ZÂYÝRÇE

hede ve keþif sonucu kendilerinde hâsýl
olan ilâhî nur ve rabbânî inâyet sayesinde
tasarrufta bulunduklarýný ileri sürerler. Literatürde Sehl et-Tüsterî’ye nisbet edilen
Risâle fi’l-¼urûf onun Zâyirçe adlý risâlesi olmalýdýr (bk. SEHL et-TÜSTERÎ). Ýbn
Haldûn esmâ sahibinin, keþif ve mücâhede neticesinde hâsýl olan ilâhî esrar ve melekûtî hakikatler konusundaki mârifetten
uzak, sýrf isim, harf ve kelimelerin tabiatlarý arasýndaki münasebetle yetinmesi ve
onlarla tasarrufta bulunmasý durumunda týlsýmcýlardan hiçbir farkýnýn kalmayacaðýný, hatta onlardan daha aþaðý düzeye
ineceðini kaydeder. Esmâ sahipleri, bazan kelime ve isimlerde var saydýklarý kuvvetleri yýldýzlarýn kuvvetleriyle mezcederek âlemde mevcut her þeyi yedi yýldýzýn
tesirine göre zatlar, sýfatlar ve fiiller þeklinde taksime tâbi tutar, bunun için uygun gün ve saatler belirler, esmâ-i hüsnâya denk gelen gezegenin haz ve ta‘lîlerinden uygun vefkler oluþtururlar. Sihirbazlarla ayný paralelde yer almamak için
iþlemlerini birtakým zikir ve dualarla yapýlan riyâzet perdesi arkasýnda gizlerler. Bûnî ve Ýbnü’l-Hâc et-Tilimsânî gibi þahsiyetlerin eserlerindeki iþlemler bu türdendir. Netice itibariyle bunlarýn yaptýklarý þeyler de sihirbazlýða benzeyen iþlemlerdir.
Dolayýsýyla bu tür uygulamalarýn meþrû olduðu sonucuna varmak mümkün deðildir. Ýbn Haldûn, zâyirçeden söz ederken
kendi döneminde zâyirçe ile kayýp ve hýrsýzlýk gibi olaylarla gayba dair bilgi edinmeye çalýþan pek çok kimseyle karþýlaþtýðýný, ancak gaybdan haber veren birine
rastlamadýðýný belirtmektedir (Mukaddime, trc. Süleyman Uludað, I, 411).
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tâh es-Seyyid et-Tûhî, ez-Zâyircetü’l-hendesiyye fî keþfi’l-esrâri’l-Åafiyye, Beyrut 1411/1991,
s. 7; a.mlf., Zâyircetü’t-TûÅî el-Felekî, Beyrut,
ts. (Mektebetü’s-sekafe), s. 7-14; Ayþe Duvarcý,
Türkiye’de Falcýlýk Geleneði ile Bu Konuda Ýki
Eser: Risâle-i Falnâme li-Ca‘fer-i Sâdýk ve Tefeülnâme, Ankara 1993, s. 23-25; J. Ruska, “Vefk”,
ÝA, XIII, 256-258; a.mlf., “Zayirce”, a.e., XIII, 476477; Yusuf Þevki Yavuz, “Fahreddin er-Râzî”, DÝA,
XII, 94; Reþat Öngören, “Sebtî, Ahmed b. Ca‘fer”,
a.e., XXXVI, 260-261.

ÿÝlyas Çelebi

–

—
ZEÂMET
(  )

˜

Osmanlý timar sisteminde
20.000 akçeden fazla
dirlik tasarrufuna verilen ad.

