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ne’ye göndermesi þartýyla serbest býrak-
tý. Ebü’l-Âs da dönüþünde Zeyneb’in Me-
dine’ye hicretine izin verdi. Zeyneb koca-
sýnýn kardeþi Kinâne ile Medine’ye doðru
yola çýktý. Kendisi, Hz. Peygamber tarafýn-
dan gönderilen Zeyd b. Hârise ile ensardan
bir sahâbîye Mekke’nin dýþýnda Batn-ý Ye’-
cec mevkiinde teslim edilecekti (Ebû Dâ-
vûd, “Cihâd”, 121; Hâkim, IV, 45-46). Bazý
Kureyþliler onlarýn yola çýktýðýný öðrenince
peþlerine düþtüler; Hebbâr b. Esved ile
Nâfi‘ b. Abdükays, Zûtüvâ’da kendilerine
yetiþtiler. Hebbâr, Zeyneb’in devesini mýz-
raðýyla ürkütünce Zeyneb bir kayanýn üs-
tüne düþtü ve kaburga kemiði kýrýldý, bu
arada karnýndaki çocuðu düþürdü ve ölün-
ceye kadar bu kýrýðýn acýsýný hissetti. Ebû
Süfyân Kinâne’ye, Kureyþliler’in düþmaný
olan birinin kýzýný gözleri önünde alýp gö-
türmesinin doðru olmadýðýný ve geceleyin
yolculuk yapmalarýnýn daha uygun olaca-
ðýný söyledi. Geceleyin yola çýkan Kinâne,
Zeyneb’i Zeyd b. Hârise’ye teslim etti. Bu
olay üzerine bir seriyye yollayan Resûl-i
Ekrem, Hebbâr ile Nâfi‘in yakalanýp öldü-
rülmelerini emretti. Fakat seriyyeye katý-
lanlar onlarý bulamadý. Hebbâr da Mekke
fethinden sonra Medine’ye dönerken müs-
lüman oldu.

Kocasýnýn müslüman olmamasý bir ara-
ya gelmelerine engel teþkil ettiðinden al-
týncý yýlýn sonuna kadar Zeyneb Medine’-
de, kocasý Mekke’de yaþadý. Ebü’l-Âs’ýn bu
zaman içinde Uhud Savaþý’na katýldýðý zik-
redilmektedir (Abdürrezzâk es-San‘ânî, VII,
171). Ebü’l-Âs, 6 (628) yýlýnda Kureyþliler’in
kendisine teslim ettiði ticaret mallarýyla
birlikte Suriye’den dönerken Zeyd b. Hâri-
se kumandasýndaki bir seriyye onu ve ya-
nýndakileri esir alýp mallarýna el koydu. Fa-
kat Ebü’l-Âs ellerinden kaçtý ve geceleyin
Medine’ye gitti. Zeyneb’i bularak ondan
kendisine eman verilmesini, Kureyþliler’in
ticaret malýnýn da iadesini istedi. Zeyneb
ona eman verdiðini bildirdi ve babasýndan
isteðinin yerine getirilmesini rica etti. Re-
sûl-i Ekrem, her müslümanýn eman ver-
me yetkisinin bulunduðunu söyleyip Zey-
neb’in isteðini kabul etti, ancak karý-koca
olarak bir araya gelmelerinin mümkün ol-
madýðýný söyledi. Ebü’l-Âs, Mekke’ye dö-
nünce mallarý sahiplerine teslim etti. Ar-
dýndan Mekkeliler’e Ýslâmiyet’i kabul ettiði-
ni bildirdi ve kendilerinin mallarýna el ko-
yacaðý zannýna kapýlmamalarý için daha
önce müslüman olduðunu açýklamadýðýný
belirtti. 7. yýlýn (629) Muharrem ayýnda
Medine’ye hicret etti. Resûl-i Ekrem de
onlarýn daha önceki nikâhlarýyla evlilikle-
rinin devamýna izin verdi.

