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lerini gözetip yöneten” anlamýndaki mü-
heymin isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde
bulunur.

BÝBLÝYOGRAFYA :
Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “emn” md.; Ýb-

nü’l-Esîr, en-Nihâye, “emn” md.; Lisânü’l-£Arab,
“emn” md.; Buhârî, “Enbiyâ,”, 6; Müslim, “Ze-
kât”, 143-144; Ýbn Mâce, “Du.â,”, 10; Tirmizî,
“Da.avât”, 82; Zeccâc, Tefsîru esmâßillâhi’l-¼üs-
nâ (nþr. Ahmed Yûsuf ed-Dekkak), Beyrut 1395/
1975, s. 31-32; Mâtürîdî, Âyât ve süver min Teß-
vîlâti’l-Æurßân (nþr. Ahmet Vanlýoðlu – Bekir To-
paloðlu), Ýstanbul 2003, s. 52; Ebü’l-Kasým ez-
Zeccâcî, Ýþtišåšu esmâßillâh (nþr. Abdülhüseyin
el-Mübârek), Beyrut 1406/1986, s. 221-223;
Hattâbî, Þeßnü’d-du£âß (nþr. Ahmed Yûsuf ed-
Dekkak), Dýmaþk 1404/1984, s. 45-46; Ýbn Fû-
rek, Mücerredü’l-Mašålât, s. 51-52; Abdülkahir
el-Baðdâdî, el-Esmâß ve’½-½ýfât, Kayseri Raþid
Efendi Ktp., nr. 497, vr. 178a-b; Kuþeyrî, et-Ta¼bîr
fi’t-te×kîr (nþr. Ýbrâhim Besyûnî), Kahire 1968, s.
29-30; Gazzâlî, el-Maš½adü’l-esnâ (Fazluh), s.
74-76; Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, el-Emedü’l-aš½â,
Hacý Selim Aða Ktp., nr. 499, vr. 92a-93a.

ÿBekir Topaloðlu

– —
MÜ’MÝN
( ���� )

Hakîm Muhammed Mü’min Han
(1800-1851)

Urdu edebiyatýnda
gazelleriyle tanýnan þair.˜ ™

1215 (1800) yýlýnda Delhi’de doðdu. Ken-
disine Mü’min ismi Þah Veliyyullah’ýn oðlu
Abdülazîz ed-Dihlevî tarafýndan verilmiþ ve
ailesinin kendisine Habîbullah adýný koy-
masýna raðmen yine de Mü’min adýyla þöh-
ret bulmuþtur. Ailesi Bâbürlüler’in son dö-
nemlerinde Keþmir’den Delhi’ye gelmiþ,
dedesi Hekîm Nâmdâr Han ve kardeþi
Kâmdâr Han saray hekimliði yapmýþlardý.
II. Þah Âlem zamanýnda (1759-1806) de-
desine ve kardeþine hizmetlerinden dolayý
Nârnûl pergenesine baðlý Bulâha bölgesi
câgîr olarak tahsis edilmiþ, ancak Ýngiliz-
ler’in Cehcer (Chachar) valiliðini Feyztâlib
Han’a vermeleri üzerine Feyztâlib Han,
Hekîm Nâmdâr Han’ýn câgîrini zaptetmiþ,
bunun karþýlýðýnda ona yýllýk bir maaþ bað-
lamýþtý. Bu maaþ dedesinin ölümünden
sonra babasýna, ondan da Mü’min’e inti-
kal etmiþtir.

Mü’min, babasý Gulâm Nebî Han tara-
fýndan Rahmâniyye Medresesi’ne gönde-
rildi. Burada Þah Abdülkadir ed-Dihlevî’-
nin nezaretinde dinî ilimleri tahsil etti.
Arapça’yý öðrendikten sonra babasýndan
ve amcalarý Gulâm Haydar ile Gulâm Ha-
san’dan týp, riyâziye, remil, nücûm, mû-
siki ve santranç ilimlerini öðrendi. Özel-
likle nücûm ilminde maharet sahibi olup

