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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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düðün yemeðinden sonra nâzil oldu (Bu-
hârî, “Tevhîd”, 22) ve müslümanlara ye-
meði yedikten sonra ev sahibinin yanýn-
da oturup lafa dalmamalarý gerektiði bil-
dirildi.

Hz. