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Mâverâünnehir bölgesinde
Ebû Âsým ez-Zâbrâþâî’ye

(V./XI. yüzyýl)
nisbet edilen küçük bir fýrka.

˜ ™

Daha çok Hanefîler’e yakýn fýkhî grup-
lardan olup (Ýbnü’l-Murtazâ, s. 121) Zâb-
râþâî’ye (ez-Zâbrâþâhî) nisbet edilen bu
zümre hakkýnda çok az þey bilinmekte-
dir. Kurucusu hakkýnda da bilgi yoktur.
Nesefî bu fýrkanýn 400 (1009-10) yýlýndan
sonra Merv’de ortaya çýktýðýný yazar (Teb-
½ýratü’l-edille, I, 310). Ebü’l-Yüsr el-Pezde-
vî’nin verdiði bilgiye göre fýrka mensuplarý
o dönemde Merv’de bulunuyordu (U½û-
lü’d-dîn, s. 251). Liderleri Ebû Âsým mün-
kir ve cahil bir kiþiydi. Ona baðlý gruplar
din konusunda bazý akýlsýzca beyanlar ve
hurafeler ileri sürmekteydi. Bunlarýn anla-
yýþýna göre istitâat fiilden öncedir, ihtiyâ-
rî fiilleri icat edip ortaya koyan Allah deðil
insandýr. Zira Allah mâsiyetleri dilemez,
iþlenmesini de istemez, kullarý sapkýnlýða
yönlendirmez. Fakat mâsiyetler iþlendiðin-
de onlarýn mevcudiyeti Allah’ýn meþîeti ile-
dir. Zâbrâþâiyye’ye göre, “Allah’ýn dileme-
diði þey olmaz” demek câiz deðildir, bu-
nun yerine, “Allah’ýn dilediði þey olur, olma-
sýný dilemediði þey de olmaz” denmelidir.
Rivayete göre bu fýrka müslümanlarýn ic-
mâýndan ayrýlarak Cebrâil’in resul oldu-
ðunu söylemekten kaçýnmýþ, Allah’ýn Ceb-
râil’i bazý resullerine gönderdiðinin söyle-
nebileceðini belirtmiþtir (bk. CEBRÂÝL).
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Râvinin hocasýndan öðrendiði hadisi
baþkasýna rivayet edinceye kadar

ezberinde saklamasý 
anlamýnda hadis terimi.
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Sözlükte “bir þeyi sýký tutmak; bir sözü
iyice belleyip ezberlemek, kaydetmek” an-
lamýndaki zabt kelimesi hadis terimi ola-
rak râvinin kabul görmüþ tahammül yol-

larýyla aldýðý bir rivayeti, herhangi bir te-
reddüde düþmeden ve deðiþiklik yapma-
dan hocasýndan aldýðý gibi nakletme özel-
liðini ifade eder. Zabtýn ezber zabtý (zab-
tu’s-sadr) ve kitap zabtý (zabtu’l-kitâb) olmak
üzere iki çeþidi vardýr. Birincisi, rivayetleri
ezberleyerek öðrenen kimsenin bu riva-
yetleri ezberden aktarabilecek þekilde hýf-
zetmesi, ikincisi hadisleri yazarak öðrenen
kiþinin bunlarý önce yanlýþsýz yazmasý, ar-
dýndan aslýyla mukabele ettikten sonra her
türlü deðiþiklikten koruyarak rivayet et-
mesi anlamýna gelir. Ezber ve kitap zab-
týyla ilgili dikkat edilmesi gereken birta-
kým hususlar vardýr. Meselâ yaþlýlýkta gö-
rülen, meseleleri karýþtýrma hali (ihtilât) ez-
ber zabtýyla ilgili önemli bir sorundur. Ýh-
tilâta düþen râvilerin bu duruma gelme-
den önceki rivayetleriyle daha sonraki ri-
vayetleri farklý olabilir. Bu râvilerin önceki
rivayetleri kabul edilirken sonraki rivayet-
leri kabul görmez. Kitap zabtýyla ilgili ola-
rak da meselâ ödünç verilen veya kaybo-
lan kitaplara herhangi bir ilâve yapýlmasý
ihtimali bulunduðundan kitaplarý yanla-
rýnda olmayan kimselerin rivayetlerine ih-
tiyatla yaklaþýlýr. Normal þartlar altýnda ki-
taptan rivayet ettikleri halde kitaplarý do-
ðal âfetlerde yýpranan veya görme kabi-
liyetini yitirdikleri için kitaplarýný düzgün
okuyamayan kimselerin hâfýzadan rivayet-
leri esnasýnda birçok zabt kusuru iþledik-
leri tesbit edilmiþ ve onlarýn bu rivayetleri
benimsenmemiþtir.

