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MA'BED e l-CÜHEM 
(~f ~ ) 

Ma'bed b. Abdiilah b. Ukeym ei-Cühenl 
(ö. 83/702 [?]) 

Kaderiyye diye anılan 
hür irade düşüncesinin 

ilk temsilcilerinden. 
_j 

Muhtemelen 20 (641) yılında M edin e, 
Basra veya Küfe'de doğduğu rivayet edi
lir. Bazı kaynaklarda babasının adı sahabi 
Ma'bed b. Halid'le karıştırılarak Halid ola
rak geçmekteyse de (mesela bk. Halife 
b. Hayyat, I, 50 3) doğrusu Abdullah'tır. 

Dedesinin adı Ukeym (ibn Hazm, s. 445 ; 

Sem'anl, lll. 394). Uleym (i b n Thğr!berdT,l, 
201) , Uveym (ibn Hacer, Teh?ibü 't-Teh?ib, 
X, 225) ve Uveymir (Buhar!, et-Taril].u 'l-ke

bir, IV/ 1, s. 399; Sem'anl, lll , 441) şeklinde 

kaydedilmektedir. Bu ihtilaflar dikkate 
alındığında Ma'bed ei-Cühenl'nin ailesi 
hakkında yeterli bilginin bulunmadığı or
taya çıkar. İbn Thğrlberdl. 80 (699) yılın
da ölenlerin listesini verirken ( en-f'fücü

mü 'z-zahire, ı, 200) kaderi düşüncesinden 
dolayı Abdülmelik b. Mervan tarafından 
idam edilen Said b. Abdullah ei-Cühenl'
den bahseder. Künyesi ve ölüm sebebi ay
nı olan bu şahsın Ma'bed'in kardeşi oldu
ğu anlaşılmaktadır (krş ibn Hacer, Teh?i
bü 't-Teh?ib, IV, 52) Ebü Ma'bed diye kün
yelerren babası Abdullah Hz. Peygamber' e 
ulaşmış . Ömer b. Hattab'dan mürsel ola
rak, Osman b. Affan'dan doğrudan hadis 
rivayet etmiştir (ibn Hazm, s. 445) . Kufe'
de ikamet eden Abdullah'ın oğulları Ma'
bed ile Said'in Hicaz ve Basra'da yaşadık
ları belirtilmektedir. Hayatının büyük kıs
mını Medine'de geçirdikten sonra Bas
ra'ya giden Ma'bed'i İbnü'I-Murtaza Mu'
tezile'nin Medine tabakasından saymak
tadır ( Taba~atü 'l-Mu'tezile, s. 133 ). Bu 
arada Ma'bed'in Basra'da yetişip Medi
ne'ye geçtiği ve orada düşünceleriyle in
sanları ifsat ettiği de onun hakkında nak
ledilenler arasında yer alır (i b n Hacer, Teh

?ibü't-Teh?ib,X, 225). Tahsil hayatına dair 
yeterli bilgi yoktur. Ebu Zer ei -Gıfarl'den 

faydalandığı ve büyük ihtimalle onunla 
birlikte Şam'a gittiği belirtilmektedir. 
Emeviler'in müslümanların mallarını Al
lah ' ın malı olarak kabul etmeleri, cebir 
anlayışını desteklemeleri. ilahi kaderin 
onları müslümanların başı ve beytülma
lin hakimi yaptığı şeklindeki düşünceleri
nin Ebu Zer tarafından eleştirilmesi her
halde Ma'bed üzerinde etkili olmuştur 
(Ali Sa m! en-Neşşar, ı . 3 ı 7-3 ı 8) 

Yaşadığı dönemde meşhur bir kişi ol
duğu anlaşılan Ma'bed. Halife Abdülme
lik b. Mervan tarafından Bizans sarayına 
elçi olarak gönderilmek, ayrıca oğlu Said'i 
eğitmek amacıyla Şam 'a çağrılmıştır. Sa
ld'i eğitme görevinin ötesinde Bizans'a 
elçi olarak gönderilip gönderilmediği hak
kında kaynaklarda bilgi bulunmamakta
dır. Ma'bed'in Şam'da ikametinin ardın
dan İbnü'I-Eş' as'ın ayaklanmasına kadar 
( 8 1-82/700-70 ı ) Basra'da kalmış olması 
kuwetle muhtemeldir. 

