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HATALARI DÜZELTMEYE ÇAĞRI…! 
Bu yazı Kuveyt'te düzenlenen –islami değerlerleri yüceltme-adlı konferanstan,batı'nın 
fikir ve düşünce liderlerine yöneltilen bir mesajdır. 

 
TAKDİM  

  
Kendisinden başka ilahın olmadığı,ibadete layık tek kişi 
olan,ibrahim'in,musa'nın,isa'nın ve son peygamber hz. Muhammed'in(hepsine salat ve 
selam olsun) rabbi olan Allahın adıyla… 
Bu risale toplu alimler ve  kültürlü Müslümanlar tarafından, bir araya gelip araştırma 
yaptıkları ve batıyla olan alakaları dahada ileriye götürme ve geliştirme adına 
yapıkları bir çalışma olmakla birlikte,batının resmi ve dini heyetleri,basın  yayın 
organları,müesseseler ve şahıslar tarafından Müslümanların mukaddesatına ve islami 
değerlerine karşı yapılan apaçık aşağılamalara son derece akılcı ve güzel bir uslüble 
müdahale etmiş bir çalışmadır. 
Ve bizler(bunu onaylayanlar olarak)bu mesajı batının düşünürlerine,kültürlü ve 
becerikli insanlarına,dini ve halk liderlerine yöneltiyor ve diyoruzki:  
Eğer bir topluluk tarafından diğer bir topluluğun değerlerine karşı yapılan aşağılamar 
fazlalaşırsa,şüphesiz bu olay reaksiyona yol açacak,ve beraberinde bu hakaretin  
sebeplerini ve kimler tarafından yönlendirildiğini,kimlerin bundan pay aldığını 
sorgulayacak sorular gelecektir. 
Yalnız toplumun faydası için en uygun ve en münasip yol,zulmün ve düşmanlığın 
ortadan kalkmasıdır. 
Şuanada yeryüzünde İslam ümmetinin,bazı batı ülkeleri tarafından maruz bırakıldığı 
işgal,zulüm ve dayatma kadar hiçbir ümmet bu tür sıkıntılara maruz bırakılmamıştır. 
Ve yeryüzünde Müslüman toplumunun diniyle ve özel değerleriyle alay edilip hakaret 
edildiği kadar hiçbir toplumun değerleriyle alay edilmemiştir.şöyleki: yeryüzü 
insanının dörtte birini kapsayan,köklü bir medeniyete ve tarihe sahip bir ümmete 
yapılan bu hakaretler ve alaya almalar kabul edilemeyecek bir dereceye gelmiştir. 
Dolayısıyla yapılan hataları düzeltmek için konuyu farklı açılarla dile getirdik. 

 
GÜNCEL İLİŞKİLER 

 
Biliyoruzki; genel olarak batının konumu,islamla yakın temasa geçtiği andan itibaren 
pek olumlu bir konuma sahip değildi.bunun birkaç sebebi vardır. 
Bunların en önemlisi şudurki;Avrupalılar,hiçbir zaman islamla direk olarak ilişki 
kurmamışlar,sürekli olarak korku ve tedirginlik içerisinde yaşamışlardır.dolayısıyla bu 
duyguyla yaşayan Avrupalılar,islama karşı hristiyanlık dininde varolan yıpratma 
yolarına başvurmuşlardır. 
Ve bu sebeple birbirlerini öldürüp parçaladıkları bir haldeyken şuanda islamı harici 
düşman olarak kabul etmekte ittifak etmişlerdir. 
Avrupalı düşünürlere diyoruzki;genel ifadeler çoğunlukla yanlış sonuçlar 
doğurur.mesela Avrupa ve Amerikalılar geçmiş asırlarda batı 
kültüründen(muhalifleriyle yapmış olduğu yanlış ilişkilerden doğan eksik ve 
noksanloklardan dolayı) kurtulmaya çalışmış,yanlız son yıllarda bu fikirlerinden 
vazgeçmişlerdir. 



 ٢

Bizler batı derken sadece islama düşmanlık besleyen kesimi değil bilakis bütün batı 
toplumunu kastetmekteyiz.ve bu mesajımızda batının anlayışlı kişilerini muhatab 
kabul ediyor,batı toplumunun eşit olmadığını farklılıkların varolduğunu ifade etmek 
isteriz. 

