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Giriş 

 

Bir zamanlar Budizm’e inanan Mss Leyko; Ürdün, 

Sûriye ve Türkiye’ye yaptığı ziyâretler sonucu Müslüman 

olmaya karar vererek Müslüman olmuş ve ismini Leylâ 

olarak değiştirmiş, Leylâ Hanım olmuştur. Leylâ Hanım, 

Müslüman oluşunun üzerinde bıraktığı etkiyi: 

 

“Müslüman olduktan sonra kendimi yeniden doğmuş 

gibi hissetmeye başladım. Bu his beni hiçbir zaman terk 

etmedi1.” diyerek dile getiriyor. 

                                                 
1 Anonim, Müslüman Olan Japon Leyko Hanımın hayat 

hikâyesi, Alındığı elektronik adres: 
http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-

leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html, En son erişim târihi: 16.01.2014. 

http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html
http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html
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Mss Leyko İslâm’la yeniden doğdum diyor 
https://www.google.com.tr/search?q=Leyko,+resim&tbm=isch&tbo=u&source=un

iv&sa=X&ei=W8HXUu-

mGqvNygOG0oHQBA&ved=0CC8QsAQ&biw=1188&bih=560#facrc=_&imgdii=_&i

mgrc=dkCYDl6TZm_XsM%253A%3BY66rIF_bD9CZhM%3Bhttp%253A%252F%25
2F3.bp.blogspot.com%252F_x448k8fzU9M%252FS7B5p7dVNCI%252FAAAAAAAA

BXM%252F-

baYcziCrh4%252Fs320%252F17171.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fislamvehidayet1
.blogspot.com%252F2012%252F01%252Fjapon-bayan-islamla-yeniden-

dogdum.html%3B280%3B190 

 

 

Ailesi ve çevresi Budist olan Mss Leyko, Hiroşima’da 

doğup büyümüştür. Evlerinde küçük bir Buda Heykeli 
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vardı. Leyko, Müslüman olmadan önce âilesiyle birlikte 

onun önünde eğilerek ona ibâdet ederdi. 

 

Diyor ki: 

 

“Özellikle liseye başladığım yıllar Buda için evde 

yapılan törenlere katılmamaya, Buda’ya ibâdet etmemeye 

başladım.” 

 

Ailesi, bâzı özel günlerde de evlerindeki Buda Heykeli 

için törenler düzenler, ona çeşit çeşit tatlılar, meyveler ve 

yemekler ikram ederdi. Buda’nın yaşayan rûhunun ikram 

ettikleri yiyecekleri yediğine inanırlardı. Bu konuda da 

Leyko şöyle diyor: 

 

“Bir gün geçtikten sonra da annem Buda’ya ikram 

ettiğimiz yemekleri bu sefer bize yedirirdi2.” 

 

Buda Yılları 

 

Leyko, Müslüman olmadan önce de Buda’dan 

hoşlanmıyordu. Bu da hakkında diyor ki: 

                                                 
2 Anonim, İslâm’la yeniden doğdum ”Diyen Japon, Alındığı 

elektronik adres: http://www.istikamet.eu/showthread.php?25157-

%E2%80%9C%C4%B0slam%E2%80%99la-yeniden-

do%C4%9Fdum%E2%80%9DDiyen-Japon&langid=1, En son erişim 

târihi: 16.01.2014. 
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“Kalbim istemiyordu. Buda’ya secde etmeye 

başladığım andan îtibâren içimde büyük bir acı 

hissediyordum ve kalbim patlayacak gibi yanmaya 

başlıyordu. Sanırım fıtratım Buda’ya îbâdet etmemi kabul 

etmiyordu. Hattâ annem bu durumumu fark edince, benim 

Buda’nın rûhunun azâbına uğradığımı düşünmeye 

başladı3.” 

 

O sıralarda hakkında çok fazla bir şey bilmediği İslâm 

ve Müslümanlar hakkındaki düşünceleri şöyleydi, Leylâ 

Hanım’ın: 

 

“İslâm hakkında çok fazla bir şey bilmiyordum. Sâdece 

okul kitaplarında diğer dinler hakkında olduğu gibi 

İslâm’la ilgili de kısa bilgiler vardı. Bir de televizyonda 

İslâm Ülkeleri’yle ilgili birkaç belgesel seyretmiştim. 

İslâm hakkında zihnimde net bilgiler yoktu fakat her Japon 

gibi ben de Buda’ya inanmadıkları için Müslümanların 

sapkın kâfirler olduklarını düşünüyordum4.” 

