
ilindiği gibi din değiştirme olgusu ve bunu besleyen sebepler, din psikoloji-
si ve din sosyolojisi başta olmak üzere pek çok sosyal bilim dalının araştırma
konuları arasında yer almaktadır. Özellikle din psikologları arasında bu me-

selenin neredeyse 100 yılı aşkın bir süredir cazibesini devam ettirdiğini söylemek
gerekir. Çünkü pek sık vuku bulmasa da, zaman zaman çok çeşitli sebeplerin etki-
siyle inancını ve kimliğini değiştirenlere rastlanmaktadır (Beit-Hallahmi, 1989:
106). Bundan dolayı, bu hadisenin nasıl ve niçin gerçekleştiği meselesi araştırmacı-
ların sürekli dikkatini çekmiştir. Neredeyse “imkânsız gibi görünenin mümkün ha-
le gelmesi” (Yavuz, 1982: 92) gibi gerçekleşmesi çok zor olan bu hadise bireyin
dinî-sosyal kimliğinde ve şahsiyetinde köklü değişimlerin yaşanmasına sebep ol-
maktadır. Esasen araştırmacıların bu konuya ilgi duymasının arkasında da onun bu
özelliği yatmaktadır.

Bu çalışmanın amacı; Müslüman kültür çevresinde doğup büyüyen, ancak ha-
yatın akışı içerisinde Hıristiyanlık dinini benimseyenlerin niçin böyle bir tercihte
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Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin
Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik

Bir İnceleme

ÖÖZZEETT  Bu çalışmanın konusu, din değiştirmenin sebeplerini araştırmaktan ibarettir. Bu bağlamda
günümüzde aktüel bir konu olan Müslümanlıktan Hıristiyanlığa geçişin sebepleri araştırılmıştır. İç
gözleme dayalı 33 otobiyografik öykü incelenmiştir. Öyküler içerik analizi yöntemiyle
çözümlenmiş, sosyal kimlik teorisiyle yorumlanmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre; din değiştirmenin
yeterli sebebi, dinî kimlikle özdeşleşme düzeyinin zayıflığı ve dini kimliğin kişiye saygın bir benlik
algısı vermemesidir. Bunun dışında kalan dinsel, sosyal, psikolojik ve ekonomik gerekçeler gerekli
sebepler arasındadır.
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33 autobiographical stories based on introspection, are investigated. The stories are analysed by the
method of content analysis and interpreted with the theory of social identity. According to the re-
sults, sufficient causes of conversion are weakness of the level of identifying with religious identity
and insufficiency of religious identity to give a respected ego perception to the person. The rest like
social, psychological and economical reasons are the necessary causes.
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bu lun duk la rı nı, on la rı bu na gö tü ren se bep le rin ne ler ol-
du ğu nu sos yo-psi ko lo jik bir ba kış la in ce le mek ten iba-
ret tir. Baş ka bir de yiş le “din de ğiş ti ren ler ni çin böy le bir
ta vır içe ri si ne gir mek te dir?” so ru su na, gü nü müz de ak-
tü el bir ko nu olan Hı ris ti yan lı ğa ge çiş öy kü le ri çer çe ve -
sin de ce vap bul ma yı he def le mek te yiz. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

1- DİN DE ĞİŞ TİR ME OL GU SU VE AR KA SIN DA Kİ SE BEP LER

Bi lin di ği üze re “din de ğiş tir me ” Ba tı lı dil ler de “con ver -
si o n” de yi miy le ifa de edil mek te ve bu nun la “dinî açı dan
bir hal den bir baş ka ha le dö nü ş”, da ha net bir ifa dey le
“bir din den baş ka bir di ne ge çi ş” an la mı kas te dil mek te -
dir. Bu kap sam da o, des krip tif bir ke li me dir. Ya ni hem
bir di ne gi ri şi hem de o din den vaz ge çip bir baş ka di ne
ge çi şi ta nım la ma da kul la nıl mak ta dır (Hö ke lek li, 2005;
Ja mes, 1931; Kö se, 1997; Pe ker, 2003; Ver go te, 1966).
İslam kül tü rün de din de ğiş tir me nor ma tif bir an lam içer-
mek te, bu se bep le İslam ’a gi riş doğ ru yo la kı la vuz lan ma
an la mın da “ih ti da ” ke li me siy le ifa de edil mek te dir. Doğ -
ru yo lu red de de rek yan lış bir yo lu ter cih et me ye de “ir-
ti da t” den mek te dir. As lın da bu nu do ğal kar şı la mak
ge re kir. Çün kü her din ken di si ne dö ne ni “müh te di ”, ya -
ni “hi da ye te ere n”, “doğ ru yo lu bu la n” ve “ha ki ka te eri-
şe n” şek lin de ta nım lar ken, ken di sin den çı ka nı ise
“mür te d”, ya ni “kur tu lu şa er di ri ci olan dan vaz ge çen,
doğ ru yo lu red de den, bu se bep le inkâra ve sa pık lı ğa dü -
şe n” ola rak ni te len dir mek te dir. Bu ra da iç grup ile dış
gru bun ay nı ha di se yi ken di ba kış açı la rın dan ha re ket le
fark lı al gı la dık la rı gö rül mek te dir (Desc hamps, 1997;
Hews to ne & Jas pars, 1990; Ya pı cı, 2006). Bu se bep le iç
grup ken di si ne ka tı lan la rı ço ğu ke re hay ran lık la ve öv-
güy le bağ rı na ba sar ken, ken di inanç ve kim li ğin den sıy-
rı la rak baş ka bir dinî be nim se yen le ri iha net, ca hil lik ve
sa pık lık la suç la mak ta dır. 

Ge rek ih ti da, ge rek se ir ti dat ha di se si sos yal bi lim -
ler de din de ğiş tir me (con ver si on) kav ra mı içe ri sin de ele
alın sa da söz ko nu su kav ra mın muh te va sı sa de ce bun lar -
la sı nır lı de ğil dir. Zi ra o, “din den uzak laş ma ” ve “din içi
din dar laş ma ” an lam la rı nı da içer mek te dir (Ka yık lık,
2005; Kim, 2003; Kö se, 1997). An cak biz ça lış ma mız da
bu kav ra mı bir di ne men sup olan bir ki şi nin mev cut dinî
grup kim li ğin den, inanç ve de ğer ler sis te min den vaz ge -
çe rek bir baş ka dinî grup kim li ği ne, inanç ve de ğer ler si-
te mi ne ge çiş yap ma an la mın da kul la nı yo ruz. 

Din de ğiş tir me ile iliş ki li te o rik tar tış ma la ra uzun
uza dı ya gir mek, da ha sı za ten li te ra tür de var olan ku ram-
sal yak la şım la rı tek rar la mak ni ye tin de de ği liz.1 Bu çer çe-

ve de ha re ket nok ta mı zı şu şekil de ifa de ede bi li riz: Din
de ğiş tir me nin ge rek li se bep le ri ile ye ter li se be bi bir bi -
rin den fark lı dır. An la şı lan o ki, li te ra tür de ge rek li ve ye-
ter li se bep ay rı mı pek faz la ya pıl ma mak ta, ön gö rü len
ne den ler çe şit li ku ram cı la rın yak la şı mıy la ya da ek lek tik
bir ba kış açı sıy la sı ra lan mak ta dır. 

Kuş ku suz Kö se’ nin de (2004: 410) be lirt ti ği gi bi, din
de ğiş tir me ola yı ço ğu du rum lar da bir tek se be be in dir -
ge ne me ye cek bir ol gu dur. Çün kü onun hem ger çek leş -
me şart la rı hem de so nuç la rı çok fark lı bi çim ler de
ola bil mek te dir. Her din de ğiş tir me nin ken di ne öz gü
şart lar dan bes le nen bi ri cik bir ha di se ol du ğu dü şü nü le -
cek olur sa, din de ğiş tir me nin se bep le ri di ye sı ra la nan
mad de le rin ben zer lik le re da ya lı ge nel leş tir me ler ol du -
ğu ra hat lık la söy le ne bi lir. An cak bu se bep ler içe ri sin de
“aca ba aslî olan lar ile tâli olan lar bir bi rin den ay rı la bi lir
mi?” Bir araş tır ma cı, ken di ba kış açı sı na gö re bu so ru ya
olum lu ya da olum suz ce vap ve re bi lir. Hat ta her din de-
ğiş ti re nin et ki len di ği bi rin cil se bep ler le ikin cil se bep le -
rin ay rı ay rı dö kü mü ya pı la bi lir. Bu ra dan ha re ket le or tak
se bep ler be lir len me ye ça lı şı la bi lir. Esa sen ge nel de ter-
cih edi len yön tem de bu şekil de dir. Me se la, “mah ru mi -
yet-te la fi ku ra mı ” ve “sos yal ağ te o ri si ” din de ğiş tir me
sü re cin de ki ba şat fak tör le ri be lir le me ye yö ne lik tir (bk.
Kö se, 1997; 2004; Kim, 2003; Se vinç, 2006). An cak biz
sos yal kim lik ku ra mı na da ya na rak da ha fark lı bir yak la -
şım öner mek is ti yo ruz. Bu bağ lam da din de ğiş tir me ha-
di se si nin ar dın da ya tan ne den le ri “ye ter li se be p” ve
“ge rek li se bep le r” şek lin de iki ye ayı ra rak yü rü me nin an-
lam lı ve fay da lı ola ca ğı nı dü şü nü yo ruz. Dik kat edi le cek
olur sa bu ra da söz ko nu su edi len “ye ter li se be p” te kil,
“ge rek li se bep le r” ise ço ğul bir kul la nım dır. Bu, şu an la -
ma gel mek te dir: Bir in sa nın din de ğiş tir me si ni az ya da
çok et ki le yen çok sa yı da ge rek li se bep ten bah se di le bi lir.
An cak ye ter li se bep bir ta ne dir. Eğer bu ye ter li se bep
dev re ye gir mez se, ge rek li se bep ler dö nü şüm için ye ter -
li de ğil dir. Ya ni ge rek li se bep ler din sel dö nü şü mü hız-
lan dı rıp ko lay laş tı ra bi lir. An cak bun la rın mut la ka ye ter li
se bep le bir lik te dev re ye gir me si ge re kir.

Ye ter li se bep-ge rek li se bep ler ay rı mı is ter bi rey sel
is ter sos yal ni te lik li ol sun be şerî ha di se le rin ar ka sın da

1 Li te ra tür de; din de ğiş tir me yi et ki le yen fak tör ler, din de ğiş tir me de bi re yin
ak tif ya da pa sif olu şu, din de ğiş tir me nin ya vaş ya da hız lı bir şekil de ger-
çek leş me si, din de ğiş tir me ha di se si nin ya şan ma sü re ci, din de ğiş tir me den
son ra ya şa nan lar, din de ğiş tir me mo tif le ri vb. ko nu lar üze rin de yo ğun bir
şekil de du rul mak ta dır. Da ha faz la bil gi için bk. Ja mes (1931), Ver go te
(1966), Go din (1986), Ram bo (1999), Kö se (1997; 2004), Kim (2003), Ka -
yık lık (2005), Meh me doğ lu ve Kim (2001), Hö ke lek li (2005), Pe ker (1979;
2003), Se vinç (2006), Day nes (1999), Set ta (1999).



ya tan “ası l” ne den ile bu nu bes le yen “tâli/ikin ci l” ge rek -
çe le ri bir bi rin den ayır ma nın iş lev sel ola ca ğı fik ri ne da-
yan mak ta dır. Özel lik le sos yal kim lik ku ram cı la rı
ta ra fın dan ön plan da tu tu lan bu ay rı ma gö re ye ter li se -
bep bir ola yın kay na ğı nı oluş tu rur ken; onun yö nü nü, sü-
re si ni, yo ğun lu ğu nu ve şid de ti ni be lir le yen un sur lar
ge rek li se bep ler ara sın da dır (Desc hamps & De vos, 1999;
Ca poz za & Vol pa to, 1994). 

2- SOS YAL KİM LİK KU RA MI VE DİN DE ĞİŞ TİR ME
Sos yal kim lik ku ra mı na gö re her in sa nın bi ri si bi rey sel
di ğe ri sos yal ol mak üze re iki te mel kim li ği var dır. Bi rey-
sel kim lik ki şi yi di ğer in san lar dan fark lı laş tı rır ken, grup
ai di yet le ri ne vur gu ya pan sos yal kim lik onun men sup
ol du ğu grup üye le riy le or tak yön le ri ni ön pla na çı kar -
mak ta dır (Krş. Le yens, Yzerbyt & Schad ron, 1996: 89;
Az zi & Kle in, 1998: 75).

Sos yal kim lik ler bi ri si sos yal grup lan dır ma (ka te -
go ri zas yon), di ğe ri sos yal kı yas la ma ol mak üze re iki te -
mel sü reç ten bes le ne rek şekil len mek te dir. Do la yı sıy la
sos yal kim li ğin bir aya ğı nın bi liş sel (kog ni tif), di ğer aya-
ğı nın ise gü dü sel fak tör ler le bi çim len di ği ni söy le mek
müm kün dür (Taj fel, 1972; Taj fel & Tur ner, 1986; Ya pı -
cı, 2004). Sos yal grup lan dır ma in sa nın dış dün ya yı “bi z”
ve “on lar/öte ki le r” ka te go rik ay rı mı na da ya lı ola rak al gı-
la ma sıy la iliş ki li dir. Bu na kim li ğin kog ni tif te me li den-
mek te dir. Bu ra da ge çen “bi z” ve “on lar/öte ki le r” ay rı mı
bir de ğer yar gı sı, an lam lan dır ma ve yar gı la ma içer di ği
için sa de ce zi hin sel bir ta sa rım dan iba ret de ğil dir (Bar-
Tal, 1999: 45). İş te bu nok ta da sos yal kim li ğin sü rek li li -
ği ni sağ la yan gü dü sel fak tör ler dev re ye gir mek te dir. Bu
da ki şi nin men sup ol du ğu gru bu öte ki grup lar la kar şı -
laş tır ma sı, bu sü reç te iç grup yan lı lı ğı/ta raf gir li ği gös te -
re rek ken di gru bu nu yü celt me si dış grup la rı ise
olum suz la ma sı dır. Eğer sü reç bu şekil de iş ler se iç grup-
dış grup ay rı mı ve iç gru bun olum lu dış gru bun olum-
suz ola rak al gı lan ma sı ki şi ye say gın ve pres tij li bir ben-
lik al gı sı ka zan dı rır. Ki şi ait ol du ğu gru bun dan ve
kim li ğin den mem nun ol du ğu sü re ce gru buy la öz deş leş -
me dü ze yi ar tar (Taj fel, 1972; Taj fel & Tur ner, 1986; De
La Ha ye, 1998). Eğer ki şi yap tı ğı kı yas la ma lar da kim li -
ği nin ve gru bu nun ken di si ne öz say gı sağ la ma dı ğı, pres-
tij li bir ben lik al gı sı ver me di ği ni his se der se iki fark lı
ta vır iz le ye bi lir. Bi rin ci si, ken di gru bu nu ve kim li ği ni
öte ki ne kar şı yü cel te bil mek için kı yas la ma öl çüt le ri ni
de ğiş ti rir. Me se la, ge liş miş lik ve mo dern lik te ken di gru-
bu nu ge ri kal mış ka bul eden bir Müs lü man ah lak ve na -
mus açı sın dan Hı ris ti yan lar dan da ha iyi ol duk la rı nı ile ri
sü re rek öte ki ne kar şı duy gu sal ve zi hin sel üs tün lük sağ-

la ma ya ça lı şır. İkin ci si, ki şi eğer kı yas la ma kri ter le ri açı-
sın dan kim li ği ni ve iç gru bu nu olum lu al gı la ya maz ve
de ğer len di re mez se, bu du rum da di ğer bir gru ba ge çiş
imkânı ara ma ya baş lar. Çün kü in san sos yal kim li ği açı-
sın dan ken di si ni ve gru bu nu olum lu gör me ve al gı la ma
ar zu su ile mo ti ve bir hal de dir. O, bu ar zu su nu ger çek -
leş tir mez se, kim li ği ni pres tij li ola rak al gı la ya ma ya ca ğı
için öz say gı sın da cid di bir dü şüş ya şa ya cak tır. Bu da
onun kim li ğiy le öz deş leş me dü ze yi ni za yıf la ta cak, do la -
yı sıy la bu du rum da ka lan ki şi ken di si ne öz say gı sağ la -
ya cak say gın ve iti bar lı bir kim lik edin me ça ba sı içe ri ne
gi re cek tir. Sos yal kim lik ku ram cı la rı na gö re, bu sü reç
mev cut grup ve kim lik ten uzak la şa rak ye ni grup la ra gir -
me ve ye ni bir kim lik edin me sü re ci nin asıl so rum lu su -
dur (Desc hamps & De vos, 1999; Lo ren zi-Ci ol di & Do i se,
1994; Taj fel & Tur ner, 1986; Se ri no, 1999; Yzerbyt &
Schad ron, 1996).

