MÜCTEBA MINOVI
ediplerin sözleri kullanılmıştır. Sözlükte
madde başını oluştu ran bazı harflerin
mahreç ve sıfatları , ses özellikleri ve diğer
harflerle bir kelimede birleşme durumları
hakkında bilgi verilmiştir.
Dil alimlerinden yaptığı nakilleri eleşti
ren İ bn Paris bazan yalnız nakllle yetinmiş . bazan görüşler arasında tercih yapmış , bazan da kendi kanaatini ortaya koymuştur. Bu arada Arap lehçelerine de yer
vermiştir. Bunlar arasında en çok işaret
ettiği Yemen lehçesidir. Bu konuda yararlandığı en önemli kaynak ise muhtemelen
İbn Düreyd'in el-Cemhere'sidir. Eserin 1.
cildi ilk defa Kahire'de basılmış (ı 332). tamamı Muhammed Muhyiddin Abdülhamld (Kahire 1366) . Züheyr Abdülmuhsin
Sultan (I-IV, Beyrut 140411984, 1986). Hadi Hasan Hammüdl (Küveyt 1405/ 1985) ve
Şehabeddin EbüAmr (Beyrut 1414/ 1994)
tarafından yayımla n mıştır.
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Günahkar anlamında
bir Kur'an t erimi.
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Sözlükte "kesmek günah ve suç i şl e
rnek" anlamlarındaki cür m kökünden türemiş bir sıfat olan m ücr im "ağır günah
işleyen kişi" demektir. Ebü'I-Beka ei-Kefevl.
genelde "günah" manasma gelen çeşitli
kavramları izah ederken cürmü "ağır günah" ve mücrimi "kafir" diye açıklamıştır
(el-Külliyyat, s. 40-4 ı; krş . Usanü 'l-'Arab,
"crm" md .).
Kur'an-ı Kerim'de mücrim kelimesi ikisi tekil (Taha 20/74; el-Mea ric 70/ 11 ), diğerleri çoğul (mücrimun , mücrimfn) şek
linde (mesela bk. ei-Enfal 8/8; Yunu s lO/
17; ibrahlm 14/49) olmak üzere elli iki ayette geçmektedir. Bir ayette masdar halin-

