TALİBANA ESİR DÜŞEN
YVONNE RİDLEY NEDEN MÜSLÜMAN OLDU?

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
“Müslümanlığı kabul edip de örtündükten
sonra 50 m öteden Müslüman olduğum algılanıyor.
Bu, benim iş elbisem... Bu ‘Bana alkol verme, domuzlu
sandviç verme, benimle fazla samîmi olma, beni ciddîye al ve saygı
duy!..’ mânasına geliyor.”
“Etrâfımda bir kalkan ve muhafız, hiç kimse
bu alanın içerisine giremiyor. Bu, çok iyi bir his…
Şimdiye kadar bana böyle bir saygı hiç gösterilmedi.”
Yvonne Ridley

1. Giriş
Yvonne Ridley, uzun ve başarılı meslek hayâtı
boyunca; Sunday Times, The Observer, Daily Mirror, The


Bu yazı, vakit bulup da bastıramadığım, “NEDEN MÜSLÜMAN
OLDUM?” adıyla hazırlanan bir çalışmamdan alınmıştır.
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Independent ve Sunday Express gibi, gazetelerde
araştırmacı muhâbir, gazeteci ve kıdemli basın muhâbiri
olarak çalışan bir İngiliz kadın gazetecidir.
Bununla berâber, BBC, CNN ve ITN gibi, televizyon
kanallarında Ortadoğu konulu programlarda sunuculuk,
yapımcılık ve yorumculuk gibi görevler almıştır1.
2. Yvonne Ridley Taliban’a Esir Düşüyor
2001 yılı Eylül’ünde, ABD’de kulelere yapılan terörist
saldırıdan sâdece on beş gün sonra, muhâbir kimliğini
gizleyip Afganistan’daki baskıcı rejim altında yaşanan
hayâtı kaleme almak maksadıyla, 28 Eylül 2001 yılında bir
kadın kıyâfeti olan mâvi renkli bir burkaya bürünmüş
olarak Afganistan’a girmesi, Yvonne Ridley’in hayâtının
en önemli dönüm noktasını oluşturmuştur.
Ridley, Taliban tarafından yakalanmış, on gün boyunca
esir hayâtı yaşayarak sorgulanmış, esâret esnâsında çok
sıkıntı çekmiştir. Taliban kendisine hiçbir baskı
uygulamamış olmasına rağmen bu sıkıntı, kendi deyimiyle,
kendi şahsından kaynaklanmıştır.
1

Özdemir, M.L./ TİMETURK, Yvonne Ridley: 'İslam Batıda
büyüyen en büyük dindir' , Alındığı elektronik posta adresi:
http://www.nebeonline.com/haber/islam-batida-buyuyen-en-buyukdindir-8984.htm, En son erişim târihi: 19.10.2012.
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Yvonne Ridley

3. Taliban Yvonne Ridley’e İyi Davranıyor
Afganistan’a
burka
giyerek
girdiği
için
yakalanmayacağını zanneden Ridley, bu konuda şöyle
demektedir :



http://www.google.com.tr/search?q=Yvonne+Ridley%2BG%C3%B6rsel&hl=tr
&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gwKBUKObBILc
tAaJx4C4BA&ved=0CBwQsAQ&biw=1280&bih=827


Batılı’ların İslâm hakkındaki düşüncelerini mümkün olduğu kadar
daha iyi anlayabilmek için yazıda özellikle Yvonne Ridley’in sözleri ön
plâna çıkarılmıştır.
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“Yakalandığım
zamanda
beni
öldüreceklerini
düşündüm. On gün çok korktum. Onlara küfrettim, kaba
davrandım, açlık grevine girdim. Onlara kolay bir esir
olmadığımı gösterdim. Öldüreceklerini düşündüğüm için
sâdece süreci hızlandırmak istedim.”
“Ben ne kadar sert davrandıysam onlar bana o kadar
merhâmetli davrandılar. Bu müşfikliği tuzak zannettim.
Serbestsin dediklerinde onların saygıdeğer insanlar
olduğunu anladım2.”
Ridley’in, aynı konuda bir başka söyleşide yine benzer
ifâdeleri vardır:
“İlk on gün kesinlikle korktum. Her gün bu son günüm
diye uyanıyor, her akşam yarın öleceğim diye uyuyordum.
Sonra aslında bana karşı kibar ve saygılı olduklarını fark
ettim ve asıl silâhın insanların düşünceleri üzerindeki baskı
olduğunu anladım.”
“Çünkü asıl sorun benim önyargımdı. Sonunda beni
serbest bırakıp, ‘Hadi git’ dediklerinde, onların ne kadar
hoş insanlar olduklarını düşünüyordum. Guantanamo'da,
2

