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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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ÿAyþe Denknalbant
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MÜ’MÝNÎLER

(bk. MUVAHHÝDLER).
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MÜ’MÝNÛN SÛRESÝ
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Kur’ân-ý Kerîm’in
yirmi üçüncü sûresi.

˜ ™

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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linen Mü’minûn sûresinde Hz. Peygamber
ile ashabýnýn dinî hayatlarýný sürdürmele-
rine izin vermeyen, onlarý hicret etmeye
mecbur eden müþriklere tekrar uyarýda
bulunulduðu görülmektedir. Bununla bir-
likte Resûlullah’a ve dolayýsýyla davet ve
irþad görevini yerine getirecek kimselere
teblið sýrasýnda muhataplarýna sert dav-
ranmamalarý tavsiye edilmekte, baþarýlý
olabilmek için öncelikle kendi dinî hayat-
larýný iyileþtirmeleri gerektiði bildirilmek-
tedir.

Hz. Ömer’den nakledildiðine göre Re-
sûl-i Ekrem, “Bana öyle on âyet nâzil ol-
du ki onlarýn icabýný yerine getiren kimse
mutlaka cennete girer” dedikten sonra
Mü’minûn sûresinin ilk âyetlerini okumuþ-
tur (Kurtubî, XII, 102; sûrenin faziletiyle
ilgili diðer rivayetler için bk. a.g.e., XII,
102-103; Þevkânî, III, 473). Ebüssuûd Efen-
di Tefsîru sûreti’l-Müßminîn (Süleyma-
niye Ktp., Süleymaniye, nr. 1026/4) ve
Mustafa b. Ebû Saîd el-Hâdimî Risâle fî
šad efle¼a’l-müßminûn adýyla birer risâ-
le kaleme almýþlardýr (Süleymaniye Ktp.,
Týrnovalý, nr. 1842).
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ÿM. Kâmil Yaþaroðlu

– —
MÜ’MÝNÜTTÂK

(bk. ÞEYTÂNÜTTÂK).
˜ ™

– —
MÜMÝNZÂDE AHMED HASÎB

(bk. AHMED HASÎB EFENDÝ).
˜ ™

– —
MÜMÎT
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Muhyînin mukabili olarak kullanýlan
Allah’ýn isimlerinden biri

(bk. MUHYÎ).
˜ ™

– —
MÜMKÝN
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Varlýðý da yokluðu da 
zâtýnýn gereði olmayan veya 

konu ile yüklem arasýndaki iliþkisi
zorunlu bulunmayan anlamýnda

kelâm ve mantýk terimi
(bk. HÜKÜM).

˜ ™

– —
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Berhûrdâr b. Mahmûd
Türkmân Ferâhî
(XI./XVII. yüzyýl)

Ýranlý münþî ve þair.
˜ ™

Türkmen asýllý olup bugün Afganistan
sýnýrlarý içinde kalan Ferâh’ta doðdu. Þiir-
lerinde kullandýðý Mümtâz mahlasýyla ta-
nýnmýþtýr. Hayatý hakkýndaki bilgiler Ma¼-
bûbü’l-šulûb adlý eserinde verdikleriyle
sýnýrlýdýr. Kendi anlattýðýna göre eðitimini
doðduðu yerde aldý ve kýsa bir süre son-
ra þiir yazmaya baþladý. Ardýndan gittiði
Merv’de iki yýl Arslan Han’ýn hizmetinde
bulundu, buradan Ýsfahan’a geçerek Ha-
san Kulý Han Þamlû’nun münþîliðini yap-
tý. Bu þehirde dostlarýndan birinin teklifi
üzerine meclislerde anlatýlan hikâyeleri bir
mecmuada toplamaya baþladý. Önce Ra£-
nâ ve Zîbâ diye adlandýrdýðý bu mecmu-
aya zamanla sayýlarý 400’ü bulan kýssalarý
da ekledi ve buna Ma¼fel-i Ârâ adýný ver-
di. Memleketi Ferâh’a dönen Mümtâz bir
süre Herat ve Meþhed’de ikamet etti. Da-
ha sonra gittiði Ulkay-Dürûn’da Safevî Þa-
hý I. Abbas’ýn 1035 (1626) yýlýnda tayin et-
tiði Vali Menûçihr b. Karcikây’a üç yýl mün-
þîlik yaptý. Çevredeki bir kabilenin þehre
yönelik saldýrýsý sýrasýnda bütün eþyasý yað-
malanýp yazdýðý eser kaybolunca Herat’a
döndü. Burada çalýþmasýný yeniden kale-
me almaya karar vererek “Þemse ve Kah-
kaha” adlý hikâyeyi yazýp Vali Safî Kulý Þam-
lû’ya ithaf etti. Ancak Herat’ta çýkan karý-
þýklýklar yüzünden Habûþân’a geçti. Hatý-
rýnda kalanlara yeni hikâyeler ekleyip ese-
rini telif etmeye baþladý. Ma¼bûbü’l-šu-
lûb adýný verdiði bu çalýþma bir önsöz, beþ
bab (tevazu, hüsn-i hulk, teslim, musâha-
be ve sehâvet) ve bir hâtimeden meyda-
na gelmektedir. Aðýr bir dille yazýlan eser,
üçüncü bölümdeki hikâyelerden birinin is-
mi olan Þemse ve Æahšaha olarak da ta-
nýnmýþtýr. Kitabýn hâtimesinde yer alan ve
daha sade bir üslûpla yazýlan “Ra‘nâ ve
Zîbâ” adlý bölüm halk arasýnda çok tutul-
muþ ve ayrý olarak da basýlmýþtýr (Bom-
bay 1304). Eserin tamamý daha sonra ya-
yýmlanmýþtýr (Tahran 1322 hþ.). Son neþri
Dâsitânhâ-yý Ma¼bûbü’l-šulûb ismiy-
le Ali Rýzâ Zekâvetî tarafýndan gerçekleþ-
tirilmiþtir (Tahran 1373 hþ.). Mümtâz’ýn
mezarýnýn Ferâh civarýnda bulunan Yezde
köyünde olduðu kaydedilmektedir.