                                                 
3 Anonim, Bir Japonun Hidayet Öyküsü. Leyko Hanım Nasıl 

Müslüman Oldu…, Alındığı elektronik adres: 

http://www.ateistforum.org/index.php?showtopic=51224&st=80, En 

son erişim târihi: 16.01.2014. 
4 Anonim, Müslüman Olan Japon Leyko Hanımın hayat 

hikâyesi, Alındığı elektronik adres: 
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Mss Leyko Aklı ve Vicdanıyla Başbaşa 
 

Leyko hanım, liseyi bitirdikten sonra Tokyo’ya gider 

ve Tokyo’da bir elbise şirketinde çalışmaya başlar. 

Tokyo’da bulunduğu yıllarda zihni sorularla dolar: 

 

“Sabahlara kadar düşünüyordum ve kendi kendime 

sorularıma cevaplar arıyordum5.” 

diyor, Leyko hanım… 

 

Doğmadan önce 3 kardeşinin aralıklarla ölü olarak 

doğduğunu söyleyen Leyko Hanım, birçok gencin aklına 

getirmediği sorularla yatıp kalkıyordu. Bu onun gerçekten 

akıllı bir kız olduğunu gösteriyor. 

 

Diyor ki: 

 

“’Niçin kardeşlerim dünyâya gelmeden öldüler ve ben 

niçin dünyâya geldim’ diye soruyordum. Ayrıca bu 

dünyâda niçin yaşadığımı, ölünce nereye gideceğimi, 

                                                                                                  
http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-

leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html, En son erişim târihi: 16.01.2014. 
5 Anonim, Müslüman Olan Japon Leyko Hanımın hayat 

hikâyesi, Alındığı elektronik adres: 
http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-

leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html, En son erişim târihi: 16.01.2014. 

http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html
http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html
http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html
http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html
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hayâtın anlamının ve hakîkatin ne olduğunu merak 

ediyordum.” 

 

“Budizm’den iyice uzaklaşmıştım. Çünkü Budizm’in 

felsefesi ve Buda için yapılan ibâdetler bana çok saçma 

geliyordu. Bu arada Japon Toplumu’nun yaşamını da 

sorgulamaya başladım. İnsanlar sürekli çalışıyorlardı ve 

makinelerden pek fazla farkları yoktu. Bu insanlar 

dünyâya sâdece çalışmak için mi gelmişlerdi6” 

 

Mss Leyko İslâm Yolunda 
 

Mss Leyko, kendi kendine soru sormaya aynen devam 

ediyor. Fakat diyor ki: 

 

“Bu sorulara cevap bulamıyordum. İyice bunalıma 

girmiştim. Bu nedenle yaz gelince iznimi kullanmak için 

şirketten ayrıldım. Seyâhat etmenin bana iyi gelebileceğini 

düşündüm.” 

 

“Şirketteki arkadaşlarımın birçoğu tâtillerini geçirmek 

için Amerika veyâ Fransa gibi meşhur Batı ülkelerine 

gitme kararı almışlardı. Bu tercih bana çok câzip gelmedi. 

                                                 
6 Özköse, A., İslam’la yeniden doğdum…, Alındığı elektronik 

adres: http://imandelilleri.blogcu.com/islam-la-yeniden-

dogdum/4303867, En son erişim târihi: 16.03.2011. 
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İnternette araştırma yaparken Sûriye ve Ürdün dikkatimi 

çekti. Arap ülkeleri Japonya’da pek fazla bilinmiyordu. 

Benim içimde de Arap ülkelerine karşı uzun zamandır 

merak vardı. Bu nedenle bir tur şirketiyle Ürdün ve 

Sûriye’yi ziyâret etme kararı aldım7.” 

 

Mss Leyko, seyahatindeki anılarını da şöyle anlatıyor: 

 

“Ürdün’de 3 gün kaldıktan sonra Sûriye’ye geçtik. 

Sûriye’yi gezmeye ilk olarak Emevî Câmisi’nden 

başlayacaktık. Emevî Câmisi’ne girdikten birkaç dakika 

sonra ezan okunmaya, ezanı dinledikçe kalbime huzur 

dolmaya başladı. Câminin avlusunda bir köşeye oturup 

ezanı bitene kadar dinledim ve daha sonra da câmiyi 

gezmeye başladım.” 