Zengin, S. H., Taliban yerine İsrail’in eline düşseydim beni kesin
öldürürlerdi, Alındığı elektronik posta adresi:
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=8
00278&title=taliban-yerine-israil8217in-eline-dusseydim-beni-kesinoldururlerdi&haberSayfa=56, En son erişim târihi: 19.10.2012.
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Ebû Gureyb Cezâevi'nde yaşananları görünce, onları daha
iyi anladım3.”
Ridley’in, serbest bırakılacağı haberi İngiltere’de sevinç
meydana getirmiştir. O zaman geçilen haberde şöyle
deniyor:
“Yvonne Ridley'in annesi Joyce Ridley, SKY TV'deki
açıklamasında, haberi büyük sevinçle karşıladığını ve
süreçte emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi4.”
“Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, dün kendisini
arayarak kızına bir paket yollayabileceğini söylediklerini,
bunun bile kendisini mutlu ettiğini belirten Joyce Ridley,
‘Ama onun serbest bırakılması haberi, hiçbir mutlulukla
karşılaştırılamaz’dedi5.”

3

Anonim, Yvonne Ridley'le ropörtaj,
http://www.bilgipasaji.com/forum/guncel-haberler-262/20676-yvonneridleyle-roportaj.html
4
Orhan, H., ÜNLÜ İNGİLİZ GAZETECİNİN İSLÂM’A
YOLCULUĞU: YVONNE RIDLEY, Zafer Derg., Nisan 2007,
Alındığı elektronik posta adresi: http://izcimuallim.blogcu.com/unluingiliz-gazetecinin-islam-a-yolculugu/10212036, En son erişim târihi:
19.10.2012.
5
Anonim, Taliban İngiliz gazeteciyi serbest bırakacak, Hürriyet,
Alındığı elektronik posta adresi:
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2001/10/06/37447.asp, En son erişim
târihi: 19.10.2012.
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4. CIA Yvonne Ridley’in Öldürülmesini İstemiş
Fransız haftalık Le Figaro Magazine dergisine
açıklamalarda bulunan İngiliz Sunday Express gazetesi
muhâbiri Ridley’in:
“Beni tutuklayanları canlarından bezdirmek için
elimden gelen herşeyi yapıyor ve onlara karşı şımarık Batılı
oyununu oynuyordum.”
“Bütün bu davranışlarıma karşılık Afganlar bana
nezâketle ve saygıyla muâmele ediyorlardı. Hattâ, bana
şarap bile bulup getirme teklifinde bulundular!..”
“Onların bu tutumuna karşılık CIA, Afganistan’a
açılacak savaşta dünyâ kamuoyunun desteğini alabilmek
için benim ölmemi istiyordu6.” dediğinden bahsediyor
5. Yvonne Ridley ve Kur’ân’ı Kerîm
Serbest bırakılmasına karşılık, İslâm dinini ve Kur’an’ı
önyargısız bir şekilde inceliyor. Taliban üyelerine verdiği
söz üzerine Londra’ya döner dönmez, Kur’ân’ı Kerim’i,
arkasındaki indeksten kadınla ilgili tüm bölümleri tesbit
6