™

Osmanlý askerî teþkilâtý terminolojisinde genel olarak askerî hizmette bulunanlara verilen, 20.000 ile 100.000 akçe arasýndaki dirlikleri ifade eder. Bu dirlikleri
tasarruf eden kimselere zaîm denilir. Osmanlý kanunnâmelerinde þöyle tarif edilir: “Zeâmet þuna derler ki kâmil yirmi bin
akçelik üzere veyahut daha ziyade ile bir
kimseye berat olmuþ ola. Yirmi binden bir
akçe eksik olsa ona zeâmet denilmez, timar denilir. Zira zeâmet ekseri haddi yüz
bin ve ekalli kâmil yirmi bindir” (Sofyalý Ali
Çavuþ Kanunnâmesi, s. 79). Ayrýca Dîvân-ý
Hümâyun’da görev yapan bürokratlara ve
savaþlarda büyük yararlýlýk gösterenlere
tahsis edildiði eklenir. Zeâmetin idarî bir
mýntýka anlamý da vardýr (meselâ Trabzon
bölgesinde “Zeâmet-i Kürtün” adlý idarî
birim). Bu þekliyle, “timar sistemi içinde
zeâmet sahibine tâbi olan timarlý sipahilerinin topluca bulunduðu askerî ve idarî
bölge” demektir. Zeâmet kelimesine II. Murad dönemine ait bugüne ulaþan defterlerde rastlanmaz. Bu defterlerde 20.000
akçe ile 100.000 akçe arasýndaki birçok
dirlik has veya timar olarak adlandýrýlmýþtýr. Ancak zaîm tabiri kullanýlýr. Timurhisar ve Pirlepe bölgelerinde iki zaîmin on
dört cebelü ile sefere gittiði kayýtlýdýr (BA,
MAD, nr. 303, s. 20; BA, MAD, nr. 525, s.
2). Bu durum muhtemelen timar-zeâmet
ayýrýmýnýn henüz tam gerçekleþmediðine
iþaret eder. Fâtih Sultan Mehmed döneminden itibaren tahrir defterlerinde zeâmet terimi sýkça geçer (BA, TD, nr. 15, s.
25-28). II. Bayezid dönemine ait ilk timar
rûznâmçe defterinde de zeâmet tevcihleri görülür (BA, MAD, nr. 17893, s. 5, 20).
Fâtih döneminde zeâmetlerin çok olmadýðý ve belirli bölgelerin genellikle bir
zeâmeti bulunduðu dikkati çeker. Eyâlet-i
Rûm’da zeâmet tevcih edilirken zeâmet

