sandığınız gibi yabancı değil, İspanyolca’da 4000 Arapça kelime var”
vurgusu yapıyor.
Söyleyişi yapan site, ABD’de en çok Yahudi ve Latin Amerikalıların
Müslümanları kendilerine yakın bulduklarını öne sürüyor ve Latin ABD’lilerin İslam’ı
seçmesinde ABD gençliğini etkileyen Malcom X kadar Endülüs kökenliliğin de
etkisinin bulunduğunu ifade ediyor.33
Latin Müslümanlar ise ısrarla, İslam’ın Araplara ait olmadığını, evrensel bir din
olduğunu vurguluyorlar.34

Latin Amerika’da Kadınların İhtidası
Latin Amerika halkları, Endülüs geçmişi; çok sayıda Arap Müslüman’ın 1960’lı
yıllardan itibaren Arjantin, Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerine yerleşmesi, Katolik
kökenlilikten gelen İsrail karşıtlığı ve ABD-Güney Amerika ilişkilerinden kaynaklanan
ABD karşıtlığı ortak paydası gibi unsurlarla gün geçtikçe Müslümanlara daha çok

33
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yakınlık duyuyorlar. Müslümanlara olan duygusal yakınlık fiilî bir iletişime vardığında
ise bu halklar arasında Müslümanlaşmaya vesile oluyor.
ABD basını Latin Amerika’nın İslamlaşmasını gündem konusu yapıyor ve
İslam’ı Güney Amerika halkları için bir tehdit, bir terör kaynağı olarak sunuyor. Öte
yandan milli kimliklerine düşkün Güney Amerikalılara İslamlaşmaları durumunda milli
kimliklerini yitirecekleri yönünde telkinde bulunuyor; milliyetçiliği İslam’a karşı
kullanıyor. Televizyon ve sosyal medya programlarında konuşan “uzman” sıfatlı
kişiler “Niye seçtiklerini bilmiyorlar!” diyerek İslam’la yabancılaşmayı bir arada
anıyor. Son yıllarda ise Evanjelizm bölgeye taşınarak manevi boşluktan kaynaklı
yönelişlerin saptırılarak İslam’dan uzaklaştırılması projesi, Yahudi sermayesi eşliğinde
yürütülüyor. Buna rağmen İslam Güney Amerika’da yayılıyor, Müslüman nüfusun
artık 5 milyonu bulduğu düşünülüyor ve yine Müslüman olanların çoğunu 18-24 yaş
arası genç ve kadınlar oluşturuyor.35
BBC’nin Maya Müslümanları hakkında yaptığı bir haber oldukça dikkat çekici:
“Onlarca yıldır yüzlerce Müslüman, ağırlıklı olarak Katolik olan Güney Meksika'da
kendi kimliklerini inşa ediyorlar. Katoliklik, İspanyol istilası sırasında Maya yerli
bölgesine getirildi ve son yıllarda Evanjelik Hıristiyanların sayısı da arttı. Ancak
İspanya'dan gelen Müslümanlar da 1990'larda Chiapas'a geldiler ve dinlerini de
beraberlerinde getirdiler. Yerli halk de onlarla birlikte dönüşmeye başladı ve şimdi
birçok yerli kültürünü İslam gelenekleriyle birleştiriyor.”36
Bir Müslüman kadının “Ben hem Müslüman hem Meksikalıyım, Meksikalı
olarak yaşıyorum. Meksika yemekleri yapıyorum” demesi de “yabancılaşma”
iddialarına karşı Müslümanların Güney Amerika’da bir İslam kimliği inşa etme
çabalarına işaret ediyor.
Zeltin Mota, Meksikalı genç bir kız, İslam’ı araştırmış ve İslam karşıtı bütün
propagandaları aşarak İslam’ı seçmeye karar vermiş. Mota, “Katoliklikte artık iç
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huzuru hissetmedim” diyor. Müstakbel kocası da onunla birlikte Müslüman olmuş,
Müslüman olduğunu öğrenenler, ona “İspanyolcayı ne zaman öğrendin?” diye
soruyorlarmış. Roja, İslam’ı yabancı görme algısının ürünü bu soruya gururla “Ben
Meksikalıyım” diye cevap veriyor. Roja, sözlerine “Sokakta yürüdüğümde insanlar sık
sık bana bağırırlar. ‘Terörist, bomba, hatta Usame!’ Ailem beni hala Meksikalı
ismimden arıyor, Ruben. Bana alkol ve domuz eti servis ediyorlar ve aile
toplantılarında kızlar hâlâ elimi tutmak, öpmek ve benimle dans etmek istiyorlar.
Bütün bunlar haram!” diye devam ediyor.37