Mü’minûn sûresinin ilk âyetleri

bulunduklarý, gurura kapýldýklarý, âkýbet-
lerini düþünmedikleri, fiil ve hareketlerin-
den sorumlu tutulacaklarý âhiret hayatýna
inanmadýklarý belirtilmektedir. Halbuki ya-
ratýcýnýn sayýsýz nimetlerinden faydalanan
inkârcýlar, gerçeði kendilerine haber ve-
ren ve hiçbir menfaat beklemeyen Allah
elçilerinin uyarýlarýna sürekli muhatap ol-
maktadýr. Ayrýca atalarý gibi kendileri de
zaman zaman sýkýntýlara mâruz býrakýl-
makta, sýzlanmalarý sonucu musibetleri
kaldýrýlmakta, fakat yine de eski tutum ve
davranýþlarýný sürdürmektedirler (âyet 54-
92). Daha sonra Hz. Peygamber’e ve kýya-
mete kadar gelecek Ýslâm davetçilerine
hitap edilerek zalim inkârcýlara gelebile-
cek dünyevî cezalardan, þeytanlarýn kýþ-
kýrtma ve müdahalelerinden Allah’a sý-
ðýnmalarý emredilmekte, kötülüðü iyilikle
bertaraf etmek için çaba sarfetmeleri is-
tenmektedir (âyet 93-98).

Üçüncü bölüm âhiret hayatýna ayrýlmýþ
olup burada inkârcýlarýn âhirette karþýla-
þacaklarý azap anlatýlmaktadýr. Ýnkârcýla-
rýn suçlarýný itiraf edip cehennemden çý-
karýlmayý talep edecekleri, fakat dünyada
müminlere karþý onur kýrýcý davranýþlarý-
nýn 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: “Rab-
bim, affet, merhamet et! Sen merhamet
edenlerin en hayýrlýsýsýn” (âyet 99-118).

Nübüvvetin Mekke’de geçen ilk on üç
yýlýnýn son zamanlarýnda nâzil olduðu bi-
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ÿMehmet Atalay

– —
MÜMTAZ MAHAL

(ö. 1041/1631)

Bâbürlü Hükümdarý I. Þah Cihan’ýn,
adýna Tac Mahal’i yaptýrdýðý hanýmý
Ercümend Bânû Begüm’ün unvaný

(bk. TAC MAHAL).
˜ ™

– —
MÜMTEHÝNE SÛRESÝ
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Kur’ân-ý Kerîm’in altmýþýncý sûresi.
˜ ™

Medine devrinde Hudeybiye Antlaþma-
sý ile Mekke’nin fethi arasýndaki dönem-
de nâzil olmuþtur. On üç âyet olup fâsýlasý
� ، � ، � ، � ، � harfleridir. Adýný 10. âyet-
te geçen “fe’mtehinûhünne” (onlarý im-
tihan edin) ibaresinden alýr. Bu emir, Hu-
deybiye Antlaþmasý’ndan sonra Mekke’-
den kaçarak müslümanlara sýðýnan mü-
min kadýnlarýn niyetlerinin anlaþýlmasý
amacýna yöneliktir. Sûre Mümtehane, Ým-
tihân ve Meveddet olarak da anýlýr. Müm-
tehine (imtihan eden) þeklindeki adlan-
dýrma sûrenin kendisini nitelerken Müm-
tehane (imtihan edilen kadýn) ilgili âyetin
indirilmesine sebep olan haným sahâbîle-
re iþaret eder. Meveddet (sevgi) adý ise bu
kelimenin yer aldýðý 1 ve 7. âyetlerle bað-
lantýlýdýr.

