dret ve ilim sahin, tövbeleri kabul
cezalandýran, iyilunan tek ilâh olka O’nun huzuruifade edilir. Buniki bölüm halinde
Birinci bölümde,
rdýndan gelen dinya ve âhiretteki
ikten sonra azap
yanýnda ilâhî rahsedilmiþ, kâfir ve
de ve cehennems edilmiþtir (âyet
- Firavun mücaderada Firavun aileemiþ olan bir mümiz fýtrata hitap
mýþ, fakat Firavun
n hiçbirini benimete uðratýldýðý ve
edilmek suretiyle
iþtir (âyet 23-46).
inden olup dünya
etkisi altýnda kafelâkete sürükle-
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yen gruplar arasýnda âhirette ortaya çýkacak tartýþmalara temas edilmiþ ve her iki
tarafýn azaplarýnýn bir gün bile hafifletilmeyeceði 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 kapýldýklarý anlatýlýr (âyet 51-61). Ýlâhî nimetlerden olmak üzere insanlara tabiat içinde verilen üstün konum ve lutfedilen imkânlarýn bir kýsmýna temas edilir. Ardýndan yine ilâhî âyetlere karþý gelenlerin cehennemdeki acýklý durumlarý anlatýlýr (âyet
62-76). Daha sonra geçmiþ peygamberlerin hak dine davet ettikleri çeþitli kavimlerin kendi bilgilerine güvenerek onlarý alaya aldýklarý bildirilir. Ancak bu kavimler,
çok güçlü olduklarý halde Allah’ýn tertip ettiði dünyevî ceza ile karþýlaþýp son nefesleri yaklaþýnca iman ettiklerini söylemiþlerse de bu iman onlara hiçbir fayda saðlamamýþ ve helâk olmaktan kurtulamamýþlardýr (âyet 77-85).
Mü’min sûresinde insanlar dine davet
edilirken iki noktanýn öne çýktýðý görülmektedir. Bunlardan biri, Allah’ýn âyetlerine karþý mücadeleye giriþenlerin servet
ve iktidar sahibi, kibirli, zorba ve þýmarýk
kimseler olduðunun bildirilmesidir. Ýkincisi Hz. Peygamber ve müminlerden her
durumda sabýr göstermeleri, Allah’tan af
dilemeleri, içten gelen duygularla O’na dua
etmeleri, Allah’a teslim olmalarý, dünyada elde edilebilecek zafer ve muvaffakiyeti Allah’a býrakmalarýnýn istenmesidir. Birinci nokta inkârcý zalimlerin ruhî portresinin tesbiti, ikincisi de inanmýþ zümrenin davet ve irþad görevinde baðlý kalacaðý
ilkelerin bilinmesi açýsýndan büyük önem
taþýmaktadýr.
Sûrenin faziletiyle ilgili olarak Ebû Hüreyre’den rivayet edilen hadiste Hz. Peygamber þöyle buyurmuþtur: “Âyetü’l-kürsî ve Mü’min sûresinin ilk üç âyetini sabahleyin okuyan kimse akþama kadar, akþam okuyan kimse sabaha kadar korunmuþ olur” (Þevkânî, IV, 480). Mü’min sûresi üzerine yapýlmýþ çalýþmalar arasýnda
Hâdim müftüsü Abdullah Hâdimî’nin Tefsîru sûreti’l-Müßmin (Süleymaniye Ktp.,
Reþid Efendi, nr. 544, vr. 125-128) ve Mustafa Abdüsselâm Mahmûd’un el-Mededü’l-vâfir fî tefsîri øåfir (Kahire 1988)
adlý eserleri zikredilebilir.
558