Dünyanın Sair Bölgelerinde Kadının İhtidası
Hindistan
Hindistan, İslam’a karşı sert önlemlerin alındığı ülkelerden biridir. Özellikle
mevcut Başbakan Narendra Modi Dönemi’nde Müslümanların kimliklerinden
uzaklaştırılması için projeler yürütülüyor. Müslüman olan kadınlara aileleri tarafından
işkence yapılmasına, eve hapsedilmelerine göz yumuluyor. Kadınların İslam’ı seçmesi
aynı zamanda Hinduların Müslümanlara yönelik saldırılarında araçsallaştırılıyor.
İslam’ı seçen kadın, toplumsal çatışmaya yol açma gibi bir ruh haline mahkûm
ediliyor. Böylece kadının İslam’ı seçmesi, toplumsal çatışma nedeni gibi öne sürülerek
Müslümanlaşmanın psikolojik ve sosyolojik zemini güçleştiriliyor. Buna rağmen
Hindistan’da kadının İslam’a yönelişi engellenemiyor.
2017’de yaşanan “Hediye Vakası” Hindistan’da İslam’ı seçen kadınların hangi
zorlukları yaşadıklarının simge vakalarından biridir. 25 yaşındaki Hediye, İslam’ı seçip
bir Müslüman erkekle evlendikten sonra ailesi tarafından ev hapsine alındı. Baba,
kızının hileyle Müslümanlaştırıldığını ve aslında İslam adına DAEŞ’e ısındırıldığını iddia
etti; Hediye ise mahkemede kendi rızasıyla Müslüman olduğunu dile getirdi.
Evlendiği Müslüman gencin herhangi bir örgüt bağlantısı bulunmadı. Buna rağmen
Kerala Eyaleti Yüksek Mahkemesi, bu evliliği iptal etti ve Hediye’nin Kottayam'da
37
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ailesiyle birlikte yaşamasına karar verdi. Hint makamları genç kızın evde mahpus
tutulmasına hatta kadın hakları örgütleri tarafından dahi ziyaret edilmesinin
engellenmesine göz yumdular.38

