
SABiR, Mirza Alekber 

te çıkarmaya başladığı Molla Nasreddin 
mizah dergisiyle elde etti. Burada değişik 
adlarla (Ebünasr Şeyban!, Ağlar Güleyen, 
Hop Hop vb.) neşrettiği manzumeleriyle 
tanındı. Aydınların takdirini, cahil din alim
lerinin , rüşvetçi memurların, sorumsuz 
beylerin, siyasi çevrelerin nefretini kazan
dı. Tehdit edilmesine rağmen yolundan 
dönmedi. 

Ticaretle ailesini geçindirmede zorlanın
ca girdiği öğretmenlik imtihanını kazana
rak Haziran 1908'de Şamahı'daki bir usul-i 
cedld mektebinde öğretmen oldu. Aynı yıl 
yaz aylarında Şamahı'da Ümit Mektebi 
adıyla bir özel okul açtı , fakat bu işi bir 
yıldan fazla sürdüremedi. 1910'da Bakü'
ye giderek petrol işçilerinin yoğun olduğu 
Balaham'da bir yıla yakın öğretmenlik yap
tı. Bu arada petrol işçilerinin çalıştığı zor 
şartları görerek bazı manzumelerinde on
ların durumunu satirik monologlar tarzın
da dile getirdi. Satirik monolog onun en 
karakteristik taraflarından biri oldu. Kişi
leri, olayları realist bir gözlemle anlatarak 
adeta bir tiyatro sahnesi gibi canlandırı
yor, halk diliyle hicvediyor, ancak hicivlerin
de hiçbir zaman ölçüyü aşmıyordu. Bakü'
de Azerbaycan basın hayatıyla daha ya
kın ilişki kuran Sabir'in BehlUl, Zenbur, 
Taze Hayat, İttifak, Seda, Güneş gibi 
süreli yayınlarda şiirleri yayımlandı. Halkın 
mizaha gösterdiği ilgi sebebiyle Güneş 
gazetesinde bir mizah sayfası açıldı. Sa
bir'in yönettiği bu sayfada kısa zamanda 
bir mizah şairleri topluluğu oluştu. Sabir 
burada verimli çalışmalar yaptı ve kendi
ni daha da geliştirdi. 

Karaciğer hastalığına yakalanan Sabir 
1910 yılı Aralık ayı başlarında Şamahı'ya 
ailesinin yanına döndü. Tedavi için Ocak 
1911 sonlarında Tiflis'e gittiyse de tedavi
den sonuç alınamayınca Nisan 1911 baş

larında Şamahı'ya geldi. Şikayetlerinin art
ması üzerine tekrar Tiflis' e gidip Şamahı'
ya döndü. Bu arada tedavi masrafları için 
evinin eşyalarını sattırdı; Molla Nasred
din dergisinin 15-16. sayılarında onun 
için bir yardım kampanyası açıldı. Sabir 
son bir ümitle temmuz başlarında ame
liyat olmak için Bakü'ye gittiyse de yapa
cak bir şey kalmadığı için doktorlar onu 
geri çevirdi ve 12 Temmuz 1911 'de evinde 
öldü. 

Molla Nasreddin dergisi etrafında 
Mehmedkuluzade'nin başkanlığında top
lanan Azer! aydınları sosyal demokrat ka
rakterli, realist bir edeb! mektep oluştur
muştur. Molla Nasreddinciler diye adlan
dırılan bu grup halkçı düşünceleri, hürri
yetçi, demokratik fikirleri benimsemiş ve 
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yaymaya çalışmıştır. Mirza Feth Ah undza
de'den sonra Azerbaycan'da realist edebi
yatın temsilciliğini bu ekol yapmıştır. Sa
bir bu mektebin içerisinde yer almakla bir
likte bazı özellikleriyle onlardan ayrılır. İs
lamcılık, Türkçülük, sosyalizm gibi döne
min önemli akımlarından etkilenmiş ol
masına rağmen hiçbir siyasi ideolojiyi be
nimsememiştir. İslam dünyasını birbirin
den ayırmadan ele alan Sabir müslüman
ların hürriyet ve medeniyete kavuşmala
rını arzu ediyordu. Bu bakımdan Türkiye, 
İran, Azerbaycan ve kısmen Çarlık Rusya
sı'ndaki hiçbir siyasal, sosyal olaya karşı 
kayıtsız kalmamıştır. 1906-1911 İran ve 
1908 Türkiye meşrutiyet hareketlerini des
teklemekle beraber meşrutiyetçilerin ku
sur ve yanlışlıkların ı sert bir dille eleştir
rnekten çekinmemiştir. Bu iki devlette 
müstemlekecilerin emellerini, hadiselerin 
arka perdesini alaycı bir dille halka anlat
mıştır. 