tabirinden sonra çoðunlukla Zile, Yýldýz,
Gelmugad, Karahisarýbehramþah gibi bir
yerin ismi zikredilmiþtir (BA, TD, nr. 15, s.
25-35). Bu da zeâmetin idarî bir ünite için
kullanýlmasýyla ilgili olmalýdýr. Zaîmlerin en
önemli görevi askerî harekâtlara iþtirak
etmektir. Zeâmet sahipleri sefere 5000
akçede bir cebelü götürmekle mükelleftir. Resmî kayýtlarda zaîmlerin mutlaka sefere gitmeleri gerektiðine özellikle vurgu
yapýlýr (BA, Mühimme Zeyli, nr. III, s. 129).
Sefere katýlmayanlarýn zeâmetleri geri alýnýp baþkalarýna verilir. Lutfi Paþa mahlûl
zeâmetlerin kudretli savaþçýlara verilmesini, vezirlerin bu dirlikleri kendi adamlarýna tahsis etmemelerini özellikle belirtir.
Vezirlerin kendi adamlarýnýn timarla kanaat etmelerini, eðer verilirse de bunun
çok az olmasý gerektiðini yazar (Âsafnâme, s. 65-66). Fakat XVI. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren vezirlerin kendi yakýn adamlarýna zeâmet daðýtma temayülü giderek
artmýþtýr. Budin’de mahlûl timar ve zeâmetlerin ellerinde tahsis emri bulunmayan askerlere verilmeyip sancak beyleri tarafýndan kendi haslarýna eklenmesi gibi
uygulamalarýn yasaklandýðýna dair kayýtlara rastlanýr (BA, Mühimme Zeyli, nr. III,
s. 126). XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Rumeli kadýlarýna yazýlan bir hükümde beylerbeyi ve sancak beyi haslarý ile zeâmetlerin iltizama verilmemesinin emredilmesi, zeâmet sahipleri arasýnda kendilerine
tahsis edilen vergileri toplama iþini aracýlara devretme alýþkanlýðýnýn yaygýnlaþtýðý
anlamýna gelmektedir. Ayrýca padiþah haslarýndan da zeâmet tahsisi yasaklanmýþtýr (BA, Mühimme Zeyli, nr. III, s. 117, 305).
Zeâmet sahipleri hizmetlerini aksatmamak þartýyla dirliklerini muhafaza edebilirlerdi ve sebepsiz yere zeâmetleri alýnýp
baþkasýna verilmezdi. Bir zaîm vefat ettiðinde zeâmetinin bir kýsmý oðluna intikal
ederdi. Zaîmin birden fazla çocuðu varsa
genellikle ikisine dirlik verilir, üçüncüsüne
tevcihat yapýlmazdý. Büyük oðula ikincisine göre daha fazla dirlik ayrýlýrdý. Zaîmlerin çocuklarýna verilecek dirlik miktarý zeâmet sahibinin evinde veya seferde iken
vefatýna göre farklý miktarlarda olurdu.
Sefer görevini aksatmanýn yaný sýra zaîmlerin baþka iþlerle uðraþmasý halinde de
zeâmetleri ellerinden alýnýrdý (BA, Mühimme Zeyli, nr. III, s. 126).
Zeâmet tahsisi için gereken berat merkezde hazýrlanýrdý. Zeâmet tevcihini belirten tezkire için ilgili kalemde binde yirmi
beþ akçe harç alýnýrdý. Beratýn yenilenmesi durumunda bu rakamýn yarýsý ödenirdi
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(Münþeat Mecmuasý, Konya Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 5278, vr. 8a). 20.000 akçe ve
üzerinde geliri olan kýlýç zeâmetlerin yaný sýra, bir timar sahibi hisse toplayarak
20.000 akçeyi geçen bir dirlik elde ederse
zeâmet grubuna girerdi. Gösterdiði yararlýlýk karþýsýnda dirlik tasarruf eden kiþinin
timarýna zam yapýlarak zeâmet sahibi olmasýna müsaade edilirdi (BA, KK, nr. 209,
s. 34). Ancak ek tahsisatla meydana gelen bu tür zeâmetler, icmallü veya kýlýç zeâmet yani kadrolaþmýþ, muayyen hale gelmiþ bir tahsis statüsünde olmazdý. Bu zeâmet gerektiðinde baþkalarýna daðýtýlabilirdi. Defterde kayýtlý muayyen zeâmetlerin çekirdek kýsmýna (kýlýç) dokunulmaz
ve bu kýsým parçalanmazdý. Bu kýlýç kýsým
20.000 akçelik ana çekirdeði oluþturuyordu. Buna eklenen hisseler gerekli durumlarda baþkalarýnýn timar ve zeâmetlerine
aktarýlabilirdi. Söz konusu hisseler tahrir
defterlerinde “an-zeâmet” þeklinde kaydedilmiþtir. Bu ifade ayný zamanda zeâmet
sahibinin zeâmetinin kýlýç kýsmýnýn baþka
yerde bulunduðunu gösterir.