Nepal
Nepal, Hint kıtasında 30 milyon nüfusun yüzde 5’i Müslüman olan bir ülke…
Budizm’in doğduğu tapınaklar ülkesi olarak da bilinir. Ülkeye kast sistemine dayalı
Hint gelenekleri hâkim.
Kast sisteminin en üstünde din adamları, sonrasında prensler ve askerler var.
Onları esnaflar ve çiftçiler takip ediyor. En altta ise köylüler ve köleler bulunuyor.
Kadınlarsa neredeyse yok sayılıyor.
Nepal’de Müslümanlar devlet dairelerinde çalıştırılmıyor ve ülkedeki en
yoksul kesimi oluşturuyorlar. Hindistan’dan farklı olarak açık bir baskı görmüyorlar
ama baskıya karşı bir güvenceleri de yok.
Nepal’de kadınların İslam’a yönelişi bir akıma dönüşmüş gibi. Nepal devleti
açık bir tavır takınmasa da Nepal toplumu kadınların İslam’a yönelişini hoşgörüyle
karşılamıyor.
Müslüman olan kadınların bir bölümü işkence görüp evden atılırken bir kısmı
Müslüman olduğunu gizliyor.
Sümeyye İslam’ı seçen bir Nepalli… Müslüman bir gence âşık olunca ailesi bu
evliliğe şiddetle karşı çıkmış. Sümeyye “Biz asla vazgeçmedik, direndik” diyor.
“Hinduizm benim için bir kısır döngü gibiydi, hiçbir ilerleme yoktu. İslamiyet'te
beni en çok etkileyense tek tanrılı olmasıydı. Kuran-ı Kerim'i ve hadisleri öğrendikçe
hayatın tam anlamını buldum ve artık beni cennete götürecek yolu biliyorum.” Anne
babası ve kardeşlerinin Müslüman olması için de uğraşan Sümeyye “Altı aydır onlara
bu dini anlatıyorum. Erkek kardeşim artık daha ılımlı, kız kardeşim Müslüman oldu
bile” şeklinde konuşuyor.
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Diğerlerinin hikâyesi daha farklı…
“İslam'ı hayata nasıl adapte edeceğimi artık daha iyi biliyorum” diyen Pervin,
İslam'la köylerindeki arkadaşları sayesinde tanışmış. Görüştüğü Müslüman ailelerin
yaşantısından etkilenen ve içerisindeki büyük boşluğu ancak İslam'ın dolduracağına
inanan Pervin, şimdi 18 yaşında. Müslüman olduğunu açıklayınca ailesi onu evden
kovmuş. “Ailem hala bir Müslüman olarak yaşamama karşı çıkıyor. Yeniden Hindu
olursam beni affedeceklerini söylüyorlar. Onları özlüyorum ama artık burada kalmak
zorundayım. Çünkü Müslüman olmak, tek tanrılı bir dine inanmak ve bu dinin sosyal
yaşantısı beni çok etkiledi. Artık daha korunaklı bir hayatım var ve ben çok
mutluyum. Hem medrese eğitimi alıyorum hem de okuluma devam ediyorum.”
“İslam hakkında bildiğim tek şey şiddet ve kabalık dini olmasıydı” diyen
Gülsüm bu düşüncesinin yanlış olduğunu okula başlayınca öğrenmiş. Henüz birkaç
aylık Müslüman olan Gülsüm, Müslüman ailelerle görüştükten, birçok yeni bilgiyi
öğrendikten sonra dinini değiştirmiş. Gülsüm İslam'la değişen hayatını şöyle
özetliyor: “İslamiyet'i seçmemle beraber sorunlar başladı. İlk olarak ailem anlaşmak
üzere, bana 1 ay mühlet verdi. Bu geçen zamanın sonunda Müslüman olursam beni
evden atacaklarını söylediler. Bu konuda çok da inatçıydılar. Ben de onlara kararımı
bildirmedim. Ama bir Ramazan günü evde yemek yemeyince gerçek ortaya çıktı.
Ailem dediğini yaptı, beni hemen evden dışarı attı! En kötüsü de bana hep 'Hıristiyan
ya da Yahudi olsan kabul ederdik ama Müslüman olmanı sindiremiyoruz’ dediler.”39
Nepalli kadınların İslam’a yönelişinde Hint toplumunun kadınlara yönelik
haksız uygulamaları karşısında İslam’ın kadınlara verdiği hakların etkili olduğu ifade
ediliyor.40