Mümtehine sûresinin temel konusunu
Câhiliye devrinde ayný toplumu oluþturan
insanlardan müslüman olanlarýn olmayan-
larla münasebetleri oluþturur. Ýki taraf
arasýndaki bazý gizli dostluklar ilâhî be-
yanýn müdahalesine zemin hazýrlamýþtýr.
Hz. Peygamber seferlerinin hangi cephe-
ye yönelik olacaðýný genellikle gizli tutar-
dý. Medine döneminin son yýllarýnda, da-
ha önce Mekkeliler’le yaptýðý Hudeybiye
Antlaþmasý’nýn içerdiði þartlarýn Mekke-
liler’ce ihlâl edilmesi üzerine Mekke’yi fet-

Sûrenin ikinci bölümünde, Medine top-
lumunun siyasî varlýðýnýn kabul edildiði Hu-
deybiye Antlaþmasý’ndan sonra Mekke’-
den gelip Medine’ye sýðýnan ve müslüman
olduðunu söyleyen kadýnlarla müslüman-
larýn nezdinde bulunan veya Mekke’ye ka-
çan kâfir kadýnlara uygulanacak iþlemler
yer alýr. Bu hususta inanç özgürlüðü esas
alýndýðýndan müslüman olduðunu söyle-
yen hanýmlarýn samimiyetleri denendikten
sonra Mekke’ye iade edilmemesi, küfrü
tercih edenlerin de geri istenmemesi em-
redilmiþtir (âyet 10-11).

Sûrenin iki âyetten oluþan üçüncü bö-
lümünün Mekke’nin fethi sýrasýnda nâzil
olduðu kaydedilir (Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, VI,
636). Bu da 7. âyette vaad edilen sevgi ve
barýþ döneminin baþlangýcýdýr. 1. âyette
Resûlullah’a peygamber ve devlet baþka-
ný olarak biat etmek isteyen yeni müs-
lüman olmuþ kadýnlarýn biat þartlarýna yer
verilmekte ve Resûl-i Ekrem’den onlar için
Allah’tan af dilemesi istenmektedir. Bu
þartlar Allah’a ortak koþmamak, hýrsýzlýk
yapmamak, zina etmemek, çocuðunu dü-
þürmek suretiyle öldürmemek, baþkasýn-
dan edinilen çocuðu kendi kocasýna nis-
bet etmemek ve iyi iþlerin gerçekleþtiril-
mesinde Resûlullah’a karþý gelmemekten
ibarettir. Sûre, Allah’ýn gazap ettiði insan-
larla dostluk kurmamalarý konusunda mü-
minleri tekrar uyaran bir âyetle sona er-
mektedir.

Sûrenin faziletiyle ilgili olarak bazý tef-
sir kaynaklarýnda yer alan, “Mümtehine sû-
resini okuyan kimse için kýyamet günün-
de mümin erkek ve kadýnlar þefaatçi olur”
meâlindeki hadisin (meselâ bk. Zemahþe-
rî, IV, 96) sahih olmadýðý anlaþýlmaktadýr
(Muhammed et-Trablusî, II, 723).
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Yokluðu zâtýnýn gereði olan
veya konunun özü itibariyle

yokluðunu gerektiren anlamýnda
kelâm ve mantýk terimi

(bk. HÜKÜM).
˜ ™

Mümtehine sûresinin ilk âyetleri

hetme zamanýnýn yaklaþtýðýný düþünüyor-
du. Bu düþüncesini söylediði sýnýrlý kiþi-
lerden biri olan Hâtýb b. Ebû Beltea Mek-
ke’deki akrabalarýnýn zarar görmemesi için
onlarý haberdar etmeye teþebbüs etmiþ,
fakat duruma vâkýf olan Resûl-i Ekrem bu
haberleþmeyi engellemiþti. Sûrenin büyük
kýsmý bu münasebetle nâzil olmuþtur (Ýb-
nü’l-Cevzî, VIII, 230-231).

