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Muhakemat’ın sonunda “Küçük biraderim
Abdülmecid’in takrizidir.” başlıklı Arabî ifadenin mealini
?verebilir misiniz
Küçük Biraderim Abdülmecid’in Takrizidir
ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠّٰﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤٰﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣٖﻴﻢِ
ﺃﺣﻤﺪﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻤﺪًﺍ ﺑﻼ ﺣﺪّ ،ﻭﺃﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍٰﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺳﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻷﺳﺪّ.
ﻭﺑﻌﺪ :ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻳَﺮُﻡْ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،ﻭﻳﺴﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﺡ ﻓﻜﺮﻩ ﻓﻰ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ،
ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻴﺰﺍﻧًﺎ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ،ﻭﻣﻜﻨﺴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻴﺲ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺸﻘﺎﺋﻖ،
ﻭﺟﻨﺔ ﻳﺮﻭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻴﺎﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ،ﻭﺟُﻨﺔ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺴﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ،ﻭﻣﻀﻤﺎﺭًﺍ ﻳﺒﺎﺭﺯ ﻓﻴﻪ
ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺒﺎﺭ :ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺘﺪﺭﺱ ﻭﺗﺪﺭﻳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ..ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺗﻬﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﻄﺄ
ﻭﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ،ﻭﺃﺻﻠﻰ ﺗﺼﻘﻴﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺎﺏ ،ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻋﻦ
ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﻬﺎ ﺗﺸﺎﺏ ..ﻛﻴﻒ ﻻ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺮﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻮؤﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺧﺎﺩﻳﺪ ﺍﻟﺨﺒﺎﻻﺕ ،ﻭﻓﺾ
ﺃﻓﻮﺍﻩ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎﺕ ﻫﺎﺗﻴﻚ ﺍﻟﻨﻜﺎﺕ ﻓﺤﻞ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ،ﻭﺃﺫﻫﻦ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ،ﻭﺳﻤﺢ ﺑﻪ ﺛﺎﻗﺐ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ،
ﻭﺃﻓﻜﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻭﺧﺎﻃﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻓﻮﻗﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻮﺍﺻﻒ ﻓﻲ ﺃﻃﺮﺍﺋﻪ ﻃﻮﻗﻪ.
ﻭﺇﻥ ﺷﻜﻜﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻓﻴﻪ ،ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ...

ﻭﻳﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ:
ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺞ ﻭﺍﻻﺳﺪﺍﺀ ﺇﻧﺸﺎ § ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘّﻌْﻴﻴﺮ ﺣﺎﺷﺎ
ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﺑﺎﻟﻼٰﻟﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﺷﺎ § ﺃﻧﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻗﺪ ﺗﺤﺸّﺎ
ﻣﺮﯨء ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ § ﻭﻳﻮﻣﻲ ﻟﻠﻜﻨﻮﺯ ﺗﺤﺖ ﻏﻴﻦ
ﻭﻟﺬﻱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺣﺒﺎﺏ ﺯﻳﻦ § ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺩ ﺷﻴﻦ
ﻳﻤﺰﻕ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻴﻨﺎ § ﻳﻌﻤّﻰ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻻﻟﺤﺎﺩ ﻋﻴﻨًﺎ
ﻣﺤﻚ ﻟﻠﻨﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻧﻘﻮﻝ § ﻭﻗﻴﺪ ﻟﻠﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻓﺤﻮﻝ
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠّﺪ ﻓﻲ ﻧﺤﻮﺭ § ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺜﻐﻮﺭ
ﺧﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻕ § ﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻣﺘﻰ ﻳُﺴﻄﺮ ﺳُﻄُﺮ § ﻩ ﻻ ﻳﻐﺸﺎﻩ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻋﻮﺭ
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻥ ﺗﻜﺘﺐ ﺃﺣﺮﻯ § ﻭﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺗﺒﺮًﺍ
ﺻﻐﻴﺮ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺗﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ § ﻛﻤﺮﻗﺎﺓٍ ﺍﻟﻰ ﺃﻭﺝ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ
ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺩﻗﻴﻖ § ﻭﻋﻦ ﺩﺭﻛﻪ ﺫﻭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺳﺤﻴﻖ
ﻫﻼﻝ ﺍﻟﺸﻚّ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﺤﺪﺩ § ﺑﻜﺤﻞ ﺿﺪّﻩ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻓﺮﺍﻭﺩ
ﻭﺇﻧﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍ ﻛﺬﺍ ﻛﺎ § ﻭﻳﺨﺘﺼﻢ ﺑﻜﺘﻔﻴﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻛﺎ
ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺎﻩ ﺭﺍﺯﻱّ ﺍﻷﻭﺍﻥ § ﻣﺠﻴﺪ ﻟﻠﺒﺪﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
ﻭﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺑﻪ ﻳﻌﻠﻮ ﻭﺳﺎﻡ § ﻟﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻤﺎﻡ
Yakînin kâşifi olmakla miftah-ı belâgattır.
Hakikat olduğu şeye menar-ı ihtida odur.
Hakk’ın keşşafı olmakla belâgatça misalsizdir.
Belâgatta olan esrara bir misbah-ı vehhacdır.
Mesailden ne şey müşkül olursa onda zahirdir.
Bütün esdaf-ı elfazda esrar-ı belâgattır.
Hakk’ın cevher-i âlîsiyle elmas-ı hakikatten,
Şükûke karşı yapılmış olan bir seyf-i kātı’dır.
Müzehheb basamaklı şu semavat-ı kemalâta,
Urûc etmek için hakkıyla bir nurani mirkattır.
Abdülmecid