XVI. yüzyýlýn sonlarýnda Rumeli eyaletinde 914, Anadolu eyaletinde 195, Cezâyir-i
Bahr-i Sefîd eyaletinde 126, Karaman eyaletinde 116, eyâlet-i Rûm’da 109, Trabzon
ve Batum eyaletinde 49, Çýldýr eyaletinde
97, Erzurum eyaletinde 122, Van eyaletinde 199, Rakka eyaletinde 38, Diyarbekir
eyaletinde 42, Trablusþam eyaletinde 63
zeâmet vardý. Ayný yüzyýl sonlarýnda imparatorlukta toplam 35.934 timara karþýlýk 2375 zeâmet mevcuttu. 38.259 adet
kýlýcýn da yaklaþýk yüzde altýsý zeâmet kategorisindeydi. Ancak zeâmet gelir yekünü timarlara göre çok daha fazla olduðundan tasarruf edilen dirliklerin toplam gelirlerinde bu oran muhtemelen birkaç misline ulaþýyordu. XVII. yüzyýlda Evliya Çelebi imparatorlukta 78.675 timara karþýlýk
4877 zeâmet bulunduðunu yazar.
Bir zaîmin sancak beyi olmasý için 80.000
akçelik bir zeâmet tasarruf etmesi gerekirdi. Bunlar sancak beyliðine geldikleri takdirde 200.000 akçelik bir tahsisatla tayin edilirdi. Sekbanbaþý veya yeniçeri
kethüdâlýðý görevinden sancak beyliðine
yükselmek mümkündü; eðer bu vazifelerden bir uygunsuzluk dolayýsýyla el çektirilmiþse bu gibilere zeâmetin çekirdek kýsmý (20.000 akçe) kalýrdý. Müteferrikalarda
zeâmetin sýnýrý 100.000, kâtiplerde 50.000,
çavuþlarda 40.000 idi. Lutfi Paþa kanuna
göre bu rakamlarýn aþýlmamasý gerektiðini söyler (Âsafnâme, s. 77), ancak XVI. asrýn sonlarýndan itibaren bunlarýn hayli aþýl-

dýðýna dair örnekler vardýr. Zeâmetin üst
sýnýrý 99.999 akçe olarak tesbit edilmiþti;
buna raðmen özellikle merkez görevlilerinin tasarruf ettiði gedikli (kadrolu / muayyen) zeâmetler bu rakamýn üstüne çýkmaktaydý. Nitekim Fâtih Kanunnâmesi’nde zaîm ve timar sahiplerinin padiþahýn elini öpmesinin gerekli olmadýðýndan bahsedilirken 150.000 akçe tasarruf eden müteferrikanýn el öpebileceði kayýtlýdýr. Kanunnâmedeki bu kayýt zeâmet sýnýrýnýn deðiþebileceðini ortaya koymaktadýr. Özellikle XVI.
yüzyýlýn sonlarýndan itibaren merkez görevlilerinin 100-150.000 akçelik zeâmet tasarruf ettikleri dikkati çeker (BA, TimarRuznamçe Defteri, nr. 118, s. 229-230; nr.
286, s. 332-333; nr. 308, s. 99-100, 109-110;
nr. 330, s. 300-301; nr. 335, s. 370-372; nr.
422, s. 283). Hatta 300.000 akçelik zeâmet tasarruf eden bürokratlar da vardý
(Dávid, s. 51). Bunun sebeplerinden biri,
merkez görevlilerinin mahlûl timarlarý üzerlerine geçirip sonradan kendi adamlarýna
ferað etmeleri olmalýdýr. Kâtiplerin tasarruf ettikleri zeâmetlere zaman zaman bazý sýnýrlamalar getirilmiþtir. Meselâ Defterhâne-i Âmire kâtiplerinin fazla zeâmet tasarruf etmelerini önlemek için XVII. yüzyýlýn baþýnda zeâmetlerinin 40.000 akçeyi
geçmemesi yönünde ferman çýkarýlmýþtýr
(BA, Timar-Ruznamçe Defteri, nr. 262, s.
36-37). Fakat daha sonra 40.000 akçenin
üzerinde zeâmet tasarruf eden birçok kâtibe rastlanmasý bu emre uyulmadýðýný
göstermektedir.
Genelde bürokratlara (hâcegân) mahsus bir zeâmet tahsisi yoktu, bu sebeple
emeklilik veya ölüm halinde göreve gelen
kiþiye timar tasarruf etmediði durumlarda yerine geçtiði kiþinin zeâmeti tahsis
edilirdi (BA, Timar-Ruznamçe Defteri, nr.
46, s. 405-406; BA, KK, nr. 210, s. 266). Yine hâcegânlara ayrýlmýþ muayyen bölgeler olmadýðýndan zeâmetleri Rumeli veya
Anadolu eyaletlerinin deðiþik sancaklarýna daðýlmýþ haldeydi. Bunlarýn zeâmetleri serbest timar statüsündeydi. Serbest
zeâmet ve timarlarda bazý durumlarda
kanuna uymayanlar saklanabiliyor, bu da
onlarý talep eden subaþýlarýn görevlerini
yapamamalarýna yol açabiliyordu. Böyle
hallerde kanun kaçaklarýný saklayan timar
ve zeâmet sahiplerinin dirlikleri ellerinden
alýnabiliyordu (BA, Mühimme Zeyli, nr. III,
s. 76; nr. VI, s. 54, 58). XVI. yüzyýlda hâcegânlar 40-50.000 akçe civarýnda zeâmet
tasarruf ederken (BA, KK, nr. 210, s. 266;
BA, MD, nr. II, hk. 1646) XVII. yüzyýlda bu
rakam çok yükselmiþtir. Silâhdar ve sipahilere de ulûfelerine bedel zeâmet verildiði