Sûrenin muhtevasýný üç bölüm halinde
ele almak mümkündür. Birinci bölümde
müslümanlardan, Ýslâm’a karþý direnen,
Allah’ýn ve müslümanlarýn düþmanlarý ha-
line gelen, onlarý dinleri sebebiyle yurtla-
rýndan çýkaran, kendilerini tekrar ele ge-
çirdikleri takdirde onlarý küfre döndürme-
ye gayret gösterecek olan Mekke müþrik-
lerini dost edinmemeleri ve müslüman
toplumun sýrlarýndan onlarý haberdar et-
memeleri istenmektedir. Bu bölümde ya-
kýn akraba ve aile fertlerine olan sevginin
inananlarý düþmanla iþ birliði yapmaya sev-
ketmemesi gerektiði dile getirilmekte ve
buna babasýnýn hak dini benimsemesi için
büyük gayret sarfeden Hz. Ýbrâhim ile ona
iman edenler örnek gösterilmektedir. Bu-
nunla birlikte iki toplum arasýnda iman-
küfür mücadelesi zemininde sürdürülen
münasebetlerin Mekke’nin fethiyle yeni bir
döneme gireceðine dair iþaretler görül-
mektedir. Nitekim sûrenin yedinci âyetin-
de iki düþman toplum arasýnda Allah’ýn
dostluk hisleri yaratmasýnýn uzak olmadýðý
ifade edilmekte, ardýndan da müslüman-
lara karþý düþmanlýk beslemeyenlere iyilik
yapmanýn yasaklanmadýðý belirtilmektedir
(âyet 1-9).
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linen Mü’minûn sûresinde Hz. Peygamber
ile ashabýnýn dinî hayatlarýný sürdürmele-
rine izin vermeyen, onlarý hicret etmeye
mecbur eden müþriklere tekrar uyarýda
bulunulduðu görülmektedir. Bununla bir-
likte Resûlullah’a ve dolayýsýyla davet ve
irþad görevini yerine getirecek kimselere
teblið sýrasýnda muhataplarýna sert dav-
ranmamalarý tavsiye edilmekte, baþarýlý
olabilmek için öncelikle kendi dinî hayat-
larýný iyileþtirmeleri gerektiði bildirilmek-
tedir.

Hz. Ömer’den nakledildiðine göre Re-
sûl-i Ekrem, “Bana öyle on âyet nâzil ol-
du ki onlarýn icabýný yerine getiren kimse
mutlaka cennete girer” dedikten sonra
Mü’minûn sûresinin ilk âyetlerini okumuþ-
tur (Kurtubî, XII, 102; sûrenin faziletiyle
ilgili diðer rivayetler için bk. a.g.e., XII,
102-103; Þevkânî, III, 473). Ebüssuûd Efen-
di Tefsîru sûreti’l-Müßminîn (Süleyma-
niye Ktp., Süleymaniye, nr. 1026/4) ve
Mustafa b. Ebû Saîd el-Hâdimî Risâle fî
šad efle¼a’l-müßminûn adýyla birer risâ-
le kaleme almýþlardýr (Süleymaniye Ktp.,
Týrnovalý, nr. 1842).
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Muhyînin mukabili olarak kullanýlan
Allah’ýn isimlerinden biri

(bk. MUHYÎ).
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Varlýðý da yokluðu da 
zâtýnýn gereði olmayan veya 

konu ile yüklem arasýndaki iliþkisi
zorunlu bulunmayan anlamýnda

kelâm ve mantýk terimi
(bk. HÜKÜM).
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Berhûrdâr b. Mahmûd
Türkmân Ferâhî
(XI./XVII. yüzyýl)