Aydın,C., "Müslüman Olmak İstiyorum", Alındığı elektronik
posta adresi: http://www.zaferdergisi.com/article/?makale=711, En son
erişim târihi: 19.10.2012.
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edip okumaya başladığını söyleyen Ridley devamla şunları
söylüyor:
“Kadına ve âileye karşı ne kadar merhâmetli olunması
gerektiğiyle alâkalı bölümler özellikle dikkatimi çekti.
Okuduklarıma inanamadım.”
“Çünkü kadına yönelik şiddet ve aşağılama iddiâlarına
karşı, Kur’ân kadın eşitliğini, onun mânevî kişiliğini
tanıyordu. Eğitime çok önem veriyordu. Kadının evli ya da
bekâr olsun, eğitim için evin dışına çıkması ona bir görev
olarak sunuluyordu.7”
“Bu beni hayrete düşürdü. Daha sonra kadının
boşanma hakkı, mülk edinme hakkı, miras haklarına
baktım, onları inceledim. Kur’ân’ın bu meseleleri 1400 yıl
önce açıklığa kavuşturmuş olduğunu hayretle gördüm.8”
“17. yüzyılda Amerika ve İngiltere’de kadınların elde
etmeye çalıştıkları hakların onlardan çok daha önce
7

Orhan, H., YVONNE RIDLEY, Tesettürlü İngiliz gazeteci, Zafer
Derg., Nisan 2007, Alındığı elektronik posta adresi:
http://www.tulipandrose.net/wp/1209-yvonne-ridley-unlu-ingilizgazetecinin-islama-yolculugu.html, En son erişim târihi: 19.10.2012.
8
Orhan, H., Ünlü İngiliz gazetecinin İslâm'a yolculuğu: YVONNE
RIDLEY, Zafer Derg., Nisan 2007, Alındığı elektronik posta adresi:
http://izcimuallim.blogcu.com/unlu-ingiliz-gazetecinin-islam-ayolculugu/10212036, En son erişim târihi: 19.10.2012.
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Müslüman hanımlara verilmiş olması, benim için gerçekten
çok değerli bir keşifti9.”
6. Yvonne Ridley Müslüman Oluyor
Zorlu ve sıkıntılı esir hayâtı, yaşamının dönüm
noktasını hazırlamıştır. Ridley, 30 ay süren uzun araştırma
ve incelemelerden sonra Müslüman olmuştur. Ridley diyor
ki:
“Beni alıkoyan kişilerle ağız kavgası yaptım, onlara
küfrettim. Bana ‘kötü kadın’ diye isim taktılar. Ama Kur’ân
okuyacağıma ve İslâm’ı inceleyeceğime söz verirsem, beni
serbest bırakacaklarını söylediler.”
“Ben de onlara söz verdim.”
“Dürüst olmak gerekirse, benim serbest kalmamdan
onların mı yoksa benim mi daha mutlu olduğundan emin
değilim10.”
9

Orhan, H., Ünlü İngiliz gazetecinin İslâm'a yolculuğu: YVONNE
RIDLEY, Zafer Derg., Nisan 2007, Alındığı elektronik posta adresi:
http://izcimuallim.blogcu.com/unlu-ingiliz-gazetecinin-islam-ayolculugu/10212036, En son erişim târihi: 19.10.2012..
10
Orhan, H., Ünlü İngiliz gazetecinin İslâm'a yolculuğu:
YVONNE RIDLEY, Zafer Derg., Nisan 2007, Alındığı elektronik posta
adresi: http://izcimuallim.blogcu.com/unlu-ingiliz-gazetecinin-islam-ayolculugu/10212036, En son erişim târihi: 19.10.2012.
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Ridley’in bu kararında Kur-anı Kerim’in kadın ve
âileye yönelik bakış açısı etkili olmuştur. Akınız Ridley’in
sözlerine:
“Londra’ya geri döndüğümde, İslâm’ı inceleyeceğime
dâir verdiğim sözü tuttum. Ve keşfettiğim şeyler beni
büyüledi.”
“Kur’ân
Bölümleri
arasında
kadının
nasıl
dövüleceğine, kızların nasıl baskı altında tutulacağına dâir
şeyler okumayı bekliyordum. Ama tam tersine kadının
özgürleşmesini teşvik eden pasajlar okudum.”
“Taliban tarafından yakalanmamdan iki buçuk yıl
sonra Allah’ın hidâyetiyle İslâm’a dâhil oldum.”
Dost ve akrabalarım arasında utanç, hayal kırıklığı
yaşayanların yanı sıra cesâret verenleri de oldu11.”

