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“Allah‟ın birliğini
en temiz, en yüksek, en kutsal
ve inandırıcı ve başka hiç bir din
kitabının üstün gelemeyeceği bir dil ile
anlatan kitap, Kur‟ân‟ı Kerîm‟dir1.”

Prof. Edouard Monté
Prens Bismarck ise şöyle diyor:
“Çeşitli devirlerde,
insanlığı idâre etmek için,
Allah tarafından gönderildiği ileri sürülen
bütün semâvî kitapları, tam ve detaylı olarak,
inceledimse de,
bozulmuş oldukları için,
hiçbirisinde aradığım
çağdaş bilim ve teknolojik gelişmelere ilişkin,
ilmî uyumluluğu göremedim.”
Bismarck şöyle devam ediyor:
“Semâvî kitaplara ilişkin bu kânunlar,
değil bir cemiyet, bir ev halkının huzûrunu bile temin edecek
durumdan çok uzaktırlar.”

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1
Prof. Edouard Monté, Kur’ân’ı Kerîm, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://rehber.ihya.org/yenirehber/kur-an-i-kerim.html, En Son Erişim Târihi: 22.01.2014.
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“Fakat Müslümanların Kur‟ân‟ı,
bu görüşten çok uzaktır.
“Ben,
Kur‟ân‟ı her açıdan inceledim.”
“Onun her kelimesinde
büyük derinlik,
bilim ve teknolojinin her sahâsında
insanlığın gelişmelerinde,
her açıdan,
çağa ilmî bir uygunluk gördüm.”
“Müslümanların düşmanları,
Kur‟ân‟ın Muhammed tarafından yazılan
bir kitap olduğunu
ileri sürüyorlarsa da,
en mükemmel, hattâ en gelişmiş bir beyinden,
böyle hârika bir eserin meydana geldiğini ileri sürmek,
gerçeklere göz kapayarak,
kin ve garaza âlet olmak anlamını taşır ki,
bu da ilim, bilim ahlâkı ve insanî ahlâkla îzah edilemez.”
“Ben şunu ileri sürüyorum ki,
Muhammed seçkin bir kuvvettir.”
“Allah tarafından böyle ikinci bir insanın daha yaratılması
ihtimâli yoktur.”
“Senin devrinde yaşamadığımdan dolayı üzgünüm,
Ey Muhammed…”
“Gönderilmesine ve neşredilmesine sebep olduğun ve
insanlara öğrettiğin bu kitap,
senin değildir;
o gayb ve ulûhiyet âlemine ilişkindir.”
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“Bu kitabın gayb ve
ulûhiyet âlemine ilişkin olduğunu inkâr etmek,
boş işlerle uğraşmak kadar gülünçtür.”
“Bunun için
insanlık senin gibi
seçkin bir kudreti bir defâ görmüş,
bundan sonra göremeyecektir.”
“Ben, huzûrunda saygı ve hürmetle eğiliyorum2.”
Prens Bismarck
Farabi,
herhangi „bir fikir, şey ya da olay’a ilişkin
yalnızca bir gerçek (doğru, hak) ve birden fazla gerçek dışılık
(yalan, yanlış, bâtıl) vardır‟
demektedir.
Bu nedenle herhangi „bir fikir, şey ya da olay’a ilişkin
bakış açılarında da
yalnızca bir gerçek (doğru, hak) ve birden fazla gerçek dışılık
(yalan, yanlış, bâtıl) olur.
Ω

Doğrular,
Geometri’deki paralel doğrular gibi;
yanlışlar ise,
birbirlerini gelişigüzel kesen sonsuz sayıdaki eğriler gibidirler 3.
Bu nedenle,
doğru ve gerçeklere uyularak alınan kararlara ilişkin sonuçlar,
paralel doğruların hiç kesişmemesi gibi,
2
Temiz, Prens Bismarck'ın Dilinden Peygamberimiz (SAV), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/PRENS%20BISMARCK'IN%20D%C4%B0L%C4%B0NDEN%20PEYGAMBER%C4%
B0M%C4%B0Z%20(SAV).pdf, En Son Erişim Târihi: 24.01.2014.
Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya internette
ânında ulaşılabilir.
3
Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve Aşırı Uçlar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/EHLİSÜNNET%20(ORTA%20YOL’DAN%20GİDENLER)%20VE%20AŞIRI%20UÇLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EHLİSÜNNET%20(ORTA%20YOL’DAN%20GİDENLER)%20VE%20AŞIRI%20UÇLAR.doc, En Son Erişim Târihi:
04.01.2014.
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hiçbir zaman hiçbir noktada karşı karşıya gelmezler,
birbirleriye çelişmez ve çatışmazlar.
Buna karşılık,
doğruluk ve gerçeklere uyulmadan alınan kararlara ilişkin
sonuçlar,
durmadan beklenmeden kesişen eğriler gibi,
hep birbirleriyle, farkedilmeden, beklenmedik yer ve zamanlarda
karşı karşıya gelebilmekte,
birbirleriye çatışabilmektedirler.
Alınan kararlar, çoğu kere yalan-dolan ve entrikalara dayalı
olduğu için,
kimin elinin kimin cebinde olduğu ve hangi devletin hangi
adâletsizlikler yaptığı hususları,
karmaşık bir yalanlar yumağı gibidir, bugün…

Mü’min Müslümanlara ilişkin herhangi „bir fikir, şey ya da olay’a ilişkin
“hak-doğru” kararlar, Geometri’deki paralel doğrular gibidir. Doğruların
birbirlerini kesmemesi gibi, bu„fikir, şey ya da olay’a ilişkin kararlar da hiç
çatışmazlar.
Müslüman olmayanlara ilişkin herhangi „Bir fikir, şey ya da olay’a ilişkin çok
sayıdaki “bâtıl-yanlış” kararlar ise, birbirlerini gelişigüzel kesen ve paralel
olmayan sonsuz sayıdaki eğriler gibidirler. Bu eğiler paralel olmadıkları için çoğu
kere hep kesişirler… Bu demektir ki, bu eğilere tekâbül eden„fikirler, şeyler ya da
olaylar’ birbirleriyle durmadan çatışırlar…

Kur‟an‟a gelince,
o ele alınan,
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„bir fikir, şey ya da olay’a ya da evrensel konulara ilişkin yalnızca
paralel doğrulardan meydana gelen bir gerçekler uzayı gibidir.
Şimdi siz bu gerçeklere
uyularak alınan kararların sonuçlarını
daha kolay tahayyül edebilirsiniz.
“Kuran‟ı kesinlikle biz indirdik elbette onu yine biz
koruyacağız.”
Hıcr Sûresi, âyet 9
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