MÜMÝNE HATUN KÜLLÝYESÝ
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.
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Taçkapýsý ve camisi günümüze ulaþmayan külliye, XIX. yüzyýlýn sonunda çekilen
fotoðraflardan anlaþýldýðýna göre kümbetle önündeki çifte minareli taçkapý ve yakýnýndaki cuma camisinden ibaret olup Ýldenizliler saray manzumesinin bir parçasýný meydana getirmekteydi.
Kümbet. Kapýsýnýn üstünde yer alan iki
kitâbeye göre Azerbaycan Atabegi Þemseddin Ýldeniz’in eþi Mümine Hatun için
oðullarý tarafýndan 582 (1186) yýlýnda Mimar Acemî b. Ebû Bekir’e inþa ettirilmiþtir. Atabeg Nusretüddin Cihan Pehlivan
Muhammed’in yapýmýný baþlattýðý eser
onun Zilhicce 581’de (Mart 1186) ölümüyle Muzafferüddin Kýzýlarslan Osman zamanýnda tamamlanmýþ olmalýdýr.

Taþ bir kaide üzerine tuðladan yapýlmýþ
25 m. yüksekliðindeki kümbet dýþtan ongen, içten silindirik planlýdýr. Altýnda cenazeliði bulunan yapýnýn konik ya da ongen
olduðu tahmin edilen piramit külâhý yýkýlmýþ ve içteki kubbesi ortaya çýkmýþtýr. Bütün cephelerinde çok çeþitli süslemeler yer
alan kümbetin her kenarýna, kasnak seviyesine kadar iç içe geometrik çerçevelerle kuþatýlmýþ üç sýra mukarnaslý kavsara ve kitâbeyle sonlanan, içleri farklý geometrik süslemelerle kaplý uzun niþler yerleþtirilmiþtir. Niþleri en dýþtan ters “U” þeklinde dolaþan çerçevede dörtlü düðümlerle oluþan yuvarlak madalyonlar ve dörtgenler bulunur. Çerçevenin içinde kývrýk
dal, palmet ve rûmî süslemeli zemin üzerinde kûfî yazý kuþaðý dolaþmaktadýr. Bir
kademe daha inen ince çerçevelerde meandýr dizileri, altýgenlerin kesiþmesiyle ortaya çýkan dörtlü düðümler, kaydýrýlarak
yerleþtirilmiþ altýgenler, ortalarda birbirine baðlanmýþ yýldýz formlarý kullanýlmýþtýr. Cephe düzenlerinde bu bordürlerden
hemen sonra dikdörtgen bir çerçevede
âyetlerin yazýlý olduðu kûfî kitâbeler yer
alýrken mukarnaslý kavsaralarýn her iki yanýndaki üçgen bölümlerde altý köþeli yýldýz
ve altýgenlerin birbirine baðlandýðý kompozisyonlarla dolgulanmýþtýr. Üç sýralý mukarnas kavsaralar iki yanda zar baþlýklý geometrik desenli iki ince uzun sütunçeye
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oturmuþ, hücrelerinde ise geometrik kompozisyonlar kullanýlmýþtýr.
Yapýnýn doðusuna yerleþtirilen dikdörtgen açýklýklý kapýsý dýþýnda bütün cepheleri ayný düzendedir. Kapýnýn iki yanýnda geometrik süslemeli çerçeveler devam ederken kapý üzerindeki yüksek sivri kemerli
niþin içi geometrik desenler ve mozaik çini ile doldurulmuþtur. Kemerin üzerindeki iki kitâbeden alttakinde mimarýn adý
yer almakta, üsttekinde ise yapýnýn bitiþ
tarihi bulunmaktadýr. Ayný cephede mukarnas kavsaranýn hemen altýna küçük
dikdörtgen bir pencere açýlmýþtýr. Cephelerin bitiminde yapýyý çepeçevre saran kûfî kuþak altta ve üstte bir dizi tuðlayla sýnýrlanmýþtýr. Yüzeyden biraz kabarýk harfler ve aralarýna yerleþtirilen dörtlü düðümlerle yonca yapraklarý fîrûze renkli çinilerle oluþmuþtur. Kitâbe kuþaðýnýn üzerinde
üç sýra mukarnas dizisi yer almaktadýr.
Kümbetin diðer bir özelliði de cephelerdeki kompozisyonlar içinde fîrûze - açýk mavi 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 bitkisel ve geometrik motiflerle süslenmiþtir. Cenazeliðe yapýnýn doðusunda açýkta
baþlayan bir dehlizden inilmektedir. Ongen planlý bu bölümün ortasýndaki ongen
pâyeden çýkan kaval silmeler, alt yapýnýn
tonozunu ve tuðlanýn deðiþik diziliþleriyle
duvarlarýný sararak yýldýz þeklinde bir gö-

