
L 

MA'BED b. VEHB 

( ._,..lb~~ ~ ) 

Ebu Abbad Ma'bed b. Vehb ei-Yaktini 
(ö . 126/744) 

Emeviler devrinde yaşayan 
musikişinas. 

_j 

Medine'de doğdu ve orada yetişti. Ba
basının adı Katan olarak da bilinir. Beni 
Mahzüm kabilesinden Katanoğulları' nın 

yahut As b. Vakısa ei-Mahzüml'nin veya 
Muaviye b. Ebü Süfyan'ın azatlısı olduğu

na dair rivayetler de bulunmaktadır. Ha
beşli bir kölenin oğlu olan Ma'bed. kendi 
ifadesine göre gençlik yıllarında koyun 
güderken rüyasında ilham olarak algıla
dığı şarkıların tesiriylemüsikiye başladı. 
Daha sonra Neşld el-Paris!, Cemlle es
Sülemiyye, Saib Hasir gibi Medineli mü
sikişinaslar yanında bazı Mekkeli m üzis
yenlerden de ders alarak kendini yetiş
t irdi. 

Medine'nin ileri gelenlerinden başka 
dönemin devlet büyüklerinden de yakın 
ilgi gören Ma'bed özellikle Abdülmelik b. 
Mervan. 1. Velid, ll. Yezld ve ll. Velid ' in 
saraylarındaki müsiki toplantılarının en 
önemli mugannileri arasında yer aldı. Ab
dülmelik b. Mervan zamanında (675-705 ) 
Mekke'de İbn Safvan tarafından düzenle
nen bir şarkı yarışmasını kazanarak şöh
retini daha da arttırmasının ardından 
İbn Süreye, Garlz gibi dönemin meşhur 
müsikişinaslarıyla beraber anılmaya baş
landı. Yezld b. Abdülmelik'le bir sohbet 
esnasında halifenin İbn Süreye'in eserle
rinde bir yumuşaklığın , Ma'bed'in eserle
rinde ise bir metanet ve sağlamlığın dik
kat çektiğini söylemesi üzerine Ma'bed, 
İbn Süreye'in hafif ve yumuşak olan re
me! ve hezec ritimlerini kullanan Tu
veys'in t alebesi olduğunu , kendisinin sa
kil ritimlerinin önemli simalarından ho
cası Saib Hasir'in yolunu takip ettiğini ifa
de etmiştir. Ma'bed'i genç yaşlarında din
leyen İbn Süreye ile Garlz'in onun ileride 
büyük bir sanatkar olacağını belirttikleri 
söylenir. Ayrıca ll. Velid 'in Ma'bed'i "as
rın müsiki üstadı" tayin ettiği nakledilir. 
İbn Süreye'in ölümü üzerine (98171 6 J?J) 
başmugannl olan Ma'bed, ll. Velid'in tah
ta çıktığı yıllarda ( 7 4 3) iki defa saraya da
vet edilip burada büyük ilgi gördü ve son 
davet esnasında felç geçirerek vefat etti. 
Cenaze merasiminde Ma'bed'in öğrenci
lerinden muganniye Sellameel-Kas onun 
bir mersiyesini okumuştur. 

İshak ei-Mevsıll'ye göre İbn Süreye, İbn 
Muhriz ve Malik b. Ebü's-Semh ile birlik
te dönemin en ünlü dört sanatkarından 
biri olan Ma'bed b. Vehb aynı zamanda 
Medineli sanatçıların üstadı ve önderiydi. 
Medineli bir şair müsiki sanatının en iyi 
i cracılarının Tuveys ve İbn Süreye olduğu
nu. ancak Ma'bed'in bu ikisinin de üstün
de bulunduğunu söylemiştir. Eserlerinde 
Arap müsikisinde çok görülen sa kil ritmi
ni büyük bir ustalıkla kullanan Ma'bed'in 
besteleri içinde en meşhurları "Müdün" 
(HusOn) adlı yedi şarkı ile "Ma'bedat" diye 
anılan diğer beş şarkısıdır. Ma'bed, meş

hur kumandan Kuteybe b. Müslim'in Ho
r asan 'da ulaşılması zor yedi kaleyi veya 
yedi şeh ri fethine adeta nazlre olarak 
bestelediği bu yedi şarkının icrasının o ka
leleri fethetmekten çok daha zor olduğu

nu. ayrıca bestelediği eser lerin icrasının 
ancak çok kuwetli müzisyenlerce gerçek
leştirilebileceğini söyler. 