Sos yal kim lik te o ri si nin ön gö rü le ri ne da ya na rak
söy le ye cek olur sak, din de ğiş tir me nin ye ter li se be bi ile
ge rek li se bep le ri ni bir bi rin den ayır mak ge re kir. Ye ter li
se bep dinî kim lik le öz deş leş me, do la yı sıy la dinî kim lik -
ten mem nu ni yet dü ze yi nin za yıf ya da kuv vet li ol ma sı -
dır. Eğer men sup ol du ğu gru ba bağ lı ola rak ka zan dı ğı
dinî-sos yal kim lik bi re ye pres tij li bir ben lik al gı sı ve öz
say gı sağ lı yor sa, ya da her ha lü kar da ki şi ken di dinî gru-
bu nu ve kim li ği ni öte ki dinî grup ve kim lik ler le kar şı -
laş tır dı ğın da olum lu ve ar zu edi le bi lir bu lu yor sa bir
baş ka gru ba ve kim li ğe geç me yi dü şün mez. Ak si ne, eğer
bi rey mev cut gru bun dan ve kim li ğin den ra hat sız lık du-
yu yor sa, ai di yet le ri ona say gın bir ben lik al gı sı sağ la mı -
yor sa, bu du rum da bir baş ka gru ba ge çiş ara yış la rı
gös te re bi lir. Çün kü olum lu sos yal kim lik al gı sı ait olu-
nan grup la öz deş leş me dü ze yi ni kuv vet len di rir ken
olum suz sos yal kim lik al gı sı ki şi yi gru bun dan duy gu sal
ve dü şün sel açı dan uzak laş ma ya gö tü re bi lir.

Şu hal de din de ğiş tir me nin ar dın da ya tan ye ter li se -
bep bi re yin sos yal kim li ğin den mem nun ol ma ma sı dır
(Ya pı cı & Yıl dı rım, 2003). Bu nun dı şın da yer alan; “ço-
cuk luk dö ne mi ai le içi iliş ki le r”, “ebe vey nin dinî ya şan -
tı sı ve bu nun ço cuk üze rin de ki et ki le ri ”, “suç lu luk ve
gü nahkârlık duy gu su ”, “an lam is te ği ve zi hin sel tat mi -
n”, “var oluş sal kay gı la r”, “boş luk his si ”, “dra ma tik tec rü-
be le r”, “dinî ol gun laş ma ve ara yış la r”, “mis tik
yö ne lim le r”, “mev cut dinî inan ca yö ne lik eleş ti ri le r”,
“din dar la ra ve din adam la rı na yö ne lik ten kit le r”, “dinî
tec rü be le r”,”rü ya lar ve viz yon la r”, “dinî ik na ”, “sos yal
et ki le şi m”, “ev len me ”, “maddî çı kar sağ la ma ça ba la rı ” vb.
fak tör ler (bkn. Hö ke lek li, 2005; Pe ker, 1979; 2003; Kö -
se, 1997; 2004; Set ta, 1999) din de ğiş tir me sü re ci ni et ki -
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le yen ge rek li se bep ler dir. Baş ka bir de yiş le bu se bep ler
ge rek li dir, fa kat ye ter li de ğil dir. Çün kü suç lu luk ve gü-
nahkârlık his se den, var oluş sal kay gı lar dan mus ta rip
olan, dinî bir tec rü be ya şa yan ya da al ter na tif inanç la rı
in ce le yen her kes din de ğiş tir me mek te dir. An cak dinî
kim li ğin den mem nun ol ma yan, dinî kim li ği ken di si ne
say gın bir ben lik al gı sı ver me yen, do la yı sıy la ye ni bir
dinî kim lik ara yı şın da olan lar din de ğiş tir me sü re ci ni ya-
şa mak ta dır lar. Esa sen ge rek li se bep ler bu nok ta da dev re -
ye gir mek te ve kim li ğin den hoş nut ol ma yan, dinî gru bu
ve kim li ğiy le öz deş leş me si çok za yıf olan ya da men sup
ol du ğu dinî kim li ği ken di si ne olum suz bir ben lik al gı sı
ve ren ki şi ler fark lı fark lı se bep ler le din de ğiş tir me sü re -
ci ne gi re bi lir ler. Öy ley se din de ğiş tir me ha di se si nin asıl
so rum lu su nun olum suz sos yal kim lik al gı sı ol du ğu nu
söy le mek müm kün dür. Bu nun la bir lik te di ğer tâli se bep-
ler dö nü şüm sü re ci ni hız lan dı ran, ko lay laş tı ran, meş ru -
laş tı ran ve aklîleş ti ren ge rek çe ler ola rak
de ğer len di ri le bi lir.

Din de ğiş tir me ler de ye ter li se bep ola rak ile ri sü rü -
len “dinî kim lik le öz deş leş me dü ze yi nin za yıf lı ğı ”, “mev-
cut dinî kim li ğin ki şi ye say gın bir ben lik al gı sı
sun ma ma sı ”, “dinî kim li ğin ye te rin ce iç sel leş ti ri le me -
me si ”, “dinî kim lik ten mem nu ni yet siz li k” vb. hu sus lar,
muh te va iti ba riy le fark lı nok ta la ra atıf yap sa lar da, bun-
la rın hep si dinî kim li ğin fert üze rin de ki et kin li ği nin za -
yıf ve kı rıl gan bir hal al ma sı nı ön pla na çı ka ran
açık la ma lar dır. Ta rih sel sü reç te ya şa nan din de ğiş tir me
ha di se le ri bu ra da bah si ge çen ye ter se bep le izah edi le bi -
lir. Me se la; ilk Müs lü man lar dan Ubey dul lah b. Cahş ’ın
Ha be şis tan ’a hic ret et tik ten son ra; “Ön ce le ri din ko nu -
su nu uzun uzun dü şün müş tüm. Hı ris ti yan lık tan da ha
ha yır lı bir din gör me yip Hı ris ti yan ol muş tum. Son ra
Mu ham med ’in di ni ne gir dim ve şim di tek rar Hı ris ti yan -
lı ğa dön düm.” di ye rek din de ğiş tir me si (bk. Ka zı cı, 1997:
295; Öz türk, 2001: 83) Müs lü man kim li ği nin on da ye te -
rin ce iç sel leş me di ği ya da sü reç içe ri sin de onun Müs lü -
man kim li ği ni ken di si ne öz say gı sağ la yan pres tij li bir
kim lik ola rak al gı la ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Bu du rum
baş ka se bep ler le de bir le şin ce din de ğiş tir me ha di se si te-
za hür et miş tir. Hz. Pey gam be rin ve fa tın dan son ra ger-
çek le şen rid de ve ir ti dat ha re ket le ri ne ba kı la cak olur sa
bu ha re ket le re ka tı lan lar da İslam ’ın inanç esas la rı nın ve
dün ya gö rü şü nün ye te rin ce iç sel leş me di ği (krş. Ecer,
2000: 84; Fay da, 1998: 327), do la yı sıy la Müs lü man kim-
li ği nin ver di ği mem nu ni ye tin ye te rin ce his se dil me di ği
ra hat lık la gö rü le bi lir. Da ha ya kın bir ta rih te Yu nan is ya -
nı sı ra sın da Gi rit’ te ya şa nan ir ti dat olay la rı da bu kap-
sam da de ğer len di ri le bi lir. Çün kü dinî ve millî

kim lik le riy le bü tün leş me dü zey le ri za yıf olan Gi rit li
Müs lü man lar dan bir kıs mı asıl isim le ri nin ön le ri ne ya
da ar ka la rı na Rum isim le ri ek le mek te ve gün lük ha yat -
la rı nı Hı ris ti yan lar gi bi ya şa ma ya ça lış mak ta dır lar. On -
lar, Yu nan is ya nı sı ra sın da za ten ye te rin ce
öz deş le şe me dik le ri Müs lü man kim lik le ri ni ra hat lık la
terk ede rek Hı ris ti yan ol muş lar, da ha sı söz ko nu su is-
yan da Os man lı Dev le ti ne kar şı Yu nan lar la bir lik te ha-
re ket et miş ler dir (Adı ye ke & Adı ye ke, http://).

Ka na a ti miz ce gü nü müz de mey da na ge len Müs lü -
man lık tan dön me ve Hı ris ti yan lı ğı ka bul et me ha di se le -
ri nin asıl so rum lu su da, dinî kim lik le öz deş leş me
dü ze yi nin dü şük ol ma sı, dinî kim lik ten mem nu ni yet du-
yul ma ma sı, kı sa ca kim lik bu na lı mı ya şan ma sı dır. Kö se’ -
nin (2004: 407) “Din de ğiş tir me ey le mi sa de ce te o lo jik
bir ter cih ten iba ret de ğil dir. Hı ris ti yan lı ğı ge çen bir ki -
şi Hı ris ti yan ol ma yı seç mek ten öte Bat lı ol ma yı ter cih
et mek te dir.” şek lin de ki ifa de si ni bu bağ lam da de ğer len -
dir mek müm kün dür. Şu hal de Do ğu lu Müs lü man kim li -
ği ile Ba tı lı Hı ris ti yan kim li ği kar şı laş tı rıl dı ğı ve
Hı ris ti yan ol mak ki şi ye öz say gı ka zan dı ran say gın bir
kim li ğe sa hip ol mak an la mı ta şı dı ğı za man din de ğiş tir -
me sü re ci baş la mış de mek tir.

ARAŞTIRMADA YÖNTEM VE
CEVAP ARANAN SORULAR

Sos yal bi lim ler pers pek ti fin den ba kı la cak olur sa, Müs lü -
man lık tan vaz ge çe rek Hı ris ti yan lı ğı ka bul et me ha di se -
si nin an ket, mü la kat, ka tı lım lı göz lem, bi yog ra fik ve
oto bi yog ra fik eser le rin tah lil edil me si vs. baş ta ol mak
üze re fark lı şekil ler de in ce le ne bi le ce ği ni söy le mek
müm kün dür. Bu ça lış ma da ise iç göz le me da ya lı oto bi -
yog ra fik mal ze me ler ka te go ri sin de de ğer len di ri le bi le cek
öy kü ler üze rin de yo ğun la şıl mış tır. Baş ka bir de yiş le bu
araş tır ma nın ve ri le ri, ya şan mış ol du ğu söy le nen Hı ris ti -
yan lı ğa ge çiş öy kü le rin den alın mış tır. Bu bağ lam da Da -
vut Mu ra toğ lu’ nun (2002) “Ne den Hı ris ti yan Ol du lar?”
is miy le ya yın la dı ğı ki tap ta ki 17 öy kü2 ile “www.in cil -
turk.co m” ad re sin de yer alan 16 öy kü3 in ce len miş tir. Bu -
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2 Bu öy kü ler şun lar dır: 1- M. Ça kır, “Ara nan Ger çek-Ara yan Ger çe k”; 2- T.
To pal, “Rab İsa Be ni Çok De ğiş tir di ”; 3- C. Şıv ga, “Ya şa mı mı Tüm den
De ğiş ti ren Anah ta r”; 4- M. Efe, “Ne den Hı ris ti yan Ol dum?”; 5- Y. Ka ya,
“Ger çe k”; 6- T. Şen ge zer, “Ben Ye ni den Doğ du m”; 7- Ke rem G., “Al lah -
’ın Önün de Utan ma ya Baş la dı m”; 8- H. Hun, “Sa bah Yıl dı zı ”; 9- A. Gü ve -
ner, “Be ni Ka ran lık ta Bı rak ma dı ”, 10- M. Şük ri, “Uy gar lar ’a İlk Ta nık lı k”; 11-
H. Tay lan, “İ sa’ yı Gör dü m”, 12- Ö. İçel, “Dü şün ce le rim de ki Tüm Çe liş ki -
ler Çö zül dü ”; 13- İ. Ku lak çı oğ lu, “İ sa Me sih ’i Ta nı mak İsti yo ru m”; 14- T.
Bo ran, “İ sa’ yı Ça ğır ma ya Ka rar Ver di m”, 15- F. Bir, “Gök ten Ge len İma -
n”, 16- Z. Tu ran, “Red det me me Rağ men, O Be ni Seç ti ”; 17- Y. Ça kar,
“Ha yat Bul du m”.
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na gö re çö züm le me ler top lam 33 öy kü üze rin den ya pıl -
mış tır4 Her öy kü içe ri sin de yer alan se bep ler ön ce lik le
yüz de ler le ifa de edil miş, bu kap sam da ge nel se bep ler ile
ki şi ye öz gü ne den ler be lir len me ye ça lı şıl mış tır. Bu nun
da öte sin de öy kü ler içe rik ana li zi5 yön te miy le çö züm le -
ne rek, sa tır ara la rı na sı kı şan ne den ler ya ka lan ma ya gay-
ret edil miş tir6. 

Hı ris ti yan lı ğa ge çiş öy kü le ri ana liz edi lir ken; (a) ai-
le nin dinî ya pı sı, (b) bi rey sel inanç ve din sel ha yat, (c)
dinî bil gi se vi ye si, (d) mev cut dinî kim lik ten mem nu ni -
yet duy ma ve öz deş leş me dü ze yi, (e) ço cuk luk dö ne mi
ai le içi iliş ki le rin ma hi ye ti, (f) ruh sal du rum, psi ko lo jik
tat min siz lik ler ve ara yış lar, (g) sos yo-psi ko lo jik fak tör ler,
(h) mis yo ner ler le te mas şekil le ri ve (i) Hı ris ti yan lı ğın et-
ki le yi ci ta raf la rı nın ne ler ol du ğu me se le si ön plan da tu-
tul muş tur.

Me to do lo jik açı dan şu hu su su özel lik le vur gu la mak
ge re kir: Ken di ifa de le riy le bu öy kü ler biz zat ya şa yan la -
rın ak tar dı ğı öy kü ler dir. Ya ni te mel de iç göz le me da yan-
mak ta dır. An cak iç göz le me ya pı lan eleş ti ri ler bu ra da
da ha önem li ha le gel mek te dir7. Aca ba bu ki şi ler ha yat -
la rı nı ve bu ara da ya şa dık la rı duy gu ve dü şün ce le ri nes-
nel bir şekil de ak tar mış lar mı dır? Yok sa bu öy kü ler,
aklîleş ti ril me kay gı sıy la ye ni den in şa mı edil miş tir? Hep-
sin den de önem li si bu ha di se ler ger çek ten ya şan mış mı -
dır, yok sa ha yalî kur gu lar mı dır? Kuş ku suz bu so ru la ra
tat min edi ci ce vap lar bul mak ol duk ça zor dur. Bu se bep -
le biz bu öy kü le ri ya şan mış var sa ya rak ana liz le ri mi zi

yap mak is ti yo ruz. An cak iç göz le me da ya lı söz ko nu su
oto bi yog ra fik mal ze me nin din de ğiş tir me sü re ci ni ay-
nıy la yan sıt tı ğı ko nu sun da cid di kuş ku lar ta şı dı ğı mı zı da
be lirt mek du ru mun da yız. 

ÖYKÜLERİN ANALİZİ
İnan cın oluş ma sı ve ço cu ğun için de bü yü dü ğü kül tü rün
ürü nü ha li ne gel me sin de, ai le baş ta ol mak üze re sos yal
çev re nin öne mi inkâr edi le mez. Çün kü Be it-Hal lah mi’ -
nin de (1989: 65) be lirt ti ği üze re, dinî inanç ve tu tum la -
rın na sıl oluş tu ğu hu su sun da hâlâ en yet ki li ku ram sos yal
öğ ren me te o ri si dir. Ço cuk, ne ye na sıl ina na ca ğı nı ve iba-
det ede ce ği ni ön ce lik le mo del al dı ğı şah sı, ya ni an ne ve
ba ba baş ta ol mak üze re ai le fert le ri ni göz lem le ye rek öğ-
re nir (Arg yle & Be it-Hal lah mi, 1975; Ver go te, 1966). Bu
ise ço cu ğun inanç dün ya sı nın sı nır la rı nın, sos yal leş me
sü re cin de ai le ve kül tür ta ra fın dan be lir len di ği ni gös ter -
mek te dir. Bu se bep le din de ğiş tir me ha di se le rin de ai le -
nin dinî inan cı nı ve dinî ya şan tı bi çi mi ni dik ka te al mak
ge re kir.