  
  
  
  

İSLAMA YAPILAN HAKARET ŞEKİLLERİ 
 

  Bizler batının düşünürlerine ve fikir adamlarına bu tür olguların birçok tehlıke 
doguracağını beyan edip uyarıyoruz.yaklaşık üç yıl içerisinde birçok kez islami 
değerlere hakaret edilmesi kabul edilemez bir durumdur. 
İlkbaşta yüce kitabımız kuranı kerime hakaret edildi. 
Dinimize,inançlarımıza,ahlakımıza ve tarihi değerlerimize hakaret eden kurana 
mukabil bir kitap telif edip neşrettiler. 
Ardından daha kötü bir saldırı gerçekleşti.peygamber efendimiz(s.a.v.)'e hakaret edip 
uygun olmayan sıfatlar yakıştırdılar.bununlada kalmayıp çirkin resimler çizdiler. 
Bu olay Danimarkalı gazeticiyle başlamış ve birçok Avrupa ülkesinde buna benzer 
olaylar meydana gelmiştir.  
Sonrasında durum dahada kötü bir hal almış,vatikanda Papa islamı,kuranı ve 
peygamberimiz(s.a.v.)'i despot ve zalim gibi sıfatlarla nitelendirmiştir. 
İslam ümmeti Amerikalı askerlerin ırak ve kubadaki (ebugarip ve guantanamo) esir 
kamplarında,kuranı kerime yaptıkları hakaretten ve çekmiş oldukları çirkin 
fotoğraflardan habersiz değildir.insanlara hakaret edildiği gibi kuranı kerimede 
hakaret edilmiştir.bundan dahada fazlası şudurki:batı ülkelerin büyük başkentlerinde 
oturan yerli Müslüman halkların şahsi özgürlüklerine yapılan saldırılardır.bunun yanı 
sıra işgal altında bulunan Afganistan ve ırakta mescit ve camilere yapılan saldırılarıda 
unutmamalıyız.bazen mescitlerde silahlı güçleri arıyoruz diye içerdeki insanları 
öldürürler.ve bazen camileri kökten havaya uçururlar. 
Bu tür kötü yaklaşımlar birçok siyasetçi,düşünür ve liderler tarafından dile getirildi.ve 
bazı basın yayın orgaları çektikleri film ve dizilerde islamı ve Müslümanları terörle ve 
despotlukla itham etmişlerdir. 
Ülkenizdeki düşünürlerin ve fikir adamlarının büyük çoğunluğu bu tür olayları 
kınamayıp susmaları,onları hangi kategoriye katacağımız noktasında bizleri hayrette 
bırakmıştır. 
Özgürlük ve insanhakları savunucuları kategorisinemi ? yoksa özgürlükleri ortadan 
kaldıranların kategorisine. 
Sizler özgürlük adı altında peygambere dil uzatan ve onlara hakaret edenlerlemi 
beraber yoksa özgürlükçülerlemi berabersiniz. 

 
 İSLAM PEYGAMBERİNE SALDIRI 

 
Her ne kadar bazı medeniyetler Müslümanlarla savaşmışsa da bu medeniyetlerin 
büyük çoğunluğu,Avrupa ülkelerinin ve kiliselerin peygamberimize yaptıkları kötü 
hakaretleri yapmamışlardır.batı Avrupa dışında yaşayan,islama ve İslam 
peygamberine düşmanlık besleyen hristiyanlar dahi batı avrupanın yaptığı bu 
hakaretleri ne bir dini törende ve nede bir kilisede daha doğrusu tarihin hiçbir 
safhasında böyle bir olaya rastlanmamıştır. 
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Bizler burada soruyoruz ; neden bazı batılılar tarihe malolmuş eski ve yeni liderlerini 
öldürmek istiyorlar.? 
Lidersiz ve öndersiz yaşayanların geleceği olamaz."tarihi olmayan bir ümmet temelsiz 
bir bina gibidir."peygamberimize yapılan bunca hakaretler butür asılsız esaslaramı 
dayanmaktadır. 
Bizlerde yakinen biliyoruzki;batıda çözülüp zayıflayan maddeci akım,başta 
Müslümanlar olmak üzere bütün bir beşeriyetin butür örnek teşkil eden parlak 
düşünceli insanlardan kurtulması gerektiği inancındaydı.peygambere ve ümmetin 
seçkin kişiliklerine yapılan bu saldırılar,tarihi liderlerden kurtulma adına yapılmış bir 
dizi yıpratma ve yok etme politikasıdır.buna karşılık olarak Müslümanlarda 
haklarından vazgeçmeyecekler,kendi peygamberlerini ve diğer bütün peygamberleri 
savunma pozizyonuna geçeceklerdir. 
Bu bizim kırmızı çizgimizdir.durum ne olursa olsun,fikir ve dişince özgürlüğü adına 
bu çizginin aşılmasına müsaade etmeyecez.batı düşünce özgürlüğü neticesi ne olursa 
olsun,islam aleminin bunu kabul etmesi mümkün değildir. 
Batı ülkelerin aldığı kararlar bizleri ilgilendirmediği gibi bizim aldiğimiz kararlarıda 
onların kabul etmesi mümkün değildir.bizler batı düşünürlerinden bu propagandalara 
karşı ciddi bir tavır sergilemelerini istiyoruz. 
Batı insanının(bazılarının zannettiği gibi) hiç kimseye hakaret etmeye,kınamaya ve 
özelliklede peygamberiyle alay etmeye hakkı yoktur. 

 
BÜTÜN PEYGAMBERLERİN MESCİDİ OLAN MESCİDİ AKSA'YA YAPILAN 
HAKARET 

 
Mescidi aksanın işgal edilmesi ve buna karşılık çoğu batı ülkelerin suskunluğunu 
koruması ve bazı fikir adamlarının bunu destekleyici tavırlar sergilemesi,İslam 
ümmetinin mukaddesatına ve değerlerine yapılmış en büyük hakarettir. 
Dolayısıyla batının düşünce ve fikir liderlerine sorumuzu tekrarlayarak soruyoruz. 
Filistinli Müslümanların mukaddesatına yapılan bunca zulümlere karşı neden farklı 
bir tavır sergilemediniz.? 
Ve Filistin halkı neden kendi öz haklarından mahrum bırakılmıştır.?  
Avrupalılar, bir taraftan Müslümanları örnek batı demokrasisine davet ederken,bir 
taraftan da kendi aralarında savaşmaktan da geri kalmıyor.bu zıtlıklara bir anlam 
veremiyoruz. 
Ayrıca batılı aydınların ve düşünürlerin filistindeki insan haklarını hiçe 
sayması,mukaddesatlarının çiğnenmesi karşısında suskunluklarını 
korumaları,dünyadaki özgürlük ve demokrasi davetçileri için kara bir leke teşkil 
etmektedir. 
Dolayısıyla sizleri,insan hak ve özgürlüklerini,sosyal ve siyasal hakları savunan,dünya 
aydınları ve düşünürlerine katılmak suretiyle üzerinizdeki kara lekeyi yok etmenizi 
istiyoruz.    