Eserlerinin güttelerini kendi şiirlerinin 
yanı sıra A'şa . ömer b. Ebü Rebla, Velid 
b. Zeyd, İbn Ebü Zaid. Şemmah b. Dırar, 
Küseyyir ve Antere gibi ünlü şairlerin şi
irlerinden seçmiştir. Yetiştirdiği öğrenci

ler arasında Malik b. Ebü's-Semh'in dışın
da Muhammed b. Aişe , Yunus ei-Katib. 
Sellame el-Kas. Habbabe. Hakem el-Vadi, 
Dehman ve Siyyat gibi müsikişinaslar sa
yılabilir. Del al. İbrahim ei-Mevsıll, İbn Aişe 
gibi mGsikişinaslar Ma'bed'in eserlerini 
seslendirmişlerdir. İshak ei-Mevsıll Kitfı
bü Egani'i M a' bed ve Kitô.bü A l].bô.ri 
Ma'bed ve'bni Süreye v e eganihimô. 
adıyla iki eser kaleme almıştır. 
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IJ!IIikı FUAT GüNEL 

MABEYN-i HÜMAYUN 

MA'BEDİYYE 
( ~~1 ) 

Hariciler'in Sealibe koluna mensupken 
onlara muhalefet eden 
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ve büyük çoğunluğunu kafir sayan 
Ma'bed isimli kişinin mensupianna 

verilen ad 
(bk. SEAı.iBE). 

MA'BERI 

(bk. MELIBARi). 

MABEYN-i HÜMA YUN 
C.:.ı,.w. ı.:y.,!Lo ) 

Osmanlı sarayında 
devlet işlerinin görüldüğü mekan. 
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Sözlükte ·'iki şeyin arası " demek olan 
mabeyn kelimesi haremle selamlığı bir
birine bağlayan sofa, daire veya oda için 
kullanılırdı. Konaklarda da bulunan ve 
zülveçheyn denilen bu daire, selamlıktaki 
uşakların ve yabancı erkeklerin harem
deki kadınlarla yüzleşmesini önlerdi. Sa
rayda ise padişahın resmi bürolarının bu
lunduğu , elçi, sadrazam ve diğer ziyaret
çileri kabul ettiği , eğlendiğ i ve dinlenip 
yemek yediği daireyi nitelerdi. XIX. yüz
yılda inşa edilen saray ve kasırlarda ma
beyin ve selamlık ayırımı terkedilerek ikisi 
birleştirildi. Bu tabirin ne zamandan iti
baren ku ll anıldığı hususu açık değild i r. 

Mabeynin bir mekan olarak mevcudiyeti 
1675 yılına kadar indirilebilirken mabeyin
ci teriminin kullanılışı nisbeten geç bir 
döneme, XVIII. yüzyılın ikinci yarısına ta
rihlenebilmektedir. 

Harem ve Enderun'la (i ç hizmetler) bir
likte sarayın üç ana bölümünden biri olan 
Blrün ( dı ş hizmetler). XVII I. yüzyıl önce
sinde Enderun'la beraber ülkenin ası l yö
netim merkezini oluşturur ve padişahın 
dış dünya ile ilişkilerini sağlayan hizmet
leri verirdi. Zamanla sadrazamlık gibi bazı 
hizmet birimleri yavaş yavaş sarayın dışı
na taşarak yeni güç merkezleri oluştur
maya ve saray teşkilatının bir parçası ol
maktan uzaklaşmaya başladı. önceleri 
sarayda teşkilatianan bazı idari birimler 
bu süreçte kalemiyeye intikal etti. Devlet 
işlerinin merkezinin bu şekilde tedricen 
saraydan uzaklaşmasıyla Enderun 'un 
fonksiyon farklılaşması ve mabeynin olu
şumu sürecinin yakın ilgisi vardır. 

ll . Mustafa döneminde (ı 695- ı 703) sa
ray teşkilatında esaslı bir ısiahat gerçek-
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