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Allah Teâlâ’ya hadsiz derecede hamd eder ve O’nun elçisi Efendimiz Muhammed
(asm)’e ve doğru yolda O’nu takip eden âl ve ashabına da salât ederim.

Bundan sonra imdi:
Şunu bilesin ki, her kim; hakikatlerin semasına yükselmek, fikirlerini ince mânâlar ve
derin bilgiler bahçesinde beslemek, doğru ve gerçek olanı yalan ve sahte olandan
ayırt etmek, ihtilaflı meselelerden vehim tozlarını süpürüp temizlemek, içinde fikir
küheylanının beslenip geliştiği bir bahçeye sahip olmak, istikametli fikirleri sakat
düşünce ve fikirlere karşı bir kalkan bulmak, içinde önde gelen büyük âlimlerin
yarışacağı bir meydan isterse bu onun kitabı okuması ve okutması gerekir. Çünkü
bu kitap, iki temel ve iki esas üzerine bina edilmiştir.
a) Yanlışı yıkıp ortadan kaldırmak ve doğruyu tamir etmek.
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b) İslamiyet’i leke ve utanç verici vehmiyattan temizlemek ve inanç esaslarını
(akideyi) de ona bulaşan hurafelerden arındırmak, tasfiye etmek.

Nasıl böyle olmasın ki:
Bu kitap, örtülü ve gizli hakikatleri gün yüzüne çıkardı ve bu gizli nükteleri
vehimlerin hücumundan kurtardı. Akıllara nüfuz edip, daha önce haberdar
olmadıkları mânâları büyük âlimlerin fikirlerine, zihinlerine yerleştirdi. Keskin ve ince
fikirlerin önünü açtı. Akılları fikirlerle donattı ve hakkında dile getirilen bütün
vasıfları ve medhiyeleri gölgede bırakmıştır. Zira o bütün bu vasıfların, medhiyelerin
üstündedir.
Eğer, bütün söylediklerimde bir şüphen varsa, müellifin ağzından çıkan inci-misal şu
sözlere bak. Bu kitap hakkında şöyle söylenmeyi hak etmiştir:
1. Bu kitap, dokuması ve örgüsü, eşi benzeri olmayan bir inşadır. Ayıplanma ve
kusurlu olma ihtimalinden uzaktır.
2. İncilerle süslü, en iyi metinlerle dolu, noksanlardan arınmış bir kitaptır.
3. O, doğru olanları, hakikatleri açıkça gösterir. Ve sık ağaçlar atında gizli hazinelere
işaret eder.
4. Dindarların ve dostların süsü, koğuculuk yapanların (lâf taşıyanların) ve hased
edenlerin (çekememezlik yapan, kıskananların) da ayıbıdır.
5. Hakikatlerin yüzündeki tüm yalan ve iftiraları parçalar, mülhidlerin (dinsizlerin,
kâfirlerin) gözlerini kör eder.
6. Doğru bilgileri uydurma hikâyelerden ayıran bir mihenk, yüksek âlimlerin
akıllarını hataya düşmekten koruyan bağdır.
7. Gerdanlık gibi boyna takılmaya layıktır. Hudutları ve düşmanların giriş yerlerinin
muhafızıdır.
8. Nifakının başının ortasına vurup yarmak için kuşanmaya, gerdanlık gibi boyna
takılmaya layıktır.
9. Onun satırları bir defa göze göründü mü, o göze ebediyen körlük gelmez.
10. O, senin onu kalbinin üzerine mürekkep yerine altınla yazana layıktır.
11. Hacmi küçük ama eşsizdir. Kemalin zirvesine ulaştıran bir merdivendir.
12. Remizleri çok, mânâları pek ince ve derindir. Ona dil uzatan, onu anlamaktan
pek uzaktır.

page 3 / 4

13. Onun manası “şek günü”nün hilali gibidir. Keskin ve derin nazarla ona bak!
Sürme ile gözünü keskinleştir de öyle mânâlara dal!
14. Bu, nasıl böyle olmasın ki, çünkü çıkıp herkese meydan okuyor.
15. En güzel biçimde zamanın Râzi’si onu inşâ etti, yazdı. Zamanın şereflisi
Bediüzzaman yazdı, te’lif etti.
16. Bu asrın rütbesi onunla yükselir. Bunun te’lifinin tam tarihi budur.
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