Ýranlý münþî ve þair.
˜ ™

Türkmen asýllý olup bugün Afganistan
sýnýrlarý içinde kalan Ferâh’ta doðdu. Þiir-
lerinde kullandýðý Mümtâz mahlasýyla ta-
nýnmýþtýr. Hayatý hakkýndaki bilgiler Ma¼-
bûbü’l-šulûb adlý eserinde verdikleriyle
sýnýrlýdýr. Kendi anlattýðýna göre eðitimini
doðduðu yerde aldý ve kýsa bir süre son-
ra þiir yazmaya baþladý. Ardýndan gittiði
Merv’de iki yýl Arslan Han’ýn hizmetinde
bulundu, buradan Ýsfahan’a geçerek Ha-
san Kulý Han Þamlû’nun münþîliðini yap-
tý. Bu þehirde dostlarýndan birinin teklifi
üzerine meclislerde anlatýlan hikâyeleri bir
mecmuada toplamaya baþladý. Önce Ra£-
nâ ve Zîbâ diye adlandýrdýðý bu mecmu-
aya zamanla sayýlarý 400’ü bulan kýssalarý
da ekledi ve buna Ma¼fel-i Ârâ adýný ver-
di. Memleketi Ferâh’a dönen Mümtâz bir
süre Herat ve Meþhed’de ikamet etti. Da-
ha sonra gittiði Ulkay-Dürûn’da Safevî Þa-
hý I. Abbas’ýn 1035 (1626) yýlýnda tayin et-
tiði Vali Menûçihr b. Karcikây’a üç yýl mün-
þîlik yaptý. Çevredeki bir kabilenin þehre
yönelik saldýrýsý sýrasýnda bütün eþyasý yað-
malanýp yazdýðý eser kaybolunca Herat’a
döndü. Burada çalýþmasýný yeniden kale-
me almaya karar vererek “Þemse ve Kah-
kaha” adlý hikâyeyi yazýp Vali Safî Kulý Þam-
lû’ya ithaf etti. Ancak Herat’ta çýkan karý-
þýklýklar yüzünden Habûþân’a geçti. Hatý-
rýnda kalanlara yeni hikâyeler ekleyip ese-
rini telif etmeye baþladý. Ma¼bûbü’l-šu-
lûb adýný verdiði bu çalýþma bir önsöz, beþ
bab (tevazu, hüsn-i hulk, teslim, musâha-
be ve sehâvet) ve bir hâtimeden meyda-
na gelmektedir. Aðýr bir dille yazýlan eser,
üçüncü bölümdeki hikâyelerden birinin is-
mi olan Þemse ve Æahšaha olarak da ta-
nýnmýþtýr. Kitabýn hâtimesinde yer alan ve
daha sade bir üslûpla yazýlan “Ra‘nâ ve
Zîbâ” adlý bölüm halk arasýnda çok tutul-
muþ ve ayrý olarak da basýlmýþtýr (Bom-
bay 1304). Eserin tamamý daha sonra ya-
yýmlanmýþtýr (Tahran 1322 hþ.). Son neþri
Dâsitânhâ-yý Ma¼bûbü’l-šulûb ismiy-
le Ali Rýzâ Zekâvetî tarafýndan gerçekleþ-
tirilmiþtir (Tahran 1373 hþ.). Mümtâz’ýn
mezarýnýn Ferâh civarýnda bulunan Yezde
köyünde olduðu kaydedilmektedir.

Mü’minûn sûresinin ilk âyetleri

bulunduklarý, gurura kapýldýklarý, âkýbet-
lerini düþünmedikleri, fiil ve hareketlerin-
den sorumlu tutulacaklarý âhiret hayatýna
inanmadýklarý belirtilmektedir. Halbuki ya-
ratýcýnýn sayýsýz nimetlerinden faydalanan
inkârcýlar, gerçeði kendilerine haber ve-
ren ve hiçbir menfaat beklemeyen Allah
elçilerinin uyarýlarýna sürekli muhatap ol-
maktadýr. Ayrýca atalarý gibi kendileri de
zaman zaman sýkýntýlara mâruz býrakýl-
makta, sýzlanmalarý sonucu musibetleri
kaldýrýlmakta, fakat yine de eski tutum ve
davranýþlarýný sürdürmektedirler (âyet 54-
92). Daha sonra Hz. Peygamber’e ve kýya-
mete kadar gelecek Ýslâm davetçilerine
hitap edilerek zalim inkârcýlara gelebile-
cek dünyevî cezalardan, þeytanlarýn kýþ-
kýrtma ve müdahalelerinden Allah’a sý-
ðýnmalarý emredilmekte, kötülüðü iyilikle
bertaraf etmek için çaba sarfetmeleri is-
tenmektedir (âyet 93-98).

Üçüncü bölüm âhiret hayatýna ayrýlmýþ
olup burada inkârcýlarýn âhirette karþýla-
þacaklarý azap anlatýlmaktadýr. Ýnkârcýla-
rýn suçlarýný itiraf edip cehennemden çý-
karýlmayý talep edecekleri, fakat dünyada
müminlere karþý onur kýrýcý davranýþlarý-
nýn 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: “Rab-
bim, affet, merhamet et! Sen merhamet
edenlerin en hayýrlýsýsýn” (âyet 99-118).

Nübüvvetin Mekke’de geçen ilk on üç
yýlýnýn son zamanlarýnda nâzil olduðu bi-
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