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"Risale-i Münâcâtın başındaki âyetin tefsiri diye Arabî
kısımları ilâve edilse, beraber okunsa münasiptir."
Üçüncü Şua daha önce sadece Arapça mıydı, burayı
nasıl anlayabiliriz?
"İkinci bir nokta: Âyetü'l-Kübrâ'dan çıkan 'Vird-ül-Ekber' namındaki
Arabî risaleciğin âhirinde, Risale-i Münâcâtın başındaki âyetin
tefsiri diye Arabî kısımları ilâve edilse, beraber okunsa münasiptir.
Biz de nüshamızda yazdık."(1)

"Göklerin ve yerin yaratılmasında, gecenin ve gündüzün
değişmesinde, insanlara faydalı şeylerle denizde akıp giden
gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden
sonra diriltmesinde, her türlü canlıyı yeryüzüne yaymasında,
rüzgârları sevk etmesinde ve gökle yer arasında Allah'ın emrine
boyun eğmiş bulutlarda, aklını kullanan bir topluluk için Allah'ın
varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine işaret eden nice deliller
vardır." (Bakara, 2/164)

Münacat Risalesi bu ayetin külli ve kapsamlı bir tefsiri niteliğindedir. Üstad
Hazretleri zaten Münacatın başında bu hususu şu şekilde ifade ediyor: "Üçüncü
Şuâ olan bu Münâcât Risalesi, mezkûr âyetin bir nevi tefsiridir."
Münacatın tamamı değil ama konu başlıklarının aslı Arabi ifadeler olup Hz.
Peygamber Efendimiz (asm)'in en müstesna duası olan Cevşen-i Kkebir
duasıdır. Osmanlıca Şualar'ın Üçüncü Şua'ında geçen bu Cevşen duasının ve
arkasındaki ifadelere numune nevinden burada birisini alıyoruz. Meraklıları bu eserin
tamamını okumalarını tavsiye ediyoruz.
ﺑﻮ ﺁﻳﺖِ ﻋﻈﻴﻤﻪﻧﯔ ﻣﺘﻌﺪّﺩ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﭘﺮﺩﻩﻟﺮﻧﺪﻥ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﻩِٔ ﺗﻮﺣﻴﺪﻳﻪﻳﻰ ﻣﻔﺴّﺮِ ﺃﻋﻈﻢ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﺎﻥِ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻭﻻﻥ
ﺭﺳﻮﻝِ ﺃﻛﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻣﺜﺎﻟﺴﺰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕِ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻭﻻﻥ ﺍﻟﺠﻮﺷﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻧﺎﻣﻨﺪﻩﻛﻰ
ﻃﻘﺴﺎﻥ ﻃﻮﻗﻮﺯ ﻋﻘﺪﻩﺩﻩ ﺑﻴﯔ ﺑﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻳﻠﻪ ﺑﻴﯔ ﺑﺮ ﺑﺮﻫﺎﻧﻪ ﺇﺷﺎﺭﺕ ﺍﻳﺪﻩﺭﻙ ﺑﻮ ﺁﻳﺘﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭ ﺭﺑّﻨﻰ
: ﺍﻭ ﻋﻘﺪﻩﻟﺮﺩﻥ ﺑﺮﻳﺴﻰ ﺷﻮﺩﺭ.ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻳﺘﻤﺸﺪﺭ
Bu ayet-i azimenin müteaddid nurani perdelerinden bir perde-i tevhidiyeyi
müfessir-i azam ve tercüman-ı ekmel olan Resul-i Ekremin (a.s.m) emsalsiz
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bir münacat-ı ekberi olan Cevşen-ül Kebir namındaki doksan dokuz ukdede
bin bir Esma-i İlahiye bin bir bürhana işaret ederek bu ayet-i tefsir ve Rabbini
tarif etmiştir. O ukdelerden birisi şudur:
ﻳَﺎ ﺍَﻭَّﻝَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﻭَ ﺍٰﺧِﺮَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﺍِﻟٰﻪَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﻭَ ﺻَﺎﻧِﻌَﻪُ
ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻕَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﻭَ ﺧَﺎﻟِﻘَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺎﻃِﺮَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﻭَﻣَﻠِﻴﻜَﻪُ
ﻳَﺎ ﻗَﺎﺑِﺾَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﻭَ ﺑَﺎﺳِﻄَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺒْﺪِﺉَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﻭَ ﻣُﻌِﻴﺪَﻩُ
ﻳَﺎ ﻣُﺴَﺒِّﺐَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﻭَ ﻣُﻘَﺪِّﺭَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺮَﺑِّﻰَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﻭَ ﻣُﺪَﺑِّﺮَﻩُ
ﻳَﺎ ﻣُﻜَﻮِّﺭَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﻭَ ﻣُﺤَﻮِّﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺤْﻴِﻰَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﻭَ ﻣُﻤِﻴﺘَﻪُ
ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ َﻻ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍَِّﻻ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻻَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻻَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ
· ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﻟﻠّٰﻬﺪﻩ ،ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺘﯔ ﺇﺛﺒﺎﺗﻨﺪﻩﺍﻳﺸﺘﻪ ﺑﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﺳﺘﺮﻳﻴﻮﺭ ﻛﻪ
ﺍﻭﻳﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪﺩﻩﺩﺭ ،ﻫﻴﭻ ﻛﻴﻤﺴﻪ ﻳﺘﻴﺸﻪﻣﺰ .ﻭ ﺍﻭ ﻭﺍﺩﻳﺪﻩ ﺇﻣﺎﻡِ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻭﺩﺭ .ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻭﻧﯔ ﺁﺭﻗﻪﺳﻨﺪﻩ
ﺍﻭ ﺧﺰﻳﻨﻪﻳﻪ ﮔﻴﺪﻩﺑﻴﻠﻴﺮ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺪﺭ ﻛﻪ· ﻣﻜﻤّﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻠﺮ ،ﻋﻠﻤﻠﺮ ،ﺻﻨﻌﺘﻠﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭﯓ ﺗﻼﺣﻘﻴﻠﻪ ﻭ ﻓﻜﺮﻟﺮﯓ
ﺗﺮﻗّﻴﻠﻪ ﺑﺮﺑﺮﻳﻨﻪ ﺇﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻳﺪﻩﺭﻙ ،ﺑﺮﺑﺮﻳﻨﯔ ﺃﺛﺮﻳﻨﻰ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻳﺪﻩ ﺍﻳﺪﻩ ،ﺗﺎ ﻣﻜﻤّﻞ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻟﻴﻨﻴﺮ .ﺑﻮﻧﯔ
ﺍﻳﭽﻮﻧﺪﺭ ﻛﻪ· ﺷﺸﺨﺎﻧﻪ ﺗﻔﻨﮕﻨﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻳﺪﻥ ﺍﻭﺳﺘﻪ ،ﺷﻴﻤﺪﻯ ﺑﺮ ﻣﻴﺘﺮﺍﻟﻴﻮﺯﯓ ﺍﻭﺳﺘﻪﺳﻨﺪﻥ ﺩﺍﻫﺎ ﺯﻳﺎﺩﻩ
ﻫﻨﺮﻟﻴﺪﺭ.
 ،ﺧﻴﺎﻻً ﺣﻀﻮﺭِ ﺳﻌﺎﺩﺗﺪﻩ ﺑﻮﻟﻮﻧﻤﺎﺳﻴﻠﻪ،ﺣﺎﻟﺒﻮﻛﻪ ﺩﻗّﺘﻠﻪ ﺟﻮﺷﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻨﻰ ﻗﻠﺒﯔ ﻗﻮﻻﻏﻴﻠﻪ
ﺭﺳﻮﻝِ ﺍُﻣّﻴﺪﻥ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ( ﺩﻳﯖﻠﻪﻳﻦ ﺁﺩﻡ ﺁﯕﻼﺭ ﻭ ﮔﻮﺭﻭﺭ ﻛﻪ· ﺑﻴﯔ ﺑﺮ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ
ﺗﻀﻤّﻦ ﺍﻳﺪﻥ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺮﻳﺴﻰ ﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪِٔ ﺃﻓﻜﺎﺭﯓ ﻧﺘﻴﺠﻪﺳﻰ ﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪﯓ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩﺳﻰ ﺍﻭﻻﻥ ﺍﻭ ﺑﻴﯔ ﺑﺮ
ﻗﺪﺳﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻠﺮﻯ ،ﺑﺮ ﺍُﻣّﻰ ﺫﺍﺗﺪﻩ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ( ﻭ ﺍُﻣّﻰ ﺑﺮ ﻗَﻮﻣﺪﻩ ﻭ ﺍُﻣّﻰ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻄﺪﻩ ﻭ
ﺃﻫﻞِ ﻓﺘﺮﺕ ،ﻛﺘﺎﺑﺴﺰ ﺑﺮ ﻣﻠّﺘﺪﻩ ﻣﻮﺟﺪﺍﻧﻪ ،ﻣﺨﺘﺮﻋﺎﻧﻪ ،ﻛﻴﻤﺴﻪﻳﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻳﺘﻤﻴﻪﺭﻙ ،ﻣﻌﻤّﺎﻯِ ﺧﻠﻘﺘﻰ ﻭ
ﻃﻠﺴﻢِ ﻛﺎﺋﻨﺎﺗﻰ ﻛﺸﻒ ﺻﻮﺭﺗﻨﺪﻩ ،ﺗﻚ ﺑﺎﺷﻴﻠﻪ ﺍﻭ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﺪﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﺪﻳﻴﻮﺭ .ﺑﻮ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺒﻰ ،ﺑﻴﯖﻠﺮ ﻛﺸّﺎﻓﯔ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺘﻰ ﻭ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻠﺮﻯ ﮔﺒﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪﻛﺎﺭﺍﻧﻪ ﺩﮔﻞ· ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺒّﻪِٔ ﺳﻤﺎ ﺁﻟﺘﻨﺪﻩ ،ﺃﻫﻞِ ﺳﻤﺎﻭﺍﺗﻪ ﺍﻳﺸﻴﺘﺪﻳﺮﻥ ﻭ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ
ﻣﺴﺠﺪﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻭ ﻣﺴﺠﺪِ ﺃﻛﺒﺮﯓ ﺟﻤﺎﻋﺖِ ﻛﺒﺮﺍﺳﻨﻪ ﺩﻳﯖﻠﺘﺪﻳﺮﻥ ،ﺣﺪﺳﺰ ﺭﻗّﺘﺪﻥ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺴﺰ ﺷﻔﻘﺘﺪﻥ
ﺇﻧﺴﺎﻧﻠﺮﻩ ﺇﻣﺪﺍﺩ ) (2ﻭ ﻣﺪﺩ ﻭ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻳﺴﺘﻪﻳﻮﺭ ﻭ ﺩﻳﻴﻮﺭ
İşte bu numune gösteriyor ki, Peygamber (a.s.m) marifetullahda,
vahdaniyetin ispatında öyle bir mertebededir ki, hiç kimse yetişemez. ve o
vadide İmam-ı mutlak O'dur. herkes O'nun arkasında o hazineye gidebilir.
Malumdur ki, mükemmel marifetler, ulumlar, sanatlar efkarın telahukuyla ve
fikirlerin terakki ile birbirine iltihak ederek, birbirinin asarını tekmil ede ede
ta mükemmel bir suret alınır. Bunun içindir ki, şişhane tüfengi icad eden
usta, şimdi bir mitralyoz ustasından daha ziyade hızlıdır.
Halbuki dikkatle Cevşen-ül Kebir münacatını kalbin kulağıyla, hayalen huzuru saadette bulunmasıyla resul-i ümmiden (a.s.m) dinleyen adam anlar ve
görür ki, binbir bürhanı ve tarifi tazammun eden ve herbirisi bir silsile-i
efkarın neticesi ve tevhidin bir penceresi olan o büyük bir kudsi hakikatleri,
bir Ümmi Zat'ta (a.s.m) ve ümmi bir kavimde ve ümmi bir muhitte ve ehli
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fıtrat, kitapsız bir millette mucidane, muhtarane, kimseyi taklid etmeyerek
muammay-ı hilkati ve tılsım-ı kainatı keşif suretinde, tek başiyle o
münacatta beyan ediyor. Bu zaman gibi, binler keşşafın muaveneti ve
münacatları gibi taklitkarane değil, belki kubbe-i sema altında, ehl-i
semavata işittiren ve kainat mescidinde ve o mescidin cemaat-i kebiresine
dinlettiren, hadisz hadsiz rikkatten ve nihayetsiz şefkatten insanlara imdat
ve medet ve merhamet ve necat istiyor ve diyor.

Dipnotlar:
(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 34. Mektup.
(2) bk. Osmanlıca Şualar, s. 109-110.
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