görülmüþtür. Genellikle, devlet hazinesinden günde 30 akçe ulûfe alanlara 30.000,
60 akçe alanlara ise 60.000 akçelik zeâmet tahsis edilirdi. Çaþnigîrler umumiyetle ulûfe alýrlardý, kendilerine zeâmet verildiði takdirde bu 60.000 akçelik olurdu
(Münþeat Mecmuasý, Konya Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 5278, vr. 7a, 33b).
Zaîmler itibar sahibi kabul edilir, vezirler
onlarý ayakta karþýlardý. Zaîmler kendi bölgelerinde timarlýlarýn da denetimini yapar,
onlarýn baþýnda sefere giderlerdi. Savaþ dýþýnda bulunduklarý bölgede kadýnýn denetiminde asayiþi saðlamaya çalýþýrlar, ayrýca vergi toplarlardý. Sefer esnasýnda içlerinden biri seçilerek alay beyi unvanýyla bölgenin timarlý sipahilerini kumanda
ederdi. Yörük beyleri, müsellem ve piyade beyleriyle Kavala kaptaný, voynuk beyi zaîm pâyeli olur, bunlar emri altýndaki
gruplarýn baþýnda yer alýrdý. Zaîmlerden
hizmetleri karþýlýðý müteferrika ve dergâh-ý âlî çavuþluðu görevine getirilenler de
mevcuttur. Sancak beyi ve beylerbeyi oðullarýna ilgili kanun gereði zeâmet tevcih edilirdi. Rumeli veya Anadolu beylerbeyinin
bir oðlu varsa 40.000 akçe, iki oðlu varsa
büyüðüne 25.000, küçüðüne 20.000 akçe
zeâmet verilirdi. Diðer beylerbeyilerin oðullarý ise 35.000 akçelik zeâmet tasarruf
ederdi. Beylerbeyinin birden fazla oðlu varsa büyüðüne 20.000 akçelik zeâmet, küçüðüne 15.000 akçelik timar tevcih edilirdi. Sancak beylerinin oðullarýna verilecek
dirlik miktarý ise tasarruf ettiði has miktarýna göre olurdu. Tanzimat’ýn ardýndan
timar sisteminin kaldýrýlmasýna raðmen
imparatorluðun sonuna kadar hak sahiplerine ve belli görevlere mahsus dirliklere
zeâmet bedeli verilmeye devam edilmiþtir (BA, A.MKT.MHM, nr. 395/64; BA, BEO,
nr. 3791/284299; 4336/325160; BA, ÞD, nr.
440/28). Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi’nde
“Timar ve Zeâmet Tevcih Defterleri” adýyla 923-1079 (1517-1668) dönemini kapsayan müstakil bir tasnif oluþturulmuþtur.
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Ýnsanlarý cehenneme sevkeden
ve cehennemi yöneten
meleklere verilen ad.
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Sözlükte “itip kakmak, þiddetle sürüklemek” anlamýndaki zebn kökünden türeyen zebânînin çoðulu zebâniyedir. Bazý
âlimler zebâniyeyi tekili bulunmayan çoðul
kelimelerden kabul etmekle birlikte kelimenin zebâniden baþka zâbin, zibnî ve
zibniye lafýzlarýnýn çoðulu olduðunu söyleyen dilciler de vardýr. Cehennemliklere
þiddetle muamele ettikleri veya ellerinin
yaný sýra ayaklarýný da kullanabildikleri için
zebânilere bu adýn verildiði genellikle kabul edilir (Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmi£, XX, 126). Zebâniye kelimesi
Kur’ân-ý Kerîm’de bir yerde geçer ve bununla cehennemdeki azap melekleri kastedilir (el-Alak 96/18). Alak sûresinde belirtildiðine göre Cenâb-ý Hak, Resûl-i Ekrem’in namaz kýlmasýný engellemeye çalýþan kiþiyi bundan vazgeçmediði takdirde
yalancý ve günahkâr alnýndan yakalayýp cehenneme atacak, bu kiþi taraftarlarýný imdadýna çaðýrýrsa Allah da zebânileri çaðýracaktýr (96/9-18). Hz. Peygamber’in namaz