Tab lo 1’de Müs lü man lık tan Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ya-
pan la rın ai le le ri nin dinî inanç ve ya şa yış du ru mu iz le -
ne bi lir. Bu na gö re ai le si nin din dar ol du ğu nu
söy le yen le rin ora nı % 27.27’dir (f= 9). Kuş ku suz bu ra -
da ki din dar lık ifa de si ne da ya lı ta nım la ma nın nes nel lik
dü ze yi tar tı şı la bi lir. Bu nun la bir lik te ai le le ri nin din dar
ol du ğu nu söy le yen le rin, ge nel lik le na maz kıl ma, oruç
tut ma, kur ban kes me, Ku ran oku ma, ha tim in dir me vb.
iba det le re atıf yap tık la rı gö rül mek te dir. On la rın bir kıs -
mı ise bu du ru mu: “A ilem İslamî ku ral la ra gö re ya şa -
mak ta dır.” tar zın da ge nel ifa de ler le di le ge ti ril mek te dir.
Ai le sin de di ne il gi siz lik bu lu nan lar % 18.18 (f= 6) ci va -
rın da dır. Bun la rın hem dinî ya şan tı la rı hem de Müs lü -
man kim li ğiy le öz deş leş me dü zey le ri ol duk ça za yıf tır.
Baş ka bir de yiş le İslam Di ni on la rın gün lük ha yat la rı nı
et ki le yen ve yön len di ren bir güç ko nu mun da de ğil dir.
Do la yı sıy la ço cuk ye tiş tir me dav ra nış la rın da da dinî ter-
bi ye ye pek faz la mü ra ca at et me mek te dir ler. Ai le sin de
inanç sız lık eği li mi bu lu nan lar % 9.09’dur (f= 3). Do ğal
ola rak bu tip ai le ler de ço cuk la rın hem sağ lık lı ve ye ter -
li bir din eği ti mi al ma dı ğı hem de on la rın Müs lü man
kim li ği ni be nim se me ve onun la öz deş leş me dü zey le ri -
nin za yıf kal dı ğı gö rül mek te dir. Ai le si nin Alevî ol du ğu -
nu, do la yı sıy la Alevî bir kül tür içe ri sin de bü yü dük le ri ni
ifa de eden ler %9.09 (f= 3) ora nın da dır. Bun lar, hem ken-
di le ri nin hem de ai le le ri nin ye ter li dinî bil gi le ri nin ol-
ma dı ğı nı; na maz, oruç vb. iba det le ri yap ma dık la rı,
bu nun da öte sin de sos yal çev re le ri ta ra fın dan Müs lü man
ol ma mak la it ham edi lip dış lan dık la rı nı söy le mek te dir -
ler. İfa de le rin den de an la şıl dı ğı ka da rıy la, on lar Müs lü -

3 Bu öy kü ler şun lar dır: 1- G. Ka ya, “Hu zur ’u Ara ma k”; 2- Ba rış, “Ku ran ’ın
Ba na Öğ ret tik le ri ”, 3- Fi gen, “Acı lar İçin de Rab’ bi Ara mak ve Bul ma k”; 4-
Duy gu, “Yı kı lan Sah te Kum dan Ka le, Ya pı lan Ebe di Dün ya ”; 5- G. Taş çı,
“Ab dest, Na maz De ğil Be ni Tan rı Lüt fu Kur tar dı ”; 6- U. Taş çı, “Ben Kim
Ol du ğu mun Far kın da De ğil mi şi m”; 7- G. Bu lut, “Ben de Tan rı nın Bir Ço-
cu ğu yu m”, 8- S. Tom ris, “Tan rı’ nın Ben den İste ği ”; 9- A. Öz de mir, “Be ni
Du yan Bi ri Va r”; 10- S. Ak gün, “Kim De miş Ölü ler Di ril mez Di ye ”; 11- So -
ner, “İ man-Umut-Sev gi ”; 12- R. Arı kan, “Ate ist lik ten Pas tör lü ğe ”; 13-S.
Bur kan, “Tan rı Ne re de?”; 14- E. Ka çan, “Ye ni Ya şam / Tan rı Ne dir?”; 15-
Se vinç, “Ara dı ğım Ger çe k”; 16- M. Ya zar, “Yü re ğim de ki Boş lu k”. 

4 Esa sen bu öy kü le rin Se vinç (2006) ta ra fın dan da in ce len miş ol du ğu nu
söy le mek du ru mun da yız. Fa kat biz dik ka ti mi zi ye ter li se bep-ge rek li se-
bep ler ay rı mı na yö net ti ği miz ve onun ana liz le rin den da ha fark lı ana liz ler
yap ma ya ça lış tı ğı mız için ay nı öy kü ler üze rin de ça lış ma yı ter cih et tik.

5 İçe rik ana li zi, bu nun na sıl uy gu lan dı ğı ve çe şit le ri ko nu sun da Tav şan cıl ve
As lan ’a (2001) ba kı la bi lir.

6 Bu ara da şu hu su su be lirt mek te fay da var dır ki ba zı tab lo lar la gös te ri len
ra kam sal de ğer ler top lan dı ğı za man bun la rın top lam öy kü sa yı sıy la (n=
33) uyuş ma dı ğı gö rü le cek tir. Bu nun se be bi her öy kü de sa de ce be lir li hu-
sus la rın de ğil, iç içe gir miş bir şekil de çok fark lı se bep le rin di le ge ti ril me -
si dir. Do la yı sıy la ora da ki de ğer ler il gi li se be bin me tin ler de vur gu lan ma
fre kan sı nı gös ter mek te dir.

7 Me to dik açı dan iç göz le me yö ne lik eleş ti ri ler için Ya vuz ’a (1986) ba kı la -
bi lir.



man kim li ğiy le ba rı şık de ğil ler dir. Hı ris ti yan lı ğa ge çiş
ya pan lar dan bir ki şi nin (% 3.33) ai le si kö ken iti ba riy le
Hı ris ti yan olup son ra dan Müs lü man ol muş tur. Bu ki şi
ai le si nin din dar ol du ğu nu ifa de et se de sos yal çev re ta ra-
fın dan “dön me ” ola rak al gı lan dık la rı için dış lan dı ğı nı
söy le mek te dir. Yi ne bir ki şi (% 3.33), an ne si ve kız kar-
de şi nin Ki li se de ya pı lan çe şit li et kin lik le re ka tıl dı ğı nı
ifa de et mek te dir. Esa sen bu ki şi an ne si nin di ni hak kın -
da bil gi ver me mek te ve “Ba bam Müs lü man ol du ğu için
ben de Müs lü man ola rak bü yü düm.” de mek te dir. Bu da
onun an ne si nin Müs lü man ol ma ya bi le ce ği dü şün ce si ni
ak la ge tir mek te dir. Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ya pan la rın %
30.30’u (f=10) ai le si nin di ni ya şan tı sı hak kın da net bir
bil gi ver me mek te dir. Bu nun la bir lik te ge nel eği lim
“Müs lü man bir çev re de, Müs lü man bir ai le içe ri sin de
bü yü düm.” şek lin de dir.

Gö rü le ce ği üze re, ai le nin İslam Di ni ne ve onun ge-
rek le ri ne kar şı il gi siz ta vır ta kın ma sı Hı ris ti yan lı ğı be-
nim se me de be lir li bir et ki ye sa hip tir. An cak bu et ki
Hı ris ti yan lı ğın ter cih edil me si ni izah ta tek ba şı na ye ter -
li de ğil dir. Çün kü öy kü ler den an la şıl dı ğı ka da rıy la ai le -
si din dar ol du ğu hal de din de ğiş ti re rek Hı ris ti yan
olan lar, hat ta bu se bep le ebe veyn le riy le iliş ki le ri bo zu -
lan lar mev cut tur. Bu ise, sa de ce ai le fak tö rü nün İslam’ -
dan vaz ge çe rek Hı ris ti yan lı ğa ge çi şi izah ta ye ter li
ol ma dı ğı an la mı na gel mek te dir. An cak ai le nin di ne il gi -
siz li ği, din de ğiş tir me sü re ci ni şu ya da bu şekil de et ki -
le yen ge rek li fak tör ler ara sın da dır. Ni te kim Hö ke lek li
ve Ça yır ’ın (2006) Müs lü man iken Hı ris ti yan lı ğa ge çiş
ya pan lar üze rin de yü rüt tük le ri an ket ça lış ma sın dan el -
de di len tes pit ler de bu yön de dir. On la ra gö re din de ğiş -
ti ren le rin ai le le ri nin % 8’i “ate is t”, % 28’i “di ne il gi si z”,
% 20’si “di ne il gi li ”, % 24’ü ise “di ne bağ lı, fa kat iba det
et me ye n” bir gö rün tü arz et mek te dir, ya ni on la rın
önem li bir bö lü mü nün (% 80) ha ya tın da din gö rü nen bir
et ki ve muh te va ya sa hip de ğil dir. Bu nun la bir lik te Se-
vinç ’in (2006) tes pit le ri bi raz da ha fark lı ve ka rı şık tır.
Ai le de İslam ’ın ya şan ma sı ve din dar lık ile Hı ris ti yan lı ğa

ge çiş ara sın da ki iliş ki be lir gin de ğil dir. Zi ra ebe veyn le -
rin den bi ri si ni ya da her iki si ni “di ne il gi si z” ve “ate is t”
ola rak ta nım la yan la rın ora nı ol duk ça dü şük, “din da r” ve
“ol duk ça din da r” ola rak ta nım la yan la rın ora nı ise ol duk -
ça yük sek tir. Bu da ai le nin di ni ya pı sı nın din de ğiş tir -
me de ye ter li se bep ol ma dı ğı nı, an cak sü re ce kat kı da
bu lu nan ge rek li se bep ler içe ri sin de yer ala bi le ce ği ni or-
ta ya koy mak ta dır.

Ai le nin dinî ya şan tı sı ço cu ğun dinî inanç la rı nın ve
iba det dav ra nış la rı nın oluş ma sın da çok önem li bir his se -
ye sa hip tir. An cak ço cuk sa de ce pa sif bir alı cı ko nu mun -
da de ğil dir. O, ya kın ve ya uzak çev re sin den öğ ren dik
le ri ni zi hin sel ya pı sıy la har man la ya rak ken di ne has bir
inanç dün ya sı oluş tu rur (Ya vuz, 1983). Özel lik le okul dö-
ne mi nin son la rın da so mut dü şün ce aşa ma sın dan so yut
dü şü ne bil me aşa ma sı na doğ ru ge çi şin ol ma sı (Pi a get,
2004) ve er gen lik dö ne miy le bir lik te inanç ala nın da ya-
şa nan şüp he ve kriz le rin sağ lık lı bir şekil de çö zü lüp çö -
zül(e)me me si, gen cin dinî ha ya tı nı de rin den et ki le ye bi lir
(All port, 2004; Ver go te, 1966). Bu da onun ye tiş kin lik dö-
ne min de di ne ne ka dar önem ve re ce ği ni, di ni ne oran da
ya şa ma ya ça lı şa ca ğı nı et ki le yen hu sus lar dan dır. Bu nok-
ta da Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ya pan la rın böy le bir dö nü şüm ya-
şa ma dan ön ce ki dinî ha yat la rı nı in ce le me nin, sü re ci
bes le yen fak tör le ri an la ma açı sın dan iş lev sel ola ca ğı nı dü-
şü nü yo ruz.

Tab lo 2’de ki ve ri le re gö re, Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ya-
pan la rın % 6.06’sı (f= 2) ön ce ki ha yat la rın da inanç sız dır.
İnanç sız olan la rın iç le rin de ki inan ma ih ti yaç la rı nı şu ya
da bu şekil de dol dur ma ya ça lış ma la rı do ğal dır. Bun lar
Müs lü man kim li ği ni ve İslam Di ni’ ni önem se me dik le ri
için, bir baş ka dinî inan cı ter ci he yö nel dik le rin de ken di-
le ri ni zi hin sel, duy gu sal ve sos yal ola rak en gel le yen fak-
tör ler le kar şı laş ma mak ta dır lar. 

Hı ris ti yan lı ğa ge çiş yap ma dan ön ce inanç lı olan,
ya ni Al lah ’a ina nan, Müs lü man lı ğı sa de ce inanç ola rak
be nim se miş bu lu nan, fa kat di ne il gi siz olan lar % 55.55
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TABLO 1: Hıristiyanlığa geçiş yapanların ailelerinin dinî inançları ve dinsel hayatları.

Ailenin Dini Yaşantısı F= 33 %
1 Ailesi dindar olanlar 9 27.27

2 Ailesinde dine ilgisizlik bulunanlar 6 18.18

3 Ebeveynlerinde inançsızlık (ateist) eğilimi bulunanlar 3 9.09

4 Ailesinin Alevi olduğunu söyleyenler 3 9.09

5 Ailesi köken itibariyle Hıristiyan olup sonradan İslam’a dönenler 1 3.33

6 Müslüman oldukları halde aile içinde Kiliseye gidenlerin olması 1 3.33

7 Ailesinin dini yaşantısı hakkında bilgi vermeyenler 10 30.30



(f= 18) ora nın da dır. Bun lar; ha yat la rın da di ne yer ver-
me yen ler, gün lük ya şam la rın da di nin et ki si ni his set me -
yen ler, özel lik le iba det le re il gi duy ma yan lar dır. Di nin
gün de lik ha yat ta et ki si ni his set me me du ru mu dinî kim-
lik le öz deş leş me nin za yıf la ma sıy la, ya ni mev cut dinî
kim li ği bes le yen kay nak la rın gü cü nün ve et kin li ği nin
azal ma sıy la ya kın dan iliş ki li dir. Bu da bir baş ka inan ca
ge çi şin nor mal ola rak al gı lan ma sı nı ve din de ğiş tir me yi
ko lay laş tı rı cı bir et ki ye sa hip tir. İnanç lı olan, fa kat iba-
det le ri ni ai le si ni mem nun et mek için ya pan lar %
6.06’dır (f= 2). An la şıl dı ğı ka da rıy la bu ki şi ler de iba det
dav ra nı şı iç sel leş miş ve özüm sen miş de ğil dir. Da ha sı,
iba det et me ar zu suy la de ğil, iba det edi yor muş gi bi gö-
rün me ih ti ya cıy la gü dü len miş ler dir. Do la yı sıy la nor ma -
tif dış sal bas kı lar la ya şan ma ya ça lı şı lan din şah si ye tin bir
par ça sı ha li ne gel me di ği için iç sel le şip kök leş me miş tir.
Dinî kim li ği bes le yen iç sel kay nak la rın za yıf kal ma sı na
se bep olan bu du ru mun din de ğiş tir me sü re ci ne ak tif bir
şekil de ka tıl ma sı da do ğal bir ha le gel mek te dir. 

Ken di ifa de le riy le Müs lü man lı ğın ge rek le ri ni yap-
ma ya ça lı şan la rın, ya ni din dar la rın ora nı % 15.15’te (f=
5) kal mak ta dır. An cak bun la rın han gi iba det le ri na sıl ve
ne dü zey de ifa et tik le ri be lir gin de ğil dir. Ge nel an lam da
“na ma zı mı kı lar dı m”, “oruç tu tar dı m”, “Kur ’an okur du -
m” ve “du a eder di m” tar zın da ifa de ler le kar şı la şıl mak ta
ya da “İs lamî ku ral la ra gö re ya şa ma ya gay ret eder dim.”
vb. içe ri ği nin na sıl dol du rul du ğu bel li ol ma yan söy lem -
ler ön pla na çık mak ta dır. Her ha lükârda bun lar di ni duy-
gu sal, dü şün sel ve dav ra nış sal bo yut ta ya şa ma ya ça lı şan
ki şi ler ola rak al gı la nıp “din da r” ola rak ni te len di ri le bi lir.
Bu nun la bir lik te mev cut 33 ki şi den sa de ce 5’inin, ya ni
ol duk ça dü şük bir ora nın bu ka te go ri de yer al dı ğı unu-
tul ma ma lı dır. Ka na a ti miz ce, fark lı ne den ler den do la yı
dinî-sos yal kim lik le riy le öz deş leş me le ri kı rıl gan bir ya -
pı arz eden bu tür ki şi ler, son tah lil de mev cut inanç ve
grup kim lik le ri ni eleş tir me ye, sos yal kı yas la ma or ta -
mın da Hı ris ti yan lı ğı İslam’ dan da ha üs tün gör me ye baş-

la mış lar dır. Bu du rum, men sup olu nan gru bun sun du ğu
öz say gı dü ze yi ni iyi ce azalt mak ta, böy le ce dinî kim lik -
ler ara sı ba ri yer ler yok ol mak ta, ne ti ce de din de ğiş tir me
ha di se si müm kün ha le gel mek te dir.

Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ya pan la rın % 6.06’sı nın (f= 2)
dinî ruh sal ih ti yaç la rı nı gi der mek için din dı şı ya da ya -
rı dinî ma ne vi ya tı ön ce le dik le ri, bu kap sam da ezo te rizm,
okül tizm ve spi ri tü a lizm le il gi len dik le ri gö rül mek te dir.
Bun lar mü es ses bir dinî ha ya tı ya şa ma dık la rın dan iç le -
rin de ki ma nevî boş lu ğu din le de ğil, din dı şı ya da ya rı
dinî uy gu la ma lar la dol dur ma ya ça lış mak ta dır lar.

Tab lo 2’de Hı ris ti yan lı ğa ge çiş yap ma dan ön ce is -
ter inanç lı ol sun is ter ol ma sın, is ter din dar ol sun is ter ol-
ma sın, kül tü rel an lam da Müs lü man olan genç le rin dinî
bil gi ve dinî kim lik le riy le öz deş leş me dü zey le ri ve ril -
miş tir. Ora da ki ve ri ler gös ter mek te dir ki, kö ken de Müs-
lü man ol duk la rı hal de da ha son ra Hı ris ti yan lı ğı ter cih
eden le rin % 87.88’inin (f= 29) dinî bil gi dü ze yi ol duk ça
za yıf tır. Esa sen bu du rum on la rın sağ lık lı bir din eği ti mi
al(a)ma ma sın dan kay nak lan mak ta dır. İnce le nen öy kü -
ler içe ri sin de açık ça tes pit edi le bi lir ki, Hı ris ti yan lı ğa ge -
çiş ya pan la rın bü yük bir kıs mı İslam ’ı bil me di ği ni,
sağ lık lı ve ye ter li bir din eği ti mi al ma dı ğı nı iti raf et mek-
te dir. Bir kıs mı nın ise İslam hak kın da ko nu şur ken cid di
bil gi ek sik lik le ri, hat ta bil gi yan lış lık la rı içe ri sin de ol du -
ğu gö rül müş, bu ra dan ha re ket le din eği ti mi dü zey le ri -
nin ol duk ça za yıf ve ye ter siz ol du ğu so nu cu na
va rıl mış tır. Hö ke lek li ve Ça yır ’ın (2006) tes pit le ri ne gö -
re din de ğiş ti ren le rin % 88’inin dinî bil gi dü ze yi iba det -
le ri ni ya pa cak ka dar dır. Ör nek le min sa de ce % 12’si ile ri
se vi ye de dinî bil gi ye sa hip ol du ğu nu söy le miş tir. Ya zar -
la ra gö re il köğ re tim ve li se de oku nan DKAB ders le ri on-
la ra az da ol sa bel li oran da bir bil gi sun mak ta dır. Fa kat
bu bil gi ol duk ça ye ter siz dir. Ay rı ca Hö ke lek li ve Ça yır -
’ın (2006) bul gu la rı or ta ya koy mak ta dır ki, dinî bil gi le -
ri ni okul dan alan lar % 32; an ne-ba ba dan alan lar % 20;
ai le bü yük le rin den alan lar % 16; ma hal le ca mi sin den
alan lar % 16; kit le ile ti şim araç la rın dan alan lar % 8; hiç
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TABLO 2: Din değiştirenlerde çeşitli boyutlarıyla bireysel dinî hayat.

Bireysel Dinî Hayat Açısından… F= 33 %
1 İnançsız olanlar 2 6.06

2 İnançlı, fakat dine ilgisiz olanlar 18 55.55

3 İnançlı, fakat ailesini memnun etmek için dinî ibadetlerini yapanlar 2 6.06

4 Genelde Müslümanlığın gereklerini yapmaya çalışanlar, dindarlar 5 15.15

5 Dinî-ruhsal ihtiyaçlarını gidermek için ezoterizm ve okültizmle ilgilenenler 2 6.06

6 Dinî bilgi düzeyi zayıf olanlar ve sağlıklı bir din eğitimi almayanlar 29 87.88

7 Müslüman dinî kimliğiyle özdeşleşmesi zayıf olanlar 33 100.0



di ni bil gi al ma dım di yen ler de % 8 ora nın da dır. Se vinç -
’in (2006) araş tır ma sın da ise Kur ’an Kur su’ na gi den ler
(% 50) ve git me yen ler (% 50) eşit oran da çık mış tır. Bi -
zim ça lış ma mız da din de ğiş ti ren le rin dinî bil gi le ri ni
han gi kay nak lar dan al dık la rı de ğil, ye ter li ve sağ lık lı bir
din eği ti mi alıp al ma dık la rı sor gu lan mış tır. Öy kü ler ana-
liz edil di ğin de din de ğiş ti ren le rin İslamî bil gi dü zey le -
ri nin ye ter li ol ma dı ğı be lir gin bir şekil de or ta ya
çık mak ta dır. Eği tim ve bil gi nin kim li ği bes le yen en
önem li fak tör ler ara sın da yer al dı ğı dü şü nü le cek olur sa,
ye ter siz ve ni te lik siz dinî bil gi nin de ğil, fa kat bu nun be-
ra be rin de ge tir di ği kim lik za a fı nın din de ğiş tir me ler de
et ki li ol du ğu dü şü nü le bi lir.

Öy kü le ri nin ta ma mın da Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ya pan
bi rey le rin ya Müs lü man kim li ğiy le öz deş leş me dü zey le -
ri nin çok dü şük ol du ğu ya da da ha ön ce kıs men Müs lü -
man kim li ği ni be nim se miş ol sa lar da sü reç içe ri sin de
Müs lü man kim li ği nin on la ra say gın ve onur lu bir kim-
lik al gı sı ver me di ği gö rül mek te dir. İslam inanç la rı na ve
öğ re ti le ri ne, özel lik le Ku ran ’a ve Hz. Mu ham med ’e yö-
ne lik eleş ti ri ler, Müs lü man la ra yö ne lik ten kit ler, bu bağ-
lam da her iki din ara sın da ya pı lan kı yas la ma lar da
Hı ris ti yan lı ğı İslam’ dan da ha üs tün gör me ça ba la rı, on-
la rın mev cut dinî kim lik le riy le öz deş leş me dü zey le ri nin
son de re ce za yıf ol du ğu an la mı na gel mek te dir. On la rın
zi hin le rin de “bi z” ve “on la r” ka te go ri si var lı ğı nı de vam
et tir mek te, fa kat bu ay rım iç grup ta raf gir li ği ni te tik le -
me mek te, bi la kis dış grup ola rak ka bul edi len Hı ris ti -
yan lık le hi ne çı ka rım lar ya pıl mak ta dır. Bu du rum
Hı ris ti yan lık öy kü le rin de ba zen çok net bir bi çim de ba -
zen de ör tük bir şekil de var lı ğı nı his set tir mek te dir. 

Tab lo 3’te ki ve ri le re ba kı la cak olur sa, Hı ris ti yan lı -
ğa ge çiş ya pan la rın İslam Di ni ne ve Müs lü man la ra yö-
ne lik eleş ti ri ler de bu lun duk la rı gö rü le cek tir. Bu
eleş ti ri le rin % 55.55’i (f= 18) mev cut dinî inanç la rın sor-
gu lan ma sı na, bu bağ lam da özel lik le çe şit li ko nu lar da ki
Ku ran ayet le ri nin, za man za man da Hz. Mu ham med ’in
söz le ri ve ya şa yı şı nın eleş ti ril me si ne yö ne lik tir. Ku ran -
’a yö ne lik eleş ti ri ler, ge nel lik le İncil ve Tev rat ’ın tah ri -
fi, ka dı nın sta tü sü, had ce za la rı, ci hat vb. ko nu lar da
yo ğun laş mak ta dır. Hz. Mu ham med ’e yö ne lik ten kit ler -

de, onun İslam Di ni’ ni kı lıç la yay ma ya ça lış ma sı, çok ev-
li lik yap ma sı, gü nah sız ol ma ma sı vb. hu sus lar ön pla na
çı ka rıl mak ta dır. Din de ğiş ti ren le rin % 15.15’i (f= 5) Müs-
lü man lı ğın sü rek li ya sak lar üs tü ne ku ru lu ol du ğu nu söy-
le ye rek mem nu ni yet siz lik le ri ni di le ge tir mek te dir ler.
On la ra gö re bu ha liy le İslam ya şan ma sı çok zor olan bir
din dir. Bu na bir de ce za lan dı rı cı Tan rı an la yı şı ek le ne -
cek olur sa (% 24.24; f= 8) emir ve ya sak lar ih lal edil di ği
za man ce za dan kur tul ma nın müm kün ol ma dı ğı duy gu -
su oluş mak ta, bu da eleş ti ri ko nu su edil mek te dir. Dik-
kat edi le cek olur sa, bu tür ten kit ler “al gı la nan di n”
üze rin den ya pıl mak ta dır. Kuş ku suz eleş ti ri ler bun lar la
sı nır lı de ğil dir. Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ya pan la rın % 24.24’ü
(f= 8) ta ra fın dan Müs lü man kim li ği ta şı yan la rın söy lem -
le ri ile ey lem le ri nin bir bi rin den fark lı ol du ğu, Müs lü -
man lı ğı ya şam bi çi mi ola rak be nim se yen le rin inanç la rı
ile dav ra nış la rı ara sın da cid di tu tar sız lık lar bu lun du ğu,
on la rın sev gi ve bil gi ek sik li ği se be biy le dış dün ya ya
olum suz bir imaj ver dik le ri, hat ta iti ci ola bil dik le ri söy-
len mek te dir. Bu ra da ki eleş ti ri ler ise din den zi ya de din-
dar la ra, İslam’ dan zi ya de Müs lü man la ra yö nel miş
du rum da dır. Baş ka araş tır ma lar da da ben zer ten kit le rin
tes pit edil di ği gö rül mek te dir (Hö ke lek li & Ça yır, 2006;
Ça yır, 2005; Se vinç, 2006). Şahin ’in (2005: 347) ça lış ma -
sın da baş ka bir di ne geç me yi dü şü nen le re “ne de n” di ye
so rul du ğun da ce vap ola rak “din adam la rı nın ve din dar -
la rın olum suz tu tum ve dav ra nış la rı nı n” gös te ril me si bu
bağ lam da ol duk ça dik kat çe ki ci dir.

Ki şi nin inanç, iba det, ah lakî ta vır lar ve sos yal iliş-
ki ler açı sın dan iç grup üye le ri ni şid det li bir şekil de eleş-
tir me ye baş la ma sı, üs te lik bu nu dış grup lar la
kı yas la ya rak yap ma sı kim li ğiy le öz deş leş me dü ze yi ni
olum suz et ki le mek te dir. Kuş ku suz iç grup eleş ti ri si her
za man ya pı la bi lir. An cak kim li ğin den mem nun olan, da-
ha sı kim li ği ken di si ne say gın bir kim lik al gı sı ve öz say -
gı ve ren ki şi le rin eleş ti ri le ri “kol kı rı lır yen için de ka lı r”
an la yı şıy la grup için de ya pı lır. Bu ra da ga ye iç gru bun ek -
sik ve olum suz ta raf la rı nı tes pit et mek ve dü zelt mek tir
(Ya pı cı, 2006). An cak iç grup ve kim lik öte ki grup ve
kim lik ler le kı yas la na rak eleş ti ri lir ve olum suz la nır sa, ki-
şi yi men sup ol du ğu gru ba bağ la yan zi hin sel ve duy gu sal
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TABLO 3: İslam dinine ve müslümanlara yönelik eleştiriler.

Mevcut İnançlara ve İç Gruba Yönelik Eleştiriler F= 33 %
1 Mevcut dinî inançlarını sorgulanması 18 55.55

2 Sürekli yasaklar ve kurallar üstüne kurulu din anlayışına itirazlar 5 15.15

3 Cezalandırıcı Tanrı anlayışına yönelik eleştiriler 8 24.24

4 Müslümanlara yönelik eleştiriler 8 24.24



re fe rans lar za yıf la ma ya baş lar. Bu da kim lik hat la rın da ki
fark lı lık la rın bu har laş ma sı na, ye ni kim lik ara yış la rı nın
dev re ye gir me si ne se bep ola bi lir. Çün kü kim lik açı sın -
dan bi rey sel öz say gı ko lek tif öz say gı dan bes len mek te dir.
Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ya pan la rın İslam ’a ve Müs lü man la ra
yö ne lik olum suz eleş ti ri le ri, üs te lik bu nu Hı ris ti yan lık la
kı yas la ya rak yap ma la rı, hat ta bu kı yas so nun da Hı ris ti -
yan lı ğı din ve top lum ola rak Müs lü man lık tan be lir gin bir
şekil de üs tün gör me ye baş la ma la rı, on la rın ne den din de-
ğiş tir dik le ri ni an la ma da önem li bir anah tar ka bul edi le -
bi lir. Bu ra da şu hu su su özel lik le vur gu la mak ta fay da
var dır: Ba zen dinî kim lik le öz deş leş me dü ze yi nin za yıf -
lı ğı İslam Di ni ne ve Müs lü man la ra yö ne lik eleş ti ri le ri be-
ra be rin de ge ti rir ken, ba zen de söz ko nu su eleş ti ri ler dinî
kim lik le öz deş leş me dü ze yi ni za yıf la tı cı bir iş lev üst le -
ne bi lir. Do la yı sıy la sa de ce dinî kim li ğiy le öz deş leş me dü-
ze yi za yıf olan lar İslam ’ı ve Müs lü man lı ğı
eleş tir me mek te dir. Bu nun la bir lik te İslam ve Müs lü -
man lık tek yön lü eleş ti ril dik çe mev cut dinî kim lik le öz-
deş leş me dü ze yi de za yıf la ma ya baş la mak ta dır. 

Tab lo 4’den de iz le ne ce ği üze re, Hı ris ti yan laş ma
öy kü le rin de en çok dik kat çe ken hu sus la rın ba şın da din
ve ma ne vi yat va sı ta sıy la hu zur ara yı şı gel mek te dir. Çün -
kü din de ğiş ti ren le rin % 51.52’si nin (f= 17) dinî ve ma -
nevî bir sar sın tı ge çir di ği, bu nun da on la rı dinî bir
ara yı şa yön len dir di ği gö rül mek te dir. Bu du rum bi rey sel
ha yat ta ya şa nan suç lu luk ve gü nahkârlık duy gu la rın dan
kur tul ma ar zu suy la da ya kın dan iliş ki li dir. Vur gu lan ma
fre kan sı açı sın dan de ğer len di ri le cek olur sa Hı ris ti yan lı -
ğa ge çiş ya pan la rın % 42.42’si (f= 14) ağır bir suç lu luk ve
gü nahkârlık duy gu su ya şa mak ta ve bun dan kur tul ma ar-
zu su ta şı mak ta dır. Din de ğiş tir me de bu ar zu nun et kin li -
ği Hö ke lek li ve Ça yır ’ın (2006) tes pit le ri ne gö re % 12
iken Se vinç ’in (2006) araş tır ma sın da % 50 ora nın da dır.

Ge rek din le hu zur ara yı şı, ge rek se gü nahkârlık his-
sin den arın ma ar zu su bi rey le ri ha re ke te ge çi ri ci bir iş -
lev üst len mek te ve on la rın bir kıs mı ön ce lik le İsla mi yet ’i
öğ ren me ar zu suy la araş tır ma lar yap ma ya baş la mak ta dır

(% 30.30; f= 10). Bir kıs mı ise İslam ’ın ge rek le ri ni gün-
de lik ha yat la rın da uy gu la ma ya, ya ni İslam ’ı ya şa ma ya
ça lış mak ta (% 18.18; f= 6), hat ta bir ta ri kat or ga ni zas yo -
nu na ka tı lan la ra bi le rast lan mak ta dır (% 6.06; f= 2). Bu
ara da, ara yış sü re cin de ta ri ka ta gi ren iki ki şi den bi ri si -
nin iç sel hu zur bul ma ar zu suy la, di ğe ri nin ise ta ma men
sos yo-eko no mik ge rek çe ler le, ya ni prag ma tik se bep ler -
le gü dü len di ği ni söy le mek du ru mun da yız.