Zeyneb henüz otuz bir yaþýnda iken Me-
dine’de vefat etti; ölüm sebebi hicret sýra-
sýnda yaþadýðý hazin olaydan kaynaklandý-
ðý için þehid sayýldý (Nüveyrî, X, 212; Þev-
kânî, s. 282). Cenazesini Hz. Peygamber’in
hanýmlarý Sevde ve Ümmü Seleme ile sa-
hâbîlerden Ümmü Atýyye ve Ümmü Eymen
yýkadý. Resûl-i Ekrem cenazenin nasýl yý-
kanacaðýný onlara tarif etti ve kendi izârý-
ný vererek kýzýnýn vücuduna kefen olarak
sarýlmasýný istedi (Müslim, “Cenâ,iz”, 40),
cenaze namazýný bizzat kendisi kýldýrdý. Ký-
zý Baký‘ Mezarlýðý’na defnedilirken çok üz-
gün halde kabre inen Resûl-i Ekrem’in ka-
birden çýkarken tebessüm ettiði, sebebi
sorulunca da kýzýnýn kabir azabýnýn þidde-
tine dayanamayacaðýný düþünerek onun
kabir azabý çekmemesi için dua ettiðini
ve duasýnýn kabul edildiðini söylediði riva-
yet edilmiþtir (Hâkim, IV, 49). Zeyneb’in
Dýmaþk veya Kahire’de medfun olduðuna
dair bilgi doðru deðildir. Zeyneb’in oðlu
Ali henüz ergenlik çaðýna ulaþmadan ve-
fat etti; kýzý Ümâme ise teyzesi Hz. Fâtý-
ma’nýn isteðiyle onun vefatýndan sonra Hz.
Ali ile evlendi ve Hasan ile Hüseyin’e an-
nelik yaptý.

Peygamber ailesinin diðer fertleri gibi
Zeyneb de güzel bir ahlâka sahipti. Resû-
lullah onu sever ve överdi. Ebü’l-Âs’ýn Zey-
neb’in faziletinden bahseden bazý beyitle-
ri bulunmaktadýr (a.g.e., IV, 47). Zeyneb,
Ýslâm’ýn yayýlmasý için gayret göstermiþ,
babasýna yardým etmeye çalýþmýþ, Resûl-i
Ekrem, Mekke’de Ýslâm’ý teblið ederken
müþrikler tarafýndan üzerine toprak atýl-
dýðýnda yetiþip babasýnýn yüzünü yýkamýþ,
babasý da kendisine, “Babam kötü duru-
ma düþecek diye korkma!” demiþtir (Ta-
berânî, XX, 342). Resûlullah, Zeyneb ve ço-
cuklarýyla yakýndan ilgilenir, zaman zaman
çok sevdiði torunu Ümâme omzunda ol-
duðu halde namaz kýlardý (Ebû Dâvûd,
“Salât”, 165). Ümâme aðýr bir hastalýk ge-
çirdiðinde Zeyneb babasýna haber gönde-
rip eve gelmesini istemiþ, Resûl-i Ekrem
eve gelip torununu o halde görünce að-
lamýþ ve aðlamanýn Allah’ýn verdiði mer-
hamet duygusundan kaynaklandýðýný be-
lirtmiþtir (Taberânî, I, 135). Hz. Peygam-
ber’in Mekke’nin fethi sýrasýnda da Zey-
neb’in oðlu Ali’yi terkisine bindirdiði rivayet
edilmiþtir (a.g.e., XXII, 424).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Abdürrezzâk es-San‘ânî, el-Mu½annef (nþr. Ha-
bîbürrahman el-A‘zamî), Beyrut 1403/1983, V,
225; VI, 144; VII, 168, 171; Ýbn Hiþâm, es-Sîre, I,
657; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, VIII, 30-36; Belâzürî,
Ensâb, I, 397-400; Taberânî, el-Mu£cemü’l-kebîr
(nþr. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî), Kahire, ts.
(Mektebetü Ýbn Teymiyye), I, 135; XX, 342; XXII,

Texts”, St.I, sy. 30 (1969), s. 114; Ahmet Kavas,
“Doðu Afrika Sahilinde Osmanlý Hakimiyeti: Ku-
zey Somali’de Zeyla Ýskelesinin Konumu (1265-
1334/1849-1916)”, Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi,
sy. 5 (2001), s. 109-134.