 
İSLAMİ HİCAB İLE ALAY ETMELERİ 

 
Batı demokrasisinde,insan hak ve özgürlükleri teminat 
altına alınmıştır.nitekim batı düşünce ve toplum 
kurallarında bunu ifade etmiştir. 
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Dolayısıyla kadının,genel etik ve ahlak kurallarına aykırı 
düşmediği sürece istediği elbiseyi giymesi demokratik bir 
hakkıdır.fakat maalesef batı,islami hicaba saldırmakta  ve 
hakaret etmekte çok fazla ileri gitmiştir.çünkü bu olay İslam 
aleminde revacta olan demokratik öğretilerle tamamiyle ters 
düşmektedir. 
Tüm bunlara rağmen dünya kadın kolları 
cemiyeti,Müslüman kadının haklarını savunma adına kılını 
bile kıpırdatmamıştır. Çıplaklık bir hak ve özgürlük ise 
neden hicab ayıplanmayı ve hakaret edilmeyi gerektiren bir 
hareket oluyor.? 
Avrupa insan hakları,bırakın özgürlüklere saldırmayı 
bilakis özgürlükleri korumayı teminat altına almıştır.peki 
nasıl oluyorda Avrupa,kendisine münasip bulduğu giysiyi 
tercih eden vatandaşına hakaret etmeyi uygun bir durum 
olarak görüyor.neden Avrupa sosyal,dini ve düşünce 
mirasına sahip çıkmıyor. Avrupa kadınının islamı hicaba 
benzer bir tarzda giyindiği malumdur.(rahibeler gibi) 
Avrupa insanı bu tarz bir giyinişi terk ettiği için bütün 
dünya ülkelerinin buna uymasımı gerekmektedir.bizler bu 
olayın dünya ülkelerinin gelişimi ve ilerlemesi için gerekli 
olduğuna da inanmıyoruz. Acaba sorun hicabın bir üstünlük 
namzeti olarak kabul edildiği içinmi bu tür sıkıntılar 
meydana gelmektedir.? 
Müslüman kadınının hak ve özgürlükleriyle alakalı kanun 
ve yasalar,birçok batı ülkesinde yürürlükte olmasına 
rağmen, avrupada bu tür hak ve özgürlükler kısıtlanmakta 
ve bunlar son zamanlarda fazlasıyla açığa çıkmaktadır. 
Buna sebep olarak islama olan düşmanlıklarımı yoksa 
toplumsal ve ahlaki çöküşe davetiye verenlerin arzu ve 
isteklerini yerine getirmekmi neden oluyor onu pek 
bilemiyoruz. Avrupa düşünürleri ve aydınlarının İslam 
aleminin sorduğu bu sorulara cevap vermelerini ve batıda 
uygulanan çiftestandart uygulamara da  biranönce son 
verilmesini istiyoruz. 

 
DÜŞÜNCE SAVAŞI 
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Son yıllarda İslam alemi,seçkin batılı düşünürler,siyasi ve 
dini liderler tarafından sayısız ithamlarla lekelenmiş ve 
yapılan bu ithamlar neticesinde islamın ancak kılıç zoruyla 
yayıldığı,islamda aklın bir yeri olmadığı,islamın terör ve 
gericilik dini olduğu iddiası ortaya atılmıştır. 
Bu risaledeki gayemiz butür ithamları çürütmek olmadığı 
gibi,bu tür kınamaların ilmi araştırma mantığıyla 
bağdaşmadığına ve amerikada bazı kurumların 
propagandasını yaptığı(düşünce savaşı) nın gerçekte islamı 
değiştirme adına yapılan birtür uygulama olduğuna 
etmektir. 
Kesin olarak ifade etmemiz gerekirki; İslam dini Allah 
yolunda yapılan cihadlarla yayılmıştır.ve her medeniyet 
kendi değerlerini ve mukaddesatını savunabilmesi için güç 
ve kuvvete ihtiyac duyar.buna ek olarak adil savaş mantığı 
(justwar)kuralları,Avrupa kiliselerinin ve batı laik rejiminin 
 benimseyip kabul ettiği kurallardır.peki bütün bunlara 
rağmen neden hala İslam dini kınanmaktadır. 
Sizler tarihi iyi biliyor ve okuyorsunuz. Endonezya, Malezya 
Filipin ve diğer asya, Afrika ülkeleri …. Bunların hiçbirine 
asker ordusu girmediği halde milyonlarca insan islamla 
müşerref olmuştur.bundan dahada önemlisi şudurki; 
Şuanda farklı dünya ülkelerinde ve özelliklede avrupada 
hiçbir güç ve kuvvet kullanılmadan neden İslam halen 
yayılmaya devam etmektedir.işte bu islamın insan fıtratına 
en uygun din olduğunu gösterir.  
Aklın İslam medeniyetinde ve diğer medeniyetlerdeki rolüne 
gelince; öncelikle şunu diyebilirizki: 
Bütün tarihçiler batı tarihinin aklı heder ettiği,onu 
köleleştirdiği noktasında hemfikirdirler.öte yandan İslam 
ümmeti aklı kullanma yolunda orta yolu seçmiş,onu 
beşeriyetin istifade edebileceği en sahih yollarda kullanmaya 
çaba göstermiştir.tüm bunlardan sonra batılı düşünürlere 
soruyoruz: avrupadaki bazı dini akımlar,aklın İslam 
medeniyetindeki rolüne neden hakaret etmektedirler.acaba 
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bu kendilerinde varolan eksikleri gizlemek içinmi 
yoksa,islama karşı laik rejimi harekete geçirmek içinmidir. 
Bizler kilise adamlarının uluhiyyet(allaha iman)bölümü 
başta olmak üzere kendi inanç sistemlerini baştanbaşa 
yeniden gözden geçirmelerini istiyoruz.eğer bunu yapabilse- 
ler içinden çıkılamayacak zıtlıklarla başbaşa kalacaklardır. 
Kimbilir belkide kiliselere yapılan devrimler,kilise 
adamlarının ilim ve akıl ile uğraşmaktan başka işlere zaman 
ayıramamalarındandı. 
Avrupa ülkelerinde yayılan islam dinini ve İslam ümmetini, 
terörle anlandırma meselesine gelince,bu aslı astarı olmayan 
zalimce yapılmış bir ithamdır. Çünkü İslam dini merhamet 
ve şefkat dinidir. 
Bizler batılı düşünür ve aydınlardan,eskilere dayanan bu 
intikam duygularından kurtulmalarını,gerçekte terör savaşı 
olan haçlı seferi diye adlandırdıkları kokuşmuş sözlerden 
sıyrılmalarını istiyoruz. 
Ancak bugün bizleri terörle suçlayanlar,dün bugündür 
birçok katliamlara,savaşlara ve milyonlarca insanın 
ölümüne sebebiyet vermişlerdir.özelliklede Müslümanların 
uzaktan yakından alakasının olmadığı 1. ve 2. dünya 
savaşlarında öldürülülenleri düşünürsek durumun 
vehametini azda olsa kavramış oluruz. 
İslam alemindeki bazı düşünürler,batıdaki bazı ölçülerin 
değişmesi gerektiğini,Müslümanlara yapılan saldırıların  
bundan sonra islama yapılmasını,Müslümanları değiştirmek 
yerine artık islamı değiştirmek gerektiğini düşünmekte- 
dirler. Onlara diyoruzki; islamın Protestanlığa ve muasır 
tahrifata ihtiyacı yoktur.çünkü İslam dini yenileyicidir. O 
tahrifata ihtiyaç duymadan kalblere aşina olur.sizler neden 
hala islamı değiştirmek istiyorsunuz. 
Bazı düşünürlerdeki gurur ve kibir öyle bir dereceye 
gelmiştirki, bilmedikleri bir din ile inanç ve fikir birliği 
oluşturmamızı istiyorlar.yani batı liberalliği ile karışmış 
muasır hristiyanlıkla İslam dini arasında ortak bir din 
ortaya çıkarmak istiyorlar.kendi bulundukları konumdan 
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taviz vermek gereksede bu yeni dini idame ettirmek 
istiyorlar. 
Bizler yakinen inanıyoruzki; İslam dini-ki baki olan tek 
dindir- batı medeniyetindeki sorunları çözebilecek tek 
dindir. Dolayısıyla batıdaki bazı şahıslar islamın katıksız 
şeklinden istifade etmek istemişlerdir.   
Bizlerde biliyoruzki islamın katıksız şeklinden faydalanmak 
demek tarihteki son sayfayı kökten yok etmek demektir. 
Bizler farklı medeniyetleri tanımayı onların istifade edilecek 
taraflarından istifade etmeyi önem verilmesi gereken bir 
olay olarak kabul ediyoruz.bununla birlikte batının inanç ve 
ahlak ile ilgili düşünce ve fikirlerinin hiçbir değeri 
olmadığınada kanaat  getiriyoruz. 
Şüphesiz bütün İslam toplumu,bazı Avrupalı aydınların 
düşünce savaşı adı altında islama karşı yaptıkları 
saldırıların belli bir süre sonra ters tepki vereceğine kesin 
kanaat getirmişlerdir.  
Sizin düşünce savaşı diye adlandırdığınız şeye bizler 
katılmıyoruz. Ancak duygu ve düşüncelerimize yapılan bu 
baskılara karşı koymaktan da geri kalmayacağız. 
Çünkü düşünce sahasındaki savaş, gerçekte Müslümanların 
ve islam ümmetinin at koşturduğu bir alandır.bizler kendi 
inancımızı,düşünce ve fikirlerimizi batı medeniyetinden 
ayırt etmede,onlarda olan hataları düzeltmekte pek zorluk 
çekmeyiz.  