Genellikle biyografi kitapları . akaid ve 
fı rkalarla ilgili eserler Ma'bed ei-Cühenl'yi 
kader konusunu ilk defa ortaya atan, 
Basra'da bu mevzuda ilk defa söz söyle
yen ki şi olarakgösterir(Müslim, "İman ", 

ı . 2; EbG DavGd, "Sünnet", 16; Bağdad! , s. 
18; ibn Hacer, Teh?ibü 't-Teh?ib, X, 225 ). 
Bu arada İbnü'n-Nedim , Ebü'I-Kasım ei
Belhl'den naklen kader ve i'tizal konusun
da ilk defa görüş ileri süren kişi nin Sen
seveyh diye bilinen Yunus ei-Esvari oldu
ğunu ve Ma' bed'in kader hususundaki 
düşüncelerini ondan aldığını ifade eder 
( el-Fihrist, s. 20 ı) . Evzai'den nakledilen 
bir başka rivayette ise Ma'bed'in kader le 
ilgili fikirlerini hıristiyan iken müslüman 
olan, daha sonra tekrar Hıristiyanlığa dö
nen Susen (Sevsen) adlı bir kişiden öğren
diği ve Gaylan ed-Dımaşki' nin Ma'bed'in 
düşüncelerini sürdürdüğü belirtilir (ibn 
Hacer, Teh?ibü 't-Teh?ib, X, 226). Hasan-ı 
Basri'nin Ma'bed için sapık ve saptırıcı de
diği ve onunla görüşmeyi yasakladığı da 
rivayet edilmektedir. 

Ma'bed'le ilgili olarak kaynaklarda yer 
alan rivayetler birbiriyle uyuşmamakta
dır. Öncelikle kader konusunda ilk söz 
söyleyen yahut Basra'da bu düşünceyi ilk 
defa ileri süren kişinin Ma'bed olduğu hu
sus u kesin değildir. Zira bu alanda f ikir 
ileri sürenler arasında zikredilen Yunus 
ei-Esvari ve Susen'den başka Ebü'I-Esved 
ed-Düeli'nin de ( ö. 69/688 ) bulunduğu bi
linmektedir (ibnü'I-Murtaza, s. 134) . Ma'
bed'in Basra'da bu görüşü ilk defa orta
ya atmış olması da tartışmalıdı r. Çünkü 
Basra'da sahip bulunduğ_u konum itiba
r iyle kader mevzuunda ilkin görüş belir
ten kişi Hasan-ı Basrl'dir. Ma'bed'in Bas
ra'ya intikali büyük ihtimalle Şam'da gö
revlendirilmesinden sonraki yıllara rast
lar. Hasan-ı Basri'nin Abdülmelik b. Mer
van'a yazdığı risale bu hareketin ilk bel
gesi olarak gösterilir. Mu'tezile alimleri 
de bu eseri çok defa kaynak saymışlardır 
(mese la bk. a.g.e. , s. 19). Ayrıca Mu'tezile 
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kaynaklarında Hasan-ı Basri'ye hür irade 
düşüncesinin gelişim i nde ilk sırada yer 
verilmektedir ( Şe rif el-M urtaza, in~~. s. 
225 ; a.ml f., Resa'il, s. 54 ). Ma'bed, Basra'
ya gidişinde (73/692 ) muhtemelen Ata b. 
Yesar ile birlikte Hasan- ı Basri'yi ziyaret 
etmiş , Emevi hükümdarlarının kötü ic
raatından bahsederek işledikleri arnelie
rin Allah ' ın kaderiyle cereyan ettiğini be
lirttiklerini söylemiş, Hasan-ı Basri de 
onun düşüncelerine katılmıştır (Taşköp