ÿNecmettin Kýzýlkaya

– —
ZEYLAÝYYE

( �� א������ )

Kadiriyye tarikatýnýn
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Zeyneb bint Muhammed
(ö. 8/629)

Hz. Peygamber’in kýzý.
˜ ™

Hicretten yirmi üç yýl önce Mekke’de
dünyaya geldi. Hz. Muhammed’in Hatice’-
den doðan ilk kýzýdýr. Annesi ve kardeþle-
riyle birlikte müslüman oldu. Teyzesi Hâ-
le bint Huveylid’in oðlu Ebü’l-Âs ile evlen-
di. Bu evliliðin Ýslâmiyet’ten önce (Abdür-
rezzâk es-San‘ânî, VI, 144) veya Ýslâmi-
yet’in ilk yýllarýnda gerçekleþtiðine dair iki
rivayet vardýr. Câhiliye devrinde evlenme-
leri uzak bir ihtimaldir, ancak küçük yaþ-
ta evlilik teklifini olumlu karþýlayýp söz ke-
silmiþ olmasý da mümkündür. Kocasý Mek-
ke’nin zenginlerindendi ve kendisine ema-
net býrakýlacak derecede güvenilir bir kim-
seydi. Bu evlilikten Ali ve Ümâme adlý iki
çocuklarý doðdu. Ebü’l-Âs, Zeyneb’in müs-
lüman olmasý yönündeki teklifini kabul et-
mese de onun dinî inancýna karýþmadý.
Müþrikler, Zeyneb’i boþadýðý takdirde ken-
disini dilediði kýzla evlendirmeyi vaad et-
tikleri halde o buna razý olmadý ve eþini bo-
þamayacaðýný ilân etti.

Resûl-i Ekrem ve diðer çocuklarý Medi-
ne’ye hicret edince Zeyneb kocasý izin ver-
mediði için Mekke’de kaldý. Kocasý Bedir
Gazvesi’ne müþriklerin safýnda katýlýp esir
düþtü. Müþrikler esirlerinin serbest býra-
kýlmasý için fidye gönderdiklerinde Zeyneb
de bir miktar mal ve annesinin evlenirken
kendisine hediye ettiði gerdanlýðý yolladý.
Hz. Peygamber gerdanlýðý görünce çok
duygulandý ve ashabýndan gerdanlýkla bir-
likte kýzýnýn gönderdiði malýn kendisine
iade edilmesini, kocasýnýn da serbest bý-
rakýlmasýný istedi. Resûl-i Ekrem, dama-
dýný Mekke’ye vardýðýnda Zeyneb’i Medi-
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silli, akýllý ve basîretli bir genç kýz olarak
yetiþtiðinden kendisine “Akýletü Benî Hâ-
þim” lakabý verildi. Henüz çocukken bile
bazý meselelerde verdiði cevaplarla baba-
sýný þaþýrttýðý rivayet edilmektedir. Genç
kýzlýk döneminde özellikle kadýnlar sorula-
rýna cevap bulmak için kendisine baþvu-
ruyordu (Muhammed el-Hassûn – Ümmü
Ali Meþkûr, s. 381, 392). Evlilik çaðýna gel-
diðinde birçok tâlibi bulunmasýna raðmen
babasý onu amcasý Ca‘fer b. Ebû Tâlib’in
oðlu Abdullah ile evlendirdi. Abdullah ba-
basýnýn Habeþistan’a hicret ettiði dönem-
de dünyaya gelmiþ cömertliðiyle meþhur
bir sahâbî idi. Bu evlilikten Ali, Avn, Mu-
hammed, Abbas ve Ümmü Külsûm adlý
çocuklarý doðdu (Ýbnü’l-Esîr, Üsdü’l-³åbe,
VII, 133; Süyûtî, s. 6; bazý kaynaklarda Mu-
hammed ve Abbas yerine Ca‘fer ve Üm-
mü Abdullah adlarý zikredilmektedir, me-
selâ bk. Mus‘ab b. Abdullah ez-Zübeyrî,
s. 82-83). Avn ile Muhammed, Kerbelâ’da
þehid düþtü. Ümmü Külsûm’ü dayýsý Hz.
Hüseyin’in saðlýðýnda Muâviye oðlu Yezîd’e
istedi, ancak babasý Abdullah bu konudaki
kararý Hüseyin’in vermesini istedi. Hz. Hü-
seyin teklifi kabul etmedi ve Ümmü Kül-
sûm’ü Kasým b. Muhammed b. Ca‘fer ile
evlendirdi (A£yânü’þ-Þî£a, VII, 137).