yýl baþýnda takvime bakarak bütün yýl bo-
yunca yýldýzlarýn hareketini tesbit ettiði ve
bunlarý hâfýzasýnda tuttuðu, kendisine re-
mille ilgili bir þey sorulduðunda zîce bak-
madan cevap verdiði nakledilmektedir.
Genç yaþta þiir söylemeye baþlayan Mü’-
min, þiirlerini bir süre dönemin üstatlarýn-
dan Þah Nasîr’e götürerek tashih ettirdi.
Hayatýnýn büyük kýsmýný Delhi’de geçirdi;
Râmpûr, Sahsâvan, Cihangirâbâd ve Sehâ-
renpûr’a seyahat etti. Pencap’ta müslü-
manlara zulmeden Sihler’e karþý Seyyid
Ahmed-i Birelvî önderliðinde yürütülen ci-
had hareketini destekleyen Mü’min, 1818-
1819 yýllarý arasýnda Birelvî’ye biat etti ve
bu harekete desteðini ifade etmek için bir
mesnevi kaleme aldý. Mü’min 1834 yýlýn-
dan itibaren ölümüne kadar inzivaya çe-
kildi. Geçirdiði bir kazadan beþ ay sonra
1267 Ramazanýnda (Temmuz 1851) vefat
etti ve Abdülazîz ed-Dihlevî’nin Medhpûre’-
deki (Delhi) hazîresinin dýþýna defnedildi.

Urfî-i Þîrâzî, Nazîrî ve Kelîm-i Kâþânî ile
baþlayýp Bîdil ile zirveye ulaþan, ancak ar-
týk yýkýlmaya yüz tutmuþ olan sebk-i Hin-
dî’nin bir temsilcisi olan Mü’min, klasik
tarzýn hemen bütün nazým þekillerinde þiir
yazmakla birlikte özellikle gazel türünü be-
nimseyerek bunda kendisine has bir tarz
geliþtirmiþ, çaðdaþý ve rakibi Galib Mirza
Esedullah gibi kendinden önceki þairleri
taklitten kaçýnmýþ ve yeni mazmunlar kul-
lanýp þiire farklý bir muhteva kazandýrma-
ya gayret göstermiþtir. Galib’in þiirlerin-
deki konu çeþitliliðinin aksine Mü’min’in
gazellerindeki ana tema mecazi aþktýr. Þair
ince hayalleri, ifadesinin güzelliði ve dile
hâkimiyeti sebebiyle oluþturduðu yeni üs-
lûpta Farsça kelime ve terkiplere yer ver-
miþ, ancak aþýrýlýða kaçmayarak kelime-
lerin tekrarýyla þiirlerine bir güzellik kat-
mýþtýr. Mü’min’in kullandýðý bir diðer na-
zým türü kasidedir. Bu alanda gazeldeki
baþarýsýna ulaþamamýþsa da Urdu edebi-
yatýnda kasideciliðin diðer büyük temsil-
cileri olan Sevdâ-yý Dihlevî ve Muhammed
Ýbrâhim Zevk’ten sonra önde gelen bir ka-
side þairi olmuþtur.

Eserleri. 1. Dîvân-ý Urdu. Talebesi Þifte
tarafýndan 1843 yýlýnda tertip edilen diva-
nýnda gazel, kaside, rubâî, kýta, müstezad,
musammat, terciibend, terkibibend, mes-
nevi ve ferdler bulunmaktadýr. Ziyâ Ah-
med Bedâyûnî’nin düzenlediði Dîvân-ý
Müßmin (Allahâbâd 1934) ve Æa½âßid-i
Müßmin’den (Leknev 1925) baþka Külliy-
yât’ý önce Mevlevî Kerîmüddin Dihlî (Del-
hi 1262/1846), daha sonra Ýbâdet Birelvî
(Karaçi-Lahor 1955) tarafýndan yayýmlan-
mýþtýr. 2. Dîvân-ý Fârsî. Altý kaside, 115

gazel, seksen beþ kýta, 171 rubâînin yer al-
dýðý eser Hekîm Ahsenullah Han’ýn isteði
üzerine tertip edilerek Delhi’de basýlmýþ-
týr (1271/1855). 3. Ýnþâ-yi Müßmin ƒân.
Mektup, takriz ve dîbâcelerini ihtiva et-
mektedir (nþr. Hekîm Ahsenullah Han,
Delhi 1271/1855). Kaynaklarda adý geçen
eserleri arasýnda Cân-ý £Arû², Þer¼-i Se-
dîdî ve Nefîsî ile ƒavâ½½-ý Pân bulun-
maktadýr. Mü’min’in basýlmamýþ mektup
ve gazellerinin yer aldýðý bir yazma Alvar
Riyâseti Kütüphanesi’nde bulunmaktadýr.
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Kur’ân-ý Kerîm’in kýrkýncý sûresi.
˜ ™

Mekke döneminde nâzil olmuþtur. Sek-
sen beþ âyettir. Sûre Firavun’un ailesine
mensup olan mümin bir kiþiden bahsedil-
diði için bu adý almýþtýr. Mukattaa harfle-
rinden “hâ mîm”lerle baþlayýp ardarda de-
vam eden yedi sûrenin ilkidir. Üçüncü âye-
tinde Allah’ý niteleyen iki kavramdan hare-
ketle Gafir ve Tavl sûresi olarak da adlan-
dýrýlýr. Fâsýlasý � ، � ، � ، � ، � ، � ، � ، � harf-
leridir.