rüntü oluþturma
dan, kümbeti çe
bir duvarýn taçka
maktadýr. Yýkýlmý
ve içinde yüksek
iki tarafýnda birer
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ESÝ

e geometrik komr.

eþtirilen dikdörta bütün cephelenýn iki yanýnda geveler devam ederksek sivri kemerli
nler ve mozaik çiemerin üzerindende mimarýn adý
e ise yapýnýn bitiþ
yný cephede mumen altýna küçük
açýlmýþtýr. Cephepeçevre saran kûir dizi tuðlayla sýiraz kabarýk harfen dörtlü düðümûze renkli çinileruþaðýnýn üzerinde
i yer almaktadýr.
ði de cephelerdee fîrûze - açýk maeylere yayýlan sýrlý
dýr. Tuðla örgülü
e üç adet olduðu
en biri yüzeyden
miþ olup üzeri bitflerle süslenmiþdoðusunda açýkta
inilmektedir. Onrtasýndaki ongen
meler, alt yapýnýn
eðiþik diziliþleriyle
z þeklinde bir gö-

rüntü oluþturmaktadýr. Eski fotoðraflardan, kümbeti çevrelediði tahmin edilen
bir duvarýn taçkapýya baðlandýðý anlaþýlmaktadýr. Yýkýlmýþ olan dikdörtgen çerçeve içinde yüksek sivri kemerli taçkapýnýn
iki tarafýnda birer silindirik minare yer almaktaydý.
Cami. Nahcývan’daki cuma camilerinin
bilinen ilk örneði olan mâbed, kümbetin
çok yakýnýnda ayný tarihlerde muhtemelen Atabeg Nusretüddin Cihan Pehlivan
Muhammed zamanýnda (1175-1186) inþa
ettirilmiþtir. Seyahatnâmelerdeki çizimlerine göre mihrap duvarýna paralel iki nefi
bulunan yapýnýn mihrap önünde bu iki nefi kesen büyük bir kubbesi vardý. Önünde
eyvanlý giriþi olan caminin yan duvarlarýnda sivri kemerli ikiþer pencere açýlmýþtý.
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Mekke döneminin sonlarýnda nâzil olmuþtur. Yüz on sekiz âyettir. Sûre ismini,
“Ýnananlar mutlaka kurtuluþa erecektir”
meâlindeki ilâhî beyanla baþlayýp müminlerin (mü’minûn) vasýflarýný anlatan giriþ