 
ÖZDEĞERLERİMİZE YAPILAN BU SALDIRILARI NE 

ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ ?. 
 

Bazı batı liderleriyle yaptığımız resmi görüşmelerden ve 
lider fikir akımlarının günlük verdikleri yazılı ve sözlü 
demeçlerden de açığa çıkıyorki; İslam alemine yapılan bu 
saldırılar gerçekte bir olay olmamakla beraber belli bir 
olaydan kaynaklanan ters tepkilerin sonucuda değildir. 
Bellikli bu yıllardan İslam alemini ortadan kaldırmak için 
özenle hazırlanmış ciddi bir projedir. 
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Nitekim corc bush afkanistan ve ıraka düzenlediği 
saldırılarda(bu bir Haçlı Seferidir) ibaresini kullanarak 
bunu açıkça ifade etmiştir.  
İtalya eski başbakanının da islamı terör dini olarak 
nitelendirdiği,ve islamın gericilik dini olduğu ve buna benzer 
ifadeler kullanmıştır. 
Buna benzer açıklamalar Almanya eski müsteşarı 
tarafından da dile getirilmiş ve islamın Avrupa medeniyeti 
hakkında söz söylemeye hakkı olmadığı vurgulanmıştır. 
Burada şöyle bir soru akla gelmektedir; 
Yapılan bunca saldırıların gerçek anlamı ne olabilir. 
Fikir ve düşünce özgürlüğü adına yapıldığı mümkün 
değildir.çünkü Yahudilik ve Budizm gibi muasır batı 
medeniyetlerinde farklı inançtaki gruplara saldırma diye bir 
olay olmamıştır. 
Birçok Müslüman düşünür ve aydınlar, Müslümanların 
özdeğerlerine yapılan bunca zulümlerin asıl nedeninin, 
İslam olduğu noktasında birleşmişlerdir.islamın gittikce 
gelişmesi,bütün beşeriyeti tekrardan barışa ve kardeşliğe 
götürmede adım adım ilerlemesi, hem fikir bazında ve 
hemde medeniyetler bazında üstünlük sağlaması onu 
geçilmesi mümkün olmayacak bir dereceye yükseltmiştir. 
Bizler kanada da düzenlenen hoşgörü dini  toplantısına 
önemle dikkat çekelim… 
Bu konferansta dünyadaki müslümman sayısı 1226 olarak 
açıklanmıştır. Bu sayı dünya üzerindeki insanların yüzde 19' 
nu teşkil etmektedir.şunuda unutmamamız gerekirki 
yeryüzündeki bütün dinlerin müntesipleri azalırken İslama 
girenlerin sayısı gittikçe artmaktadır. 
Bizler avrupadaki çifte standar yanlısı düşünürlerin bir 
taraftan özgürlükleri savunurken diğer taraftanda 
Müslümanların özel hak ve hukuklarının çiğnediğini 
fazlasıyla görmekteyiz. 
Ayrıca batıdaki basın yayın organlarınında bağımsız 
işlediklerine pek inanmıyoruz.çünkü avrupadaki basına 
siyasetten müdahale edildiğini yakinen biliyoruz. 
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SONUÇ OLARAK 