11

Orhan, H. Ünlü İngiliz gazetecinin İslâm'a yolculuğu: YVONNE
RIDLEY, Zafer Derg., Nisan 2007.Alındığı elektronik posta adresi:
http://izcimuallim.blogcu.com/unlu-ingiliz-gazetecinin-islam-ayolculugu/10212036, En son erişim târihi: 19.10.2012.
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7. Yvonne Ridley Bir Mücâhide Gibi Çalışıyor
Ridley, bugün kadın hakları savunuculuğunun yanında
savaş karşıtı görüşleriyle de biliniyor. Küresel bir barış
eylemcisi olarak dünyânın çeşitli bölgelerinde kadın hakları
ve terörle mücâdele konularında konferanslar veren Ridley,
hâlen İslâmî basın kuruluşlarında program yapımcısı,
sunucu ve yorumcu olarak gazetecilik mesleğini
sürdürmektedir.
Ridley’in “Taliban’ın Ellerinde” ve “Cennet’e Bilet.”
adlarında yayımlanmış iki kitabı vardır.
Yvonne Ridley, şu anda İslâm Channel adlı bir
televizyon kuruluşunda siyâsî editör olarak görev
yapmakta, ayrıca New York’ta çıkan Muslims Weekly
gazetesinde köşe yazarlığı; yüksek tırajlı gazetelerde
Müslüman’larla ilgili konularda düzenli yorumcu olarak
gazetecilik mesleğini sürdürmektedir.
8. Tesettürün Gizemi
Yvonne Ridley’in Müslüman olduktan sonra yaptığı ilk
işlerden birisi, giyim tarzını İslâmî kurallara uydurmak
olmuştur. Örtünmeyi tercih etmesini bir yazısında şöyle
açıklamaktadır:
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“Tesettür Kur’an’da yazılıdır, farzdır, Müslüman bir
kadın örtünmekle yükümlüdür. Bir dine mensup olan kişi, o
dinin gereklerinin bir kısmını alıp, bir kısmını terk
edemez.”
“Örtünmeyen, tesettüre girmeyen Müslüman kadınları
yargılamıyorum ve onları tenkit etmiyorum. Seçimlerini
yapmışlardır12.”
Bâzı Müslüman hanımların ‘nükleer başlık’ adını
verdikleri başörtüsü hakkında Yvonne Ridley, örtünmenin
etkisini şöyle îzah ediyor:
“Müslümanlığı kabul edip de örtündükten sonra 50
metre öteden Müslüman olduğum algılanıyor. Bu, benim iş
elbisem... Bu ‘Bana alkol verme, domuzlu sandviç verme,
benimle fazla samîmi olma, beni ciddîye al ve saygı duy!..’
mânasına geliyor.”
“Etrâfımda bir kalkan ve muhafız, hiç kimse bu alanın
içerisine giremiyor. Bu, çok iyi bir his… Şimdiye kadar
bana böyle bir saygı hiç gösterilmedi13.”
Orhan, H., Ünlü İngiliz gazetecinin İslâm'a yolculuğu: YVONNE
RIDLEY, Zafer Derg., Nisan 2007, Alındığı elektronik posta adresi:
http://izcimuallim.blogcu.com/unlu-ingiliz-gazetecinin-islam-ayolculugu/10212036, En son erişim târihi: 19.10.2012.
13
Zengin, S. H., Taliban yerine İsrail’in eline düşseydim beni kesin
öldürürlerdi, Alındığı elektronik posta adresi:
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Hâlbuki Yvonne Ridley, Müslüman olmadan önce ve
Müslüman olduktan sonraki zamanlara ilişkin olarak
örtünme konusunda çok değişik düşüncelere sâhiptir.
Müslüman olmadan örtülü kadınların ezilmiş olduklarını
düşündüğünü, Müslüman olduktan sonra ise onlara
kardeşim diyerek 'Selâmün aleyküm' dediğini söyleyen
Ridley:
Türkiye'deki kadınların örtüsüne uygulanan baskı
kararı millî bir utançtır14.”
“Türkiye'nin bu hareketi, Batı'yı kazançlı çıkardı.
Çünkü beyin göçüne büyük bir hareket kazandırdı bu
baskı...” sözünü ilâve ediyor.
Ayrıca aşağıdaki sözleri eklemeden edemiyor:
“Bir kadın Akdeniz kıyılarına inip soyunsa, her türlü
ahlâksızlığı yapsa sorun yok ama başına örtü koyunca
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=8
00278&title=taliban-yerine-israil8217in-eline-dusseydim-beni-kesinoldururlerdi&haberSayfa=56, En son erişim târihi: 19.10.2012.
14
Zengin, H.S., Türkiye’de uygulanan başörtüsü yasağından Batı
kazançlı çıktı,Zaman, Alındığı elektronik posta adresi:
http://us.zaman.com.tr/ustr/newsDetail_getNewsById.action?newsId=33884, En son erişim
târihi: 19.10.2012.
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üniversite eğitimine izin vermiyorlar. Hangi düşüncede
olanlar, böyle delice ve aptalca bir kararı alabiliyorlar?15”
Ridley, din hakkının İnsan Hakları’ndan olduğunu, bu
hakkın kısıtlanması durumunda Batı’da Marksist, Komünist
ve sosyalistlerin Müslüman’larla berâber yürüyüş
yaptıklarını ve örtünmenin de bir hak olduğunu belirtmiştir
16
.
Ridley’in, Türkiye'deki başörtüsü yasağı hakkındaki
görüşleri de şöyledir:
“Çok kötü… Başörtüsü yasağı aptallıktır. Bu konuda
Türk askerinden çekiniliyorsa, karşılıklı konuşularak
çözüme kavuşturulmalıdır.“
“Türk erkekleri ülkelerinde başörtülü kadınlara
yapılanlar yüzünden başlarını öne eğmeliler. Bundan daha
utanç verici bir şey olamaz.”
15