Güney Afrika Cumhuriyeti
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde seçkin bir Müslüman topluluk var. Ancak bu
topluluk, Hint kökenli göçmenlerden oluşuyor. İslam, ülkenin yerlileri olan Siyahîler
arasında ise yeni yayılıyor.
39
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Güney Afrika Cumhuriyeti kadınları, özellikle fuhuş, AIDS, alkol içine
sürüklenmiş toplum yapısından kaçınmak için İslam’a sığınıyorlar. Müslüman olan
kadınlar, kendilerini tesettür içinde rahat hissediyorlar. Ancak, toplumun kendilerine
Hindu gibi bakmasından, Siyahî milliyetçiliğin etkin olduğu ülkede yeni Müslüman
olan kadınları rahatsız ediyor.
Daha önce Hint Müslümanlarının camilerine, İslam merkezlerine giden Güney
Afrika Müslümanları, artık kendi ortamlarını oluşturmuşlar ve Güney Afrika yaşam
tarzı içinde kendilerine ait bir İslamî yaşam kurmaya çalışıyorlar. Yeni Müslüman olan
kadınlardan Zange, toplum, artık bizim neden örtündüğümüzü anlamaya başladı,
diyor.41
Güney Afrika’nın Müslüman kadınları, milli kimlikleri içinde kalarak İslam’ı
yaşamaya özellikle önem veriyorlar. Afrikalılıklarını İslam içinde sürdürmek istiyorlar.
Ülkede Siyahî Afrikalı Müslüman Kadın Hareketi (Black African Muslim Women)
doğmuş gibi. Nelisiwe Msomi, bu hareketi oluşturmaya çalışan kadınlardan biri, Zulu
dilindeki adını özellikle kullandığını söylüyor. Zira, Güney Afrika Müslüman kadınları,
ülkede İslam’ın, Arap ve Hint kültürüne ait görülmesinden rahatsız oluyorlar ve
İslam’ın evrenselliğini toplumlarına hissettirmek istiyorlar. “Ben, hep kültürüm ile
dinim arasında kaldım” diyen Msomi, bir Güney Afrikalının hem Zulu hem Müslüman
olabileceğini duyurmaya çalışıyor.
Ülkede, 2016’da Aparthaid (Irkçı Ayrımcılık) sorası sürecin Devlet Başkanı
Nelson Mandela’nın 46 yaşındaki torunu Mandla Mandela’nın Müslüman olmasının
İslamlaşmayı hızlandırması bekleniyor. Nelson Mandela, Müslümanlara yakınlık
duysa da sosyalist görüşlere sahipti. Torunu Mandela, onun tarafından kabilesine şef
olarak atandı. Güney Afrika’da kabile şefliği çok önemli bir konum. Üstelik torun
Mandela, aynı zaman parlamento üyesi. Kabilesinin, İslam’ı seçmesinden rahatsız
olduğu iddia edilse de Mandela, konumunu koruyor; üstelik Hıristiyan olan kabilesine
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içkiyi yasaklamış. Mandela, şimdilik, bunu babasının 2005 yılında AIDS ve alkolden
dolayı ölmesi ile ilişkilendiriyor.42

Rusya
Rusya, kadınların İslam’a en çok yöneldiği ülkelerden biri olarak biliniyor.
Yapılan araştırmalarda ülkede kadınların erkeklerin sürüklendiği alkol ve sorumsuzluk
sorunlarından dolayı Müslümanlarla evlenme isteğinin İslamlaşmada etkili olduğu
öne sürülüyor. Ülkede Rus kadınların neden İslam’ı seçtiklerine dair kapsamlı
çalışmalar yapılmaya devam ediliyor.43

Çin
Çin, ağır baskılara tabi tutulan Uygur Müslümanları dışında kayda değer bir
Han Çinlileri Müslüman nüfusuna sahip.
Han Çinlilerine Hui halkı da deniliyor. Hui Müslümanlar Uygurlardan farklı
olarak etnik olarak Çinli ve ana dili de Mandarin olan bir topluluk.
Nüfusları en az 20 milyon civarında olan Hui Müslümanlarının İslamî
kimliklerini korumaları, özellikle Neo-liberal Batı’nın İslam toplumlarını dağıtmak için
geliştirdikleri yöntemlerde etkili olmuş olmalıdır. Zira, Neo-liberal Batı, Müslüman
toplumları dağıtma projesinde en çok kadını hedef aldı ve Hui Müslümanları ise
bütün dini kimlikleri imha eden sosyalist baskıya karşı İslamî kimliklerini kadınlarının
İslam’a bağlılığı üzerinden korumuşlardır.
Hui Müslümanları, özellikle “kadın dindarlığı” üzerinden kendilerini
korumuşlardır. Hui Müslümanları arasında geçmişten bugüne yaygın olan “kadın
imamlar”, “kadınlara özgü camiler”, onları koruyan en önemli ve özgün unsur olarak
öne çıkmaktadır. Çin’de “Nüxue” veya “Nüsi” denen kadın camileri, aynı zamanda
Kur’an-ı Kerim kursu olarak işlev görmektedir. Sadece kadınların gittiği bu camiler,
“kadın imam” denen, temel İslâmî bilgilere sahip kadınlar yetiştirerek ve kadınlar için
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ibadet mekânı sağlayarak Hui Müslümanlarının özellikle komünist dönemde
kendilerini korumalarında önemli bir yer tutmuştur.44
Çin’in son zamanlarda Hui Müslümanlarına yönelik de baskıları artıyor.45 Buna
rağmen Çin’de İslam’ın kadınlar arasında yayıldığı da biliniyor. İslam’ı seçen Çinli
Müslüman kadınların seslerini duyurmaları kolay değil. Ancak Aysha (Ayşe) Xiong,
kendini duyurabilmiş. Aysha, okul yıllarında İslam’la ilgili kitaplar okuduktan sonra
Hui Müslümanlarının yol göstericiliğinde İslam’ı seçmiş, babası, ona tepki gösterse de
annesi kendisini anlayışla karşılamış. 46