de (Hud 11/35). sekiz ayette de (mesela bk.
ei-MiHde 5/2, 8; ei-Mutaffiffn 83/29) deği
şik fiil kalıpları yer almaktadır. Bu ayetlerin çoğunda mücrim kavramı , dini manada en büyük suçu işleyenler konumunda
bulunan kafirlere işaret etmektedir. Bunların içinde peygamberlere ve müminlere
zulmedenler, inananlar ka rşısın da kibirlenip onları aşağılayan ve alaya alanlar (mesela b k. Yunu s ı 0/ 13, 75; ei-Hi cr 15/ 12;
el-Casiye 45/ 3 ı), Allah'a şirk koş anlar (erRum 30/ 12-1 3) ve münafıkolanlar da (etTevbe 9/65-66) vardır. Ayrıca Allah ' ın ayet lerini yalanlamak da mücrimlikle nitelendirilmiştir (ei-A'raf 7/40; Yunus ı 0/ 17; esSecde 32/ 22). Buradaki "ayetler" kelimesi, "ilahi kitaplardaki pasajlar" manasında
olabileceği gibi "tabii nesneler ve tabiatın
işleyişinde gözlenen mükemmellik" anlamına da gelebilir. Mücrim kavramı bazı
ayetlerde dinin temel ilkelerinden nübüvvet ve ahiret inancını benimsemekten kaçınanları ifade eder (mesela bk. ei-En 'am
6/ 14 7: en-Nemi 27/66-69) . Hz. LOt'un kavminden iman etmeyenler de insan onuruyla bağdaşmayan "aşırı derecede çirkin
fiili" (fa hişe) işledikleri için mücrim olarak
anılmıştır (ei-A'raf 7/84 ; ei-Hicr 15/ 58: ezZariyat 5 1/3 2) Müddessir süresinde beyan
edildiğine göre (74/39-47) ahiret hayatın
da cennettekiler cehennemdeki mücrimlere kendilerini yakıcı ateşe sevkeden davranışlarının ne olduğunu soracak, onlar da
şu cevabı verecektir: "Biz namaz kılmıyor,
yoksulu doyurmuyorduk. Sürekli günah iş
leyenlerle beraber bulunuyorduk. Büyük
hesap gününün vuku bulacağına inanmı
yorduk. Nihayet ölüm karşımıza çıkıverdi "
( ay rıca bk. M. F. Abdülbakl , el-Mu'cem,
"crm" md.) . Hadis literatüründe az sayı
da geçen cürm kavramı mutlak manada
günahı ve günahkarı ifade eder (Müsned,
VI, 57: Buhar!, "i<tişam", 3: Mü slim, "Feza'il", t 32-t3 3J
Naslardan anlaşılacağ ı üzere mücr im
im an es asla rını ve bunl a rın g e re ktirdiği
davranış kurallarını ihlal eden, dolayısıyla
ebediyen cehennemde kalmaya mahkum
edilecek olan asi ve günahkar kişidir. ElmaIılı Muhammed Hamdi, Kalem süresinin
35. ayetindeki kullanıma dayanarak mücrim kelimesini müslimin zıddı olarak gösterir. Mücrim ve kafir!erin cürmün kötü
olduğunu bildiklerini. kendilerine yapılan
kötülüğe hiddetlendikleri halde aynı kötülüğü işiernekte sakınca görmediklerini, cürmü arzularına göre yorumladıklarını ve iş
ledikleri suçları cürüm sayınayıp helal telakki ettiklerini belirtir. Ayrıca mücrimlerin ahireti inkar ettiklerini, böylece vicdan-

larının

üzerine perde çektiklerini ifade eder

(Hak Dini, VII, 5289-5290).
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Samerra'da doğdu. İlk eğitimini burada
ve dokuz yaşında iken ailesiyle bir likte
Tahran'a gitti. Çeşitli medreselerde öğre
nim gördükten sonra darülfünuna girdi.
Babası lsa Şerlatmedarl'nin görevleri dolayı sıyla Demavend ve Lahkan'da bir müddet kaldı. 19ZO'de Tahran'a dönüp darülmuallimlne girdi. Ardından mecliste stenograf olarak iki yıl çalıştı. 19Z8'de Eğitim
Bakanlığı Kütüphanesi (daha sonra Millf
Kütüphane) müdürlüğüne getirildi. Bir
müddet sonra Paris'te ve ardından Londra'da İranil öğrencileri denetlemekle görevlendirildi. Bu sırada İ ngilizce öğrenmeye
başladı. Tahran'a döndüğünde Eğitim Bakanlığı'nda beş yıl görev yaptı. 1940 yılında
tekrar Londra'ya gitti. ll. Dünya Savaşı boyunca Londra'da bir taraftan tahsilini ilerIetirken diğer taraftan ders verdi. 1950'de kısa bir süre İstanbul'da kaldıktan sonra İ ran'a dönerek Tahran Üniversitesi'nde
ders okuttu. Birçok ilmi kongreye katıldı ;
Amerika ve İngiltere'deki bazı üniversit elerde ders verdi. 1957-1961 yıllarında Türkiye'de İran elçiliği kültür müşaviri olarak
görev yaptı. Bu sırada Türkiye kütüphanelerindeki önemli Farsça eserlerin nüshalarını tesbit etti ve bugün Tahran Üniversitesi Kütüphanesi'nde muhafaza edilen
birer mikrofilmlerini aldı. Tahran'a dönüşünün ardından üniversitedeki görevine
devam eden Minavi 1969'da emekli oldu .
Daha sonra Firdevsl'nin Şdhndme 'siyle ilgili kurumun başına getirildi.
ald ı

Eserleri. İran kültür ve edebiyatının önde gelen simalarından biri olan ve 25.000

455