Komünist döneminde Azerbaycan'da ve 
yakın dönemde Türkiye'de bazı kimselerin 
kasten göstermek istediği gibi Sabir dine 
karşı değildir. Onun "A Şirvanlılar" adlı 
manzumesi dindarlığının en açık delilidir. 
Sabir batıl itikadlara, halkın taassubuna, 
kendi menfaatlerini düşünen din adamla
rına ve aydınlara, İran 'da mutlakiyete des
tek olan dini çevrelere karşı çıkmıştır. Bu 
tür şiirleri Mehmed Akif Ersoy ve Abdul
lah Tukay'ın şiirleriyle paralellik gösterir. 
Sabir yenileşme ve ilerlemeden yanadır, 
inkılap ve hürriyet taraftarıdır. 

Azerbaycan'da klasik şiirin nüfuzunu kı
ran ve modern şiirin yollarını açanların ba
şında Sabir gelir. Sadece Kuzey Azerbay
can edebiyatında değil Güney Azerbaycan, 
İran ve Özbek edebiyatlarında da etkili ol
muştur. Çocuklar için yazdığı şiirlerde öğ

retmenlik yaptığı dönemdeki gözlemleri
nin izleri görülür. Çocuk ve eğitim konu
larını işleyen Debistan ve Rehber dergi
lerinde, bazı ders kitaplarında bu tarz şiir
ler yazmasında hemşerisi öğretmen Mah
mud Mahmudbeyov'un teşvikleri etkili ol
muştur. Sabir'in şiirleri ölümünden sonra 
ilk defa arkadaşı Abbas Sıhhat tarafından 
toplanıp kullandığı "Hop Hop" imzasından 
esinlenerek Hophopname adıyla Bakü'
de bastırılmış ( 1912), daha sonra da birçok 
kere yayımlanmıştır (nşr. Mehmed Meh
medof, I-III, Bakü 1962-1965; Hophopna
me, eski harflerle nşr. Hamid Mehmedza
de, ed. Abbas Zamanof, Bakü 1962). Şiir

leri İran'da da çok ilgi görmüş, defalarca 
basılmış ve Farsça'ya çevrilmiştir. Sabir'in 
şiirleri Türkiye'de ll. Meşrutiyet'ten sonra 
yayılmış, birçok dergide parça parça neş-

redilmiştir. Ali Genceli, Türk Amacı ·der
gisinde ( 1942) bazı şiirlerini açıklamalı ola
rakyayımlamış, Ankara'da Azerbaycan 
dergisinde yine birçok manzumesi basıl
mıştır. Bütün şiirlerini A. Mecit Doğru Hop
hopname (Ankara 1975), isa Öztürk ise 
birçok yanlışla Türkiye Türkçesi'ne akta
rarak Hophopname: Seçmeler (İstanbul 
2007) adıyla neşretmiştir. 
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Iii YAVUZ AKPINAR 

sABiRİYYE 
(~.t.l..ılf) 

Çiştiyye tarikatının Alaeddin Ali 
b. Ahmed Sabir' e 

(ö. 690/1291) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. ÇİŞTİYYE). 

sABis, Ali İhsan 
(1882-1957) 

L Türk kumandam ve siyaset adamı. _j 

istanbul'da doğdu . Babası Cihangirli Ko
lağası Cemal Bey, annesiSeher Hanım'dır. 
Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi'nden ve Halıcı
oğlu Topçu İdadlsi'nden sonra 1901 'de Mü
hendishane-i Berrl-yi Hümayun'u ve 1904'
te Erkan-ı Harbiyye Mektebi'ni birincilik
le bitirerek Erzincan'daki Dördüncü Ordu 
Komutanlığı'nda göreve başladı. Ardından 
Edirne Harp Okulu'na istihkam muallimi 



yardımcısı olarak gönderildi ( 1907) . Otuz
bir Mart Olayı 'nda istanbul'a gelen Hare
ket Ordusu'na katılıp Beyoğlu merkez ko
mutanlığı görevini yürüttü. Eğitim ama
cıyla Almanya'ya gönderildi ( ı 909- 19 1 ı) . 