Zengin, H.S., YVONNE RİDLEY'den ilginç AÇIKLAMALAR,
Alındığı elektronik posta adresi:
http://www.kriter.org/index.php?option=com_content&task=view&id=
971&Itemid=48, En son erişim târihi: 19.10.2012.
16
Zengin, S. H., Taliban yerine İsrail’in eline düşseydim beni kesin
öldürürlerdi, Alındığı elektronik posta adresi:
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=8
00278&title=taliban-yerine-israil8217in-eline-dusseydim-beni-kesinoldururlerdi&haberSayfa=56, En son erişim târihi: 19.10.2012.
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“Gordon Brown İngiltere'de benzeri bir yasa çıkarsa,
bütün millet sokaklara dökülür. Yalnızca inançlı kadınlar
değil, özgürlüğün gücüne inanan herkes bu yasağın sona
ermesi için mücâdele vermeli!..”
“Başörtüsü yasağı Türkiye'nin yıllar boyu geri kalmış
bir zihniyetle yönetildiğinin resmidir. Bu yasaktan ötürü
her yıl binlerce başörtülünün okumak için yurtdışına
çıktığını biliyoruz.”
“Kimisi bir daha hiç dönmüyor ve devlet bu sâyede
kastî olarak ‘beyin göçü'nü desteklemiş oluyor.”
“Dünyâya çözüm
başörtüsü
yasağı
17
uğraşıyorlar .”

sunabilecek Müslüman ülkeler
gibi
gereksiz
gündemlerle

9. Yvonne Ridley’e Göre Politikacılar
Kendisiyle yapılan röportajlara verdiği cevaplarda
Ridley’in Müslümanlığı seçişinde İslâm’ın kadına verdiği
önemin özel bir yeri olduğu da anlaşılmaktadır.
17