Hz. Ali’nin hilâfeti döneminde Zeyneb
kocasý Abdullah’la birlikte Kûfe’ye yerleþ-
ti. Abdullah, Sýffîn Savaþý’nda Hz. Ali’nin
kumandanlarýndandý. Muâviye’nin, oðlu
Yezîd için halktan biat aldýðý dönemde Ye-
zîd’e biat etmemesine raðmen her ikisi-
nin de kendisine saygý gösterdiði zikredil-
mektedir (Âiþe Abdurrahman, s. 36-37).
Kerbelâ Vak‘asý’ndan önce birçok yakýný
gibi Abdullah b. Ca‘fer de Hz. Hüseyin’i
Kûfeliler’in davetine icabet etmemesi ko-
nusunda uyarmýþ, ancak sonuç alamamýþ-
tý (Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil, IV, 40-41). Kerbe-
lâ Vak‘asý’nda Abdullah, Medine’de kaldý-
ðý halde Zeyneb’in kocasýný býrakýp iki oð-
luyla birlikte Hüseyin’in yanýnda nasýl yer
alabildiði konusu tam olarak vuzuh kazan-
mamýþtýr. Bu hususta iki ihtimalden söz
edilmiþtir. Ýlkine göre Abdullah, Zeyneb’i
bu tarihten önce boþamýþtýr. Tarihi tesbit
edilememekle birlikte Abdullah’ýn Zeyneb’i
boþadýktan sonra onun küçük kardeþi Zey-
neb es-Suðrâ ile evlendiði bilinmektedir
(Ýbn Hazm, s. 33; Âiþe Abdurrahman, s.
43; Mûsâ M. Ali, s. 118-119). Bazý kaynak-
larda kaydedilen ikinci ihtimale göre ise o
tarihte Zeyneb’in henüz boþanmamýþ ol-
duðu ve kocasýnýn izniyle Hz. Hüseyin’in ya-
nýnda yer aldýðý zikredilmektedir (A£yâ-
nü’þ-Þî£a, VII, 137).

Zeyneb, Sünnî kültürüne nisbetle Þiî kül-
türünde daha çok ön plana çýkmýþtýr. Ken-
disi bilhassa Kerbelâ Vak‘asý’nda ve sonra-
sýndaki rolü bakýmýndan önem arzetmek-
tedir; zira bu olayda Hz. Hüseyin en önem-
li kiþi ise Zeyneb de en önemli kadýndýr.
Yezîd’in askerlerinin onlarý kuþatýp çatýþ-
malar baþladýðýnda yaralananlarýn tedavi
ve bakým iþini ailenin en yaþlý kadýný sýfa-
týyla Zeyneb yönetmiþ, kadýn ve çocuklarý
o korumuþtur. Kerbelâ Vak‘asý sýrasýnda
hastalýðý dolayýsýyla çatýþmalara katýlama-
yan, kendisini çadýrýnda öldürmek isteyen
askerlerin saldýrýsýndan Ömer b. Sa‘d’ýn
gayretiyle kurtulan Zeyneb, huzuruna ge-
tirilenler arasýnda Zeynelâbidîn’in de bu-
lunduðunu anlayan Kûfe Valisi Ubeydullah
b. Ziyâd’ýn onu öldürtmek istemesi üzeri-
ne yeðeninin üstüne kapanmýþ, bunun için
önce kendisini öldürmesi gerektiðini söy-
lemiþ, böylece valinin azmini kýrmýþ ve Zey-
nelâbidîn’i kurtarmýþtýr (Taberî, III, 337).
Kûfe’de ve ardýndan götürüldüðü Dýmaþk’-
taki benzer davranýþlarý sebebiyle Zeyneb
bazý kaynaklarda Hz. Peygamber’in soyunu
yok olmaktan koruyan kiþi olarak da zikre-
dilmektedir (D’Souza, XVII/1 [1998], s. 45).