Mü’min sûresinin temel konusunun Ýs-
lâm’a karþý direnmeyip ona samimiyetle
baðlanmaya davet etmekten ibaret oldu-
ðunu söylemek mümkündür. Sûrede bu-
nun için insanlara bahþedilen imkân ve ni-
metler, âhirette iyilerle kötülerin karþýlaþa-
caðý hayat tarzý, insanlýk tarihinde imanla
küfür arasýndaki mücadele vb. konular ib-
ret amacýyla zikredilir. Sûrenin ilk üç âye-
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Konuyla ilgili olarak ortaya çýkan farklý gö-
rüþler þöylece özetlenebilir: 1. Biri diðeri-
nin yerine geçebilen ve ayný fonksiyonu
icra eden iki varlýk birbirinin benzeridir.
Eþ‘ariyye’ye mensup âlimler bu görüþte-
dir. Bu telakkiyi isabetsiz bulan âlimlere
göre ise iki varlýðýn birbirine benzemesi
için hiçbir yönden aralarýnda farklýlýðýn bu-
lunmamasý gerekir; meselâ siyah ve be-
yaz örneðinde olduðu gibi birbirinin yeri-
ne geçebildiði halde aralarýnda bir yönden
farklýlýk bulunan iki varlýk benzer olamaz.
2. En özel niteliklerde ortak olan iki varlýk
benzerdir. Mu‘tezile kelâmcýlarýnýn çoðun-
luðu bu görüþtedir. Ebû Hâþim el-Cübbâî
bunu zâtî sýfatlarda ortak olmak þeklinde
ifade etmiþtir. 3. Ýki varlýk arasýnda ben-
zerlik sübûtî sýfatlarda ortaklýkla gerçek-
leþir. Bu sebeple Allah’a sübûtî deðil an-
cak selbî sýfatlar nisbet edilebilir. Meselâ,
“Allah vardýr” deðil, “Allah yok deðildir”
denmelidir. Bâtýniyye bu görüþtedir. Bu
telakki varlýkla yokluk arasýnda üçüncü bir
kategorinin mevcut olmasýný gerektirdiði
için kelâmcýlarca reddedilmiþtir. 4. Ýki var-
lýk arasýndaki benzerlik isimler, kavram-
lar, ifade ve anlatýmlarla deðil zat ve sý-
fatlarý bakýmýndan ayný mahiyete sahip ol-
makla gerçekleþir. Meselâ, “Ýnsan vardýr ve
âlimdir”, “Allah da vardýr ve âlimdir” öner-
melerinden yola çýkarak Allah ile insan
arasýnda benzerliðin bulunduðu ileri sü-
rülemez. Zira insan yaratýlmasý sonucu
var olan bir varlýktýr. Allah ise yaratýcýya
muhtaç olmayan bir varlýktýr; insan öðre-
nerek ve bilgi üreterek bilen bir varlýktýr,
Allah ise öðrenmeye ve bilgi üretmeye ih-
tiyaç duymadan zâtý gereði bilen varlýktýr.
Buna göre var olmak ve bilmekle nitelen-
mek insanýn Allah’a benzemesini gerek-
tirmez. Mümâselet bir cins ismi olup dört
türü içine alýr. Bunlar müþâbehet, mudâ-
hât, müþâkelet ve müsâvâttýr. Müþâbehet,
iki “zat”ýn renk vb. arazlarý kabul etmesi
gibi keyfiyetin bir þeklini gösteren benzer-
liðe dairdir. Mudâhât iki kardeþin ayný ba-
baya nisbet edilmesi gibi nisbet veya izâ-
fet yönünden benzerlikle ilgilidir. Müþâ-
kelet elbisenin pamuk veya keten olmasý
gibi iki cevherin öz yönünden benzerliði-
ne dairdir. Müsâvât ise iki þeyin miktar ve
hacim yönünden benzer olmasýyla alâka-
lýdýr. Mümâselet bu türlerin hepsini içine
alýr ve her bir tür hakkýnda kullanýlabilir.
Allah’ýn bir benzeri ve dengi yoktur; çün-
kü cevher ve arazlardan oluþan maddî ve
yaratýlmýþ varlýklar türünden deðildir. Mâ-
türîdiyye’ye mensup kelâmcýlar bu görüþ-
tedir (Nesefî, I, 142-155).