Yurda dönünce Harp Akademisi'nde öğ
retmen yardımcılığına getirildi. Balkan Sa
vaşı 'nda Çatalca muharebelerinde bulun
du. Ardından Gelibolu'daki Redif Karahisar 
Tümeni kurmay başkanlığına tayin edildi 
( 19 13). Ordunun gençleştirilmesi çalışma
ları sırasında Harbiye Nazırı Enver Paşa 
tarafından Erkan-ı Harbiyye-i Umfımiyye 
Birinci Şube müdürlüğüne getirilen Ali İh
san Bey yarbaylığa terfi ettirilerek İkin
ci Ordu kurmay başkanlığına tayin edildi 
(19 14). 1. Dünya Savaşı başlayınca Kafkas 
Cephesi'nde Üçüncü Ordu Komutanlığı'na 
katıldı ( 19 1 5). 11 . Kolordu komutan vekil
liği , Ruslar'a karşı oluşturulan Üçüncü Or
du Genel ihtiyat Kuwetleri komutanlığı, 
12. Kolordu komutan vekilliği ve 9. Kolordu 
komutanlığı görevlerinde bulundu ( 1915) . 

Doğu cephesindeki başarılarından dolayı 
albay rütbesiyle, Bağdat'ta Goltz Paşa'nın 
kumandasında bulunan Altıncı Ordu'ya 
bağlı 13. Kolordu komutanlığına getirildi 
(30 Ocak 19 16) . Sabis muharebesinde ka
zandığı zaferden dolayı kendisine bir gü
müş liyakat ve imtiyaz madalyası ile bir 
altın liyakat madalyası verildi. Sabis soyadı
nı da bu zaferden dolayı almıştır. Irak Cep
hesi'ndeki savaşlar 13. Kolordu sayesinde 
Kfıtül'amare'nin düşmesi, İngiliz Generali 
Townshend dahil beş general, 481 subay 
ve 13. 1 00 askerden oluşan İngiliz kuwetle
rinin teslim olmasıyla sonuçlandı. İran ha
rekatına girişip Rus birliklerinin geri çekil
mesini sağlaması ve Hemedan' ı zaptetme
si üzerine mirlivalığa terfi ettirildi ( 19 1 7) . 

Ali İhsan Paşa. Kafkas Cephesi'nde bu
lunan 4. Kolordu komutanlığına tayin edil
di (2 ı Ekim ı 9 1 7 ) . Ruslar'la Brest-Litowsk 
Antiaşması'nın imzalanmasının ardından 

Musul'daki Altıncı Ordu komutanlığına gön
derildi (30 Haziran 19 18). Savaşın sonuna 
kadar bu görevde kaldı, İngilizler'e karşı 
savunma savaşları yaptı ve Musul-Kerkük 
bölgesinin Osmanlılar'ın elinden çıkmama
sı için çalıştı. Mondros Mütarekesi imza
landığında (30 Ekim 1918) İngiliz kuwet
leri Musul'un 60 km. güneyinde bulunu
yordu. Ali İ hsan Paşa, Bağdat'taki İngiliz 
Generali Marshall'a bir mektup göndere
rek mütarekenin imzalanmasıyla düşman
lıkların sona erdiğini ve iki tarafın barışa 
kadar bulunduğu yerde kalması gerekti
ğini bildirdi ve iki taraf arasındaki arazi
nin tarafsız bölge sayılmasını teklif etti. 
İngilizler ise mütarekenin 7. maddesine 