Bu ra da dik ka ti çe ken hu sus lar dan bi ri si de bi rey le -
rin Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ten ön ce, bir dö nem ate ist, sos ya -
list ve ma ter ya list dü şün ce le ri be nim se me ve bu
çer çe ve de bir ya şam fel se fe si ge liş tir me ça ba sı içi ne gir-
me le ri dir (% 27.27; f= 9). Öy kü ler den an la şıl dı ğı ka da -
rıy la ate iz me ve ma ter ya list dü şün ce le re yö ne li şin
ar ka sın da ki bel li baş lı se bep ler; “yük sek öğ re tim sü re ci”,
“bi lim sel ge liş me ler den et ki len me ”, “ar ka daş çev re si ”,
“te o di se prob le mi ” ve “il gi siz, sev gi siz, oto ri ter ai le or ta -
mın da ya şa nan dra ma tik tec rü be ler dir”. Tab lo 2’de, bi-
rey sel ha yat la rın da inanç sız lı ğı ter cih eden ler 2 ki şi iken,
Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ten ön ce bir dö nem inanç sız lı ğa ya -
kın du ran la rın sa yı sı 9’a çık mak ta dır. Se vinç ’in (2006:
211) tes pit le ri de bu hu su su te yit et mek te dir. Zi ra onun
bul gu la rı na gö re din de ğiş ti ren ler içe ri sin de bir dö nem
ate is tik dü şün ce le re me yil li olan lar % 60 ora nın da dır.
Al bay rak (2005: 384-385) ben zer bir so nu ca ulaş mak ta
ve “Ko nuş tu ğu muz he men her kes Pro tes tan laş ma sü re -
cin den ön ce uzun ve ya kı sa bir dö nem ate ist ola rak ya-
şa dık la rı nı ifa de et miş ler di r” de mek te dir. Bu nu şu
şekil de de ğer len dir mek müm kün dür: Ba zı ki şi ler için
Hı ris ti yan lı ğa ge çiş sü re cin de ate izm ara bir yol ha li ne
dö nü şe bil mek te dir. Zi ra ate ist, sos ya list ve ma ter ya list
fi kir ler tüm din le ri eleş ti ri ye ta bi tut tu ğu gi bi İslam ’ı da
eleş ti ri ye ta bi i tut mak ta dır. Böy le ce mev cut dinî kim lik -
le var olan kısmî bağ lan tı lar zi hin sel ve duy gu sal an lam -
da za yıf la mak ta, hat ta ta ma men kop mak ta dır. Bu da
ki şi le ri ye ni bir di ni ka bu le ha zır ha le ge tir mek te dir. 

An la şıl dı ğı ka da rıy la, he nüz din de ğiş tir me ye ka rar
ver me den ön ce, in san la rın bir kıs mı mev cut din le ri ni, ya -
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TABLO 4: Hıristiyanlığı kabul etmeden önceki dinî arayışlar.

Hıristiyanlığa Geçişten Önce… F= 33 %
1 Dinle huzur arayışı içerisinde olanlar 17 51.52

2 Günahkârlık hissi ve arınma arzusu içerisinde olanlar 14 42.42

3 Bir dönem İslamiyet’i öğrenmeye çalışanlar 10 30.30

4 Bir dönem gündelik hayatlarında İslam’ı yaşamaya gayret edenler 6 18.18

5 Bir dönem tarikata girenler 2 6.06

6 Bir dönem ateizme ve materyalist düşüncelere kayanlar 9 27.27

7 Dinleri, özellikle Hıristiyanlığı araştırma arzusu içinde olanlar 17 51.52



ni İslam ’ı araş tır ma ya ko yu lur ken, bir kıs mı da din ile hu -
zur bul ma ar zu suy la ha re ket et mek te dir. Ni te kim on la -
rın ba zı la rı gü nahkârlık his sin den arın ma duy gu suy la
çe şit li ara yış lar içe ri si ne gi rer ken, ba zı la rı da tüm bu se-
bep ler den ta ma men ba ğım sız ola rak din le ri, özel lik le de
Hı ris ti yan lı ğı araş tır ma ya gay ret et mek te dir. Bu son grup
% 51.52 (f= 17) gi bi bü yük bir ora na sa hip tir. Hep sin den
önem li si bi rey le rin İslam ’ı ye ter siz gö re rek Hı ris ti yan lı ğı
araş tır ma ça ba sı içi ne gir me si ya da söz ko nu su ça ba so nu-
cun da İslam ’ı ye ter siz gör me ye baş la ma sı, on la rın Müs-
lü man kim li ğin den mem nun ol ma dı ğı so nu cu nu or ta ya
çı kar mak ta dır. Bu nun la bir lik te; “Ön ce İslam ’ı araş tır ma -
ya baş la dım.” tar zın da ki ifa de ler dik ka te alı na cak olur sa,
dinî kim li ğiy le öz deş leş me dü ze yi dü şük yo ğun luk lu
olan la rın araş tır ma la rı na, Hı ris ti yan lık baş ta ol mak üze -
re di ğer din ler den baş la ma dık la rı gö rül mek te dir. Ka na a -
ti miz ce bun lar, ge rek ai le le ri nin İslam ’a il gi siz li ği, ge rek
ken di bi rey sel ha yat la rın da di ne ve Müs lü man kim li ği ne
kıs men ya da ta ma men ka yıt sız oluş la rı, ge rek se İslamî
bil gi le ri nin ye ter siz li ği se be biy le Hı ris ti yan lı ğı ka bu le
yat kın bir oku ma ve araş tır ma içe ri si ne gir mek te dir ler. 

Tab lo 5’te ki ve ri ler ta kip edi le cek olur sa, Hı ris ti -
yan lı ğa ge çiş ya pan la rın % 27.27’si nin (f= 9) ço cuk luk
dö ne min de mut suz bir ai le ya şan tı sı için de bü yü dük le -
ri; % 21.21’inin ebe veyn le ri ni il gi siz lik, oto ri ter dav ran -
ma, şid de te eği lim li ol ma vb. hu sus lar da açık ça
eleş tir dik le ri, par ça lan mış ai le ya pı sın dan şikâyet et tik -
le ri, hat ta on la rın ara sın da ba ba dan nef ret eden le rin ve
an ne si ni hiç sev me yen le rin bi le ol du ğu gö rül mek te dir.
Ay rı ca mev cut öy kü ler de be lir gin bir şekil de ba ba ya öz -
lem du yan lar (% 9.09; f= 3) ol du ğu gi bi, an ne-ba ba sın dan
bi ri si ve fat et ti ği için (% 9.09; f= 3) ebe veyn has re ti çe-
ken ler ya da üvey an ne-ba ba dan kay nak la nan sı kın tı lar -
dan mus ta rip olan lar da var dır. Sa de ce bir ki şi (% 3.03)
da ha son ra bir tür lü ya ka la ya ma dı ğı mut lu ge çen ço cuk-
luk dö ne mi ni öz lem le anar ken, bir ki şi de (% 3.03) de-
mok ra tik bir ai le or ta mın da bü yü dü ğü nü söy le mek te dir.
Ger çi mut lu ya şa nan ço cuk luk yıl la rı nı öz le yen ki şi bir

yö nüy le genç lik dö nem le rin de bir tür lü ara dı ğı hu zu ru
bu la ma dı ğı nı iti raf et miş ol mak ta dır. An la şıl dı ğı ka da -
rıy la onun ço cuk luk dö ne mi mut lu ol sa da genç lik dö ne -
mi sı kın tı lı ya şan mış tır. Ai le ya pı sı nın de mok ra tik
ol du ğu nu söy le yen ki şi ise ön ce lik le an ne-ba ba sı nın
ken di si ne hiç bir ko nu da bas kı yap ma dı ğı nı ifa de et mek -
te dir. Her ha lükârda, söz ko nu su iki ki şi is tis na tu tul sa
bi le, ge ri ka lan la rın şu ya da bu şekil de ai le için de ru hen
ör se len dik le ri, yıp ra tıl dık la rı ve mut suz luk lar la yüz leş -
mek zo run da kal dık la rı açık ça bel li dir. Bu ara da be lirt -
mek ge re kir ki, ai le için de ya şa nan sı kın tı lar ve
mut suz luk lar ba zen tüm ai le üye le ri ni kap sar ken ba zen
sa de ce ai le fert le rin den bi ri siy le (an ne, ba ba, ni ne, de de
vb.) sı nır lı kal mak ta dır.

Ço cuk luk dö ne mi ai le içi iliş ki ler ko nu sun da bil gi
ver me yen le rin sa yı sı ol duk ça yük sek tir (% 48. 48; f= 16).
Do la yı sıy la on la rın bah si ge çen dö nem de ebe veyn le riy -
le na sıl bir ile ti şim ve et ki le şim içe ri sin de ol duk la rı bi-
lin me mek te dir. Bu ko nu da açık la ma ya pan lar (f= 17)
dik ka te alı na rak bir de ğer len dir me de ya pı la cak olur sa,
Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ya pan la rın bü yük bir ço ğun lu ğu nun
ço cuk luk dö ne min de mut suz ol du ğu söy le ne bi lir. Öy kü -
ler ana liz edi lin ce or ta ya çık mak ta dır ki, bir kı sım bi rey -
ler sa de ce mut suz bir ai le or ta mın da ya şa dık la rı nı
söy ler ken bir kıs mı mut suz luk la rı nın se bep le ri üze rin de
de dur mak ta dır. İnan cın ilk öğ re nil di ği, dinî kim li ğin ilk
ön ce edi nil di ği yer ol ma sı se be biy le ai le, ço cu ğun bel li
bir dinî gru ba men su bi ye ti ni sağ la ma sı açı sın dan ol duk -
ça önem li bir ku rum dur. An la şıl dı ğı ka da rıy la ço ğun lu ğu
inanç lı, fa kat di ne il gi siz ai le or ta mın da bü yü yen ço cuk -
lar ge rek sağ lık lı bir inanç ge li şi mi ya şa ya ma dık la rı, ge-
rek se Müs lü man olan ebe veyn le riy le sağ lık lı bir ile ti şim
ku ra ma dık la rı için İslam Di ni ne kar şı il gi siz bir du ruş ser-
gi le mek te dir ler. On lar dan bir kıs mı nın ebe veyn le ri ne
yö ne lik öf ke le ri nin yer ve yön de ğiş ti re rek İslam ’a ve
Müs lü man la ra yan sı mış ol ma sı da muh te mel dir. 

Kuş ku suz din de ğiş tir me sü re cin de et ki li olan fak-
tör ler sa yı lır ken bi re yin ço cuk luk dö ne mi ya şan tı sı ve
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TABLO 5: Din değiştirenlerin ebeveynleriyle ilişkileri.

Aile İçi İlişkiler ve Yansımaları F= 33 %
1 Çocukluk döneminde mutsuz bir aile yaşantısı 9 27.27

2 Ebeveyne yönelik eleştiriler (ilgisiz, sevgisiz, baskıcı ve şiddete eğilimli olma vs.) 7 21.21

3 Baba özlemi 3 9.09

4 Mutlu geçen çocukluk dönemine özlem 1 3.03

5 Ebeveynden birisinin vefat etmiş olması 3 9.09

6 Demokrat bir aile yapısına sahip olanlar 1 3.03

7 Çocukluk dönemi hakkında yeterli bilgi vermeyenler 16 48.48



ai le içi iliş ki le rin ma hi ye ti nin onun zi hin sel ve ruh sal
dün ya sı nı na sıl ve ne yön de et ki le di ği üze rin de önem le
du rul mak ta dır (Kö se, 1997; 2004). Hö ke lek li ve Ça yır ’ın
(2006: 39) tes pit le ri ne gö re ebe veyn le riy le iliş ki le ri sağ-
lık lı ol ma yan ve mut suz bir ai le ya şan tı sı içe ri sin de bü-
yü yen ler den din de ğiş ti ren ler % 16 iken; Se vinç ’in
(2006: 215) ça lış ma sın da bu oran % 60’a ulaş mak ta dır.
Tab lo 5’te ki öy kü le rin ana li zin den el de edi len bul gu lar
da bu yön de dir. Bu da din de ğiş tir me ler de ço cu ğun ai le
içe ri sin de ya şa dı ğı mut suz luk la rın et ki li bir fak tör ola bi-
le ce ği ni gös ter mek te dir. Hat ta, Kirk pat rick ’in (2006)
bağ lan ma te o ri si çer çe ve sin de söy le ne cek olur sa, ge rek
bi rey ler de ki inanç za yıf lı ğı nın ge rek se din de ğiş tir me -
le rin ar ka sın da, sev gi siz ve il gi siz an ne-ba ba iliş ki le rin -
den mül hem gü ven siz ve kay gı lı bağ lan ma stil le ri
yat mak ta dır. Bu nun la bir lik te, her ne ka dar psi ka na li tik
yak la şı ma da ya lı ça lış ma lar din de ğiş tir me sü re cin de ço-
cu ğun ebe vey ni ile olan iliş ki le ri ni ön pla na çı kar sa da,
ka na a ti miz ce bu du rum din de ğiş tir me le rin ye ter li se be -
bi de ğil, ge rek li se bep ler den bi ri si ola rak mü ta la a edi le -
bi lir. Çün kü mut suz ço cuk luk dö ne mi ya şa yan la rın
hep si din le ri ni de ğiş tir me mek te dir. Bu nun la bir lik te,
dinî inanç la rın ve kim li ğin bi çim len me sin de ilk ve en
önem li kat kı yı sağ la yan ai le ya pı sı, eğer fer din mev cut
dinî kim li ğiy le öz deş leş me dü ze yi ni olum suz et ki ler se,
bu du rum da ki şi fark lı dinî ara yış lar içe ri si ne gi re bi lir.
Özel lik le kim lik hat la rın da göz le nen gev şek li ğin be ra -
be rin de ge tir di ği psi ko-sos yal bu na lı mın din de ğiş tir me -
ler de et kin bir rol oy na dı ğı dü şü nü le bi lir.

Tab lo 6’ya gö re Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ya pan la rın %
66.67’si (f= 22) böy le bir ter cih te bu lun ma dan ön ce, ya -
ni ön ce ki ha yat la rın da boş luk, an lam sız lık, var oluş sal
yal nız lık ve ha ya tı sor gu la ma içe ri sin de dir ler. İnce le nen
öy kü ler de bu du rum ço ğu ke re; “İ çim de bir boş luk var,
bir tür lü dol du ra mı yo rum.” “Ken di mi bir boş luk ta his se-
di yo rum.” “Ko ca man bir boş luk.” “Ya şa mın bir an la mı
var mı?” “Ni çin va rız?” vb. ifa de ler le di le ge ti ril mek te,
böy le ce ha ya tı an lam lan dır ma da zi hin sel ve duy gu sal bir
aç lık çe kil di ği ile ri sü rül mek te dir. Üs te lik bu du rum dan
kur tul mak için İsla mı öğ ren me ve ya şa ma yö nün de bir

ta kım ça ba la ra gi ri şil di ği gö rül mek te dir. Ger çi bu tür ça-
ba la rın bir kıs mı bi re yin için den gel di ği hal de bir kıs mı
sos yal çev re nin yön len dir me siy le ger çek leş mek te dir.
On la rın dinî ve ma nevî bir ya şam ile hu zur bul ma ara-
yı şı içe ri sin de ol duk la rı da dik ka te alı na cak olur sa (bk.
Tab lo 4), ya şa dık la rı boş luk ve an lam sız lık duy gu su nun
üs te sin den ge le bil mek için bir şey le re inan ma, sı ğın ma
ve bağ lan ma ar zu suy la ha re ket et tik le ri söy le ne bi lir.
Kuş ku suz bu tür duy gu lar baş ka ruhî sı kın tı la rı da be ra -
be rin de ge tir mek te dir. Bu kap sam da Hı ris ti yan lı ğa ge çiş
yap ma dan ön ce on la rın % 9.09’unun (f= 3) yo ğun öz say -
gı dü şük lü ğü ve aşa ğı lık komp lek siy le olum suz bir ben-
lik ta sav vu ru ge liş tir dik le ri tes pit edil miş tir. Bu nun da
öte sin de, ge rek boş luk ve an lam sız lık his si nin, ge rek se
öz say gı dü şük lü ğü ne bağ lı aşa ğı lık komp lek si nin ruh sal
ça tış ma la rı tah rik et ti ği, mut suz luk, hu zur suz luk ve dep-
res yon gi bi duy gu la nım la rı bes le di ği, hat ta in ti har te şeb-
büs le ri ni te tik le di ği gö rül mek te dir (% 15.15; f= 5).
Esa sen iç le rin de ki boş lu ğu dol du ra ma yan, ha ya ta an lam
bu la ma yan, öz say gı sı dü şük olan, mut suz luk ve hu zur -
suz luk ya şa yan, hat ta dep res yo na gi re rek in ti har te şeb -
bü sü ya pan bu bi rey ler Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ten ön ce bir
dö nem al kol ve uyuş tu ru cu kul lan ma ya, da ha sı ta ma men
haz za da ya lı bir ya şam fel se fe si ni be nim se ye rek ka yıt sız
şart sız cin sel lik ya şa ma ya baş la mış lar dır (%21.21; f= 7).