 

“Çocukluğumdan beri sanatla uğraşan biriydim. Hattâ 

kendime âit bâzı sanatsal çalışmalarım da vardı. Câmiyi 

gezerken Arapça yazılmış hat yazıları dikkatimi çekti.” 

 

                                                 
7 Hidayet Işığını Bulanlar, İslamla Hayat Bulan Japon Kız, 

Alındığı elektronik adres: 

http://hidayetibulanlar.blogspot.com/2009_03_01_archive.html, En son 

erişim târihi: 16.01.2014. 

http://hidayetibulanlar.blogspot.com/
http://hidayetibulanlar.blogspot.com/2009/03/islamla-hayat-bulan-japon-kiz.html
http://hidayetibulanlar.blogspot.com/2009_03_01_archive.html
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“Hayâtımda bu kadar muhteşem bir sanat eseri 

görmemiştim. Yazıları anlamıyordum fakat yazılardaki 

sanatsal yön beni aşırı derecede etkiledi.” 

 

“Emevi Câmisi’nde şimdiye kadar hiçbir mekânda 

hissetmediğim bir huzur vardı ve hatları incelerken 

rûhumdaki bu huzur daha da artıyordu. Arapça yazılara 

hayran kalmıştım8.” 

 

Mss Leyko, Japonya’ya döner dönmez Arapça’yı ve 

Arapça yazmayı öğrenmek için bir kursa başlar. 

 

Diyor ki: 

 

“Arapça, İslâm’la ilgili yeni bilgiler öğrenmemi de 

sağlıyordu ve İslâm’a olan ilgim her geçen gün daha da 

artmaya başladı. Bir sene böyle geçti.” 

 

“Daha sonraki yaz tâtilimde de Türkiye’ye gittim. 

İstanbul, Bursa, Kayseri ve Konya’yı gezdim. Bu gezim 

esnâsında sürekli olarak câmileri ziyâret etmek 

istiyordum. Câmileri her ziyâret edişimde rûhum size 

anlatmakta zorlanacağım derecede huzûra eriyordu.” 

                                                 
8 Doğan, A., Niçin Müslüman oldular?, Alındığı elektronik 

adres: http://www.milligorusportal.com/showthread.php?t=25421, En 

son erişim târihi: 16.03.2011. 
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“Özellikle Konya ve Kayseri’de insanlar bize çok iyi 

davrandılar. Türk Kadınları bizi evlerine dâvet edip yemek 

ikram ettiler. Bu durum bana çok garip geldi. Çünkü 

Japonya’da insanlar tanımadıkları yabancıları evlerine 

kesinlikle dâvet etmezler. Türklerin bu sıcak tavırları 

İslâm’a olan ilgimi daha da arttırdı.” 

 

“Türkiye’den Japonya’ya döndükten birkaç gün sonra 

da Kur’an’ın tercümesini okumaya başladım9.” 

 

Mss Leyko’nn bundan sonraki cümlesine bilhassâ 

kulak veriniz: 

 

“Kur’an zihnimdeki bütün sorulara cevap veriyordu. 

Bana hayâtın mânasını öğretiyor ve dünyâda nasıl 

yaşamam gerektiğini anlatıyordu.” 

 

“Özellikle, Dünyâ’nın yaratılması ve kâinatın 

işleyişiyle ilgili âyetlerden çok etkilendim. Kur’an 

okudukça Allah’ın büyüklüğünü daha da iyi kavrıyordum 

ve yaratıcı karşısındaki konumumu fark ediyordum. İki 

                                                 
9 Anonim, Müslüman Olan Japon Leyko Hanımın Hayat 

Hikayesi, Gerçek Hayat Dergisi, Alındığı elektronik adres: 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=176210132715, En son 

erişim târihi: 16.01.2014. 
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hafta içinde Kur’an’ın Japonca tercümesini baştan sona 

bitirdim10.” 

 

Mss Leyko, İslâm’ın hakîkat olduğunu anlamasına 

rağmen Müslüman olmaya hemen karar vermedi. Zirâ 

İslâm’a girmeye henüz hazır değildi. 

 

Diyor ki: 

 

“Çünkü Müslüman olmaya karar verdiğimde yeni bir 

hayâta adım atacaktım ve yıllardır sürdürdüğüm 

alışkanlıklarımın birçoğunu terk etmem gerekecekti. 

Kur’an okuduktan sonra İslâm’la ilgili araştırmalarımı 

daha da arttırdım. Özellikle, hadis kitapları beni İslâm’a 

hazırladılar.” 