Anonim, Gazeteci Yyvonne Ridley; "başörtüsü yasağı
aptallık"tır, Alındığı elektronik posta adresi:
http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=527893, En son erişim târihi:
19.10.2012.
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Bu konuda Batılı politikacıları kıyasıya eleştirmekten
de geri durmayan Ridley onlar için:
“Her iki tarafta (Batı ve İslâm) bulunmuş birisi olarak,
İslâm dünyâsında kadınlar konusunda ağlayıp sızlayan
Batılı erkek politikacıların çoğunun ne konuştuklarından
haberi olmadığını söyleyebilirim.”
“Bu politikacılar tesettür konusunda, çocuk yaşta
evlilikler, kadınların sünnet edilmesi, töre cinâyetleri ve
zoraki evlendirme konularında hiç haketmediği halde
İslâm’ı
suçluyorlar.
Kendini
beğenmişlikleri
ve
küstahlıkları, cehâletlerinin önünde gidiyor.” suçlamalarını
sıralayarak devamla:
“Bu kültürel meselelerin ve geleneklerin İslâm’la hiçbir
ilgisi yok... Kur’ân dikkatle okunduğunda görülecektir ki,
1970’li yıllarda Batılı feministlerin elde etmeye çalıştığı her
hak, Müslüman hanımlara 1400 yıl önce verilmiştir.”
“İslâm’da kadın mâneviyatta, eğitimde ve değerde
erkekle eşittir; kadının çocuk doğurması ve onu terbiye
etmesi müspet bir nitelik olarak görülür, övülür18.”
18

Orhan, H., Ünlü İngiliz gazetecinin İslâm'a yolculuğu:
YVONNE RIDLEY, Zafer Derg., Nisan 2007.Alındığı elektronik
posta
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“İslâm kadına bu kadar çok değer verdiği halde, niçin
Batılı erkekler Müslüman kadınların kılık kıyâfetiyle takıntı
derecesinde ilgileniyorlar? Onlara soruyorum hangisi daha
özgürleştirici?”
“Eteğinizin boyu ve cerrâhî müdâhaleyle şekle
sokulmuş göğüsleriniz üzerinden değerlendirilmek mi;
yoksa karakteriniz ve zekânız üzerinden değerlendirilmek
mi? İslâm’da üstünlük dindarlık ve takvâ iledir, güzellik,
zenginlik, güç, konum ya da cinsiyetle değil!.. 19”
sözleriyle İslâm’ın hak ettiği değerlenrimeleri yapmaktan
geri durmuyor.
Aslında Yvonne Ridley, kendisine din olarak İslâm’ı
seçmezden önce de, dindar bir Hıristiyandı, düzenli olarak
kilise’ye devam ediyordu. Müslüman olmadan önce de bir
Hıristiyan olarak Allah (CC) inancı olduğunu, hiç kimseye
bir zarar vermediğini, bozgunculuk yapmadığını20”, 30
gazetecinin-isl-ma-yolculugu-yvonne-ridley-t73436.html, En son erişim
târihi: 19.10.2012.
19
Orhan, H. Ünlü İngiliz gazetecinin İslâm'a yolculuğu: YVONNE
RIDLEY, Alındığı elektronik posta adresi:
http://www.tulipandrose.net/wp/1209-yvonne-ridley-unlu-ingilizgazetecinin-islama-yolculugu.html, En son erişim târihi: 17.10.2012.
20
Zengin ,H.S., Taliban yerine İsrail’in eline düşseydim beni kesin
öldürürlerdi, Zaman, 05 Ekim 2008, Alındığı elektronik posta adresi:
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yıldan beri çok aktif olduğunu, siyâsi görüşlerim değişmedi
söyleyen Ridley devamla:
“... ama başörtüsü takınca insanların bana karşı olan
görüş ve tavırları değişti. Radikal demeye başladılar. Daha
önce de İsrail’e karşı çıkıyordum, aynı şeyi söylüyordum.”
“Müslüman olmadan önce Filistin, Irak ve
Afganistan’da ölüm tarlalarını gezmiştim. Örtülü olunca
İsrâilliler bana terörist diyor ve başörtülü olarak girmeme
izin vermiyorlar21.” demektedir.
10. Yvonne Ridley Nerede Zehirlenmiş?
Yvonne Ridley, kendisinin bu zamana kadar niçin
İslâm’a
uzak
kaldığını
sonradan
yaptığı
bir
değerlendirmede şu cümlelerle izah ediyor ve:
“Geriye doğru baktığımda nerede zehirlendiğimi
anlıyorum.”
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=8
00278&title=taliban-yerine-israil8217in-eline-dusseydim-beni-kesinoldururlerdi&haberSayfa=56, En son erişim târihi: 22.03.2011.
21
Zengin, S. H., Taliban yerine İsrail’in eline düşseydim beni kesin
öldürürlerdi, Alındığı elektronik posta adresi:
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=8
00278&title=taliban-yerine-israil8217in-eline-dusseydim-beni-kesinoldururlerdi&haberSayfa=56, En son erişim târihi: 19.10.2012.
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dedikten sonra, İngiltere’nin kuzeyinde küçük bir kasabada
büyüdüğünü, İslâmî görüşünün İran Devrimi sırasında
şekillendiğini, İslâm’ın kadını kadınlıktan çıkardığı ve
onları köleleştirdiği ve onların üzerine baskı kurduğu
sonucuna vardığını söylemektedir22.” Ridley’in İslâm ve
kadın hakkındaki bu yanlış kanaatleri Kur’ân’ı Kerim’i
incelemesiyle sona ermiştir.
Ridley, keşfettiği bu bilgilerden sonra İslâm ülkelerinde
yaptığı seyâhatlerde Müslüman kadınları daha yakından
tanımaya çalışmış ve sonuç olarak İslâm’ın neden
günümüze kadar bu kadar güçlü bir şekilde gelebildiğine
ilişkin bir başka değerlendirmeye sâhip olmuştur.
Ridley, İslâm’ı kabul ettikten sonra dünyânın farklı
bölgelerinden Müslüman kadınlarla temas kurma imkânı
bulduğunu, Asya’dan, Ortadoğu’dan, Avustralya’dan,
Avrupa’dan, Güney Afrika’dan, Hindistan’dan, Yeni
Zelanda’dan… bir çok kadınla tanıştığını söyleyemekte,
bütün bu kadınların ‘ilk eğitici’ konumunda olduklarını,
günümüzde İslâm’ın gücünün bunların ‘eğitici’ olarak canla