Sonuç olarak âlimler mümâselete “iki
varlýðýn ayný mahiyeti taþýmasý ve mahi-

yeti oluþturan unsurlarda ortak olmasý”
anlamýný vermiþler, bu anlayýþtan hare-
ketle yaratýklarýn Allah’a, Allah’ýn da ya-
ratýklara benzemesinin imkânsýz bulun-
duðunu kanýtlamaya çalýþmýþlardýr. Zira
Allah’tan baþka her þey mevcudiyetini tü-
rüne ait temel unsurlara sahip olmakla
kazandýðý ve benzeþme bununla teþekkül
ettiði halde zât-ý ilâhiyye için tür ve ma-
hiyet söz konusu deðildir. Bu sebeple mü-
mâselet Allah hakkýnda muhal olan ve on-
dan nefyedilmesi gereken bir kavramdýr.
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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.

˜ ™

Sözlükte “güven içinde bulunmak, kor-
kusuz olmak” anlamýndaki emn (emân,
emânet) kökünün “if‘âl” kalýbýndan türe-
yen mü’min kelimesi “inanýp tasdik eden;
baþkalarýnýn güvenli olmasýný saðlayan, va-
adine güvenilen” mânalarýna gelir. Kelime-
nin esmâ-i hüsnâdan biri olarak içerdiði
mâna da bu çerçevededir.

Mü’min on beþten fazla ilâhî ismin geç-
tiði Haþr sûresinin son âyetlerinde yer alýr
(59/23). Ayrýca “emn” kökü üç âyette “kor-
ku ve endiþeden emin kýlmak” anlamýnda
ilâhî fiil olarak zikredilmiþtir (el-Bakara 2/

125; el-En‘âm 6/82; en-Nûr 24/55). Mü’-
min ismi Ýbn Mâce ve Tirmizî tarafýndan
rivayet edilmiþ (“Du.â,”, 10; “Da.avât”, 82),
ayrýca Hz. Peygamber, Allah’ýn kendisini
yeryüzünde güvenilen bir kiþi kýldýðý yolun-
daki ifadesi sýrasýnda “emîn” kavramýný
zât-ý ilâhiyyeye nisbet etmiþtir (Buhârî,
“Enbiyâ,”, 6; Müslim, “Zekât”, 143-144).

Âlimler mü’min isminin mânasýný “emân”
köküne veya “îmân” masdarýna dayandýr-
maktadýr. Mü’min, birinci anlayýþa göre
“baþkalarýný korku ve endiþeden emin ký-
lan, onlarýn güvenli olmalarýný saðlayan”
demektir ve bu, dünya hayatýnda olduðu
gibi âhiret hayatý için de söz konusudur.
Bir âyette ifade edildiði üzere insanýn sa-
hip olduðu nimetler sayýlamayacak kadar
çoktur (Ýbrâhîm 14/34). Nimetlerin kýyme-
ti genellikle elden çýktýktan sonra anlaþýlýr.
Bunlarýn baþýnda yaþama sevincinin gel-
diðini söylemek mümkündür. Allah, hâlik
isminin tecellisi olarak hayatý yarattýðý gi-
bi mü’min isminin tecellisiyle hayatýn ida-
mesini de saðlar. Gazzâlî insan hayatýn-
dan örnekler vermek suretiyle bu hususu
açýklýða kavuþturmaya çalýþýr (el-Maš½a-
dü’l-esnâ, s. 74-75). Mü’min ismi, “Allah
dostlarý” demek olan müminlerin (Âl-i Ým-
rân 3/68) âhiret hayatýndaki güvencesinin
saðlanmasý anlamýný da içermektedir.

Mü’min iman kavramýna dayandýrýldýðý
takdirde onaylayan konumunu alýr. Buna
göre kelime “kullarýnýn imanýný ve sami-
miyetini tasdik eden, onlarýn sýdkýný onay-
layan, ayrýca mûcize vermek suretiyle pey-
gamberlerin doðruluðunu ispat eden” mâ-
nalarýna gelir. Âlimlerin çoðu onaylayýcý
muhteva taþýyan mü’minin þu anlamýna da
dikkat çeker: Âl-i Ýmrân sûresinde (3/18)
bizzat Allah’ýn kendisinden baþka tanrý-
nýn bulunmadýðýna þehâdet etmesi þek-
lindeki beyanýndan hareketle O’nun da bir
mü’min ve muvahhid olduðunu söylemek
mümkündür. Bu da ilm-i ilâhînin tevhid
ilkesine taalluk etmesi þeklinde yorumla-
nabilir; bu açýdan Allah kendisini tasdik
etmektedir.

