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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
mecbur eden mü
bulunulduðu görü
likte Resûlullah’a
irþad görevini yer
teblið sýrasýnda m
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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linen Mü’minûn sûresinde Hz. Peygamber
ile ashabýnýn dinî hayatlarýný sürdürmelerine izin vermeyen, onlarý hicret etmeye
mecbur eden müþriklere tekrar uyarýda
bulunulduðu görülmektedir. Bununla birlikte Resûlullah’a ve dolayýsýyla davet ve
irþad görevini yerine getirecek kimselere
teblið sýrasýnda muhataplarýna sert davranmamalarý tavsiye edilmekte, baþarýlý
olabilmek için öncelikle kendi dinî hayatlarýný iyileþtirmeleri gerektiði bildirilmektedir.
Hz. Ömer’den nakledildiðine göre Resûl-i Ekrem, “Bana öyle on âyet nâzil oldu ki onlarýn icabýný yerine getiren kimse
mutlaka cennete girer” dedikten sonra
Mü’minûn sûresinin ilk âyetlerini okumuþtur (Kurtubî, XII, 102; sûrenin faziletiyle
ilgili diðer rivayetler için bk. a.g.e., XII,
102-103; Þevkânî, III, 473). Ebüssuûd Efendi Tefsîru sûreti’l-Müßminîn (Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr. 1026/4) ve
Mustafa b. Ebû Saîd el-Hâdimî Risâle fî
šad efle¼a’l-müßminûn adýyla birer risâle kaleme almýþlardýr (Süleymaniye Ktp.,
Týrnovalý, nr. 1842).
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Berhûrdâr b. Mahmûd
Türkmân Ferâhî
(XI./XVII. yüzyýl)
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Türkmen asýllý olup bugün Afganistan
sýnýrlarý içinde kalan Ferâh’ta doðdu. Þiirlerinde kullandýðý Mümtâz mahlasýyla tanýnmýþtýr. Hayatý hakkýndaki bilgiler Ma¼bûbü’l-šulûb adlý eserinde verdikleriyle
sýnýrlýdýr. Kendi anlattýðýna göre eðitimini
doðduðu yerde aldý ve kýsa bir süre sonra þiir yazmaya baþladý. Ardýndan gittiði
Merv’de iki yýl Arslan Han’ýn hizmetinde
bulundu, buradan Ýsfahan’a geçerek Hasan Kulý Han Þamlû’nun münþîliðini yaptý. Bu þehirde dostlarýndan birinin teklifi
üzerine meclislerde anlatýlan hikâyeleri bir
mecmuada toplamaya baþladý. Önce Ra£nâ ve Zîbâ diye adlandýrdýðý bu mecmuaya zamanla sayýlarý 400’ü bulan kýssalarý
da ekledi ve buna Ma¼fel-i Ârâ adýný verdi. Memleketi Ferâh’a dönen Mümtâz bir
süre Herat ve Meþhed’de ikamet etti. Daha sonra gittiði Ulkay - Dürûn’da Safevî Þahý I. Abbas’ýn 1035 (1626) yýlýnda tayin ettiði Vali Menûçihr b. Karcikây’a üç yýl münþîlik yaptý. Çevredeki bir kabilenin þehre
yönelik saldýrýsý sýrasýnda bütün eþyasý yaðmalanýp yazdýðý eser kaybolunca Herat’a
döndü. Burada çalýþmasýný yeniden kaleme almaya karar vererek “Þemse ve Kahkaha” adlý hikâyeyi yazýp Vali Safî Kulý Þamlû’ya ithaf etti. Ancak Herat’ta çýkan karýþýklýklar yüzünden Habûþân’a geçti. Hatýrýnda kalanlara yeni hikâyeler ekleyip eserini telif etmeye baþladý. Ma¼bûbü’l-šulûb adýný verdiði bu çalýþma bir önsöz, beþ
bab (tevazu, hüsn-i hulk, teslim, musâhabe ve sehâvet) ve bir hâtimeden meydana gelmektedir. Aðýr bir dille yazýlan eser,
üçüncü bölümdeki hikâyelerden birinin ismi olan Þemse ve Æahšaha olarak da tanýnmýþtýr. Kitabýn hâtimesinde yer alan ve
daha sade bir üslûpla yazýlan “Ra‘nâ ve
Zîbâ” adlý bölüm halk arasýnda çok tutulmuþ ve ayrý olarak da basýlmýþtýr (Bombay 1304). Eserin tamamý daha sonra yayýmlanmýþtýr (Tahran 1322 hþ.). Son neþri
Dâsitânhâ-yý Ma¼bûbü’l-šulûb ismiyle Ali Rýzâ Zekâvetî tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir (Tahran 1373 hþ.). Mümtâz’ýn
mezarýnýn Ferâh civarýnda bulunan Yezde
köyünde olduðu kaydedilmektedir.
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Medine devrinde Hudeybiye Antlaþmasý ile Mekke’nin fethi arasýndaki dönemde nâzil olmuþtur. On üç âyet olup fâsýlasý
� ، � ، � ، � ، � harfleridir. Adýný 10. âyette geçen “fe’mtehinûhünne” (onlarý imtihan edin) ibaresinden alýr. Bu emir, Hudeybiye Antlaþmasý’ndan sonra Mekke’den kaçarak müslümanlara sýðýnan mümin kadýnlarýn niyetlerinin anlaþýlmasý
amacýna yöneliktir. Sûre Mümtehane, Ýmtihân ve Meveddet olarak da anýlýr. Mümtehine (imtihan eden) þeklindeki adlandýrma sûrenin kendisini nitelerken Mümtehane (imtihan edilen kadýn) ilgili âyetin
indirilmesine sebep olan haným sahâbîlere iþaret eder. Meveddet (sevgi) adý ise bu
kelimenin yer aldýðý 1 ve 7. âyetlerle baðlantýlýdýr.
Mümtehine sûresinin temel konusunu
Câhiliye devrinde ayný toplumu oluþturan
insanlardan müslüman olanlarýn olmayanlarla münasebetleri oluþturur. Ýki taraf
arasýndaki bazý gizli dostluklar ilâhî beyanýn müdahalesine zemin hazýrlamýþtýr.
Hz. Peygamber seferlerinin hangi cepheye yönelik olacaðýný genellikle gizli tutardý. Medine döneminin son yýllarýnda, daha önce Mekkeliler’le yaptýðý Hudeybiye
Antlaþmasý’nýn içerdiði þartlarýn Mekkeliler’ce ihlâl edilmesi üzerine Mekke’yi fet562
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ifade edilmekte,
lara karþý düþman
yapmanýn yasakla
(âyet 1-9).
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