Ezber zabtýnda önce rivayeti ezberle-
mek, ezberledikten sonra nakledinceye ka-
dar hâfýzada tutmak üzere iki aþama var-
dýr. Bazý âlimler zabtý rivayetlerin zâhirini
(sözlük anlamýný) ve bâtýnýný (fýkhî anlamýný)
kavrama þeklinde ikiye ayýrmýþlarsa da
(meselâ bk. Ýbnü’l-Esîr, I, 35) hadislerin
mâna ile rivayeti câiz olduðundan çoðun-
luða göre râvi için þart koþulan zabt, lafýz-
larýn ezberlenmesi anlamýndaki zabt-ý zâ-
hirdir. Bir râvinin makbul olabilmesi için
adalet sahibi (âdil) olmanýn yaný sýra zabt
sahibi (zâbýt) olmasý da gerekir. Râvinin
zabt sahibi olduðu rivayetlerinin âdil ve zâ-
být râvilerin rivayetlerine uygun olmasý, ha-
disi aldýðý kimseye sorularak kontrol edil-
mesi, bir rivayetin râviden farklý zaman-
larda alýnmasý suretiyle karþýlaþtýrma ya-
pýlmasý, kendisinden o hadisi duyan ikinci
bir þahit istenmesi, râvinin imtihan edil-
mesi yahut yazýlý kaynaða baþvurulmasý
gibi çeþitli yollarla bilinir. Her râvinin zabt
gücü ayný olmadýðý gibi zabt kusurlarý da
ayný deðildir. Bu sebeple ilim adamlarý zab-
týnýn kuvvetli veya zayýf oluþu itibariyle râ-
vileri çeþitli derecelere ayýrmýþlardýr. Bu

oda zâbitleri þeklinde saray idaresinde gö-
revli aðalar için de kullanýlan kelimenin
“yerli neferâtý zâbitleri” ifadesiyle taþra
kuvvetlerinden yerli kulunun kumandanla-
rýna, nakîbüleþraf zâbiti olarak da seyyid
ve þeriflerin âmirine iþaret ettiði anlaþýl-
maktadýr. Kelime düþman ordusu kuman-
danlarý ile âsi önderleri yanýnda “zâbitân-ý
nasârâ” örneðinde görüldüðü gibi hýristi-
yan ileri gelenleri için de kullanýlmýþtýr.

Yenileþme çabalarýnýn yoðunlaþtýðý dö-
nemlerde zâbit kavramý resmî / askerî bir
þekle dönüþerek Avrupa dillerindeki su-
bay kelimesini karþýlamaya baþladý. Subay
yetiþtiren Mekteb-i Harbiyye’den mezun
olanlara mektepli, neferlikten gelme su-
baylara ise alaylý zâbiti adý verildi. II. Meþ-
rutiyet döneminde daha kaliteli subay ye-
tiþtirmek amacýyla Yýldýz Sarayý Þehzade-
gân Dairesi’nde Zâbitan Tâlimgâhý açýldý,
burada üçer aylýðýna piyade ve süvarile-
rin eðitimi yapýldý. Maçka Kýþlasý’nda ise
Küçük Zâbit Numune Taburu adýyla bir
mektep devreye sokuldu. Zâbit kelimesi-
nin resmî kullanýmý Cumhuriyet dönemin-
de de bir süre devam etti ve daha ziyade
teðmen-binbaþý arasýndaki subaylar için
kullanýldý. Ardýndan bunun yerini subay
kelimesi aldý. Kelime ticaret gemilerinde
idareci konumunda olan gemi adamlarý
için de birinci, ikinci, üçüncü zâbit þeklin-
de kullanýlmýþ, gemilerde görevli makinist
ve mühendisleri de kapsamýþtýr. Zâbit bir
askerî unvan olarak Osmanlý Devleti’nden
kopmuþ Arap devletlerinde hâlâ devam
etmektedir.
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