Gazzâlî, kulun mü’min isminden alabi-
leceði nasibin herkesin kendinden emin
olmasý konumunda bulunmaya çalýþma-
sý olduðunu söyler. Allah’ýn kullarý içinde
mü’min ismine en çok lâyýk olan kiþi in-
sanlarýn ebedî azaptan kurtulmasýna ve-
sile olan kimsedir, bu ise peygamberlerin
ve âlimlerin yaptýðý iþtir (a.g.e., s. 75-76).

Mü’min ismi, “Allah’ýn kendi birliðine
þehadet etmesi” anlamýnda zâtî, diðer kul-
lanýlýþlarýnda ise fiilî sýfatlar grubu içinde
yer alýr ve “iyilik eden, vaadini yerine geti-
ren” mânasýndaki ber, “kâinatýn bütün iþ-

siki ve satranç ilimlerini öğrendi. Özel-
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lerini gözetip yöneten” anlamýndaki mü-
heymin isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde
bulunur.
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Hakîm Muhammed Mü’min Han
(1800-1851)

Urdu edebiyatýnda
gazelleriyle tanýnan þair.˜ ™

1215 (1800) yýlýnda Delhi’de doðdu. Ken-
disine Mü’min ismi Þah Veliyyullah’ýn oðlu
Abdülazîz ed-Dihlevî tarafýndan verilmiþ ve
ailesinin kendisine Habîbullah adýný koy-
masýna raðmen yine de Mü’min adýyla þöh-
ret bulmuþtur. Ailesi Bâbürlüler’in son dö-
nemlerinde Keþmir’den Delhi’ye gelmiþ,
dedesi Hekîm Nâmdâr Han ve kardeþi
Kâmdâr Han saray hekimliði yapmýþlardý.
II. Þah Âlem zamanýnda (1759-1806) de-
desine ve kardeþine hizmetlerinden dolayý
Nârnûl pergenesine baðlý Bulâha bölgesi
câgîr olarak tahsis edilmiþ, ancak Ýngiliz-
ler’in Cehcer (Chachar) valiliðini Feyztâlib
Han’a vermeleri üzerine Feyztâlib Han,
Hekîm Nâmdâr Han’ýn câgîrini zaptetmiþ,
bunun karþýlýðýnda ona yýllýk bir maaþ bað-
lamýþtý. Bu maaþ dedesinin ölümünden
sonra babasýna, ondan da Mü’min’e inti-
kal etmiþtir.

Mü’min, babasý Gulâm Nebî Han tara-
fýndan Rahmâniyye Medresesi’ne gönde-
rildi. Burada Þah Abdülkadir ed-Dihlevî’-
nin nezaretinde dinî ilimleri tahsil etti.
Arapça’yý öðrendikten sonra babasýndan
ve amcalarý Gulâm Haydar ile Gulâm Ha-
san’dan týp, riyâziye, remil, nücûm, mû-
siki ve santranç ilimlerini öðrendi. Özel-
likle nücûm ilminde maharet sahibi olup

yýl baþýnda takvime bakarak bütün yýl bo-
yunca yýldýzlarýn hareketini tesbit ettiði ve
bunlarý hâfýzasýnda tuttuðu, kendisine re-
mille ilgili bir þey sorulduðunda zîce bak-
madan cevap verdiði nakledilmektedir.
Genç yaþta þiir söylemeye baþlayan Mü’-
min, þiirlerini bir süre dönemin üstatlarýn-
dan Þah Nasîr’e götürerek tashih ettirdi.
Hayatýnýn büyük kýsmýný Delhi’de geçirdi;
Râmpûr, Sahsâvan, Cihangirâbâd ve Sehâ-
renpûr’a seyahat etti. Pencap’ta müslü-
manlara zulmeden Sihler’e karþý Seyyid
Ahmed-i Birelvî önderliðinde yürütülen ci-
had hareketini destekleyen Mü’min, 1818-
1819 yýllarý arasýnda Birelvî’ye biat etti ve
bu harekete desteðini ifade etmek için bir
mesnevi kaleme aldý. Mü’min 1834 yýlýn-
dan itibaren ölümüne kadar inzivaya çe-
kildi. Geçirdiði bir kazadan beþ ay sonra
1267 Ramazanýnda (Temmuz 1851) vefat
etti ve Abdülazîz ed-Dihlevî’nin Medhpûre’-
deki (Delhi) hazîresinin dýþýna defnedildi.