 
Bizler kültürler arası diyaloğun usülüne uygun bir şekilde 
yapılmasını ve gerçeğe ancak bu şekilde ulaşılabilineceğini 
ve böyle bir zamanda adil düzene uyulması halinde 
medeniyetler arası ortaklığında mümkün olabileceğini ifade 
etmek istiyoruz.  
Şüphesiz batı medeniyeti birçok medeniyetin birleşiminden 
oluşturulmuş ortak bir medeniyettir. Avrupanın kalkıpta 
bunu sadece kendine mal etmesi, teknik ve maddi imkanları 
sadece kendisi için seferber kılması kabul edilemez bir 
durumdur. 
Sizden hiç kimse sahip olduğu medeniyetten dolayı 
başkalarına üstünlük taslayamaz.bu konuda fikir ve 
düşünce liderlerini biraz daha duyarlı ve yapıcı olmaya 
davet ediyoruz. 
Şuanki İslam aleminin durumu pek içaçıcı olmayabilir.ama 
unutulmamalıdırki; İslam, sahip olduğu üstün 
medeniyetiyle, adil yasalarıyla ve güzel ahlakıyla, her 
zamana ve mekana uygun köklü bir dindir. Batı hernekadar 
maddi  ve teknik olarak ilerleme kaydettiysede, manevi 
olarak kendi insanına hiçbir şey verememiş ve fayda 
sağlayamamıştır. 
Bizler sizler vasıtasıyla suskunluğunu bozamamış halka ve 
sürekli olarak özdeğerlerimize  ve mukaddesatımıza dil  
uzatanlara sesleniyor ve onlardan şu beş şeyi istiyoruz. 
Birincisi: 
Bizimle uğraşmaktan, özdeğerlerimize ve mukaddesatımıza 
hakaret etmekten ve bizlere zulmetmekten vazgeçin.yoksa 
bu sizin için sonucuna pek razı olmayacağınız sorunlar 
doğuracaktır. 
İkincisi:  
Başta kuranı kerim ve peygamberimiz olmak üzere 
Özdeğerlerimize,yazılarla ve basın yayın organlarıyla 
yapılan hakaretlere beraberce tepki verip onlara engel 
olalım.aksi takdirde Müslümanlar meşru müdafaa 
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haklarını,kültürel,siyasi ve askeri gücünü kullanarak 
kendisini savunma yoluna başvuracaktır. 
Üçüncüsü: 
Sizlerden peygamberimizi,dinimizi ve inancimizi gerçek 
manada anlayabilmeniz için, vakit ve çalışmanızdan zaman 
ayırarak ilmi bir şekilde araştırmanızı ve islamı bilmeyen 
halkı bu yola yönlendirmenizi istiyoruz. 
Dördüncüsü: 
Batılı düşünür ve liderleri, başka ülke medeniyetleri ile 
uğraşmaktansa kendi hallerine bir çeki düzen versinler. 
Batının ciddi bir değişime ihtiyacı olduğu kesin. 
Bizler inanıyoruzki batılı düşünürler butür yazılar yazmaya 
devam ederlerse bu olay Avrupa medeniyetinin zamanla 
çökmesine ve iflas etmesine sebep olacaktır. 
Bizler bu risalemizde batılı düşünür ve aydınları, 
peygamberleri ve seçkin insanları savunma,zulmün ve 
eziyetlerin önüne geçme adına batıda bir reform yapmaya,  
yani İslam alemi ve ortadoğuda reform çalışmaları 
yapacaklarına,kendi toplumlarındaki aile çöküşüne çare 
bulmaya davet ediyoruz. 
Beşincisi: 
Batının Müslümanlara ve İslam alemine karşı şuana kadar 
yapmış olduğu kötülüklerden,hakaretlerden,katliamlardan, 
kültürel ve düşünce aşırılıklarından dolayı bütün İslam 
aleminden özür dilemesi gerekmektedir. 
Bize karşı düşmanlıkta hala ısrar edenlerede diyoruzki: 
Allah c.c. yeryüzünü iman edenlere miras olarak 
bırakıncaya kadar İslam her zaman ve mekanda yayılmaya 
devam edecek,geçmiş tarihte olduğu gibi İslam medeniyeti 
tekrar yükselişe gececektir. 
İslam ümmeti sürekli olarak savunma konumunda 
olmayacaktır. Avrupa halkı, bir zamanlar İslama düşmanlık 
besleyenlerin gerçekte müslümanlara verdikleri zararın 

birkaç katını kendi halklarına verdiklerini anlayacaklardır. 
Batıdaki ileri teknolojiden insanoğlunun faydalandığı bir 
gerçektir.ama bu teknolojiden faydalanmamız kendi 

kültürümüzü terk etmemiz anlamına gelmez. 
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Bizler batılı düşünürleri ve aydınları islamı ve İslam 
ümmetini gerçek manada anlamaya davet ediyoruz. 
Risalemizi bizi buna sevkeden kuranı kerimdeki rabbani bir 
emirle sonlandırıyoruz. 
Allah c.c. şöyle buyuruyor:" resulüm deki: ey ehli kitab! 
Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: 
Allahtan başkasına tapmayalım.ona hiçbir şeyi ortak 
koşmayalım.ve allahı bırakıpta kimimiz kimimizi 
ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüzçevirirlerse,işte o zaman: 
şahit olunki biz Müslümanlarız deyiniz."  