 

“Hadisler sâyesinde eski alışkanlıklarımın yerini 

alacak yeni alışkanlıklar edindim. Altı ay kadar süren bu 

araştırma sürecinin ardından Tokyo’daki İslâm 

Merkezi’ne giderek Kelime-i Şehâdet getirdim ve 

Müslüman oldum11.” 

                                                 
10 Anonim, Müslüman Olan Japon Leyko Hanımın hayat 

hikâyesi, Alındığı elektronik adres: 
http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-

leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html, En son erişim târihi: 16.01.2014. 
11 Özköse, A., Müslüman Olup Leyla ismini alan Japon Kız, 

Gerçek Hayat Dergisi, Alındığı elektronik adres: 

http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html
http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html
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Mss Leyko, Müslüman olduktan sonra Leylâ adını 

almıştır. 

 

Başörtüsü 

 

Leylâ Hanım başörtüsü mağduru oluyor. 

 

Mss Leyko, Müslüman olduktan hemen sonra örtünür 

ve örtüsünü bir daha da çıkarmaz. Hattâ Müslüman 

olduktan bir gün sonra çalıştığı şirkete başı örtülü bir 

şekilde gider. Şirketin müdürü başörtülü bir şekilde 

çalışamayacağını söyler. O da hemen şirketten istifâ eder. 

 

Leylâ Hanım, işsiz kaldığı için hiç üzülmez. Bu 

konuda diyor ki: 

 

“Çünkü kalbimde Allah’a karşı büyük bir îman 

oluşmuştu. Ona tevekkül ediyordum ve Allah’ın beni yalnız 

bırakmayacağını biliyordum. Allah’a îman etmiştim ve ne 

olursa olsun onun bana emrettiği gibi bir hayat sürmeye 

                                                                                                  
http://www.snlhznem.com/diger-cesitli-konular/135909-musluman-

olup-leyla-ismini-alan-japon-kiz.html, En son erişim târihi: 17.03.2011. 
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karar vermiştim. Daha sonra da başörtülü olarak 

çalışabileceğim başka bir şirkette işe başladım12.” 

 

Leylâ Hanım’ı Ağlatan Durum 

 

Leylâ Hanım, sözlerine şöyle devam ediyor: 

 

“Müslüman olduktan sonra kendimi yeniden doğmuş 

gibi hissetmeye başlamıştım. Bu his beni hiçbir zaman terk 

etmedi13.” 

 

Başörtüsü yüzünden işinden olan Leylâ Hanım, 

başörtüsünü çok önemsemektedir. 

 

Şöyle diyor: 

 

“Başörtüsü benim her şeyim! Örtüm başımda olduğu 

zaman Allah’ın bana olan şefkat ve sevgisinin daha fazla 

arttığını hissediyorum.” 

                                                 
12 Özköse, A., Müslüman Olup Leyla ismini alan Japon Kız, 

Gerçek Hayat Dergisi, Alındığı elektronik adres: 

http://www.snlhznem.com/diger-cesitli-konular/135909-musluman-

olup-leyla-ismini-alan-japon-kiz.html, En son erişim târihi: 17.03.2011. 
13 Anonim, Müslüman Olan Japon Leyko Hanımın hayat 

hikâyesi, Alındığı elektronik adres: 
http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-

leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html, En son erişim târihi: 16.01.2014. 

http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html
http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html
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Müslüman olanların bâzen hayal kırıklığına uğradığı 

en önemli hususlardan birisi, Müslümanlarla karşılaşıp da 

onların, maalesef, Müslümanca davranmamaları geliyor. 

 

Bu durumu Leylâ Hanım da yaşamış… 

 

Diyor ki. 

 

“Bâzı Müslümanların İslâm’ın emirlerini yerine 

getirmemeleri beni çok şaşırttı, hattâ bu durum nedeniyle 

birçok kez ağladığımı hatırlıyorum.” 

 

Leylâ Hanım’ın Örneği 
 

Leylâ Hanım Hz. Hatice’yi kendine örnek almış… 

 

“Müslümanlar İslâm’ı çok iyi yaşamasalar da İslâm’a 

ve Peygamber Efendimiz’e karşı içimde çok büyük bir 

sevgi var. Bir de Hz. Hatice’yi çok seviyorum ve elimden 

geldiği kadar Hz. Hatice’yi kendime örnek almaya 

çalışıyorum14.” 