göre lüzum gördükleri noktaları işgal hak
kına sahip olduklarını açıkladılar. Ali İhsan 
Paşa'nın direnmesi üzerine İngilizler'in tah
r ikiyle harekete geçen Arap aşiretleri Mu
sul'un batısındaki Telafer erzak depolarını 
yağmaladılar. Altıncı Ordu birlikleri yağ
ınacılara karşı gerekli tedbirleri almaya ça
lışırken ingilizler ahaliye zulüm yapıldığı id
diasıyla müdahale ettiler ve Ali İhsan Pa
şa'ya gönderdikleri mektupta mütareke
nin 7. maddesi gereğince şehrin hemen 
teslim edilmesini istediler. Paşa teklifi ka
bul etmeyince General Cassel, İngiliz bir
liklerine Musul'u işgal etme emrini ver
di ( ı Kasım 19 18) İngilizler 'le uzlaşmanın 
mümkün olmadığını anlayan Ali İhsan Pa
şa durumu Sadrazam ve Harbiye Nazırı 
Ahmed izzet Paşa'ya bildirdi. izzet Paşa. 
İngiliz işgal orduları başkumandam Arni
ral Galthorpe'tan Türk ordusunun Musul'u 
boşaltıp kuzeye doğru çekilmesini isteyen 
bir ültimatom alınca Ali İhsan Paşa'ya Mu
sul' u boşaltarak ingilizler'in göstereceği 
hatta kadar geri çekilmeleri emrini verdi. 
Ali İhsan Paşa da ordusunu Musul'dan Nu
saybin'e çekti. Musul vilayetinin güney sı
nırlarını işgal eden İngilizler, Musul vila
yet merkezini de ele geçirdiler. Ordunun 
terhis edilmesi emrini alan Ali İhsan Pa
şa, Bağdatlı ve Musullu 2142 erin terhis 
edildiğini Harbiye Nezareti'ne bildirdi ( 15 

Kasım) . 

İngilizler'in asıl maksadı Musul petrol
lerine sahip olmaktı. Bunun için Şeyh Mah
mud adındaki Kürt aşiret reisine Kürt ha
kimliği adıyla kendilerine bağlı bir hükü
met kurdurdular (ı 7 Kasım) . Mücadele
sini kuzeyde sürdüreceğini açıklayan Ali İh
san Paşa . Harbiye Nezareti'ne gizli bir ra
por göndererek (27 Ara lı k ) böyle suni bir 
yapılanmanın kesinlikle kabul edilmeme
sini istedi; Musul vilayetindeki istiklal he
veslerinin kendi kontrolü altındaki bölge
lere sıçramaması için mevcut kuwetleriy
le karşı koymaya çalıştığını bildirdi. Altıncı 
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Ordu birliklerinin iaşe merkezi Carablus 
şehrini İngilizler'den geri alması gerginliği 
arttırdı . Osmanlı hükümeti ingilizler'in bas
kıs ıyla Ali İhsan Paşa'dan Carablus'u he
men terketmesini istedi. Bu emre uymak 
zorunda kalan paşanın Kürt ve Arap aşi
retlerini kışkırtan ingiliz istihbarat kay
makamı Killing 'i tutukiatması gerginliği 

yeniden tırmandırdı. İngilizler, büyük en
gel saydıkları Altıncı Ordu ile kumandanını 
ortadan kaldırmak için baskılarını arttır
dılar. istanbul'a giden (7 Şubat ı9ı 9 ) Mı
sır ve Suriye orduları başkumandam Ge
neral Allenby, Osmanlı hükümetine bir ül
timatom vererek Ali İhsan Paşa'nın görev
den alınmasını, Altıncı Ordu'nun lağvedi

lerek silah ve cephanesinin kendilerine tes
lim edilmesini, bölgedeki Türkjandarma
sının dağıtılmasını ve bölge halkının silah
tan arındırılmasını istedi. Baskılar kar
şısında Altıncı Ordu lağvedildi (9 Şubat) 

Harbiye Nazırı Ömer Yaver Paşa. Ali İh
san Paşa'ya yerine bir vekil bırakarak is
tanbul'a gelmesi gerektiğini bildirdi. Bu 
sırada istanbul basınında Ali İhsan Paşa'
nın Harbiye nazırlığına getirileceğine dair 
haberler çıkmaktaydı. Ali İhsan Paşa ise 
nezarete gönderdiği telgrafta ingilizler'in 
kendisini istanbul'da tutuklayabilecekleri 
ihtimalini dile getirmişti. Nitekim Haydar
paşa'da trenden iner inmez (2 Mart ı 9 ı 9) 
ingilizler tarafından yakalanarak Malta 
adasına gönderildi. O döneme ait bazı ha
tıratta Ali İhsan Paşa'nın Irak Cephesi'n
de başarılar kazandığı, ancak Mütareke'
den sonra ingiliz generalinin isteğine uya
rak Musul ve Kerkük'ü mukavemet etme
den boşaltlığı ileri sürülmektedir. Mustafa 
Kemal Paşa da Nutuk'ta Musul ve Ker
kük'ü mukavemetsiz tesliminden dolayı Ali 
İhsan Paşa'yı eleştirmektedir. 