rizade. lll , 33 ). Öyle anlaşılıyor ki Ma'bed 
ile Hasan-ı Basri en azından birbirlerini 
destekler mahiyette fikir alışverişinde 
bulunmuşlardır. Bu bakımdan Ma'bed'in 
sapkın ve saptırıcı olduğu ve ondan uzak
laşılması gerektiği şeklinde Hasan- ı Bas
ri'ye nisbet edilen rivayet isabetli görün
memektedir. Ma'bed'in Basra'ya intika
linden sonra Em evi hükümdarlarının ilahi 
adalet adına yaptıkları zulümlere karşı 
çıkması, ardından Abdurrahman b _ Mu
hammed b. Eş'as'ın Emevller'e karşı baş
lattığı harekete katılması onun Emevi ta
raftarı olmayan. fakat onlara karşı isyanı 
da caiz görmeyen Hasan-ı Basri gibi sa
dece bir nazariyatçı değil fikirlerini eyle
me geçiren bir uygulayıcı olduğunu ortaya 
koyar. Ma'bed'in isyanın ardından Mek
ke'de yaralı olarak ele geçirildiğinde Ha
san-ı Basri'nin tavsiyelerine uymadığın

dan yakınması , ikisi arasındaki yakınlığın 
derecesini gösterdiği gibi Haccac'ın ka
der ve kaza konusundaki alaycı soruları

na cesur bir tarzda verdiği cevaplar da 
kaynaklara aksetmiş bulunmaktadır (me
sela bk. Kadi Abdülcebbar, s. 334; Zehe
b!, Mizan, IV, 14 1 ). Ma'bed büyük bir ihti
malle, İ bnü'I-Eş'as ayaklanmasının bas
tırılmasından sonra Abdülmelik b . Mer
van yahut Haccac b. Yusuf tarafından 
kardeşi Said'le birlikte idam edilmiştir. 
Ölümü esnasında annesinin hayatta oldu
ğu, Hasan-ı Basri ile karşılaştığında oğ

lunun adi görüşünü savunduğuna onun 
şahit olduğunu söylediği belirtilmektedir 
(Kadi Abdülcebbar. s. 334) 

Kaderiyye düşüncesi İbnü ' I-Eş'as ha
reketinden önce Emevller için bir tehlike 
teşkil etmediği gibi Ma'bed de görüşleri 
sebebiyle idam edilmiş değildir. Zira dü
şüncelerinden dolayı idam edilseydi Ha
san- ı Basri'nin de cezalandırılması gere
kirdi. Buna göre Ma'bed' in idamı siyasi 
faaliyetlerinden dolayı olmuştur. Onun 
Kaderiyye'nin başı yahut Basra Kaderiy
yesi 'nin lideri olduğu şeklinde sonraları 
ortaya çıkan rivayetler, büyük ihtimalle 
Kader iyye ve i'tizal karşıtı grupların 
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-özellikle Hasan-ı Basri gibi itibarlı bir 
şahsiyetin kendilerince hatalı bir inançla 
anılmasını istemedikleri için- bu töhmeti 
Ma'bed'e yüklemiş olmalarına dayan
maktadır. Nitekim Şehristarıl'nin, Hasan-ı 
Basri'nin Abdülmelik b. Mervan'a gön
derdiği risalenin ona nisbetinden şüphe 
ederek Vasıl tarafından yazılmış olabile
ceğini ileri sürmesi (el-Milel, ı. 47) aynı 
endişenin ürünü olmalıdır. Bütün bun
lardan çıkan sonuç Ebu Zerekolünün bir 
temsilcisi olan Ma'bed'in, o günkü İslam 
toplumunun bünyesinden ortaya çıkan 
problemlerde Emevller'e karşı bir tepki 
olarak kaderi nefyetmesiyle mükellefiye
tİn meşruluğunu ve hür iradeyi savun
muş olmasıdır. Onun adi ve emir bi'l-ma'
ruf nehiy ani'l-münker konusundaki dü
şünceleri Mu'tezile üzerinde geniş ölçüde 
etkili olmuştur. 