Urfî-i Þîrâzî, Nazîrî ve Kelîm-i Kâþânî ile
baþlayýp Bîdil ile zirveye ulaþan, ancak ar-
týk yýkýlmaya yüz tutmuþ olan sebk-i Hin-
dî’nin bir temsilcisi olan Mü’min, klasik
tarzýn hemen bütün nazým þekillerinde þiir
yazmakla birlikte özellikle gazel türünü be-
nimseyerek bunda kendisine has bir tarz
geliþtirmiþ, çaðdaþý ve rakibi Galib Mirza
Esedullah gibi kendinden önceki þairleri
taklitten kaçýnmýþ ve yeni mazmunlar kul-
lanýp þiire farklý bir muhteva kazandýrma-
ya gayret göstermiþtir. Galib’in þiirlerin-
deki konu çeþitliliðinin aksine Mü’min’in
gazellerindeki ana tema mecazi aþktýr. Þair
ince hayalleri, ifadesinin güzelliði ve dile
hâkimiyeti sebebiyle oluþturduðu yeni üs-
lûpta Farsça kelime ve terkiplere yer ver-
miþ, ancak aþýrýlýða kaçmayarak kelime-
lerin tekrarýyla þiirlerine bir güzellik kat-
mýþtýr. Mü’min’in kullandýðý bir diðer na-
zým türü kasidedir. Bu alanda gazeldeki
baþarýsýna ulaþamamýþsa da Urdu edebi-
yatýnda kasideciliðin diðer büyük temsil-
cileri olan Sevdâ-yý Dihlevî ve Muhammed
Ýbrâhim Zevk’ten sonra önde gelen bir ka-
side þairi olmuþtur.

Eserleri. 1. Dîvân-ý Urdu. Talebesi Þifte
tarafýndan 1843 yýlýnda tertip edilen diva-
nýnda gazel, kaside, rubâî, kýta, müstezad,
musammat, terciibend, terkibibend, mes-
nevi ve ferdler bulunmaktadýr. Ziyâ Ah-
med Bedâyûnî’nin düzenlediði Dîvân-ý
Müßmin (Allahâbâd 1934) ve Æa½âßid-i
Müßmin’den (Leknev 1925) baþka Külliy-
yât’ý önce Mevlevî Kerîmüddin Dihlî (Del-
hi 1262/1846), daha sonra Ýbâdet Birelvî
(Karaçi-Lahor 1955) tarafýndan yayýmlan-
mýþtýr. 2. Dîvân-ý Fârsî. Altý kaside, 115

gazel, seksen beþ kýta, 171 rubâînin yer al-
dýðý eser Hekîm Ahsenullah Han’ýn isteði
üzerine tertip edilerek Delhi’de basýlmýþ-
týr (1271/1855). 3. Ýnþâ-yi Müßmin ƒân.
Mektup, takriz ve dîbâcelerini ihtiva et-
mektedir (nþr. Hekîm Ahsenullah Han,
Delhi 1271/1855). Kaynaklarda adý geçen
eserleri arasýnda Cân-ý £Arû², Þer¼-i Se-
dîdî ve Nefîsî ile ƒavâ½½-ý Pân bulun-
maktadýr. Mü’min’in basýlmamýþ mektup
ve gazellerinin yer aldýðý bir yazma Alvar
Riyâseti Kütüphanesi’nde bulunmaktadýr.
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Kur’ân-ý Kerîm’in kýrkýncý sûresi.
˜ ™

Mekke döneminde nâzil olmuþtur. Sek-
sen beþ âyettir. Sûre Firavun’un ailesine
mensup olan mümin bir kiþiden bahsedil-
diði için bu adý almýþtýr. Mukattaa harfle-
rinden “hâ mîm”lerle baþlayýp ardarda de-
vam eden yedi sûrenin ilkidir. Üçüncü âye-
tinde Allah’ý niteleyen iki kavramdan hare-
ketle Gafir ve Tavl sûresi olarak da adlan-
dýrýlýr. Fâsýlasý � ، � ، � ، � ، � ، � ، � ، � harf-
leridir.

