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deyince (Müsned, I, 256) yukarýdaki âyet
nâzil olmuþtur. Yine Ýbn Abbas’tan riva-
yet edildiðine göre Resûl-i Ekrem, “Eðer
Ebû Cehil cüret ederek namaz kýlmamý
engellemeye kalkýþsaydý onu azap melek-
leri hemen yakalardý” buyurmuþtur (Müs-
ned, I, 329; Buhârî, “Tefsîrü’l-Kur,ân”, 96/
4; Taberî, XXX, 164-165). Sahâbîler de ze-
bâniye kelimesine “azap melekleri” anlamý
vermiþtir (Ýbn Receb, s. 117).

Kur’an’da cehennemliklere dair beyan-
lardan anlaþýldýðýna göre cehennemde ze-
bânilerin baþýnda Mâlik adlý bir melek var-
dýr. Azaptan kurtulmak isteyen cehennem
halký bu meleðe hitap ederek, “Ne olur,
Allah bizim hayatýmýza son versin!” diye-
cek, o da, “Hayýr! Siz hep burada kalacak-
sýnýz” cevabýný verecektir (ez-Zuhruf 43/
77). Cehennemde bulunan zebâni sayýsý-
nýn on dokuz olduðu yine Kur’an’da zikre-
dilir (el-Müddessir 74/30). Sûrenin 31. âye-
tinde cehennem bekçilerinin yalnýzca me-
leklerden 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 cehen-
nemde bekçilik yaptýðý sonucu çýkarýlabi-
lir; âlimler de on dokuz meleðin azap me-
leklerinin yöneticileri olduðu görüþünde-
dir (Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, et-
Te×kire, I,133-137; Süyûtî, el-¥abâßik, s.
66). Rivayete göre bu âyet nâzil olunca
Ebû Cehil ile taraftarlarý, on dokuz me-
leði azýmsayýp bunlarýn cehenneme gire-
cek çok sayýda insanla baþ edemeyeceði-
ni iddia etmiþlerdir (Þevkânî, V, 329-330).
Kur’an’da ayrýca zebânilerin son derece iri
yapýlý, güçlü ve þiddetli olduðu, inkârcýla-
ra karþý çok sert davrandýðý haber veri-
lir (et-Tahrîm 66/6). Bu melekler Allah’ýn
gazabýna uðrayanlarý cezalandýrmak için
yaratýldýðýndan bütün sözlerinde ve fiil-
lerinde þiddet vardýr (a.g.e., V, 253-254).
Yine Kur’an’da zebânilerden “hazene” (mu-
hafýzlar) diye söz edilir. Cehennem tasvirine
iliþkin âyetlerde bildirildiðine göre gü-
nahkârlar gruplar halinde cehenneme
sevkedilip kapýlarý açýlýnca muhafýzlar
kendilerine, “Size, Allah’ýn âyetlerini oku-
yan ve bugünle karþýlaþacaðýnýzý haber ve-
ren peygamberler gelmedi mi?” diye so-
racak, onlar, “Evet geldi, fakat biz onlarý
yalanladýk” cevabýný verince zebâniler, “Öy-
leyse girin cehennemin kapýlarýndan” diye-
rek onlarý cehenneme atacaklar, azaplarý-
nýn hafifletilmesi talebini de reddedecek-
lerdir (ez-Zümer 39/71-72; el-Mü’min 40/
49-50; el-Mülk 67/7-9; Ali M. M. es-Sallâ-
bî, 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 oldu-
ðunu 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 yýl-
dýrým gibi ýþýk saçan, aðýzlarý dikenli var-
lýklardýr. Kullarýn hesaba çekilmesinin ar-
dýndan yetmiþ bin zebâni yetmiþ bin diz-
gininden tuttuðu cehennemi getirir ve ka-
pýlarýnda cehennemlikleri bekler (Münzirî,
IV, 232, 241; Muhammed b. Ahmed el-
Kurtubî, et-Te×kire, I, 133-138; Süyûtî, el-
¥abâßik, s. 66-68; el-Büdûrü’s-sâfire, s.
406-407;  Þevkânî, V, 331). Cehennemlik-
leri perçemlerinden tutup yüzükoyun ce-
henneme sürükler ve orada kendilerine
azap uygular. Sözü edilen kaynaklarda çe-
þitli azap þekillerine de temas edilir (Ýbn
Ebü’d-Dünyâ, s. 33-53, 68-87, 115; Sub-
hi 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 ha-
dis diye nakledilen rivayetleri de âlimler-
ce yapýlan yorumlar olarak kabul etmek
gerekir.
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Ýnsanlarý cehenneme sevkeden
ve cehennemi yöneten
meleklere verilen ad.
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Sözlükte “itip kakmak, þiddetle sürük-
lemek” anlamýndaki zebn kökünden tü-
reyen zebânînin çoðulu zebâniyedir. Bazý
âlimler zebâniyeyi tekili bulunmayan çoðul
kelimelerden kabul etmekle birlikte keli-
menin zebâniden baþka zâbin, zibnî ve
zibniye lafýzlarýnýn çoðulu olduðunu söy-
leyen dilciler de vardýr. Cehennemliklere
þiddetle muamele ettikleri veya ellerinin
yaný sýra ayaklarýný da kullanabildikleri için
zebânilere bu adýn verildiði genellikle ka-
bul edilir (Muhammed b. Ahmed el-Kurtu-
bî, el-Câmi£, XX, 126). Zebâniye kelimesi
Kur’ân-ý Kerîm’de bir yerde geçer ve bu-
nunla cehennemdeki azap melekleri kas-
tedilir (el-Alak 96/18). Alak sûresinde be-
lirtildiðine göre Cenâb-ý Hak, Resûl-i Ek-
rem’in namaz kýlmasýný engellemeye çalý-
þan kiþiyi bundan vazgeçmediði takdirde
yalancý ve günahkâr alnýndan yakalayýp ce-
henneme atacak, bu kiþi taraftarlarýný im-
dadýna çaðýrýrsa Allah da zebânileri çaðýra-
caktýr (96/9-18). Hz. Peygamber’in namaz
kýlmasýný engellemek isteyen kiþinin Ebû
Cehil olduðu kaynaklarda belirtilir. Ýbn Ab-
bas’tan nakledildiðine göre Resûlullah Kâ-
be’de namaz kýlarken Ebû Cehil yanýna yak-
laþýp, “Ben seni burada namaz kýlmaktan
menetmemiþ miydim?” diye tehditte bu-
lunmuþ, Peygamber de ona sert bir þekil-
de karþýlýk vermiþ, Ebû Cehil, “Neye güve-
nerek böyle davranýyorsun, ben bu vadi-
de taraftarlarý en kalabalýk olan kiþiyim”