NEDEN İSLAM’I SEÇİYORLAR?
Maslim A. A. ve Bjorck, J. P. tarafından Amerikan Psikologlar Derneği adına
yapılan bir çalışma; kadınların ABD’de Müslüman olmaları;
-

Müslümanların yüksek ahlaki değerleri ile karşılaşma ve bunun cazibesi,

-

Eski inancından memnun olmama veya rahatsız olma,

-

Sosyal bir kimlik duygusu geliştirme,

-

İslam’ın farklı kültürler ile uyumu (etnik çeşitlilik ve cinsiyet rolleri),

-

Hayatına anlam katma duygusu,

etkenleri ile açıklanmıştır.47
Bizim basına yansıyan haberler ve sosyal medyadaki video kayıtlarından
ulaştığımız sonuçlar, araştırmacıların görüşlerinde çok isabet ettiklerini ortaya
koyuyor.
Soutar L. tarafından İngiltere merkezli yapılan bir çalışmada ise bu etkenler;
-

Evlilik sonucu eşinin dinini seçme,
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-

Batının seküler feminist yaşantısından hoşnutsuzluk,

-

Kadın vücudunun Batı’da aşırı reklamlaştırılması,

-

İslam’ın kadınlara haysiyet kazandırdığı yaklaşımı,

-

Kadının ailedeki rolü ve kadınları İslam’ın verdiği bu rolden etkilenmeleri,

-

Bir sosyal gruba ait olma,

-

Müslümanlarla arkadaşlığın Müslüman olmayanlar ile arkadaşlığa göre
daha gerçekçi algılanması ve yüzeysel olmaması,

-

Müslüman toplumdan ciddi bir destek ve kabulün görülmesi,

-

İslam’ın ümmet anlayışı ve uluslar üstü yaklaşımının benimsenmesi,

-

Ümmet anlayışının ırkçılık, ulusçuluk ve cinsiyetçilik gibi sorunlara çözüm
getirmesi,

olarak ifade edilmiştir.48
Soutar’ın tespitleri Maslim ve Bjorck’ın tespitlerini tamamlar niteliktedir.
2017 yılında yayınlanmış bu makalede Avusturalya’daki kadınların İslam’ı
seçme nedenleri ise;
-