Mü’min sûresinin temel konusunun Ýs-
lâm’a karþý direnmeyip ona samimiyetle
baðlanmaya davet etmekten ibaret oldu-
ðunu söylemek mümkündür. Sûrede bu-
nun için insanlara bahþedilen imkân ve ni-
metler, âhirette iyilerle kötülerin karþýlaþa-
caðý hayat tarzý, insanlýk tarihinde imanla
küfür arasýndaki mücadele vb. konular ib-
ret amacýyla zikredilir. Sûrenin ilk üç âye-
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tinde Allah’ýn mutlak kudret ve ilim sahi-
bi, günahlarý baðýþlayan, tövbeleri kabul
eden, kötüleri þiddetle cezalandýran, iyi-
lere lutuf ve ihsanda bulunan tek ilâh ol-
duðu ve herkesin mutlaka O’nun huzuru-
na çýkýp hesap vereceði ifade edilir. Bun-
dan sonraki muhtevayý iki bölüm halinde
ele almak mümkündür. Birinci bölümde,
Hz. Nûh’un kavmi ve ardýndan gelen di-
ðer inkârcý gruplarýn dünya ve âhiretteki
âkýbetlerinden söz edildikten sonra azap
haberi veren âyetlerin yanýnda ilâhî rah-
met ve cennetten bahsedilmiþ, kâfir ve
zalimlerin hesap gününde ve cehennem-
deki durumlarýna temas edilmiþtir (âyet
5-22). Daha sonra Mûsâ-Firavun mücade-
lesine yer verilmiþ, bu arada Firavun aile-
sinden olup imanýný gizlemiþ olan bir mü-
minin aklýselime ve temiz fýtrata hitap
eden konuþmalarý aktarýlmýþ, fakat Firavun
ve hânedanýnýn bunlarýn hiçbirini benim-
semediði için kötü âkýbete uðratýldýðý ve
akþam sabah ateþe arzedilmek suretiyle
cezalandýrýldýðý bildirilmiþtir (âyet 23-46).
Ardýndan cehennem ehlinden olup dünya
hayatýnda baþkalarýnýn etkisi altýnda ka-
lanlarla onlarý etkileyip felâkete sürükle-

yen gruplar arasýnda âhirette ortaya çýka-
cak tartýþmalara temas edilmiþ ve her iki
tarafýn azaplarýnýn bir gün bile hafifletil-
meyeceði belirtilmiþtir (âyet 47-50).

Sûrenin ikinci bölümü Cenâb-ý Hakk’ýn
peygamberlere ve onlara iman edenlere
dünya hayatýnda zafer vereceðini, ebediyet
âleminde de kendilerini mutlu kýlacaðýný,
zalimlere ise lânet edileceðini ve onlar için
kötü bir mekân hazýrlanacaðýný ifade eden
âyetlerle baþlar; Allah’ýn âyetlerine karþý
direnenlerin hayal ürünü bir kibre kapýl-
dýklarý anlatýlýr (âyet 51-61). Ýlâhî nimet-
lerden olmak üzere insanlara tabiat için-
de verilen üstün konum ve lutfedilen im-
kânlarýn bir kýsmýna temas edilir. Ardýn-
dan yine ilâhî âyetlere karþý gelenlerin ce-
hennemdeki acýklý durumlarý anlatýlýr (âyet
62-76). Daha sonra geçmiþ peygamberle-
rin hak dine davet ettikleri çeþitli kavim-
lerin kendi bilgilerine güvenerek onlarý ala-
ya aldýklarý bildirilir. Ancak bu kavimler,
çok güçlü olduklarý halde Allah’ýn tertip et-
tiði dünyevî ceza ile karþýlaþýp son nefes-
leri yaklaþýnca iman ettiklerini söylemiþ-
lerse de bu iman onlara hiçbir fayda sað-
lamamýþ ve helâk olmaktan kurtulama-
mýþlardýr (âyet 77-85).

Mü’min sûresinde insanlar dine davet
edilirken iki noktanýn öne çýktýðý görül-
mektedir. Bunlardan biri, Allah’ýn âyetle-
rine karþý mücadeleye giriþenlerin servet
ve iktidar sahibi, kibirli, zorba ve þýmarýk
kimseler olduðunun bildirilmesidir. Ýkin-
cisi Hz. Peygamber ve müminlerden her
durumda sabýr göstermeleri, Allah’tan af
dilemeleri, içten gelen duygularla O’na dua
etmeleri, Allah’a teslim olmalarý, dünya-
da elde edilebilecek zafer ve muvaffakiye-
ti Allah’a býrakmalarýnýn istenmesidir. Bi-
rinci nokta inkârcý zalimlerin ruhî portre-
sinin tesbiti, ikincisi de inanmýþ zümre-
nin davet ve irþad görevinde baðlý kalacaðý
ilkelerin bilinmesi açýsýndan büyük önem
taþýmaktadýr.