Zeyneb ve yanýndakiler Dýmaþk’ta bir-
kaç gün tutuldu, ardýndan Nu‘mân b. Be-
þîr’in himayesinde Medine’ye dönmeleri-
ne izin verildi. Zeyneb, Medine’ye döndük-
ten sonra kendilerine yol boyunca eþlik
eden ve onlara iyi davranan Nu‘mân b.
Beþîr’e üzerlerindeki bütün takýlarý hedi-
ye etmek istemiþtir. Zeyneb’in, Medine’-
ye dönmesine izin verildiði sýrada Kerbe-
lâ’da þehid edilen aile fertlerinin Dýmaþk’a
getirilen kesik baþlarý Kerbelâ’da defne-
dilmedikçe oradan ayrýlmak istemediði-
ne dair yorumlar ve geleneksel kabuller
(a.g.e., s. 46-47) ihtiyatla karþýlanmalýdýr.
Þehidlerin vücutlarýnýn Kerbelâ’da defne-
dildiðinde þüphe bulunmamakla birlikte
baþlarýnýn nereye gömüldüðü kesin olarak
bilinmediðinden Zeyneb’in onlarý Kerbelâ’-
da defnettirmeyi baþardýðýný kabul etmek
mümkün deðildir.

Zeyneb’in vefat tarihi ve yeri konusun-
da da ihtilâf vardýr. 14 Receb 62 (29 Mart
682) tarihinde veya 65 (684) yýlýnda Kahi-
re’de, Dýmaþk’ta yahut Medine’de vefat et-
tiðine dair rivayetler mevcuttur (Ahmed
Þerebâsî, s. 69; A£yânü’þ-Þî£a, VII, 140; DÝA,
XXXVIII, 46). Onun 14 Receb’de vefat et-
tiðini kabul eden Þiîler her yýlýn bu günün-
de kendisini anmak üzere tâziye meclisle-
ri akdetmektedir (Mûsâ M. Ali, s. 64; Dâßi-
retü’l-ma£ârifi’l-Ýslâmiyyeti’-þ-Þî£iyye, XIII,
107). Çeþitli kaynaklarda mezarýnýn Kahi-
re’de veya Dýmaþk’ta olduðu zikredilmek-
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Zeyneb el-Kübrâ bint Alî
b. Ebî Tâlib el-Hâþimiyye

(ö. 62/682 [?] )

Hz. Ali ile Fâtýma’nýn
en büyük kýzlarý.˜ ™

Yaygýn kabule göre Þâban 5 (Ocak 627)
tarihinde Medine’de doðdu (diðer görüþ-
ler için bk. M. Hüseyin el-Hâirî, II, 164).
Aðabeyleri Hasan ile Hüseyin’in ve bazý ri-
vayetlere göre ise ölü doðan veya doðduk-
tan hemen sonra ölen Muhassin’in (Muh-
sin) ardýndan dünyaya geldi. Bazý kaynak-
larda, onun doðumundan kýsa süre önce
vefat eden teyzesi Zeyneb’in adýnýn bizzat
Hz. Peygamber tarafýndan kendisine ve-
rildiði zikredilmekle birlikte Zeyneb’in ve-
fatýnýn 8. yýlýn Safer ayýnda (Haziran 629)
olduðunun bilinmesi bu rivayeti zayýflat-
maktadýr. Hz. Ali’nin diðer bir hanýmýndan
olup kendisiyle ayný adý taþýyan küçük kar-
deþinden ayýrt edilmesi için Zeyneb el-
Kübrâ diye anýldýðý gibi ömrü boyunca bir-
çok zorlukla karþýlaþtýðý için “Ümmü’l-me-
sâib” künyesiyle de anýlmýþtýr (A£yânü’þ-
Þî£a, VII, 137).

Hayatýna dair bilgiler daha çok menký-
be türündendir. Hz. Fâtýma’nýn vefatý es-
nasýnda bütün kardeþlerinin bakýmýný ken-
disine vasiyet ettiðine dair rivayetlerin, o
sýrada küçük bir çocuk olan Zeyneb’in da-
ha sonraki dönemlerde aile fertlerinin ya-
þadýðý sýkýntýlara katlanýp onlarý nasýl hi-
maye ettiðini göstermek üzere üretilmiþ
haberler olduðu söylenebilir. Annesinin ölü-
münün ardýndan Hz. Ali’nin Fâtýma’dan
sonraki eþlerinin (Ümmü’l-Benîn bint Hi-
zâm, Leylâ bint Mes‘ûd, Esmâ bint Umeys)
gözetiminde büyüdü. Eðitimiyle bizzat ba-
basý ilgilendi. Onun kontrolü altýnda tah-