                                                 
14 Anonim, Müslüman Olan Japon Leyko Hanımın hayat 

hikâyesi, Alındığı elektronik adres: 
http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-

leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html, En son erişim târihi: 16.01.2014. 

http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html
http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html


 

14 
Gerçek Özgürlük İçin Atılan Yüce Adımlar: 

İslâm’a Yürüyüş - IV 

LEYKO - LEYLÂ 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ 

 

 

Leylâ Hanım’ın şu sözü beni çok etkilemiştir: 

 

“İki sene daha Şam’da kalıp Arapça’yı öğrendikten 

sonra Japonya’ya geri döneceğim. Çünkü Japonlar’ın 

İslâm’ı iyi bilen dâvetçilere ihtiyâcı var15.” 

 

Leylâ Hanım: 

 

“Peygamber efendimize karşı içimde çok büyük bir 

sevgi var. Bir de Hz. Hatice’yi çok seviyorum ve elimden 

geldiği kadar Hz. Hatice’yi kendime örnek almaya 

çalışıyorum16.” diyor. 

 

Müslümanların kendi nefislerinden önce en çok 

Peygamberimizi sevmeleri gerektiğini biliyor musunuz? 

 

                                                 
15 Anonim, İslâm’la Hayat Bulan Japon Kızı Müslüman Oldu, 

http://www.turkishforum.com.tr/tr/content/2009/02/09/islamla-hayat-

bulan-japon-kizmusluman-oldu/, En son erişim târihi: 16.01.2014. 
16 Sipahi, M., Müslüman Olan Japon Leyko hanım“İslam’la 

yeniden doğdum”, Gerçek Hayat, Alındığı elektronik adres: 

http://zehranet.com/5221_%E2%80%9CIslam ... 80%9D.html, Alındığı 

elektronik adres: 

http://www.samanyolufanlari.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=7654&

start=15 

http://www.samanyolufanlari.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=7654&start=15#p216997#p216997
http://www.samanyolufanlari.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=7654&start=15#p216997#p216997
http://zehranet.com/5221_%E2%80%9CIslam%E2%80%99la-yeniden-dogdum%E2%80%9D.html
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Bir gün Hz. Ömer (RAΩ): 

 

“Ey Allah’ın Resûlü! Kendim hâriç, her şeyden çok 

seni seviyorum.” deyince, Peygamberimiz (SAV), 

“Olmadı! Ey Ömer, canımı kudret elinde tutan Allah'a 

yemin ederim ki, beni canından da daha çok sevmedikçe 

olgun mü'min olamazsın.” buyurdular. 

 

Peygamberimiz (SAV)’i dikkatle dinleyen Hz. Ömer 

(RA): 

 

“Ey Allah'ın Resûlü! Vallâhi ben şimdi sizi canımdan 

da daha çok seviyorum.” deyince, Peygamberimiz 

(SAV): 

 

“İşte ya Ömer! Şimdi olgun bir mü'min oldun17.” 

dediler. 

 

Leylâ Hanım, sevilecek insanları güzel seçmiş… 

 

                                                 
Ω RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan râzı olsun.” 

demektir. 
 SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O’na salât 

etsin.” demektir. 
17 Buharî. 



 

16 
Gerçek Özgürlük İçin Atılan Yüce Adımlar: 

İslâm’a Yürüyüş - IV 

LEYKO - LEYLÂ 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ 

 

Şimdi, Leyko iken Müslüman olarak Leylâ adını alan 

Japon kızını çok çok takdir etmek gerekir. Adları 

Müslüman adları olduğu, bilmem nice ecnebi artistlerinin 

adlarını bir bir sayıp resimlerini duvarlarından hiç eksik 

etmedikleri fakat kendi Peygamberleri ve onun yakınları 

hakkında hiçbir bilgisi olmayan birçok Müslüman Türk 

genci ve insanı bulunduğu halde, Leylâ hanım böyle çok 

kazanç getirecek olan sevgi kaynak ve âbidelerini 

bulabilmiştir. 

 

“Müslüman olduktan sonra kendimi yeniden doğmuş 

gibi hissetmeye başlamıştım. Bu his Müslüman olduktan 

sonra beni hiçbir zaman terk etmedi.” sözünün temelinde 

işte, Peygamberlerimiz (SAV) ve Hz. Hatîce (RAh) gibi, 

bitip tükenmek bilmeyen sonsuz sevgi kaynakları vardır. 