Sûrenin faziletiyle ilgili olarak Ebû Hü-
reyre’den rivayet edilen hadiste Hz. Pey-
gamber þöyle buyurmuþtur: “Âyetü’l-kür-
sî ve Mü’min sûresinin ilk üç âyetini sa-
bahleyin okuyan kimse akþama kadar, ak-
þam okuyan kimse sabaha kadar korun-
muþ olur” (Þevkânî, IV, 480). Mü’min sû-
resi üzerine yapýlmýþ çalýþmalar arasýnda
Hâdim müftüsü Abdullah Hâdimî’nin Tef-
sîru sûreti’l-Müßmin (Süleymaniye Ktp.,
Reþid Efendi, nr. 544, vr. 125-128) ve Mus-
tafa Abdüsselâm Mahmûd’un el-Mede-
dü’l-vâfir fî tefsîri øåfir (Kahire 1988)
adlý eserleri zikredilebilir.
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Nahcývan’da
XII. yüzyýlýn sonlarýnda inþa edilmiþ
kümbet ve camiden oluþan külliye.

˜ ™

Taçkapýsý ve camisi günümüze ulaþma-
yan külliye, XIX. yüzyýlýn sonunda çekilen
fotoðraflardan anlaþýldýðýna göre kümbet-
le önündeki çifte minareli taçkapý ve ya-
kýnýndaki cuma camisinden ibaret olup Ýl-
denizliler saray manzumesinin bir parça-
sýný meydana getirmekteydi.

Kümbet. Kapýsýnýn üstünde yer alan iki
kitâbeye göre Azerbaycan Atabegi Þem-
seddin Ýldeniz’in eþi Mümine Hatun için
oðullarý tarafýndan 582 (1186) yýlýnda Mi-
mar Acemî b. Ebû Bekir’e inþa ettirilmiþ-
tir. Atabeg Nusretüddin Cihan Pehlivan
Muhammed’in yapýmýný baþlattýðý eser
onun Zilhicce 581’de (Mart 1186) ölümüy-
le Muzafferüddin Kýzýlarslan Osman za-
manýnda tamamlanmýþ olmalýdýr.

Taþ bir kaide üzerine tuðladan yapýlmýþ
25 m. yüksekliðindeki kümbet dýþtan on-
gen, içten silindirik planlýdýr. Altýnda cena-
zeliði bulunan yapýnýn konik ya da ongen
olduðu tahmin edilen piramit külâhý yýkýl-
mýþ ve içteki kubbesi ortaya çýkmýþtýr. Bü-
tün cephelerinde çok çeþitli süslemeler yer
alan kümbetin her kenarýna, kasnak se-
viyesine kadar iç içe geometrik çerçeve-
lerle kuþatýlmýþ üç sýra mukarnaslý kavsa-
ra ve kitâbeyle sonlanan, içleri farklý geo-
metrik süslemelerle kaplý uzun niþler yer-
leþtirilmiþtir. Niþleri en dýþtan ters “U” þek-
linde dolaþan çerçevede dörtlü düðümler-
le oluþan yuvarlak madalyonlar ve dört-
genler bulunur. Çerçevenin içinde kývrýk
dal, palmet ve rûmî süslemeli zemin üze-
rinde kûfî yazý kuþaðý dolaþmaktadýr. Bir
kademe daha inen ince çerçevelerde me-
andýr dizileri, altýgenlerin kesiþmesiyle or-
taya çýkan dörtlü düðümler, kaydýrýlarak
yerleþtirilmiþ altýgenler, ortalarda birbiri-
ne baðlanmýþ yýldýz formlarý kullanýlmýþ-
týr. Cephe düzenlerinde bu bordürlerden
hemen sonra dikdörtgen bir çerçevede
âyetlerin yazýlý olduðu kûfî kitâbeler yer
alýrken mukarnaslý kavsaralarýn her iki ya-
nýndaki üçgen bölümlerde altý köþeli yýldýz
ve altýgenlerin birbirine baðlandýðý kompo-
zisyonlarla dolgulanmýþtýr. Üç sýralý mukar-
nas kavsaralar iki yanda zar baþlýklý geo-
metrik desenli iki ince uzun sütunçeye

Mü’min sûresinin ilk âyetleri


