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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.
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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
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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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Þevkânî, Fet¼u’l-šadîr, IV, 479-480; Elmalýlý,
Hak Dini, V, 4141.

ÿM. Kâmil Yaþaroðlu

– —
MÜMÝNE HATUN KÜLLÝYESÝ

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
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oturmuþ, hücrelerinde ise geometrik kom-
pozisyonlar kullanýlmýþtýr.

Yapýnýn doðusuna yerleþtirilen dikdört-
gen açýklýklý kapýsý dýþýnda bütün cephele-
ri ayný düzendedir. Kapýnýn iki yanýnda ge-
ometrik süslemeli çerçeveler devam eder-
ken kapý üzerindeki yüksek sivri kemerli
niþin içi geometrik desenler ve mozaik çi-
ni ile doldurulmuþtur. Kemerin üzerinde-
ki iki kitâbeden alttakinde mimarýn adý
yer almakta, üsttekinde ise yapýnýn bitiþ
tarihi bulunmaktadýr. Ayný cephede mu-
karnas kavsaranýn hemen altýna küçük
dikdörtgen bir pencere açýlmýþtýr. Cephe-
lerin bitiminde yapýyý çepeçevre saran kû-
fî kuþak altta ve üstte bir dizi tuðlayla sý-
nýrlanmýþtýr. Yüzeyden biraz kabarýk harf-
ler ve aralarýna yerleþtirilen dörtlü düðüm-
lerle yonca yapraklarý fîrûze renkli çiniler-
le oluþmuþtur. Kitâbe kuþaðýnýn üzerinde
üç sýra mukarnas dizisi yer almaktadýr.
Kümbetin diðer bir özelliði de cephelerde-
ki kompozisyonlar içinde fîrûze-açýk ma-
vi renklerde bütün yüzeylere yayýlan sýrlý
tuðla kullanýlmýþ olmasýdýr. Tuðla örgülü
sivri kubbenin iç yüzünde üç adet olduðu
tahmin edilen rozetlerden biri yüzeyden
taþkýn olarak yerleþtirilmiþ olup üzeri bit-
kisel ve geometrik motiflerle süslenmiþ-
tir. Cenazeliðe yapýnýn doðusunda açýkta
baþlayan bir dehlizden inilmektedir. On-
gen planlý bu bölümün ortasýndaki ongen
pâyeden çýkan kaval silmeler, alt yapýnýn
tonozunu ve tuðlanýn deðiþik diziliþleriyle
duvarlarýný sararak yýldýz þeklinde bir gö-

rüntü oluþturmaktadýr. Eski fotoðraflar-
dan, kümbeti çevrelediði tahmin edilen
bir duvarýn taçkapýya baðlandýðý anlaþýl-
maktadýr. Yýkýlmýþ olan dikdörtgen çerçe-
ve içinde yüksek sivri kemerli taçkapýnýn
iki tarafýnda birer silindirik minare yer al-
maktaydý.

Cami. Nahcývan’daki cuma camilerinin
bilinen ilk örneði olan mâbed, kümbetin
çok yakýnýnda ayný tarihlerde muhteme-
len Atabeg Nusretüddin Cihan Pehlivan
Muhammed zamanýnda (1175-1186) inþa
ettirilmiþtir. Seyahatnâmelerdeki çizimle-
rine göre mihrap duvarýna paralel iki nefi
bulunan yapýnýn mihrap önünde bu iki ne-
fi kesen büyük bir kubbesi vardý. Önünde
eyvanlý giriþi olan caminin yan duvarlarýn-
da sivri kemerli ikiþer pencere açýlmýþtý.
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Kur’ân-ý Kerîm’in
yirmi üçüncü sûresi.
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Mekke döneminin sonlarýnda nâzil ol-
muþtur. Yüz on sekiz âyettir. Sûre ismini,
“Ýnananlar mutlaka kurtuluþa erecektir”
meâlindeki ilâhî beyanla baþlayýp mümin-
lerin (mü’minûn) vasýflarýný anlatan giriþ

kýsmýndan almýþtýr. Fâsýlasý dört âyette �,
diðerlerinde � harfidir.

Mü’minûn sûresinin muhtevasýný bir gi-
riþle üç bölüm halinde ele almak müm-
kündür. Kur’ân-ý Kerîm’de çeþitli âyetler-
de ebedî hayattaki mutluluðun son nok-
tasý (felâh) Allah’ýn rýzâsýna ulaþýp O’nun
cemâlini müþahede etme þeklinde belir-
tilmekte (et-Tevbe 9/72; Yûnus 10/26; el-
Kýyâme 75/22-23), sûrenin giriþinde sözü
edilen mutluluðun mekânýný teþkil eden
cennete vurgu yapýlmaktadýr. Sûrenin ilk
âyetlerinde cennete gireceklerin vasýflarý
namaz ve zekât ibadetlerini yerine getir-
mek, emanete riayet etmek, faydasýz söz
ve davranýþlardan sakýnmak ve iffetlerini
korumak diye ifade edilmiþtir (âyet 1-11).
Ardýndan duyu yoluyla algýlama ve akýlla
istidlâlde bulunma imkânýna sahip kýlý-
nan insanýn yaratýcýnýn varlýðý, O’nun bü-
tün evreni yaratýp yönettiði gerçeðine ula-
þabilmesi için bazý örnekler sýralanýr. Bun-
lar beþer türünün spermadan üretilip en
güzel biçime getirilmesi, dünyanýn da için-
de yer aldýðý mükemmel kozmik sistem
vb. hususlardýr (âyet 12-22).

Birinci bölümde, Hz. Nûh’tan baþlamak
üzere peygamberler tarihi boyunca devam
eden hak-bâtýl mücadelesi anlatýlmakta-
dýr. Peygamberler, insan için onur kýrýcý
bir davranýþ olan puta tapmaktan vazgeç-
meleri ve tevhid inancýný benimsemeleri
yolundaki tebliðlerini muhataplarýna ulaþ-
týrmýþlar, dünyadaki bütün fiil ve hareket-
lerin ölümden sonraki ebedî hayatta he-
sabýnýn verileceðini söylemiþlerdir. Ancak
gerçeðe karþý direniþte ýsrar eden ve ge-
nellikle malî güç ve iktidar sahibi olan kim-
seler peygamberleri yalanlamýþ, onlarýn üs-
tünlük ve hâkimiyet peþinde koþan insan-
lar olduklarýný, Allah’ýn elçi göndermesi
halinde bunun insan deðil melek olmasý-
nýn gerektiðini belirtmiþler ve eski yanlýþ
davranýþlarýný sürdürmüþlerdir. Allah da
bu kavimleri helâk etmiþtir (âyet 23-44).
Daha sonra Hz. Mûsâ ile Firavun mücade-
lesine kýsaca temas edilerek kibirli Fira-
vun ve hânedanýnýn helâk edildiði belirtil-
miþ, ardýndan özel bir yaratýlýþa sahip ký-
lýnan Hz. Îsâ zikredilmiþtir. Bütün peygam-
berlerin temel ilkeleri ortak olan ilâhî me-
sajlarý insanlara ilettikleri, toplumlarýn ise
farklý inanç ve ideolojilere bölündükleri ve
her grubun kendisini haklý gördüðü ifade
edilmiþtir (âyet 45-53).

Sûrenin ikinci bölümünde Hz. Peygam-
ber döneminde mevcut inkârcýlar konu
edilmiþtir. Bu âyetlerde genellikle mal ve
evlât sahibi olan inkârcýlarýn gaflet içinde
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