22

Orhan, H. Ünlü İngiliz gazetecinin İslâm'a yolculuğu: YVONNE
RIDLEY, Zafer Derg., Nisan 2007. Alındığı elektronik posta adresi:
http://www.tulipandrose.net/wp/1209-yvonne-ridley-unlu-ingilizgazetecinin-islama-yolculugu.html, En son erişim târihi: 17.10.2012.
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başla çalışanmalarından
sonra23 devamla:

ileri

geldiğini

vurguladıktan

“Dolayısıyla İslâm’ın koruyucusu aslında kadınlar
oldu. Kadınların önemi İslâm’da o kadar büyük ki, ilk
Kurân’ın muhafaza edilmesi görevi bir kadına verilmişti24.”
demektedir.
Ridley’in İncil ile Kur’ân hakkında söylediklerine de
enteresan... Ridley, İslâm’ın güzelliğinin Kur’ân 1400 yıl
boyunca en ufak bir değişikliğe uğramamışlığından ileri
geldiğini, bunun aslında bu müthiş bir güç yâni, değişmesi
için herhangi bir ihtiyaç duyulmamış olduğunu belirttikten
sonra şöyle devam ediyor:
“Ben Kur’ân’ın mushaf hâlini alışını incelediğim gibi,
İncil’in de bu konudaki târihsel geçmişini inceledim. İncil,
Hz. İsâ’nın vefâtından yetmiş yıl sonra kitap hâline
getirildi.”

23

Orhan, H. Ünlü İngiliz gazetecinin İslâm'a yolculuğu: YVONNE
RIDLEY, Zafer Derg., Nisan 2007. Alındığı elektronik posta adresi:
http://www.tulipandrose.net/wp/1209-yvonne-ridley-unlu-ingilizgazetecinin-islama-yolculugu.html, En son erişim târihi: 17.10.2012...
24
Orhan, H. Ünlü İngiliz gazetecinin İslâm'a yolculuğu: YVONNE
RIDLEY, Zafer Derg., Nisan 2007. Alındığı elektronik posta adresi:
http://www.tulipandrose.net/wp/1209-yvonne-ridley-unlu-ingilizgazetecinin-islama-yolculugu.html, En son erişim târihi: 17.10.2012..

