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DoktorMaurice diyor ki1:
“Bizans Hıristiyanlarını, içine düştükleri
bâtıl îtikatlar çıkmazından
ancak Arabistan’ın Hîra Dağı’nda yükselen
ses kurtarabilmiştir.”
“İlâhî Kelime’yi en yüce dereceye yükselten ses,
bu ses idi.”
“Fakat Rumlar, bu sesi dinleyememişlerdi.
Bu ses,
insanlara en temiz ve en doğru dini öğretiyordu.”
O yüksek din ki onun hakkında,
Gundö Firey Hesin gibi üstün bir kimse, şu sözleri oldukça haklı
olarak söylemiştir:”
“Bu dinde mukaddes sular,
uğurlu eşyâ, put ve azizler yâhut
sâlih amellerden faydalı îmanı tanıyan akîdeler yâhut
ölüm sarhoşluğu esnâsındaki pişmanlığın bir fayda vereceğini
ifâde eden sözler yâhut

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
Bâzılarımız, “Kur’ân’ı da Batılılardan mı öğreneceğiz?” diyebilirler. Öyle bir zorunluluk yok ama bu
faydasız da değildir. Kur’ân’ın, kıymetini bildiğimiz oranda üzerimize gelen rahmet artar. Günümüzde Batı
Özentisi içindeki bâzı kardeşlerimizin özellikle gençlerimizin de Kur’ân’ın kıymetinden haberdar olmaları güzel
olur. Kur’ân’ı, bâzı inançsız, muarız ya da Batılıların dilinden de ele alı-şımın sebebi, günümüzdeki bu
kardeşlerimiz’in özellikle gençlerimizin Batılı kimselerin sözlerine daha fazla kıymet vermeleri nede-niyledir.
Onları da bu yoldan aydınlatmakta ne zarar var?
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başkaları tarafından yapılacak duâ ve niyazların günahkârları
kurtaracağına dâir ifâdeleri yoktur.”
“Çünkü bu gibi akîdeler,
onları kabul edenleri alçaltmıştır.”
“Maurice,
Le Parler Française Roman ünvanlı gazetede,
Kur’an’ın Fransızca mütercimlerinden
Selman Runah’ın tenkitlerine verdiği cevapta diyor ki:”
“Kur’an nedir?”
“Kur’an,
her tenkidin üstünde,
doğru düzgün ve üstün söz söyleme mûcizesidir.”
“Kur’an’ın, 350 milyon Müslüman’ın göğsünü haklı bir
gururla kabartan meziyeti,
onun her mânâyı güzel ifâde etmesi îtibârıyla,
inmiş kitapların
en mükemmeli ve ezelî olmasıdır.”
“Hayır, daha ileri gidebiliriz:”
“Kur’an,
ezelî kudretin lütfuyla insana bahşettiği,
inmiş semâvî kitapların en güzelidir.”
“İnsanlığın refâhı noktasından Kur’an’ın bildirdikleri,
Yunan Felsefesi’nin ifâdelerinden çok yücedir.”
“Kur’ân,
’Arz ve Semânın Yaratıcı’sına hamt ve şükranla doludur.”
“Kur’an’ın her kelimesi,
her şeyi yaratan ve her şeyi taşıdığı kâbiliyete göre
sevk ve hidâyet eden,


Bu rakam sözün söylendiği devirdeki Müslümanları sayısıdır.
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Allâhü Teâlâ’nın azâmetinde gizlidir.”
“Edebiyatla alâkadar olanlar için Kur’an,
bir ahlâk kitabıdır.”
“Lisan mütehassısları için Kur’an,
bir söz hazînesidir.”
“Şâirler için Kur’an,
bir âhenk kaynağıdır.”
“Bundan başka bu kitap,
kânun ve hukuk adına bir bilgi kaynağıdır.”
“Davud (AS)’ın zamânından,
Jan Talmus’un devrine kadar gönderilen kitapların hiçbiri,
Kur’ân-ı Kerîm’in âyetleriyle,
başarılı bir şekilde boy ölçüşememiştir.”
“Şâyet Monsieur Renaud,
İslâm âlemiyle ilişki kurma fırsatını elde edecek olursa,
münevver ve terbiyeli Müslümanların,
Kur’ân’a karşı en yüksek derecede saygı gösterdiklerini ve
onun emir ve yasaklarına
özellikle eşsiz ve yüksek derecede uyduklarını ve bunun dışına
çıkmamaya gayret ettiklerini görürdü.”
“Yeni nesiller ve modern okul mezunlarının da,
Kur’an’a ve Müslümanlığa karşı alaycı bir cümlenin
söylenmesine tahammülleri yoktur.”
“Çünkü Kur’an,
iki sıfatla bu yetkiye sâhiptir.”
“Bunların birincisi,
bugün ellerde dolaşan Kur’an’ın,
Hazret-i Muhammed (SAV)’e vahyolunan kitabın aynı olmasıdır.”
“Hâlbuki
İncil ile Tevrat hakkında birçok şüpheler ileri sürülmektedir.”
“İkincisi,
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Müslümanlar Kur’an’ı,
Arapça’nın en kuvvetli koruyucusu ve
dinî uygulamanın en temel kaynağı saymasıdır.”
“Binaenaleyh Monsieur Renaud,
eserini tashih edecek olursa bu tercümesiyle,
insanları aydınlatma husûsunda insanlığa büyük bir hizmette
bulunur ve
bâtıl îtikatların hudutlarını târümar etmeye yardım etmiş olur.”
Mister John Davenport ise,
“Hazret-i Muhammed (SAV) ve Kur’ân-ı Kerîm” adlı eserinde
Kur’ân-ı Kerîm’den bahsederken şu sözleri söylüyor:”
“Kur’an’ın sayısız husûsiyetleri içinde bilhassâ ikisi fevkalâde
önemlidir:”
“1. Kur’an,
Allâhü Teâlâ’yı ifâde eden âyetlerin âhengindeki yüceliktir.”
“Kur’ân-ı Kerîm,
beşerî zaaflardan herhangi birisini Allâhü Teâlâ’ya isnat
etmekten çok uzaktır.”
“2. Kur’an,
başından sonuna kadar,
basit sözlerden, ahlâksız yâhut terbiyesiz fikirlerden, cümlelerden
ve hikâyelerden tamâmen uzaktadır.”
“Hâlbuki bütün bu eksiklikler,
Hıristiyanların ellerindeki muharref Kitab-ı Mukaddes’te çokça
bulunmaktadır¥.”

¥
Anonim, Ecnebi Feylesofların Kur’an’ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/751394-ecnebilerin-kuran-i-kerim-hakkinda-soyledikleri.html,
En Son Erişim Târihi: 16.06.2013.
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