İslam’daki Allah inancının kafalarındaki ile uyuşması,

-

İslam’ın düşünmeye ve araştırmaya açık olması,

-

İslam’ın değerlerini hissetmeleri,

-

İslam’ın emir ve yasaklarının akıldan geçenler ile uyumlu olması,49

şeklinde sıralanmış, bu araştırmada özellikle İslam’la akıl arasındaki ilişkiye
dikkat çekilmiştir.
Latin Amerikalı kadınların dini dönüşümleri üzerine çalışan ABD’li genç kadın
araştırmacı Stephanie Londono, Florida Uluslararası Üniversitesi için yaptığı
çalışmada, bazı kadınların Batı değerlerini reddettikleri için İslam'ı seçtiklerini ifade
ediyor. Londono’ya göre, kadınlar, Batı'daki başarının kariyer, eğitim veya refah ile
ölçüldüğüne inanıyorlar ve kendilerini Müslüman toplumdaki kadınların geleneksel
48
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beklentileri ile daha rahat hissediyorlar. Onlardan bazıları, kendilerini İslam
toplumunda daha özgür görüyorlar.
Londono, kadınların “helal” ve “haram” sınırlarını sevdiklerini ifade ediyor ve
sözlerine şunları ekliyor: “Böylece onlar tam olarak nerede durduklarını biliyorlar.
Zira Kur'an, neredeyse bir rehber gibi size tam olarak nasıl giyeceğinizi, ne
giyeceğinizi, ne zaman yıkanacağınızı, ne yiyeceğinizi, nasıl davranacağınızı, ne zaman
dua edeceğinizi söylüyor.”
“İnsanlar sizi başörtüsü ile gördüklerinde size saygı duyuyorlar. Hissettiğin
duygu çünkü farklısın” diyen Londono, bazı Müslüman kadınlar başörtüsünden
kaçınabilir. Ancak Latinler başörtüsünü giymekten mutluluk duyarlar. Onların, İslam'ı
temsil ettiklerini göstermek için örtülü olarak bilerek İspanyolca konuştuklarını da
söylüyor. Zira onlara göre, “Başörtülü bir şekilde halka açık olarak görülmek, tüm
Arapların Müslüman ve tüm Hispaniklerin Katolik olduğu geleneksel imajlarını
kırar.”50
Rusya kadınları üzerine yapılan bir saha araştırmasında ise, aile sorunlarının
Rus kadınlarının İslam’a yönelişinde en yaygın motivasyon olduğu sonucuna
varılmıştır. Araştırmacı kadınların sakin ve güvenli bir aile yaşamını bulamadıkları Rus
toplumundan, sakin ve güvenli bir aile yaşamını buldukları İslam toplumuna
yöneldiklerini, bunun için Rus aileleriyle bağlarını koparmayı bile göze aldıklarını ifade
ediyor. Ona göre kadın, daha iyi bir aile için ailesinden kopuyor. Yine araştırmacıya
göre, Rus kadınlar, Müslüman erkeklerde ideal geleneksel Slav erkeğini buluyorlar.
Kadınların tutumundan derin bir rahatsızlık duyan araştırmacı, bununla Slavlardaki
ailesine sadık erkek tipinin geçmişte kalmasının kadınları İslam’a yönelttiği sonucuna
varıyor. Ona göre bir Müslüman ile evlilik, bundan dolayı kadınlar için daha çekici
görünüyor ve evlilik arayışı onların Müslümanlarla iletişim kurup İslam’ı seçmelerine
yol açıyor.51
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Araştırmacı ön yargılı olsa da onun ifade ettikleri, diğer araştırmacıların ifade
ettikleri ile çelişmiyor. Zira aile yaşamın odak noktasıdır. Araştırmacı, farklı bir
okumada bulunsa da dolaylı olarak Rus kadınların, geleneksel dünyalarından kopup
modern yaşam tarzına bürünen Batılı dünyada huzursuz olduklarını ve aradıkları
huzuru İslam’da bulduklarını teyit ediyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilgili yapılan kapsamlı bir çalışmada ise Güney
Afrika kadınlarının İslam’a yönelişleri ülkenin 1994’ten sonra yaşadığı büyük değişim
ve bireylerin kimliklerini inşa çabaları etrafında değerlendiriliyor.
Bununla birlikte çalışma, İslam’ın ırkçılığı reddetmesinin, yalnızlıktan
uzaklaştıracak bir sosyal ortam oluşturmasının ve hayat tarzının İslam’a yönelişte
etkili olduğunu dile getirmektedir.52