kýsmýndan almýþtýr. Fâsýlasý dört âyette � ,
diðerlerinde � harfidir.
Mü’minûn sûresinin muhtevasýný bir giriþle üç bölüm halinde ele almak mümkündür. Kur’ân-ý Kerîm’de çeþitli âyetlerde ebedî hayattaki mutluluðun son noktasý (felâh) Allah’ýn rýzâsýna ulaþýp O’nun
cemâlini müþahede etme þeklinde belirtilmekte (et-Tevbe 9/72; Yûnus 10/26; elKýyâme 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 getirmek, 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 kýlýnan insanýn yaratýcýnýn varlýðý, O’nun bütün evreni yaratýp yönettiði gerçeðine ulaþabilmesi için bazý örnekler sýralanýr. Bunlar beþer türünün spermadan üretilip en
güzel biçime getirilmesi, dünyanýn da içinde 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 anlatýlmaktadýr. Peygamberler, insan için onur kýrýcý
bir davranýþ olan puta tapmaktan vazgeçmeleri ve tevhid inancýný benimsemeleri
yolundaki tebliðlerini muhataplarýna ulaþtýrmýþlar, dünyadaki bütün fiil ve hareketlerin ölümden sonraki ebedî hayatta hesabýnýn verileceðini söylemiþlerdir. Ancak
gerçeðe karþý direniþte ýsrar eden ve genellikle malî güç ve iktidar sahibi olan kimseler peygamberleri yalanlamýþ, onlarýn üstünlük ve hâkimiyet peþinde koþan insanlar olduklarýný, Allah’ýn elçi göndermesi
halinde bunun insan deðil melek olmasýnýn gerektiðini belirtmiþler ve eski yanlýþ
davranýþlarýný sürdürmüþlerdir. Allah da
bu kavimleri helâk etmiþtir (âyet 23-44).
Daha sonra Hz. Mûsâ ile Firavun mücadelesine kýsaca temas edilerek kibirli Firavun ve hânedanýnýn helâk edildiði belirtilmiþ, ardýndan özel bir yaratýlýþa sahip kýlýnan Hz. Îsâ zikredilmiþtir. Bütün peygamberlerin temel ilkeleri ortak olan ilâhî mesajlarý insanlara ilettikleri, toplumlarýn ise
farklý inanç ve ideolojilere bölündükleri ve
her grubun kendisini haklý gördüðü ifade
edilmiþtir (âyet 45-53).
Sûrenin ikinci bölümünde Hz. Peygamber döneminde mevcut inkârcýlar konu
edilmiþtir. Bu âyetlerde genellikle mal ve
evlât sahibi olan inkârcýlarýn gaflet içinde

linen Mü’minûn s
ile ashabýnýn dinî
rine izin vermeye
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ranmamalarý tav
olabilmek için ön
larýný iyileþtirmele
tedir.

Mü’minûn sûresinin ilk âyetleri

bulunduklarý, gurura kapýldýklarý, âkýbetlerini düþünmedikleri, fiil ve hareketlerinden sorumlu tutulacaklarý âhiret hayatýna
inanmadýklarý belirtilmektedir. Halbuki yaratýcýnýn sayýsýz nimetlerinden faydalanan
inkârcýlar, gerçeði kendilerine haber veren ve hiçbir menfaat beklemeyen Allah
elçilerinin uyarýlarýna sürekli muhatap olmaktadýr. Ayrýca atalarý gibi kendileri de
zaman zaman sýkýntýlara mâruz býrakýlmakta, sýzlanmalarý sonucu musibetleri
kaldýrýlmakta, fakat yine de eski tutum ve
davranýþlarýný sürdürmektedirler (âyet 5492). Daha sonra Hz. Peygamber’e ve kýyamete kadar gelecek Ýslâm davetçilerine
hitap edilerek zalim inkârcýlara gelebilecek dünyevî cezalardan, þeytanlarýn kýþkýrtma ve müdahalelerinden Allah’a sýðýnmalarý emredilmekte, kötülüðü iyilikle
bertaraf etmek için çaba sarfetmeleri istenmektedir (âyet 93-98).
Üçüncü bölüm âhiret hayatýna ayrýlmýþ
olup burada inkârcýlarýn âhirette karþýlaþacaklarý azap anlatýlmaktadýr. Ýnkârcýlarýn suçlarýný itiraf edip cehennemden çýkarýlmayý talep edecekleri, fakat dünyada
müminlere karþý onur kýrýcý davranýþlarýnýn cezasýnýn benzer þekilde kendilerine
uygulanacaðý belirtilmektedir. Sûrenin son
âyetlerinde tevhid inancýna tekrar dikkat
çekilmekte ve sûre Resûlullah’a tavsiye
edilen þu dua ile sona ermektedir: “Rabbim, affet, merhamet et! Sen merhamet
edenlerin en hayýrlýsýsýn” (âyet 99-118).
Nübüvvetin Mekke’de geçen ilk on üç
yýlýnýn son zamanlarýnda nâzil olduðu bi559
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