pýldýklarý, âkýbetl ve hareketlerinrý âhiret hayatýna
ktedir. Halbuki yainden faydalanan
ilerine haber vebeklemeyen Allah
rekli muhatap olgibi kendileri de
ra mâruz býrakýlnucu musibetleri
de eski tutum ve
ktedirler (âyet 54gamber’e ve kýyaâm davetçilerine
ârcýlara gelebile, þeytanlarýn kýþinden Allah’a sýe, kötülüðü iyilikle
a sarfetmeleri is8).

hayatýna ayrýlmýþ
âhirette karþýlaaktadýr. Ýnkârcýlacehennemden çýri, fakat dünyada
kýrýcý davranýþlarýekilde kendilerine
tedir. Sûrenin son
ýna tekrar dikkat
sûlullah’a tavsiye
rmektedir: “Rabt! Sen merhamet
” (âyet 99-118).

e geçen ilk on üç
a nâzil olduðu bi-

MÜ'MİNÛN SURESİ

MÜMTÂZ

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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ÿM. Kâmil Yaþaroðlu
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MÜ’MÝNÜTTÂK
(bk. ÞEYTÂNÜTTÂK).

˜
–

MÜMÝNZÂDE AHMED HASÎB
(bk. AHMED HASÎB EFENDÝ).

˜
–

MÜMÎT
( �����) א

—
™
—
™
—

Muhyînin mukabili olarak kullanýlan
Allah’ýn isimlerinden biri
(bk. MUHYÎ).

˜
–

MÜMKÝN
( �����) א

™
—

Varlýðý da yokluðu da
zâtýnýn gereði olmayan veya
konu ile yüklem arasýndaki iliþkisi
zorunlu bulunmayan anlamýnda
kelâm ve mantýk terimi

˜
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(bk. HÜKÜM).

™

–

MÜMTÂZ
( ����� )

—

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

˜

Ýranlý münþî ve þair.

MÜMTÂZ

™

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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ÿMehmet Atalay
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MÜMTAZ MAHAL

—

(ö. 1041/1631)
0

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

˜
–

˜

MÜMTEHÝNE SÛRESÝ
( �������) �����א
Kur’ân-ý Kerîm’in altmýþýncý sûresi.

™
—

™

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

hetme zamanýnýn
du. Bu düþünces
lerden biri olan H
ke’deki akrabalarý
onlarý haberdar e
fakat duruma vâk
haberleþmeyi eng
kýsmý bu münase
nü’l-Cevzî, VIII, 2

Sûrenin muhte
ele almak mümk
müslümanlardan
Allah’ýn ve müslüm
line gelen, onlarý
rýndan çýkaran, k
çirdikleri takdirde
ye gayret göstere
lerini dost edinm
toplumun sýrlarýn
memeleri istenm
kýn akraba ve aile
inananlarý düþman
ketmemesi gerek
buna babasýnýn h
büyük gayret sarf
iman edenler örn
nunla birlikte iki
küfür mücadeles
münasebetlerin M
döneme gireceð
mektedir. Nitekim
de iki düþman to
dostluk hisleri yar
ifade edilmekte,
lara karþý düþman
yapmanýn yasakla
(âyet 1-9).

Mümtehine sûresinin ilk