Bu nok ta da dik kat çe ken hu sus lar dan bi ri si de din
de ğiş ti ren le rin % 39.39’unun (f= 13) sev gi ve gü ven(lik)
ih ti ya cı ile mo ti ve bir hal de bu lun ma la rı dır..  Ka na a ti -
miz ce bu du rum; ön ce lik le ebe veyn le ri nin on la ra ben-
lik le ri ni ku şa ta cak sı cak bir sev gi ve il gi
gös ter me me sin den kay nak lan mak ta dır. Bu nun la bir lik -
te ya şa nan sos yal çev re nin ar zu la nan ve bek le nen dü-
zey de ken di le ri ne em ni yet ve gü ven(lik) his si
sun(a)ma ma sı da sü re ci bes le yen fak tör ler ara sın da dır.
Esa sen on la rın din ile hu zur ara yı şı içe ri sin de ol ma la rı,
bu bağ lam da mev cut inanç la rı nı (İslam ’ı) öğ ren me ye ve
ya şa ma ya ça lış ma la rı ya da Hı ris ti yan lı ğı araş tır ma la rı,
ken di le ri ne sev gi ve gü ven do lu bir dün ya kur mak ve
ora da ya şa mak is te me le ri nin do ğal bir yan sı ma sı dır. Zi -
ra din de ğiş tir me den ön ce İslam ’ın, di ğer din le rin, bu
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TABLO 6: Hıristiyanlığa geçiş yapanların ruhsal durumları.

Ruhsal Durum, Tatminsizlikler ve Arayışlar F= 33 %
1 Hayatı sorgulama, boşluk ve anlamsızlık duygusu 22 66.67

2 Öz saygı düşüklüğü ve aşağılık kompleksi 3 9.09

3 Ruhsal çatışma, mutsuzluk, intihar teşebbüsü ve depresyon 5 15.15

4 Dönüşten önce hayatlarında bir dönem kötü alışkanlıkları olanlar 7 21.21

5 Sevgi ve güven ihtiyacı 13 39.39

6 Sevginin başarıya dayalı olduğu düşüncesi 2 6.06



ara da özel lik le Hı ris ti yan lı ğın araş tı rıl ma sı bi rey sel kur-
tu lu şun din de aran dı ğı nı or ta ya koy mak ta dır. Bu nun da
öte sin de on la rın iç ki, uyuş tu ru cu ve sı nır sız cin sel lik gi -
bi haz za da ya lı bir ya şa mı ter cih et me le ri, sev gi ve gü ven
ih ti yaç la rı nı bir tür lü kar şı la ya ma ma la rın dan kay nak la -
nan al ter na tif ara yış lar ola rak de ğer len di ri le bi lir.

Özel lik le sev gi nin ba şa rı ya bağ lı ol du ğu na ina nan -
lar, ya şa dık la rı en kü çük ba şa rı sız lık lar da ya da ken di le -
ri ni ba şa rı sız ola rak al gı la dık la rın da ebe veyn le ri nin
sev gi si ni kay bet tik le ri ni dü şün mek te dir ler (% 6.06; f=
2). An la şıl dı ğı ka da rıy la, kı rıl gan bir ki şi lik ya pı sı oluş-
tu ran bu du rum, ki şi yi ge rek ebe vey niy le ge rek se sos yal
çev re siy le so run lar ya şa ma ya gö tür mek te dir. An lam sız -
lık ve boş luk duy gu la rı nı da tah rik ede bi le cek olan bu
ruh sal hal, bi re yi sev gi ve gü ven te ma sı nın iş len di ği grup
ve olu şum la ra yön len di re bi lir.

Ya pı lan araş tır ma la ra gö re; ka la ba lık için de yal nız -
lık çek mek, amaç sız lık ve an lam sız lık için de bo ca la mak,
yo ğun stres al tın da kal mak, kay gı bo zuk lu ğu ve dep res -
yon ya şa mak, umut suz luk kıs ka cın da bo ğul mak, ni ha -
yet ya şa nan psi şik acı ya son ve re bil mek için in ti har
et mek mo dern dün ya nın ya da mo der ni te nin in san lı ğa
sun du ğu bu na lım lar dır (Ya pı cı, 2007). İnsan, ha ya tı na
bir an lam, he def ve ga ye ara yan bir var lık ol du ğu için
ek zis tan si yel kay gı la rı na çö züm bul mak is ter. Bu se bep -
le o, ya şa dı ğı var oluş sal boş lu ğu ge çi ci-maddî an lam lar -
la gi der me ye ça ba la ya bi le ce ği gi bi dinî ve ma nevî
an lam lar la dol dur ma ya da ça lı şa bi lir (Frankl, 1988). Bu
sü reç bi re yi hem din den uzak laş ma ya, hem din dar laş -
ma ya, hem de din de ğiş tir me ye gö tü re bi lir. Ge çi ci an-
lam la rın ver di ği hu zur kısmî ka la ca ğı ve bun lar asıl
ek zis tan si yel kay gı la ra ce vap ve re me ye ce ği için, ki şi ne
ka dar haz za da ya lı bir ya şam sü rür se sür sün, gü nün bi-
rin de di ne ve ma ne vi ya ta dö nüş ara yı şı içi ne gi re bi lir.
Bu sü reç te din içi din dar laş ma da, bir baş ka di ne ge çiş
ça ba la rı da vu ku bu la bi lir. Eğer ki şi, için de ya şa dı ğı top-
lu mun dinî inanç la rı nı, ma nevî ha va sı nı ve grup kim li -
ği ni ye ter siz gö rür se din de ğiş tir me si da ha ko lay bir hal
ala bi lir. Ni te kim ge rek öy kü le rin ana li zin den el de et ti -
ği miz bul gu lar, ge rek se Al bay rak (2005) ve Se vinç ’in
(2006) yap tı ğı tes pit ler ilan et mek te dir ki, ya şa nan an-

lam sız lık ve boş luk his si Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ön ce si ara-
yış la rı baş la tan te mel fak tör ler ara sın da dır.

Tab lo 7’de ki ve ri ler üze rin den ko nu şa cak olur sak,
Hı ris ti yan lı ğa ge çi şi hız lan dı ran sos yo-psi ko lo jik et ken -
le rin ba şın da % 90.91 (f= 30) ile sos yo-kül tü rel çev re nin
ve ar ka daş gru bu nun de ğiş me si gel mek te dir. Hı ris ti yan -
laş ma öy kü le ri in ce len di ği za man açık ça gö rül mek te dir
ki, söz ko nu su çev re de ği şi mi ba zen ya vaş ya vaş ba zen
de ol duk ça hız lı bir şekil de ger çek leş mek te dir. Hı ris ti -
yan lar la, özel lik le mis yo ner ler le et ki le şi mi hız lan dı ran
bu sü reç dinî-sos yal kim li ğiy le öz deş leş me si za yıf olan-
lar da ve di nin et ki si ni üzer le rin de pek faz la his set me -
yen ler de Hı ris ti yan lı ğı ka bu lü ko lay laş tı rı cı bir fak tör
ola rak or ta ya çık mak ta dır. Bu da Hı ris ti yan lı ğa ge çiş le -
rin sa de ce öz nel ara yış lar ve araş tır ma lar la ger çek leş me -
di ği, sos yo-kül tü rel çev re de ği şi mi nin bu hu sus ta et kin
bir şekil de dev re ye gir di ği an la mı na gel mek te dir. Eş le rin
bir bi ri ni et ki le me si de bu kap sam da de ğer len di ri le bi lir.
Esa sen din de ğiş tir me ler de önem li bir mo tif olan bu du -
rum, bu ra da da kar şı mı za çık mak ta ve Hı ris ti yan lı ğa ge -
çiş ya pan la rın % 12.12’sin de (f= 4) eş le rin kar şı lık lı
ola rak bir bir le ri ni et ki le di ği gö rül mek te dir. Da ha sı, Hı-
ris ti yan laş ma öy kü le rin de açık ça iz len mek te dir ki, eş le -
rin bir bir le ri ni et ki le me si sos yo-kül tü rel çev re ve
ar ka daş gru bu nun de ğiş me siy le ta mam lan mak ta dır. Hö-
ke lek li ve Ça yır ’ın (2006) ça lış ma sın da aşk ve ev li lik ten
do la yı din de ğiş ti ren le rin ora nı % 16 çık mış tır. Özel lik -
le Müs lü man kim li ğiy le öz deş leş me si za yıf olan ve di nin
gün lük ha ya ta ve be şerî iliş ki le re et ki si ni pek his set me -
yen kız lar fark lı din ler den er kek ler le ev le ne bil mek te -
dir ler. Er kek ler için gay ri müs lim bir kız la ev len mek dinî
bir sa kın ca içer me mek le bir lik te din dar ai le ler de bu tür
ev li lik le re pek rağ bet edil me mek te dir. Yi ne de, Müs lü -
man er kek le rin gay ri müs lim kız lar la ev len me ora nı nın
Müs lü man kız la rın gay ri müs lim er kek ler le ev len me ora-
nın dan da ha yük sek ol du ğu nu gün lük ha yat içe ri sin de
göz lem le mek müm kün dür. An cak asıl sı kın tı ev len dik -
ten son ra eş ler den bi ri si din de ğiş tir di ği za man or ta ya
çık mak ta dır. Bu nok ta da di ğer eşin bu nu na sıl al gı la dı ğı
ve an lam lan dır dı ğı da ha önem li bir ha le gel mek te dir. Zi -
ra eş ler den bi ri nin din de ğiş ti rip Hı ris ti yan ol ma sı nın di-
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TABLO 7: Hıristiyanlığa geçişi hızlandıran sosyo-psikolojik etkenler.

Sosyo-Psikolojik Etkenler F= 33 %
1 Sosyo-kültürel çevrenin ve arkadaş grubunun değişmesi 30 90.91

2 Eşlerin birbirini etkilemesi 4 12.12

3 Yurt içi /yurt dışı göç ve adaptasyon sorunu 7 21.21

4 Maddi sıkıntılar ve iş kaygısı 2 6.06

5 Ekonomik imkânlar elde etme ve yurt dışına gitme arzusu 2 6.06



ğe ri ta ra fın dan do ğal kar şı la nıp kar şı lan ma ma sı, on la rın
bir bir le ri ne kar şı na sıl bir ta vır ta kı na ca ğı nın be lir len -
me sin de ol duk ça et ki li dir. Özel lik le mev cut dinî kim lik -
le öz deş leş me si çok za yıf olan ve ha yat la rın da di ne pek
yer ayır ma yan eş ler ara sın da kar şı lık lı sev gi de vam edi-
yor sa ve on lar ai le nin ve ço cuk la rı nın ge le ce ği ne yö ne -
lik kay gı lar ta şı yor lar sa din de ğiş tir me ye pek faz la di renç
gös ter me ye bi lir ler. 

Hı ris ti yan lı ğa ge çi şi hız lan dı ran fak tör ler den bi ri si
de yurt içi ve yurt dı şı göç ve bu na bağ lı ola rak te za hür
eden uyum-uyum suz luk sü re ci nin san cı la rı dır. İnce le nen
öy kü le rin % 21.21’in de (f= 7) bu du rum ra hat lık la fark
edi le bil mek te dir. Kuş ku suz göç ha di se si bi rey ler için ruh-
sal ve sos yal an lam da bir den ge siz lik ha li ya rat mak ta dır.
İnsan psi ko lo jik ola rak ye ni den den ge si ni kur ma yı ar zu -
la mak ta, bu yön de ça ba sarf et mek te, an cak bun da ba zen
ba şa rı lı olur ken ba zen de ba şa rı sız ola bil mek te dir. Özel-
lik le dinî kim li ği ile bü tün leş me dü ze yi za yıf olan lar, göç
ile bir lik te ya şa dık la rı den ge siz lik ha lin den kur tul mak ve
ye ni bir den ge oluş tu ra bil mek için al ter na tif ara yış la ra
gi ri şe bi lir ler. Ay rı ca göç ne ti ce sin de çı kan ye ni fır sat lar
ve imkânlar da bu sü re cin hız lı ya da ya vaş bir se yir iz le -
me si ne des tek sağ la ya bi lir. Her ha lü kar da dinî kim li ğiy -
le ye te ri ka dar öz deş le şe me yen ve dinî-sos yal
çev re le rin den ye ter li des te ği gör me yen ler göç so ru nuy la
kar şı kar şı ya kal dık la rın da ye ni bir sos yal gru ba ka tıl ma -
ya da ha el ve riş li ha le ge le bi lir ler. Bu ra da da ben zer bir
du rum gö rül mek te ve göç ile or ta ya çı kan den ge siz lik du-
ru mun da Hı ris ti yan lık, mev cut dinî kim li ği ile öz deş leş -
me si za yıf olan göç men le rin den ge ara yı şı na ce vap ve ren
bir inanç sis te mi ola rak ka bul gö re bil mek te dir. Göç ha di-
se si kır sal dan ken te, bir kent ten bir baş ka ken te ya da bir
ül ke den bir baş ka ül ke ye ger çek le şe bi lir. Kuş ku suz yurt
dı şı göç le rin bi rey le ri et ki le me si hem muh te va hem de
şid det açı sın dan da ha fark lı dır. An cak is ter yurt içi is ter
yurt dı şı ol sun göç men de olu şan den ge siz lik ha li ve den -
ge ara yı şın da ben zer psi ko lo jik sü reç ler ya şan mak ta dır.
Bu an lam da Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ha di se le ri nin he men ta-
ma mı nın şehir de ger çek leş me si ol duk ça dik kat çe ki ci dir
(Ata lay, 2005; Se vinç, 2006).  Bu nu iki se bep le iza ha ça-
lış mak müm kün dür: Bi rin ci si, şehir ha ya tın da or ga nik
da ya nış ma nın azal ma sı, sı cak kom şu luk iliş ki le ri nin git-
tik çe kay bol ma sı ve ai le ha ya tı nın ağır bir sar sın tı ge çir -
me si, bi re yi hem iç sel (ma nevî) hem de dış sal
(sos yo-kül tü rel) des te ği ni kay bet me ris kiy le kar şı kar şı -
ya bı rak mak ta dır. Bu da onun fark lı dinî ara yış la ra ve or-
ga ni zas yon la ra yön len me si ne se bep ola bil mek te dir.
İkin ci si, şehir li nü fu sun ar tı şın da kır sal dan ken te göç ler
önem li bir fak tör dür. An cak göç, bir yan dan ge le nek ile
mo der ni te ara sın da sı kış mış lık du ru mu oluş tu rur ken bir

yan dan da bi re yi psi ko-sos yal açı dan den ge siz ve kı rıl gan
bir ha le ge tir mek te dir. Eğer ki şi ço cuk luk yıl la rın dan iti-
ba ren dinî açı dan sağ lık lı bir sos yal leş me ya şa ma mış sa,
özel lik le er gen lik yıl la rın da ya şa dı ğı dinî kriz le ri sağ lık -
lı bir bi çim de çö züm le ye me miş se Müs lü man kim li ği ne
kar şı ye ter li has sa si ye ti gös ter me ye bi lir. Bu nun la bir lik -
te ki şi, bir de için de ki ma ne vi boş luk tan ra hat sız sa bu du-
rum da -ko lay laş tı rı cı ve sü re ci hız lan dı rı cı baş ka
se bep le rin de dev re ye gir me siy le- din de ğiş tir me yi de ne -
ye bi lir.

