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ZEYNEB

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-
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za, XVII/1 [1998], s. 46). Zeyneb hakkýnda
gerek Sünnî gerek Þiî literatüründe men-
sur ve manzum birçok eser telif edilmiþ-
tir (geniþ bir liste için bk. Abdülcebbâr er-
Rifâî, VI, 75-81; Muhammed el-Hassûn –
Ümmü Ali Meþkûr, s. 398-400). Batý dille-
rinde de onun Ýslâm toplumunda kadýnýn
yeri bakýmýndan temsil ettiði konumla bu-
günkü Þiî kültüründeki yerini özellikle sos-
yal ve tarihsel açýdan inceleyen tez, kitap
ve makale türünden çok sayýda çalýþma ya-
pýlmýþtýr (meselâ bk. The women of Karba-
la: ritual performance and symbolic dis-
courses in modern Shi’i Islam, ed. Kamran
Scot Aghaie, Austin: University of Texas
Press, 2005).
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Zeyneb bint Cahþ b. Riâb el-Esediyye
(ö. 20/641)

Hz. Peygamber’in hanýmý.
˜ ™

Annesi Resûl-i Ekrem’in halasý Ümey-
me bint Abdülmuttalib’dir. Baba tarafýn-
dan Kureyþ’in Esed b. Huzeyme kabilesi-
ne mensuptur. Dedesi Riâb kabileler arasý

savaþlardan birinde vatanýný terkederek
Mekke’ye gelmiþ ve Ümeyyeoðullarý ile
dostluk kurmuþtur (Ýbn Habîb, el-Münem-
maš, s. 357). Babasý Cahþ ise bi‘set zama-
nýnda ölmüþ, bütün çocuklarý Ýslâm’ý kabul
etmiþ, daha sonra ailenin tamamý Medi-
ne’ye hicret etmiþ, Mekke’de terkettikleri
yerlere de Kureyþ el koymuþtur.

Hicretten sonra Hz. Peygamber, Zey-
neb’e istediði takdirde kendisini evlendi-
receðini söylemiþ, Zeyneb bunu Resûl-i Ek-
rem’in kendisiyle evlilik teklifi olarak anla-
yýp, “Sen nasýl istersen” demiþ, fakat Re-
sûlullah âzatlýsý ve evlâtlýðý Zeyd b. Hâri-
se’nin adýný söyleyince Zeyneb, onunla ni-
kâhlanmaya niyeti olmadýðýný belirtmiþ, er-
kek kardeþi de bu evliliðe karþý çýkmýþtýr.
Esasen Resûl-i Ekrem bu evlilikle, Ýslâm’-
da hür ve kölelerin birbiriyle evlenmelerin-
de bir sakýnca bulunmadýðýný göstermek
istemiþtir. Zeyneb konu üzerinde düþüne-
ceðini söyleyince Resûl-i Ekrem o sýrada
nâzil olan þu âyeti okudu: “Allah ve resu-
lü bir konuda hüküm bildirdiði zaman ne
bir mümin erkeðin ne de bir mümin kadý-
nýn o konuda baþka bir tercihte bulunma-
sý doðru olmaz. Allah’a ve resulüne isyan
edenler doðru yoldan açýkça sapmýþlar-
dýr” (el-Ahzâb 33/36). Bunun üzerine Zey-
neb, “Size göre Zeyd benim için uygun bir
eþ midir?” diye sordu; Hz. Peygamber’in
onu uygun gördüðünü söylemesi üzerine
Zeyd ile evlenmeyi kabul etti, erkek kar-
deþi ve ailesi de bu karara razý oldu (Tabe-
rî, XX, 271). Sonuçta mehir olarak 10 di-
nar ile 60 dirhem para, bir çarþaf, bir ör-
tü, bir kadýn gömleði, 50 müd hububat ve
30 müd hurma belirlendi.

Zeyd b. Hârise daha önce Üsâme b.
Zeyd’in annesi olan, yaþça kendisinden bü-
yük Habeþî Ümmü Eymen’le evliydi. Son-
radan evlendiði Zeyneb hýrçýn bir mizaca
sahipti (Müslim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 83;
Nesâî, “.Ýþretü’n-nisâ,”, 3) ve eþler arasýn-
da sevgi bulunmadýðýndan bu evliliðin faz-
la sürmeyeceðini her iki taraf da biliyor-
du. Nitekim nikâhtan yaklaþýk bir yýl son-
ra Zeyd, Hz. Peygamber’e gelerek, “Ya
Resulallah! Halanýzýn kýzý çok konuþuyor
ve sözleriyle beni incitiyor” dedi. Hz. Pey-
gamber onu yatýþtýrmaya çalýþtýysa da þi-
kâyetler giderek arttý. Aralarýndaki iliþki-
nin düzelmeyeceði anlaþýlýnca Resûl-i Ek-
rem buna bir son vermenin yollarýný dü-
þünmeye baþladý. Yaþanan bu sýkýntý ve çö-
zümü gelen bir vahiyde yer alýyordu: “... Biz
onu -Zeyneb’i- sana nikâhladýk ki evlâtlýk-
larý eþleriyle iliþkilerini kestiklerinde mü-
minlere bir güçlük olmasýn ...” (el-Ahzâb
33/37-38).

