MÜCIBÜRRAHMAN
ya çekince onun Ebü'l-Bahteri'nin teslim
olmadığını ve savaşmaya kalkıştığını bildirmesi üzerine affedildi. Mücezzer Uhud
Gazvesi'ne de katıldı ve düşmana karşı mücadelede büyük başarı gösterdi. Fakat Buas günü öncesinde katiettiği Süveyd b. Samit'in oğlu Haris b. Süveyd çarpışmaların
en şiddetli anında birlikte savaştığı Mücezzer'i arkadan hançerleyerek şehid etti.
Savaştan sonra Uhud Şehitliği'ne defnedilen Mücezzer, Nu'man b. Malik ve Abde
b. Hashas ile aynı kabre kondu. Bu arada
Mücezzer'in katili Haris b. Süveyd'e de kı
sas uygulandı.
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Sözlükte "kesmek; birinin susmasını sağ
lamak" anlamındaki cevb kökünün "if'al"
kahbından (icabet) sıfat olan müclb "dua
ve dilekiere olumlu cevap veren" manasma
gelir (ibnü'l-Eslr. en-Niha.ye, "cvb" md.;
Kamus Tercümesi, ı, 98-99). icabetin asıl
anlamı "cevap vermek suretiyle söz söyleyenin kelamını kesmek"tir. Ragıb el-İsfa
hanl taleplerin ve onlara mukabelede bulunmanın biri sözle, diğeri fıille olmak üzere iki şekilde gerçekleştiğini söyler. Kur'an-ı
Kerlm'de, "Ailah'ın davetçisine icabet ediniz" mealindeki ayet (el-Ahkaf 46/31) birincisinin, "Ey Musa ve Harun, ikinizin de talebi kabul edilmiştir" ayeti de (YOn us 1Ol
89) ikincisinin örneğini teşkil eder ( el-Müfredat, "cvb" md.).
icabet kavramı beş ayette zat-ı ilahiyyeye nisbet edilmektedir. Bunlardan biri
müclb şeklinde olup Hz. Salih'in kendi kavmine hitabı sırasında, "Ailah'tan bağış
lanma isteyin ve O'na dönün, zira benim
rabbim kullarına çok yakındır, dua ve isteklerini kabul edendir" şeklindeki ifadesinde (HOd ı 1/61) yer almaktadır. "Nuh bize yalvarıp yakarmıştı. Doğrusu biz en güzel biçimde cevap verenleriz" ayetinde ise

(es-Saffat 37/75) müdb ismi tazim amacıy
la çoğul olarak kullanılmıştır. icabet kavramı üç ayette fiil kalıplarıyla Allah'a izafe
edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in dokuz ayetinde yine cevb kökünden türeyen "isticabet" kavramı da Allah'a nisbet edilmiştir
(M. F. Abdü lbaki. el-Mu'cem, "cvb" md.).
İsticabetin "icabet" anlamında olduğu genellikle kabul edilmekle birlikte Ebü'l-Beka ikisi arasında fark bulunduğunu kaydeder. İsticabet talebe "olumlu cevap verme" manasma geldiği halde icabet "mutlak olarak cevap vermek" demektir ve bu
cevabın menfi olması da mümkündür (elKülliyyat, s. 51; krş. Ragıb el-isfahanl. elMüfredat, "cvb" md.) .
Müdb ismi İbn Mace ("Du'a"', ı O) ve Tirmizi ("Da'avat", 82) rivayetlerinde yer almış, icabet ve isticabet kavramları birçok
hadiste zat-ı ilahiyyeye nisbet edilmiştir
(Wensinck. el-Mu'cem, "cvb" md.). İbn Abbas'ın naklettiğine göre Hz. Peygamber'in
dua ve niyaziarından birinin son kısmı şöy
ledir: "Rabbim! Duamı kabul et, günahı
mı bağışla, çağrıma icabet et, hak yol için
kullandığım delilleri daima geçerli kıl, kalbimi hidayetten ve dilimi doğruluktan ayır
ma, kalbime gelebilecek kin duygularını
benden uzaklaştır!" (Müsned, ı . 227).
Ebu Abdullah el-Halim!, müclb isminin
daha çok -doksan dokuz isim listesinde
yer almayan- karlb ismiyle yahut "d uayı
kabul eden" veya "darda kalanların çağrı
sına olumlu cevap veren" anlamında kullanıldığını söyler ve yaygın manasının "talepte bulunanın -kimsenin karşılamaya
muktedir olamayacağı- arzusunu yerine
getiren" olduğunu belirtir (el-Minhac, I,
204). Kuşeyrl, Allah 'ın, sadece kendisinin
karşılayacağı ihtiyaçları olduğunu bildiği