Ali İhsan Paşa . İttihatçı nazıriardan Ka
ra Kemal Bey'in hazırladığı bir plan saye
sinde on altı arkadaşıyla birlikte Malta'
dan kaçarak Kuşadası 'na geldi (25 Eylül 
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1921). Söke'den Mustafa Kemal Paşa'ya 

telgraf çekerek görev isteyince Ankara' 
ya davet edildi. Ali İhsan Paşa, Garp Cep
hesi Komutanlığı emrinde yeni oluşturu

lan Birinci Ordu komutanlığına tayin edildi 
(7 Ekim) Kendisinden kıdemsiz olan İs
met Paşa'nın emrine verilmekten mem
nun olmamakla birlikte görevi kabul etti. 
Sivrihisar'da bulunan Batı Cephesi Komu
tanlığı'na giderek Birinci Ordu karargahı
nın teşkili ve Bolvadin'e sevki işlerini hal
letmeye çalışırken Birinci Ordu'ya verile
cek subaylar konusunda İsmet Paşa ile an
laşmazlığa düştü . Oradan Bolvadin'e geçti 
ve kısa zamanda yeni orduyu kurmayı ba
şardı. Birinci Ordu'yu teftiş eden Mustafa 
Kemal Paşa (28-31 Mart 1922), birliklerin 
altı ayda getirildiği safhadan ve gerçekleş
tirilen diğer faaliyetlerden dolayı memnu
niyetini dile getirdi. Fakat Ali İhsan Paşa 
ile İsmet Paşa arasındaki anlaşmazlık de
vam ediyordu. İsmet Paşa'nın emrinde ça
lışmayı bir türlü hazınedemeyen Ali İhsan 
Paşa'nın askerlikle bağdaşmayan davra
nışlarda bulunması ve Batı Cephesi Komu
tanlığı'ndan ayrı başına buyruk hareketle
re girişmesi , Büyük Taarruz'dan önce İs
met Paşa'nın talebi üzerine Mustafa Ke
mal Paşa tarafından Birinci Ordu kuman
danlığından aziedilmesine yol açtı ve he
nüz kırk bir yaşında iken emekliye sevke
dildi (28 Haziran 1922) . 

Sivil hayata geçtikten sonra bir ara kö
mür ticaretiyle meşgul oldu . Soyadı ka
nunu çıkınca Irak Cephesi'nde İngilizler'e 
karşı kazandığı Sabis muharebelerinden 
dolayı Sabis soyadını aldı. ll. Dünya Savaşı 
yıllarında gazetelerde askerlik konularıyla 
ilgili yazılar yazdı ve İsmet Paşa'nın uygu
lamalarını sert bir dille eleştirdi. Hatta Na
zi ordularının iterteyişi karşısında bunları 
destekler tarzda demeçler verdi. İmzasız 
yazılarta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü 
ve hükümet erkanını eleştirmeye devam 
etti. Suçlamaları cumhurbaşkanlığı maka
mını rencide eder duruma gelince hükü
metin emriyle tutuklandı (24 Şubat 1944) 

ve sıkıyönetim mahkemesinde yargılana
rak on beş ay ağır hapse mahkum edildi. 
Hapishaneden çıktıktan sonra Demokrat 
Parti'ye üye olan Ali İhsan Paşa 1 950 se
çimlerinde Afyonkarahisar milletvekili ola
rak meclise girdi. Bu arada hatıralarını 
Harp H atıralarım isimli beş ciltlik kitap
ta topladı. Eserinin ı. cildini 1 943'te, ll ve 
V. ciltlerini 1951 'de yayımladı; lll ve IV. cilt
leri yayımlayamadan 7 Aralık 1 957'de ve
fat etti ve İstanbul Zincirlikuyu Mezarlı
ğı'na defnedildi. Hatıraları daha sonra ye-
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S a hih hadis anlamında terim. 
_j 