Ma'bed el-Cühenl'nin Ebu Zer ve Mua
viye b. Ebu Süfyan'dan hadis rivayet et
tiği bilinmektedir. Basra'da ve Medine'
de yetişen alimlerden başta asıl ravisi sa
yılan Malik b. Dinar olmak üzere Ebü't
Tıyah Yezld b. Hamid. Abdurrahman b. 
Avf'ın tarunu Medine kadısı Said b. İbra
him, nahivci Yahya b. Ya'mer el-Leysl. Fl
ruz ed-Danac, Zeyd b. Refi' ve Muaviye b. 
Kurre kendisinden rivayette bulunmuş
tur (Ka'bl. s. 89; Kadi Abdülcebbar, s. 
334; ibn Asakir, Tarli]u Dımaş~. XVI, 797). 
Basralı tabiiierin ikinci tabakasından sa
yılan, fıkıh ve hadis konusunda geniş bil
giye sahip olduğu belirtilen Ma'bed'in ri
vayetlerinin güvenilirliği ihtilaflıdır. Yah
ya b. Main ve Ebu Hatim onun Kaderiler 
arasında en güvenilir kişi olduğunu söyler 
{ibn Hacer, Teh?lbü't-Teh?lb, X, 225; krş. 
GAS, ı. ı 3 5). Darekutni, hadisinin sahih 
fakat mezhebinin kötü olduğunu ifade 
ederken İbn Hacer sika olduğunu ve ya
lanla suçlanmadığını belirtir (İbn Hacer, 
Teh?lbü 't-Teh?lb, X, 226). Buna karşılık 
Ebu Zür'a Ma'bed'i zayıflar arasında zik
reder. 
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MA'BED el-HUzAi 

c.~ıy;.ıı~ı 

Ma'bed b. Ebi Ma'bed 
el-Eksem el-Huzal 

Sahabi. 
_j 

Babası Eksem b. Ebü'l-Cevn, annesi 
ümmü Ma'bed Atike bint Halid ve Mek
ke'nin fethi sırasında şehid olan dayısı 
Hubeyş el-Eş'ar diye tanınan Hubeyş b. 
Halid b. Sa'd da sahabidir. Hz. Peygam
ber'in hicret sırasında yol üzerinde bulu
nan çadıriarına uğraması ve oradaki bazı 
gelişmelerle ilgili olarak babası ve anne
sinin bir kısmı mürsel olan rivayetleri bu
lunmaktadır (Taberanl, IV, 48-49; Hakim, 
lll, 9-12). Onun Basra (Nadra. Nasra) adın
da bir erkek ve Haldiyye adında bir kız 
kardeşinin olduğu kaydedilir (İbn Hacer, 
VI, 164). 

Hicret esnasında Hz. Peygamber ve ya
nındakiler Kudeyd'deki çadıriarına yiyecek 
almak için uğradıklarında Ma'bed yetiş
kin bir çocuktu. Annesi ümmü Ma'bed 
onlara verecek bir şeyleri bulunmadığını 
söyleyince Resul-i Ekrem, orada duran 
yaşlı ve hasta bir koyunu (veya keçiyi) 
sağmak üzere Ma'bed'den bir kap getir
mesini istemiş, ümmü Ma'bed hayvanın 
sütünün bulunmadığını söylemesine rağ
men süt kabı dolmuş, sağılan sütün bir 
kısmını Resülullah, arkadaşları ve Ma'bed 
içmiş, bir kısmı da ev halkına bırakılmış
tı. Akşam çadıra gelen eşine Ümmü Ma'
bed, Hz. Peygamber'in şernailini tasvir 
ederek gördüğü mucizeyi anlatmış. bu-

nun üzerine onun peygamber olduğuna 
karar vermişler ve İslamiyet'i kabul 
ederek hicret etmişlerdir (Hamldullah, 
1, 455) 