Hı ris ti yan lı ğa ge çi şi ko lay laş tı ran fak tör ler den bi ri -
si de ge rek bi rey sel ge rek se ulu sal dü zey de ya şa nan eko-
no mik kriz ler ve maddî sı kın tı la ra bağ lı ya şa nan iş siz lik
ve iş bu la bil me kay gı sı dır (% 6.06; f= 2). Eko no mik sı-
kın tı çe ken ler ya şa dık la rı yok sun luk ve yok sul lu ğa din
ile an lam ara ma ve bul ma eği li min de dir ler. An cak bir
kı sım in san lar “Ni çin Ben?” di ye rek olum suz ba şa çık ma
stra te ji le ri kul la na rak din den uzak la şa bi lir ler. Bu tür sı-
kın tı lı an lar inan ca sı kı ca bağ la nıl dı ğı ya da inan cın cid -
di bi çim de sor gu lan dı ğı za man lar dır. Maddî sı kın tı la ra
bağ lı ge ri lim du rum la rın da özel lik le Al lah ’ı ce za lan dı rı -
cı ve bir tür lü mem nun ol ma yan, Hz. İsa’ yı ise se ven ve
mer ha met li ola rak al gı la ma du ru mu dinî kim li ğiy le bü-
tün leş me dü ze yi za yıf ve di ne il gi siz olan la rın Hı ris ti -
yan laş ma sü reç le ri ni hız lan dı rı cı bir fak tör ola rak
kar şı mı za çık mak ta dır. Esa sen bu tür ki şi ler, ge rek öz -
nel ge rek se nes nel an lam da ya şa dık la rı yok sun luk ve
maddî bu na lım dan kur tu la bil mek için yurt dı şı na git me,
ora da ye ni bir iş edin me, ye ni bir ha yat ku ra bil me, böy-
le ce çe şit li eko no mik imkânlar el de ede bil me ar zu suy la
Hı ris ti yan lar la (mis yo ner ler le) te ma sa ge çe bi lir ler. Be-
lir li mak sat lar la, ye ni ve fark lı bir sos yo-kül tü rel çev re -
ye açıl ma nın alt ya pı sı nı ha zır la yan bu du rum
Hı ris ti yan lı ğa ge çi şi ko lay laş tır mak ta dır. Baş ka bir de-
yiş le di ne il gi siz bir ha yat ya şa yan, ruh sal sı kın tı la rı olan
ve dinî kim lik le ri nin ken di le ri ne sun du ğu öz say gı dan
mem nun ol ma yan lar da ha zi ya de prag ma tik ge rek çe ler -
le Hı ris ti yan lı ğa olum lu bak ma ya, ne ti ce de mev cut
inanç la rın dan vaz ge çe rek ye ni bir inan cı ka bu le ha zır
ha le gel mek te dir ler. Baş ka ça lış ma lar da hem ge nel an-
lam da ai le nin hem de bi rey sel açı dan fer din ge lir dü ze -
yi nin din de ğiş tir me ler de et ki li ol du ğu tes pit edil miş tir.
Se vinç (2006: 205) din de ğiş ti ren le rin eko no mik du rum-
la rı nın üst se vi ye de ol ma dı ğı nı ifa de et mek te dir. Hö ke -
lek li ve Ça yır (2006: 22-23) yap tık la rı araş tır ma da, din
de ğiş ti ren le rin ai le iti ba riy le % 60’ı nın “dü şü k”; %
15’inin ise “or ta ” ge lir dü ze yi ne sa hip ol duk la rı nı söy le -
mek te dir ler. Bu nun la bir lik te söz ko nu su iki araş tır ma -
cı ge lir dü ze yi “yük se k” (%12) ve “çok yük se k” (%16)
olan la rın da din de ğiş tir dik le ri ni bul muş lar dır. On la ra
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gö re bu du rum ru hi ve ma ne vi tat min siz le ri nin be ra be -
rin de ge tir di ği ara yış lar dan kay nak lan mak ta dır. Al bay -
rak (2005: 383) Ada na’ da Pro tes tan la şan bi rey ler le
ger çek leş tir di ği mü la kat lar ne ti ce sin de, “din de ğiş tir me -
le rin tek de ğil, ama bi rin ci se be bi nin eko no mik ge rek -
çe ler ol du ğu nu, din de ğiş ti ren le rin bü yük ço ğun lu ğu nun
iş siz, iş ten atı lan ve iş ara yan yok sul in san lar dan oluş tu -
ğu nu ” be lirt mek te dir. Bu nun la bir lik te o, din de ğiş ti -
ren ler ara sın da eko no mik du ru mu “iyi ” ve “yük se k”
ka bul edi le bi le cek ki şi le rin -özel lik le Arap Ale vi le ri -
nin- ol du ğu nu da ifa de et mek te dir. Bu ra da ise eko no mik
fark lı lık lar dan zi ya de et nik ve mez hebî fark lı lık la rın gü-
dü le di ği baş ka fak tör ler ön pla na çık mak ta dır. 

Tab lo 8’de Hı ris ti yan lık la te ma sa geç me bi çim le ri -
ne ait ve ri ler bu lun mak ta dır. Bu na gö re; din de ğiş ti ren -
le rin % 27.27’si (f= 9) in ter net üze rin den, % 27.27’si (f=
9) ar ka daş va sı ta sıy la, %18.18’i ga ze te ve ya der gi ler den
edin di ği ad res ten İncil ta lep ede rek, %3.03’ü (f= 1) te sa -
dü fen bir Hı ris ti yan’ la ta nı şa rak, %3.03’ü (f= 1) ya ban cı
dil öğ ret me ni ara cı lı ğıy la, %12.12’si (f= 4) te sa dü fen ya
da me rak la ki li se ye ve ya Pav los Kül tür Mer ke zi’ ne gi de -
rek, ni ha yet %18.18’i (f= 6) ise te sa dü fen ve ya is te ye rek
bir İncil edin mek su re tiy le Hı ris ti yan lık la ve Hı ris ti -
yan lar la ilk te mas la rı nı kur muş lar dır8. Ger çi din de ğiş ti -
ren le rin ba zı la rın da, söz ko nu su te mas şekil le rin den bir
ka çı nın bir lik te gö rül dü ğü du rum lar da var dır. Me se la,
ga ze te ila nıy la İncil is te yen bir ki şi ay nı za man da ar ka -
da şı nın kı la vuz lu ğu ile Hı ris ti yan lar la ta nı şa bil mek te ya
da ya ban cı dil öğ ret me ni va sı ta sıy la yön len di ri len bi ri si
mis yo ner ler le te ma sa geç mek te ve İncil edin mek te dir.
Ke za te sa dü fen edin di ği in ci li oku duk tan son ra is te ye -
rek ki li se ye gi den ve ya te sa dü fen ki li se ye git tik ten son -
ra İncil edi ne rek oku yan lar da mev cut tur. Ay rı ca şu ya

da bu şekil de edin di ği İnci li oku duk tan son ra in ter net te
Hı ris ti yan lık tar tış ma sı ya pan la ra rast lan dı ğı gi bi, ilk de -
fa in ter net te kar şı laş tı ğı Hı ris ti yan lar la son ra dan te mas
ku ra rak İncil edi nen le re de rast lan mak ta dır. Bu şu an la -
ma gel mek te dir: Hı ris ti yan lık la te mas sa de ce tek tip ve
bel li usul ler le ol ma mak ta, bu nun da öte sin de bu te mas
şekil le rin den bir ka çı bir bi ri ne ya kın ya da uzak za man
ara lı ğın da (eş za man lı ola rak ya da de ğil) dev re ye gi re rek
bi re yin Hı ris ti yan laş ma sü re ci ni baş lat mak ta dır. Baş ka
bir de yiş le çe şit li ve si le ler le ku ru lan ilk di ya log dan son -
ra mis yo ner ler le ya kın te ma sa ge çil mek te dir. Özel lik le
İslam ’a ve Müs lü man kim li ği ne kar şı il gi siz olan lar, mis-
yo ner ler le kur duk la rı tek yön lü ile ti şim so nu cun da,
inanç ala nın da de ği şim ya şa ma ya ve ye ni inan cı be nim -
se me ye ha zır ha le gel mek te dir ler. Bu ra da üze rin de du-
rul ma sı ge re ken hu sus lar dan bi ri si de şudur: Ya şa dık la rı
çe şit li sos yo-psi ko lo jik ve eko no mik prob lem le rin üs te -
sin den ge le bil mek için çe şit li ara yış la ra gi ri şen ler, mis-
yo ner ler le yüz yü ze te mas kur duk la rı za man da ha ko lay
ik na ola bil mek te dir (Ça yır, 2005: 285-286). Çün kü ile-
ti şim yüz yü ze ol du ğu za man sos yal et ki yi ar tı rı cı bir gü -
ce sa hip tir (Ka ğıt çı ba şı, 1999: 81-83). Hö ke lek li’ nin de
(2004: 434-435) be lirt ti ği gi bi, genç le re, duy gu ve dü şün-
ce le ri et ki le yi ci ni te lik te il ti fat do lu söz ler le sev gi ve il -
gi gös te ril me si, çe şit li va at le rin ya nı sı ra yal nız lık,
ça re siz lik ve suç lu luk his le ri nin ön pla na çı ka rıl ma sı, ne-
ti ce de gü nah lar dan arın ma ve mut lu ol ma ya atıf ya pıl -
ma sı, dinî ve millî has sa si yet le ri za yıf olan la rı
et ki le mek te dir. Baş ka bir de yiş le, psi ko-sos yal ih ti yaç la -
rın kar şı lan ma sı na yö ne lik ta vır ve dav ra nış lar dinî ve
millî kim li ğiy le öz deş leş me dü zey le ri dü şük olan la rı ik -
na ede bil me de be lir gin bir et ki ye sa hip tir.

Öy kü ler ana liz edil di ği za man mis yo ner le rin ça lış -
ma bi çim le ri de açık bir şekil de or ta ya çık mak ta dır. Bu -
na gö re ga ze te ve der gi ler de “Hiç İncil oku du nuz mu?”
şek lin de ve ri len ilan lar ve İncil ta lep et me ad res le ri mis-
yo ner le rin kla sik usul le ri ara sın da dır. Yol da yü rür ken
bir mis yo ner le kar şı laş ma ve ko nuş ma, mis yo ner le rin
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8 Hı ris ti yan lık la, do la yı sıy la mis yo ner ler le ilk kez na sıl te mas ku rul du ğu me-
se le si ge rek am pi rik ge rek se te o rik baş ka ça lış ma lar da ele alın mış tır. Ko-
nuy la il gi li ola rak Hö ke lek li ve Ça yır (2006), Se vinç (2006), Kı lıç (2005) ve
Gün düz ’e (2004, 2005) ba kı la bi lir.

TABLO 8: Hıristiyanlıkla ve hıristiyanlarla temasa geçme.

Temas Şekilleri F= 33 %
1 İnternet vasıtasıyla 9 27.27

2 Arkadaş vasıtasıyla 9 27.27

3 Gazete veya dergilerden edindiği adres vasıtasıyla İncil talep etme 6 18.18

4 Tesadüfen bir Hıristiyan ile tanışma 1 3.03

5 Yabancı dil öğretmeni vasıtasıyla 1 3.03

6 Tesadüfen ya da merakla kiliseye gidiş 4 12.12

7 Tesadüfen ya da İsteyerek bir İncil edinme 6 18.18

8 Yüksek öğretimde aldığı derslerin bir gereği olarak kitabı mukaddesle tanışma 1 3.03



Hı ris ti yan lık la il gi li bro şür ve ya İncil da ğıt ma sı vs. de
yi ne bi li nen mis yo ner lik şekil le ri içe ri sin de yer al mak -
ta dır. Te sa dü fen ya da is te ye rek ki li se ye gi den le re ya kın
il gi gös te ril me si ve on lar la sı cak bir di ya log ku rul ma sı
da bu kap sam da de ğer len di ri le bi lir. An cak in ter net te,
özel lik le chat/soh bet oda la rı va sı ta sıy la ku ru lan te mas
ve ile ti şim, mis yo ner le rin tek no lo ji den zi ya de siy le fay-
da lan dık la rı da ha mo dern yön tem ler ola rak kar şı mı za
çık mak ta dır. Bu ara da yük sek öğ re tim de al dı ğı ders le rin
bir ge re ği ola rak ki ta bı mu kad des le, do la yı sıy la İncil’ le
ilk kez ta nış ma fır sa tı bu lan la ra da (% 3.03; f= 1) rast lan-
mak ta dır. Bu ki şi da ha son ra mis yo ner ler le te mas kur-
mak ta ve de ği şen sos yal çev re siy le bir lik te
Hı ris ti yan laş ma ya baş la mak ta dır lar. Di ne il gi si ve dinî
kim lik le bü tün leş me dü ze yi za yıf bir gö rün tü çi zen bu
ki şi Ale vi ol du ğu nu söy le mek te dir.

Yi ne, öy kü ler den an la şıl dı ğı ka da rıy la, din de ğiş -
tir me sü re ci ne gir me den ön ce, Hı ris ti yan lık ve Hı ris ti -
yan lar ge nel de olum lu al gı la mak ta dır. Esa sen
Hı ris ti yan lı ğa ba kı şı po zi tif olan la rın Hı ris ti yan lar la te -
mas kur ma is te ğiy le ha re ket et me si do ğal sa yı la bi lir. Bu-
nun la bir lik te, dinî-sos yal kı yas la ma or ta mın da eğer
öte ki grup ya da grup lar, olum suz al gı lan(a)mı yor sa, bi-
rey le rin iç grup la öz deş leş me dü zey le ri nin za yıf ol du ğu
söy le ne bi lir. Da ha sı dinî kim li ği bes le yen et no san trik
duy gu la rın kö rel me si söz ko nu su dur. Bu ise, di ğer grup-
la rın “öte ki ” ola rak al gı lan ma bi çi mi nin bu har laş tı ğı,
dinî kim lik hat la rın da ki ayı rı cı va sıf la rın göz ar dı edil-
me ye baş lan dı ğı an la mı na gel mek te dir. Esa sen bu ra da da
böy le bir du rum la kar şı la şıl dı ğı nı söy le mek müm kün -
dür. Baş ka bir de yiş le di ğer dinî grup ya da grup la ra kar -
şı olum lu bir ba kış açı sı na sa hip ol mak, bu se bep le on la rı
da ha ya kın dan ta nı ma ar zu su içe ri sin de bu lun mak, öte -
ki grup la ra ge çi şin imkân ve şart la rı nı araş tır ma sü re ci -
ni te tik le ye bi lir.

Sa yı la rı az ol mak la bir lik te, din de ğiş tir me den ön -
ce Hı ris ti yan lı ğı ve Hı ris ti yan la rı olum suz al gı la yan lar
da mev cut tur. Ba zen ge rek çe li ba zen de ge rek çe siz ola-
rak dil len di ri len bu al gı la ma, on la rın ilk plan da Müs lü -
man kim li ğin den kıs men mem nun ol duk la rı şek lin de
de ğer len di ri le bi lir. Haç lı se fer le ri, en gi zis yon lar, em per-
ya lizm ve Hz. İsa’ nın Tan rı ya da Tan rı’ nın bi ri cik oğ lu
ol du ğu inan cı Hı ris ti yan lı ğa olum suz ba kı şı bes le yen
fak tör ler ara sın da dır. An cak bu olum suz yak la şım Hı ris -
ti yan lar la te mas ku rul ma ya ve on la rı ta nı ma ya baş la dık -
tan son ra ba zen hız lı ca, ba zen de ya vaş ya vaş
de ğiş mek te dir. İş te bu sü reç za ten İslam Di ni ne il gi si za -
yıf, dinî bil gi si ye ter siz, dinî kim li ğiy le öz deş leş me si so-
run lu olan la rı ye ni dinî ara yış la ra sevk et mek te dir. Baş ka

tür lü söy ler sek; a) iç sel ara yış lar, ruh sal bu na lım lar ve
ya şa nan suç lu luk duy gu la rı, b) sos yal çev re ve ar ka daş
grup la rın da mey da na ge len de ği şim ler, c) al gı, yar gı ve
de ğer len dir me le re re fe rans oluş tu ra cak ye ni bil gi kay-
nak la rı nın edi nil me si, dinî kim lik le riy le öz deş leş me dü-
zey le ri za yıf ve kı rıl gan olan la rın olum suz Hı ris ti yan lık
al gı la rı nı olum lu ya doğ ru dö nüş tür mek te dir.