Sözlükte "güvenilir ve sağlam olmak" an
lamındaki sebt kökünden türeyen sabit 
kelimesi daha çok "sahih veya hasen oldu
ğu kanıtlanmış olan hadis", sebt şeklinde 
kullanıldığında ise "adalet ve zabt vasıfla
rını haiz güvenilir ravi" manasma gelmek
tedir. Kur'an-ı Kerim'de "el-kavlü's-sabit" 
(sağlam söz) (İbrahim 14/ 27) şeklinde ge
çen terim, hadisin vasfı olarak ilk dönem
lerden itibaren olumlu ve olumsuz halle
riyle çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. "Sa
bitün" (sabittir) şeklinde müsbet olarak 
kullanıldığında ceyyid , müstaklm, nebll , 
salih ve mahfüz terimleriyle aynı anlam
dadır ve hadisin sahih olduğunu gösterir. 
"La yesbütü", "leyse bi-sabitin" (sabit de
ğildir), "lem yesbüt" (sabit olmadı), "la 
yesbütü fihi şey'ün" (konuya dair hiçbir 
şey sabit olmamıştır), "gayru sabitin" (sa
bit değildir) ve "ademü's-sübüt" ( hadisin 
sahih olmaması) şeklinde olumsuz anlam
da kullanıldığında ise "sahih değildir" (la 
yesıhhu) manasma gelir ve hadisin sahih
ten daha düşük bir mertebede bulundu
ğunu ifade eder. Bu terimlerle değerlen
dirilip sahih olmadığına hükmedilen ha
disle muhaddislerin bir kısmı hasen, bir 

kısmı zayıf, bir kısmı mevzCı hadisi kastet
mişse de zamanla zayıf ve mevzü anla
mındaki kullanım yaygınlaşmış, hasen an
lamındaki kullanım ihmal edilmiştir (Azi
mabadi, S. 157-160). 

Muhammed b. Sir'in'in güvenilir bir ravi 
olan Eyyüb es-Sahtiyanl'yi sebt terimiyle 
değerlendirmesi (İbn EbCı Hatim, ll, 255), 
Katade b. Diame ile İbn Şihab ez-Zührl'nin 
buna ta'dlllafzı olarakyer vermeleri (Müs
lim , s. 178) , terimin ll. (VIII.) yüzyılın baş
larından itibaren ravinin vasfı olarak da 
kullanılmaya başlandığını göstermektedir. 
Yaygın biçimde güvenilir ravilerin ta'dllini 
ifade eden sebt, özellikle ll ve lll. yüzyıl bo
yunca "hadisi yazan kimsenin hadisi sağ 

lam ve hatasız olarak alması" anlamında 
da kullanılmıştır. Yahya b. Said el-Kattan 
güvenilir ravinin özelliğinden bahsederken 
onun "sebtü'l-ahz" (hadisi sağlam ve hata
sız alan) olması gerektiğini söylemiş (İbn 
EbCı Hatim, Il, 34), Ahmed b. Hanbel de 
Yezld b. Zürey' hakkında "kane ye'huzü'l
hadlse bi-sebtin" (hadisi hatasız olarak 
alırdı) ifadesine yer vermiştir (Fesevi, ll , 
140) . Bütün bunlar sebt teriminin zabt ba
kımından sikadan daha üstün olan ravile
re işaret ettiğini ortaya koymaktadır. 

Sebt terimi ve ondan türeyen ta'dll la
fızları kendi içinde mübalağaya delalet 
edenler, anlamı kuwetlendirmek maksa
dıyla tekrar edilenler ve tek başına kulla
nılanlar olmak üzere üç grupta toplanır. 

Mübalağaya delalet edenler "esbetü'n-nas" 
(ravilerin en sağiarnı ve en güveniliridir), 
"ileyhi'l-münteM fi't-tesebbüt" ( sağlamlı
ğın zirvesindedir) ve "la ehade esbetü min
hü" (ondan daha sağiarnı yoktur); tekrar 
edilenler "sebtün sebtün" , "sebtün hafi
zun", "sebtün huccetün", "sikatün sebtün" 
ve "sebtün sikatün"; tek başına kullanıla
nı ise sebt lafzı olup bunlar ta'dllin en üst 
mertebesinde yer alan ravilere işaret eder. 
Bu lafızlardan biriyle adalet sahibi olduğu
na hükmedilen ravi her bakımdan güve
nilir sayılır ve rivayet ettikleri hadisler dini 
konularda delil kabul edilir. Bir hadisin en 
sağlam senedine işaret etmek için kulla
nılan "esbetü'l-esanld" ( senecilerin en sağ
lamı) ile sebtin çoğulu olan "esbat" (güve
nilir raviler) aynı kökten türemiş lafızlar

dır. 
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