le beraber Dýmaþk’ýn güneydoðusunda yer
alan ve önceleri Râviye köyü, günümüzde
Seyyide (Sitti) Zeyneb mahallesi adýný alan
yerde ona nisbet edilen kabrin aslýnda kü-
çük kardeþi Zeyneb’e (Mûsâ M. Ali, s. 119),
Kahire’de Kanâtýru’s-sibâ‘ ismiyle bilinen
yerde bulunduðu zikredilen mezarýn ise
(Kehhâle, II, 99) Zeyneb bint Yahyâ’ya ait
olduðu, gerçekte ise onun kabrinin Medi-
ne’de bulunmasý gerektiði de söylenmek-
tedir (A£yânü’þ-Þî£a, VII, 140-141). Zey-
neb’in Medine’ye döndükten sonra bir da-
ha buradan ayrýlýp ayrýlmadýðý tesbit edi-
lemediðinden kabrini Medine dýþýnda gös-
teren rivayetler ihtiyatla karþýlanmalýdýr.
Kahire’de ve özellikle Dýmaþk’taki makamý
önemli bir ziyaretgâhtýr.

Fesahat ve belâgatta babasýna benze-
tilen Zeyneb’in Kûfe’de valinin yanýna gö-
türülürken halka hitaben, ayrýca Ubeydul-
lah b. Ziyâd’ýn huzurunda yaptýðý konuþ-
malar ve ardýndan götürüldüðü Dýmaþk’-
ta Yezîd b. Muâviye ile arasýnda cereyan
eden muhâverede söylediði sözler meþ-
hurdur (Taberî, III, 339; Ýbn Asâkir, LXIX,
176-177). Kûfeliler’e hitabýnda ana tema
onlarýn Hz. Ali’ye ve Hüseyin’e ihanetleri-
dir. Yezîd’in huzurunda söylediði sözler ise
kendi soyunun Yezîd’in soyuna göre üs-
tünlüðü ve davalarýnýn haklýlýðýyla ilgilidir.
Bu sözlerinin Þiîler nezdinde aþure günü
yapýlan merasim kadar önemli bir mera-
simle anýldýðý zikredilmektedir (Hyder, s.
164). Aileye liderlik yapacak yetiþkin bir er-
keðin kalmadýðý o dönemde Zeyneb’in bu
faaliyetleri onu Ehl-i beyt’in önderi konu-
muna yükseltmiþtir.

Birçok yönden de annesi Fâtýma’ya ben-
zetilen Zeyneb’in, kocasý Abdullah gibi cö-
mert olduðu, eline geçen her þeyi yoksul-
lara daðýttýðý ve gecelerini nâfile ibadet-
le ihya ettiði kaydedilmektedir. Hz. Fâtý-
ma, Hz. Ali, Hasan, Hüseyin ve Esmâ bint
Umeys’ten rivayetleri bulunan Zeyneb’den
kocasý Abdullah b. Ca‘fer yanýnda, Abdul-
lah b. Abbas, Muhammed b. Amr, Atâ b.
Sâib, Abbâd el-Âmirî ve yeðeni Fâtýma bint
Hüseyin gibi isimler hadis rivayet etmiþ-
tir. Zeyneb, Þiî kültürünün önemli unsur-
larýndan olan muharrem meclislerinde ve
Kerbelâ þehidlerinin anýldýðý “tâziye”lerde
adý zikredilen baþlýca karakterlerden biri-
dir. Onun Dýmaþk’ta bulunduðu süre zar-
fýnda ikamete tâbi tutulduðu evde Kerbe-
lâ’da vuku bulan hadiseleri anlatmak için
yaptýðý konuþmalar ve ölmüþ aile fertleri
için yas tutmasý, sonraki Þiî kültürünün
önemli bir parçasý haline gelen ve “mec-
lis” diye adlandýrýlan tâziye toplantýlarýnýn
ilk örneði olarak gösterilmektedir (D’Sou-
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