halde dostlarının bu sıkıntılarını giderme
hususunda acele etmeyip bunu ortaya koymalarını istediğini kaydeder. Bazan da imtihanın yanı sıra sabır ve şükür yoluyla derecelerinin yükseltilmesi hikmetine bağlı
olarak sıkıntılarını daha da arttırıp ümitsizlik noktasına yaklaştırır, fakat sonunda
en güzel lutuflarla onları teselli eder (etTa/:ıblr fi't-te.?klr, s. 64) . Gazzall ise Cenab-ı
Hakk'ın dua ve yakarış olmadan da ihtiyaç sahiplerinin arzularını yerine getirdiğini söyler; çünkü O ezelde her şeye vakıf
olmuş ve yarattıklarının ihtiyaçlarına cevap verecek sistemleri kurmuştur. Ancak
Gazzall, müdb isminin tecellisine mazhar
olabilmek için kulun kendisinin de müdb
olmasının gerektiğini kaydeder. Bu da Allah'ın emir ve nehiy biçimindeki davetlerine uymaya, gücü nisbetinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye, gücü yetmediği

yerde nezaketle cevap vermeye, kim çağı
rırsa çağ ırsın davete gitmeye ve ne olursa
olsun verilen hediyeyi almaya yönelik icabetlerle gerçekleşir ( el-Makşadü 'l-esna, s.
129) .

Müdb Allah'ın fiill sıfatları grubu içinde
yer alır. Abdülkahir el-Bağdadl ve Fahreddin er-Razi müdbin "sözle mukabele eden,
ezelde mütekellim olan" manasma alın
ması halinde zatl isimlerden olabileceğini
kaydeder. Müdb !atıf, tewab ve gafı1r isimleriyle anlam ilişkisi içinde bulunur.
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Bengladeş'in kurucusu,

başbakanı (1972-1975)
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ve devlet başkanı (1975).
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17 Mart 1920'de bugünkü Bengladeş'in
Gopalganj şehrine bağlı Ttmgipara kasabasında doğdu. Halk arasında Şeyh Müdb
ve Bangabandhu (Bengal dostu) lakaplarıy
la bilinir. Mahalll misyoner okulundan sonra Kalküta İslam Koleji'nin sosyal bilimler
bölümünü bitirdi ( 1947) Bu dönemde
Müslüman Öğrenciler Federasyonu ve Bengal Meclisi'ne milletvekili seçildiği ( 1946)
Hindistan Müslümanları Birliği saflarında
Pakistan hareketine katıldı. Bir ara Dakka
Üniversitesi'ne lisans üstü hukuk eğitimi
için kaydolduysa da siyasi faaliyetlerinden
dolayı okuldan uzaklaştırıldı. Bu sırada yeni devletin resmi dilinin yalnız Urduca olmasına karşı çıkarak mecliste Sengall dilinin de kabul edilmesi için muhalefete baş
ladı. 11 Mart 1948'de tutuklanarak hapse
atıldı; açlık grevi yapması üzerine bir yıl
sonra serbest bırakıldı.
1949'da Hüseyin Şehld Sühreverdl'nin
Avaml Birliği'nin kurucuları ara-
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