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

20
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

“Bir gazeteci olarak günün yirmi dört saati haberlerle
iç içe olan birisiyim. Yetmiş yıl sonra yazılan bir haber ne
kadar tam doğru olabilir ki? Anladım ki, değişik İnciller’in
birbiriyle çelişmesinin arkasında bu târihsel geçmiş
yatıyor25.”
Kur’ân’ı Kerim’in başlangıcından bugüne en ufak bir
değişikliğe uğramamış olmasının onun en güçlü
yanlarından biri olduğunu vurgulayan Yvonne Ridley:
“Bâzıları İslâm’ın güncellenmesi, modernleştirilmesi
gerektiğini söylüyor. Kanadalı lezbiyen bir yazar İrşad
Manji, bâzı şeriat kurallarının değiştirilmesi gerektiğini
ifâde ediyor meselâ, daha başkaları da var…26”
“Ben de onlara söylüyorum ki, Kur’ân bizâtihi
mükemmeldir ve değiştirilmesine ihtiyaç yoktur.
Müslümanlar kendi içlerindeki modernleşme hareketlerine
dikkat etmeliler.”

25
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“Çünkü modern bakış açısıyla bizim büyük inancımızı
parçalamaya ve bizi kandırmaya çalışıyorlar. Hıristiyanlık
gibi melez bir din hâline getirmeye çalışıyorlar27.” diyor.
11.
Danimarka’daki
Ridley’in Gündeminde

Karikatür

Karalaması

Ridley Danimarka’daki karikatür karalamasına da
değinip Batı Dünyâsı’nın İslâm konusundaki câhilliğini dile
getirmekte karikatür karalamasını ‘fikir özgürlüğü’ adı
altında örtmeye çalıştıklarını bunun ise kabul
edilemez.olduğunu vurguladıktan sonra Batılılara hitap
ederek:
“Tüm görüşlere saygı gösteriyorum. Tepkilerin devam
etmesi çok güzel… Devam etmeli... Bunlarla verilmek
istenen mesaj çok açık... İslâm ile oynamaya çalışmayın...
Bu nâzik, hassas bir konu...”
“Îman ve inançlarla alay edilmesine izin veremeyiz. Hz.
İsâ'nın imajının da kötü çizilmesine karşıyız. Hıristiyanlar
da buna tepki gösteriyor.”

27
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Hıristiyan liderler, şimdi İstanbul, İslâmabad ve
Cakarta'daki gösterilere ve tepkilere bakıp, ‘Hıristiyanlar
da inaçlarında böyle güçlü olabilselerdi, Hıristiyanlık
bugün bir krizin içinde olmayacaktı’ diyorlar28.”
demektedir.
12. Ridley’e Göre Müslümanlar’ın Görevleri
Ridley, Müslümanlar’ın görevleri konusunda şehitlik
çok az kişiye nasip olduğunu,. Müslümanca yaşamak
gerektiğini, İslâmiyet’te çok geniş sosyal ve hukuk düzeni
olduğunu ve makam-mevkiye gerek olmadığını, dolayısıyla
kendi hareket ve muâmelelerimizle yargılanacağız29
belirterek şunları eklemektedir:
“İslâm barışçıl bir dindir ama pasif değiliz. Biri bana
vurursa, benim de ona karşılığını vermem gerekir. İşgal
altındaki Müslüman ülkelerin oturup da vur bana mı
demeleri lâzım?”
28
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Ülkelerini koruyan Müslüman’lara kâtil ve terörist
diyorlar. İslâm ülkelerindeki direnişlerde yanlış olan ne?
Kendi mülk ve ülkelerini koruyorlar30.“
Yvonne Ridley’in İslâm hakkındaki yukarıdaki yorum
ve açıklamaları, arttık benim başka yorumlar yapmamı
gerektirmiyor.
“Anarşinin ancak İslâm ahlâkına sâhip olmakla önleneceğine
inandım. İçkiyi bıraktım, tesettüre girdim ve namaza aşladım.”
Tina Gfanzil

30

Zengin, S. H., Taliban yerine İsrail’in eline düşseydim beni kesin
öldürürlerdi, Alındığı elektronik posta adresi:
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=8
00278&title=taliban-yerine-israil8217in-eline-dusseydim-beni-kesinoldururlerdi&haberSayfa=56, En son erişim târihi: 19.10.2012.

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