Mis yo ner le ri de şif re et mek, İncil’ de ki ha ta la rı gös-
ter mek, ona ina nan lar la alay et mek için Hı ris ti yan lar la
te ma sa ge çen le re de rast lan mak ta dır. Bun la rın da ilk
plan da, dinî sos yal kim lik le riy le öz deş leş me dü zey le ri -
nin yük sek ol du ğu dü şü nü le bi lir. An cak on la rın dinî bil -
gi ek sik lik le ri ve İslamî ya şan tı ya pek faz la il gi
gös ter me me le ri, Müs lü man kim li ği nin bi liş sel, duy gu sal
ve dav ra nış sal te mel le ri nin sağ lam bir ya pı ve muh te va
ka zan ma sı nı en gel le miş gi bi gö rün mek te dir. Bu nun la
bir lik te, psi ko lo jik ve sos yal psi ko lo jik et ken ler de dev-
re ye gi rin ce İncil’ de ki ha ta la rı gös ter mek ve ade ta; “Siz
bu na na sıl ina nır sı nız?” tar zın da alay lı bir yak la şım la Hı-
ris ti yan la rı sı kış tır mak is te dik ler ken, so nuç ta Hı ris ti -
yan lı ğı be nim se miş ler dir. Bu ra da mis yo ner le rin,
ken di le riy le te mas ge çen le ri, Kur ’an ’ın İncil ’e ba kı şıy la
et ki le me ye ça lış tık la rı, ne ti ce de “İn cil ’i onay la yan Kur -
’an ’ın da ha son ra onu tah rif edil miş gi bi gös te re rek te-
za da düş tü ğü ” fik ri ni iş le ye rek ik na et tik le ri
gö rül mek te dir. Kuş ku suz bir di ne içe ri den ve ya dı şa rı -
dan ba kış onu an la ma ve an lam lan dır ma da son de re ce
önem li dir. İç gru bun ver di ği kim lik le ya pı lan de ğer len -
dir me ler et no san trik bir ka rak ter arz et ti ği için öte ki
grup la rı dış la yı cı dır. Dinî-sos yal kim li ğin tek ba şı na
oluş ma dı ğı, onun mut la ka fark lı kim lik le re gö re ta nım -
lan dı ğı (Taj fel, 1972;Tur ner, 1979; Ya pı cı, 2004; 2006)
ön gö rü sün den ha re ket edi le cek olur sa, bu du ru mu do -
ğal kar şı la mak ge re kir. An cak iç grup kim li ği nin dış grup
kim lik le ri ne gö re ta nım lan ma sı ve sı nır la rı nın bu na gö -
re be lir len me si iç grup öz deş leş me si azal dı ğı za man kay-
bol ma ya baş la ya bi lir (Desc hamps & De vos, 1999;
Lo ren zi-Ci ol di & Do i se, 1994; Taj fel & Tur ner, 1986;
Yzerbyt & Schad ron, 1996). Esa sen iç dinî gru bun inanç,
iba det ve ah lak açı sın dan ken di ni de ğer len dir me sü re ci
duy gu sal, bil gi sel ve dav ra nış sal açı dan kuv vet li de ğil se
ya da bun lar dan bi ri si be lir gin bir şekil de za yıf lık gös te -
ri yor sa, da ha sı mev cut inanç ve uy gu la ma la ra yö ne lik
dış sal en for mas yon tek yön lü ve bas kın bir şekil de ge li -
yor sa, bu du rum da bi liş sel bir çe liş ki ya şan ma sı ve bu -
nun çö zü mü için ye ni ara yış la rın dev re ye gir me si
ka çı nıl maz dır.

Tab lo 9’da ki ve ri le re gö re Hı ris ti yan lı ğı ter cih
eden le rin % 72.73’ü (f= 24) ya ge nel an lam da İncil’ den
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ya da ora da yer alan ba zı ayet ler den et ki len miş tir. İncil’ -
de an la tıl dı ğı şek liy le Hz. İsa’ nın ki şi li ği, çek ti ği çi le ler,
İnsan lı ğı kur tar mak için onun ken di si ni fe da et me si, sü-
rek li umut ve ya şam üze rin de ya pı lan vur gu lar, in san la -
rın ırk, dil ve cin si yet ayır mak sı zın de ğer len dir me si vb.
hu sus lar Hı ris ti yan lı ğı araş tır ma sü re ci ne gi ren bi rey le -
ri et ki le yen hu sus la rın ba şın da gel mek te dir. Öy kü ler den
an la şıl dı ğı ka da rıy la fark lı ki şi ler İncil’ de ki fark lı ayet-
ler den et ki le mek te dir ler. Bu nun la bir lik te; “Di le yin si ze
ve ri le cek, ara yın bu la cak sı nız. Ka pı yı ça lın, si ze açı la -
cak tır. Çün kü her di le yen alır, ara yan bu lur, ka pı ça la na
açı lır.” (Mat ta 7: 7-8; Lu ka 11: 9-10) aye ti Hı ris ti yan lı ğa
ge çiş sü re cin de da ha fark lı bir öne me sa hip tir. Zi ra ba zı-
la rı bu aye tin ken di le ri ne umut ve kur tu luş his si ver di -
ği ni, ba zı la rı arın ma ar zu la rı nı ha re ke te ge çir di ği ni,
ba zı la rı İncil ’i an la ma yı ve Hı ris ti yan lı ğı ka bu lü ko lay -
laş tır dı ğı nı söy ler ken, ba zı la rı da söz ko nu su aye tin du a-
la rı nın kar şı lık sız kal ma ya ca ğı inan cı nı kuv vet len dir di ği ni
ifa de et mek te dir. Ben zer muh te va ya sa hip ayet ler Kur -
’an’ da da ol du ğu hal de (bk. K. 2/186; 39/53; 40/60), on-
la rın İncil’ de ki ayet ler den et ki len me si İslamî bil gi
dü zey le ri nin za yıf lı ğıy la ve mev cut dinî kim lik le riy le
öz deş leş me dü zey le ri nin ye ter siz li ğiy le iliş ki len di ri le bi -
lir. Bu nun da öte sin de din de ğiş tir me sü re ci ne gi ren le rin
ruh sal ya pı la rı na uy gun İncil ayet le rin den et ki len me ye
baş la dı ğı gö rül mek te dir. Esa sen al gı da se çi ci lik de ni len
ha di se dev re ye gir di ği için be lir li ayet ler da ha çok dik-
kat çek mek te dir.

Ör nek le min % 60.61’i (f= 20) Hı ris ti yan lı ğın sev gi
üs tü ne ku ru lu ol ma sı ve Hı ris ti yan la rın ken di le ri ne sev -
gi ve şef kat le yak laş ma sın dan et ki len dik le ri ni be lirt -
mek te dir ler. Bu hu sus öy kü ler de ol duk ça be lir gin bir
şekil de ve sık lık la geç mek te dir. Hı ris ti yan lı ğın sev gi üs-
tü ne ku ru lu ol du ğu inan cı, özel lik le İncil ayet le riy le ve
Hz. İsa’ nın ya şa mıy la des tek len mek te dir. Da ha sı, sev gi
te ma sı nın sa de ce kut sal me tin ler de sak lı ka lan bir du -
rum ol ma dı ğı, biz zat Hı ris ti yan la rın in sanî iliş ki ler de
sev gi yi ön pla na çı kar dık la rı ısrar la söy len mek te dir.
Özel lik le mut suz bir ço cuk luk dö ne mi ya şa yan lar, oto-

ri ter bir ai le ya pı sı için de bü yü yen ler ya da par ça lan mış
bir ai le ya pı sı nın be ra be rin de ge tir di ği so run la rın al tın -
da ezi len ler, -is ter öz ol sun is ter üvey- ebe veyn le riy le
iliş ki le rin de ben lik le ri ör se le nen ler, bu se bep le sev gi ve
gü ven ih ti ya cı içe ri sin de olan lar, ya şa dık la rı dün ya nın
sev gi ve gü ven den yok sun ol du ğu nu dü şü nen ler, mut-
suz luk ve umut suz luk gi bi ruh sal den ge yi bo zan duy gu -
la nım lar la bo ğu şan lar, bu nun da öte sin de yo ğun
gü nahkârlık his sin den arın ma ar zu suy la mo ti ve bir hal -
de bu lu nan lar, Hı ris ti yan lı ğın sev gi üze ri ne ku ru lu ol-
du ğu dü şün ce sin den ve Hı ris ti yan la rın (bu ara da
mis yo ner le rin) ken di le ri ne müş fik bir eday la yak laş ma -
sın dan olum lu et ki len mek te dir ler. Baş ka ça lış ma lar da da
sev gi te ma sı nın Hı ris ti yan lı ğı ka bul sü re cin de ön ce lik li
bir et ki ye sa hip ol du ğu tes pit edil miş tir (Bk. Hö ke lek li &
Ça yır, 2006; Al bay rak, 2005; Ata lay, 2005; Se vinç, 2005)

Kur ta rı cı nın gü nah sız ol ma sı ge rek ti ği dü şün ce si ve
in san la rın gü nah la rın dan arın ma sı için kur ta rı cı nın ken-
di si ni fe da et ti ği inan cı da bi rey le ri et ki le yen fak tör ler
ara sın da dır (%12.12; f= 4). Bu dü şün ce ve inanç, özel lik -
le çe şit li gü nah la rı iş le dik le ri ni söy le yen ler ve ya şa dık -
la rı yo ğun piş man lık duy gu sun dan arın ma ar zu sun da
olan la ra ca zip gel mek te dir. Bel ki de on la rın İslam ’ı ya-
sak lar üs tü ne ku ru lu bir din, Al lah ’ı da sa de ce gü nahkâr-
la rı ce za lan dı rı cı ola rak al gı la ma la rı “kur ta rı cı nın
ken di si ni fe da et ti ği ” inan cı nı ra hat lık la be nim se ye bil -
me yi te min et mek te dir. Özel lik le yo ğun suç lu luk duy gu-
sun dan kur tul ma ar zu la rı Tan rı’ yı ade ta “gü nah ke çi si ”
ola rak de ğer len dir me le ri ne se bep ol muş ola bi lir. 

Tut ku, Amis tad vb. film ler ve Hı ris ti yan lı ğı an la -
tan gör sel ya yın lar dan (vi de o, CD vs.) et ki len me ha di se -
si ne de za man za man rast lan mak ta dır (%12.12; f= 4).
Yi ne bu ra da da Hz. İsa’ nın çek ti ği çi le ler ve onun in san -
lık için ken di ni fe da et ti ği dü şün ce si ön pla na çık mak ta -
dır. Mev cut di ni kim li ğiy le bü tün leş me dü ze yi za yıf olan
ve ara yış için de bu lu nan in san la rı et ki le yen bu du rum
hem film ve gör sel ya yın la rın bi rey le ri et ki le me gü cü nü
gös ter mek te, hem de mo dern tek no lo ji ve si ne ma nın
sun du ğu imkânlar la Hı ris ti yan lı ğın me saj la rı nın şaşır tı -
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TABLO 9: Hıristiyanlıktan etkilenme.

Etkileyen Faktörler F= 33 %
1 İncil’den okunan ayetler 24 72.73

2 Hıristiyanlığın sevgi üstüne kurulu olması ve Hıristiyanların sevgi ve şefkatle yaklaşmaları 20 60.61

3 İnsanların günahlarından arınması için kurtarıcının kendisini feda ettiği inancı 4 12.12

4 Görülen rüyalardan ve vizyonlar 9 27.27

5 İzlenen filmler (Tutku, Amistad vs.) ve görsel yayınlar 4 12.12

6 Kilisedeki ibadet şeklinden ve orada dinlenen ilahiler 3 9.09



cı ve yön len di ri ci bi çim de ile til di ği an la mı na gel mek te -
dir. Baş ka ça lış ma lar da da ge rek “Tut ku ” fil mi nin, ge rek -
se Hı ris ti yan lı ğı an la tan di ğer gör sel mal ze me le rin
in san lar üze rin de et ki li ol du ğu so nu cu na va rıl mış tır
(Şahin, 2005; Has, 2005).

Hı ris ti yan lık tan et ki len me ve bu di ni be nim se me
sü re cin de gö rü len rü ya lar ve viz yon lar önem li bir yer
tut mak ta dır (%27.27; f= 9). Ge nel lik le he nüz Hı ris ti -
yan lı ğı ka bu le tam ka rar ver me den ve ya ka rar ver me
aşa ma sın da ba zı sı kın tı lar ya şar ken Hz. İsa’ nın ya da Hı-
ris ti yan lık fi gü rü ağır ba san bir rü ya ya da viz yo nun gö-
rül me si de ği şim ve dö nü şüm sü re ci ni hız lan dı rı cı ya da
ta mam la yı cı bir fonk si yon üst len mek te dir. Hı ris ti yan lı -
ğa ge çiş ya pan la rın bir kıs mı söz ko nu su rü ya ve viz yon-
la rın ki şi sel so run la rı nın çö zü mü nü ve ra hat la ma yı
be ra be rin de ge tir di ği ni söy ler ken bir kıs mı da gör dük -
le rin den et ki le ne rek iç sel ra hat la ma ve hu zur bul duk la -
rı nı, böy le ce gö rü len rü ya ve viz yon la rın dinî ruh sal
ara yış la rı na kı la vuz luk et ti ği ni be lirt mek te dir ler. Al bay-
rak ’ın (2005) ça lış ma sın da da gö rü len rü ya ve viz yon la -
rın Hı ris ti yan laş ma sü re ci ni bes le di ği tes pit edil miş tir.

Hı ris ti yan lık tan bir baş ka et ki len me bi çi mi de ki li se
or ta mın da ya pı lan iba det ler ve du a lar dır (%9.09; f= 3).
An la şıl dı ğı ka da rıy la ba zen ilk kez, ba zen da ha son ra ki gi-
diş ler de Ki li se or ta mın da his se di len ha va nın sa mi mi ve
ma nevî ola rak al gı la nma sı kut sal me tin den oku nan pa saj -
lar ve söy le nen ila hi le rin bi rey üze rin de ki ca zi be si ni ar tır-
mak ta, bu da Hı ris ti yan lık tan et ki len me sü re ci ni
bes le mek te dir. Özel lik le mev cut dinî kim li ğin den ra hat -
sız olan ve dinî ara yış içe ri sin de bu lu nan lar ilk de fa ka tıl -
dık la rı bu tür or tam lar dan zi ya de siy le et ki len mek te dir ler.

SONUÇ

Bu ça lış ma da, Müs lü man-Türk kül tü rü için de do ğup bü-
yü yen an cak za man la İslam’ dan vaz ge çe rek Hı ris ti yan -
lı ğı ka bul eden bi rey le rin ni çin böy le bir ta vır içe ri sin de
gir dik le ri me se le si Hı ris ti yan lı laş ma öy kü le ri üze rin den
çö züm len me ye ça lı şıl mış tır. Bu kap sam da otuz üç oto-
bi yog ra fik öy kü sos yo-psi ko lo jik bir pers pek tif ten ha re -

ket le ve içe rik ana li zi yön te miy le in ce len miş tir. Sos yal
kim lik te o ri si nin ön gö rü le rin den ha re ket edil miş, din
de ğiş tir me nin ye ter li se be bi ile ge rek li se bep le ri ay rı ay -
rı ele alın mış tır. Bu na gö re;

1- Hı ris ti yan lı ğa ge çi şin yyee  tteerr  llii  ssee  bbee  bbii Müs lü man
dinî kim li ği ile öz deş leş me dü ze yi nin za yıf lı ğı dır. Zi ra
ya pı lan ana liz ler gös ter miş tir ki, Hı ris ti yan olan bi rey ler
ya ön ce den ya da din de ğiş tir me sü re cin de Müs lü man
kim li ği ni (inanç, iba det, ah lak, dün ya gö rü şü ve ce ma at
açı sın dan) pres tij li bir kim lik ola rak de ğer len dir me mek -
te dir ler. Di ğer bir ifa dey le Hı ris ti yan lık la kı yas la ma sü-
re cin de mev cut dinî kim lik le ri on la ra say gın bir ben lik
al gı sı ver me mek te dir. Öz say gı nın dü şüş gös ter me si ne
se bep olan bu du rum, ye ni grup ve kim lik ara yış la rı nı
gün de me ge tir mek te dir.

2- Hı ris ti yan lı ğa ge çiş ya pan la rın ge rek ebe veyn le -
ri nin ge rek se ken di le ri nin ge nel lik le di ne il gi siz ol ma sı,
ai le içi iliş ki ler den kay nak la nan sev gi siz lik ve gü ven siz -
lik duy gu su, ya şa nan mut suz luk lar, hu zur suz luk lar ve
ben lik te his se di len ör se len miş lik ler; bi rey sel dinî ve ma -
nevî ara yış lar, din eği ti mi nin ye ter siz li ği ya da sağ lık lı bir
din eği ti mi al ma mış ol mak, gü nahkârlık his si ve bun dan
kur tul ma ar zu su, yo ğun ola rak his se di len an lam sız lık ve
boş luk duy gu su … genç le rin Hı ris ti yan lı ğa ge çi şi ni ko-
lay laş tı ran ve hız lan dı ran ggee  rreekk  llii  ssee  bbeepp  lleerr ara sın da dır.

3- Hı ris ti yan lı ğa ge çi şi ha zır la yan ge rek li se bep ler
ye ter li se bep le bir le şin ce din de ğiş tir me ha di se si ger çek-
leş mek te dir. 

4- Bi rey dinî kim li ğin den mem nun ol du ğu sü re ce
ye ter li ve sağ lık lı bir din eği ti mi al ma sa, ai le si ve ken di -
si dinî ha ya ta il gi siz ol sa, mut suz bir ço cuk luk dö ne mi
ge çir se, hat ta eko no mik mah ru mi yet ler ya şa sa da di ni ni
de ğiş tir me yi dü şün me ye bi lir. Esa sen bu tür olum suz -
luk lar ne ti ce sin de ki şi ate ist dü şün ce le re ka ya bi le ce ği gi -
bi din içi din dar laş ma da ya şa ya bi lir. Onu din
de ğiş tir me ye iten asıl fak tör dinî kim li ğin den mem nu -
ni yet dü ze yi dir. Şayet bi rey dinî kim li ğin den mem nun
de ğil se, ya ni ye ter li se bep dev re ye gi rer se, ge rek li se bep-
ler sü re cin alt ya pı sı nı ha zır la ma ya hiz met eder.
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