kýlmasýný engellemek isteyen kiþinin Ebû
Cehil olduðu kaynaklarda belirtilir. Ýbn Abbas’tan nakledildiðine göre Resûlullah Kâbe’de namaz kýlarken Ebû Cehil yanýna yaklaþýp, “Ben seni burada namaz kýlmaktan
menetmemiþ miydim?” diye tehditte bulunmuþ, Peygamber de ona sert bir þekilde karþýlýk vermiþ, Ebû Cehil, “Neye güvenerek böyle davranýyorsun, ben bu vadide taraftarlarý en kalabalýk olan kiþiyim”
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deyince (Müsned, I, 256) yukarýdaki âyet
nâzil olmuþtur. Yine Ýbn Abbas’tan rivayet edildiðine göre Resûl-i Ekrem, “Eðer
Ebû Cehil cüret ederek namaz kýlmamý
engellemeye kalkýþsaydý onu azap melekleri hemen yakalardý” buyurmuþtur (Müsned, I, 329; Buhârî, “Tefsîrü’l-Kur,ân”, 96/
4; Taberî, XXX, 164-165). Sahâbîler de zebâniye kelimesine “azap melekleri” anlamý
vermiþtir (Ýbn Receb, s. 117).
Kur’an’da cehennemliklere dair beyanlardan anlaþýldýðýna göre cehennemde zebânilerin baþýnda Mâlik adlý bir melek vardýr. Azaptan kurtulmak isteyen cehennem
halký bu meleðe hitap ederek, “Ne olur,
Allah bizim hayatýmýza son versin!” diyecek, o da, “Hayýr! Siz hep burada kalacaksýnýz” cevabýný verecektir (ez-Zuhruf 43/
77). Cehennemde bulunan zebâni sayýsýnýn on dokuz olduðu yine Kur’an’da zikredilir (el-Müddessir 74/30). Sûrenin 31. âyetinde cehennem bekçilerinin yalnýzca meleklerden oluþtuðu ve on dokuz sayýsýnýn
inkârcýlar için bir imtihan sebebi kýlýndýðý
belirtildikten sonra Allah kendi ordularýnýn
sayýsýný sadece kendisinin bildiðini haber
verir ki bundan on dokuz meleðin cehennemde bekçilik yaptýðý sonucu çýkarýlabilir; âlimler de on dokuz meleðin azap meleklerinin yöneticileri olduðu görüþündedir (Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, etTe×kire, I,133-137; Süyûtî, el-¥abâ ßik, s.
66). Rivayete göre bu âyet nâzil olunca
Ebû Cehil ile taraftarlarý, on dokuz meleði azýmsayýp bunlarýn cehenneme girecek çok sayýda insanla baþ edemeyeceðini iddia etmiþlerdir (Þevkânî, V, 329-330).
Kur’an’da ayrýca zebânilerin son derece iri
yapýlý, güçlü ve þiddetli olduðu, inkârcýlara karþý çok sert davrandýðý haber verilir (et-Tahrîm 66/6). Bu melekler Allah’ýn
gazabýna uðrayanlarý cezalandýrmak için
yaratýldýðýndan bütün sözlerinde ve fiillerinde þiddet vardýr (a.g.e., V, 253-254).
Yine Kur’an’da zebânilerden “hazene” (muhafýzlar) diye söz edilir. Cehennem tasvirine
iliþkin âyetlerde bildirildiðine göre günahkârlar gruplar halinde cehenneme
sevkedilip kapýlarý açýlýnca muhafýzlar
kendilerine, “Size, Allah’ýn âyetlerini okuyan ve bugünle karþýlaþacaðýnýzý haber veren peygamberler gelmedi mi?” diye soracak, onlar, “Evet geldi, fakat biz onlarý
yalanladýk” cevabýný verince zebâniler, “Öyleyse girin cehennemin kapýlarýndan” diyerek onlarý cehenneme atacaklar, azaplarýnýn hafifletilmesi talebini de reddedeceklerdir (ez-Zümer 39/71-72; el-Mü’min 40/
49-50; el-Mülk 67/7-9; Ali M. M. es-Sallâbî, s. 165-167). Çeþitli hadis rivayetlerinde