Kaynaklarda Ma'bed el-Huzai'nin önem
li bir davranışından daha söz edilmekte
dir. Buna göre Hz. Peygamber, U hud daz
vesi'nden sonra Mekke'ye dönmekte olan 
düşmanın Medine'ye ani bir baskın düzen
lemesi ihtimalini dikkate alarak ordusu
nu toplayıp düşmanı takip etti ve hatta 
Hamraülesed'e kadar gitti (bk. HAMRA
ÜLESED GAZVESİ). 0 sırada henüz müs
lüman olmamasına rağmen Resul-i Ek
rem'in müttefiki olan Huzaa kabilesine 
mensup olduğu için Hamraülesed'e ge
lip uğradıkları musibetten dolayı Resu
lullah'ı teselli eden Ma'bed el-Huzai ora
dan ayrıldıktan sonra Mekke'ye hareket 
etti. Yolda Kureyş ordusuyla karşılaşan 
Ma'bed, onların tekrar Medine'ye dönüp 
sağ kalan müslümanları da öldürmeyi dü
şündüklerini öğrenince müslümanların 

büyük bir orduyla kendilerini takibe ka
rar verdiklerini söyledi. Bunun üzerine 
Ebu Süfyan ordusunu acele toplayıp Mek
ke'ye doğru yola çıktı. Ma'bed'in, Ebu 
Süfyan'ın kararını değiştirmesine sebep 
olan bu hadisenin Uhud Gazvesi'nin ar
dından yaşanan bu olayla ilgili olmayıp 
Bedir' e ikinci defa yapılan Sevil5 Gazve
si'yle ilgili olduğu ve Hz. Peygamber'in 
ordusunun Mekkeliler'le Bedir'de karşı
laşmak için yola çıktığı haberini Ebu Süf
yan'a Ma'bed'in götürdüğü de kaydedilir 
(İbn Sa'd, ll, 60;Taber!, II , 87). Hicretsıra
sında yaşının küçük olduğuna bakılarak 
Ebu Süfyan ordusunu Medine'ye hücum 
etmekten vazgeçirenin Ma'bed olamaya
cağı da ileri sürülmüştür (İbn Hacer, VI, 
169). Ma'bed el-Huzai'nin Hz. Ebu Bekir 
devrinde Müsenna b. Harise kumanda
sındaki orduda bulunduğu belirtilmekte 
(a.g.e., VI, 169), fakat onun ne zaman ve 
nerede vefat ettiği hakkında bilgi veril
memektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Hişam, es-Sire2, lll, 108-1 09; İbn Sa' d, et
Tabal!:at, ll, 60; Taberl. Ttiril] (Ebü'l-Fazl). ll, 87; 
İbn Hibban, eş-Şi/!:at (nşr. Seyyid Şerefüddin Ah
med).[baskı yeri yok! 1395/1975 (Darü'l-fikr),l, 
236; Taberanl, el-Mu'cemü 'l-kebir (nşr. Harndi 
Abdülmecid es-Sel efi). Beyrut 1405/1985, IV, 
48-49; Hakim, el-Müstedrek (Ata), lll, 9-12; Ha
tib, Tari/] u Bagdad, VII, 306; ibn Abdülber, el
isti'ab (Bicavi). Beyrut 1412, IV, 1759; İbnü'J
Eslr. Üsdü'l-gabe (Benna). V, 217-218; İbn Ha
cer, e1-işabe(Bicavi). I, 106-108, 319; ll, 27; VI, 
164,169-170, 172-173; Hamldullah. islamPey
gamberi (Tuğ). ı , 455, 487-488; Köksal. islam 
Tarihi(Mekke). VI, 171-176. 

li] İBRAHiM HATİBOGLU 