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Dünya kadınlarının İslam’a yönelişi, insanlığın İslam’a yönelişi içinde
değerlendirilmelidir. Zira erkekler bağlamında da İslam, hâlâ yayılışını sürdüren bir
dindir.
Dünya kadınlarının İslam’a yönelmesinin modern yaşam ve Hinduizm gibi eski
dinlere bakan yönleri bulunduğu gibi İslam’a bakan yönleri de vardır. Bu yöneliş,
ancak bu yönler bir arada değerlendirilerek açıklanabilir.
Geleneksel yaşam tarzlarını terk eden toplumlar, modern yaşamla tatmin
olmamışlardır. Hâlâ modern yaşama ulaşmamış, Hindular gibi toplumlar ise modern
yaşamın kendilerini tatmin edeceğine inanmamışlardır.
Modern yaşamda en üst sınıra ulaşan toplumlar gibi henüz modern yaşamın
uzağında olan toplumların da İslam’la iletişim kuran bireyleri İslam’ı tabi olunacak din
olarak bulmakta ve karşılaşacakları sorunları göze alarak Müslüman olmaktadırlar.
Batılı kadın, “özgürlük” adına sürüklendiği dünyada metalaştığını görüyor.
Bunun bir tür modern kölelik olduğunu fark ediyor.
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Kadın, bütün dünyasının maddileştirildiği Batılı ortamda kendini sıkıcı,
tiksindirici ve şahsiyetini kırıcı bir hâl içinde görüyor. Bundan kurtulmak isterken çoğu
zaman Katoliklik ve Evanjelizm gibi Hıristiyanlık mezheplerine yöneliyor ancak
oralarda da umduğunu bulamayınca ve İslam’la ya kişiler üzerinden ya da sanal
ortamda bağ kurup İslam’a yöneliyor.
Modern yaşama uzak toplumların kadınları ise İslam toplumlarını kadın
hakları açısından kendi toplumlarından üstün buluyorlar.
Kadın, İslam’da insan fıtratına uygun bir hayat tarzını, aradığı aile yaşamını,
sade bir dünyayı buluyor ve engelleri aştığında İslamî bir yaşamı İslam dışı bir yaşam
tarzına tercih ediyor.
Kadınların İslam’ı seçmesinde Müslümanlarla kurdukları iletişim önemli bir
paya sahiptir. Müslümanlar, İslam dışı bir yaşama sürüklenmişlerse de hâlâ dünyanın
sair toplumlarından, fıtrata daha uygun bir yaşama sahipler. Müslümanlara dışarıdan
bakanlar, bu gerçekliği fark ediyor, bunun ardındaki etkenlere gidiyor. O yaşam
tarzını kendi toplumunun yaşam tarzına tercih ediyor ya da o yaşam tarzının
ardındaki etkenlerin bir kısmının dahi pratiğe dökülünce oluşturduğu hâlin
üstünlüğüne bakıp etkenlerin bütünselliğindeki mükemmelliği görüyor ve kendisini o
mükemmelliğe kast eden bir kişi olarak yeniden inşa ediyor, İslam’ı seçiyor.
Dünya kadınlarını İslam’a davet eden, İslam ülkeleri menşeli bir organizasyon
kurulmamıştır.

Kadınların

İslam’a

daveti

Müslüman

bireyler

tarafından

gerçekleştirilmektedir. Ancak bu da planlı bir eylem olarak görünmemekte ya da
etkili olmamaktadır. Zira İslam’ı seçen kadınlar, kendilerine yönelik İslam ülkeleri
kaynaklı bir davetten öte, kendilerinin İslam’a yönelişlerinden söz etmekteler.
Kadınlar arasında İslam’a daveti daha geniş bir zemine yayan ise sonradan
Müslüman olanların kurdukları küçük bütçeli organizasyonlardır. Başka bir ifadeyle
sonradan Müslüman olanlar, zamanla kendi kuruluşlarını, cemaatsel yapılarını inşa
etmekte ve kendi toplumlarını İslam’a davet etmekteler. Latin Amerikalı kadınlar gibi
Güney

Afrika

kadınlarının

da

bu

konuda

oldukça

başarılı

oldukları

gözlemlenmektedir. İslam’ı seçtikten sonra İslam’a daveti organize olarak sürdüren
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her iki grup Müslüman kadının deneyimleri İslam’a davet açısından çok önemlidir.
Her iki grup da kendi kültürü içinde kalarak İslamlaşmanın önemini vurguluyor. Hem
Meksikalı hem Müslüman olmak hem Zulu halkından bir Güney Afrikalı olmak hem
Müslüman olmak olarak ifade edilebilecek bu yaklaşımın yayılması durumunda İslam
dünyada daha da hızlı yayılacaktır. Çünkü bu yaklaşım, İslam’ın ümmet yaklaşımına
daha

uygun

olduğu

gibi

bireylerin

yabancılaşma

korkusunu

aşarak

Müslümanlaşmasını da kolaylaştırmaktadır. Latin Amerikalı Müslüman kadınların
tesettür

içinde

özellikle

İspanyolca

konuşmaları,

böylece

kimliklerini

kaybetmediklerine dair çabaları daha fazla Latin kadının İslam’a yönelmesini
sağlamaktadır. Benzer bir durum Güney Afrika’da da yaşanmaktadır. Yerel isimlerini
terk etmeyen Müslüman kadınlar, İslam’ın evrenselliğini duyurmakta ve bizzat o
tutumları ile de İslam’ı tebliğ etmekteler.
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