de cehennem muhafýzlarýna dair bilgiler
vardýr. Hz. Peygamber Mâlik’i isrâ ve mi‘rac esnasýnda, ayrýca rüyasýnda görmüþ ve
onun cehennemi tutuþturan melek olduðunu söylemiþtir (Buhârî, “Bed,ü’l-palk”,
7; “Enbiyâ,”, 24; “Cenâ,iz”, 93).
Sonraki kaynaklarda Resûl-i Ekrem’e
nisbet edilen rivayetlerde zebâniler için
bazý tasvirler yer alýr: Zebâniler gözleri yýldýrým gibi ýþýk saçan, aðýzlarý dikenli varlýklardýr. Kullarýn hesaba çekilmesinin ardýndan yetmiþ bin zebâni yetmiþ bin dizgininden tuttuðu cehennemi getirir ve kapýlarýnda cehennemlikleri bekler (Münzirî,
IV, 232, 241; Muhammed b. Ahmed elKurtubî, et-Te×kire, I, 133-138; Süyûtî, el¥abâßik, s. 66-68; el-Büdûrü’s-sâfire, s.
406-407; Þevkânî, V, 331). Cehennemlikleri perçemlerinden tutup yüzükoyun cehenneme sürükler ve orada kendilerine
azap uygular. Sözü edilen kaynaklarda çeþitli azap þekillerine de temas edilir (Ýbn
Ebü’d-Dünyâ, s. 33-53, 68-87, 115; Subhi Salih, s. 81; Ali M. M. es-Sallâbî, s.
172). Zebâniler hakkýndaki tasvirlerin bir
kýsmý Kur’an’daki cehennem tasvirlerinin
bir yorumu niteliðindedir. Bu konuda hadis diye nakledilen rivayetleri de âlimlerce yapýlan yorumlar olarak kabul etmek
gerekir.
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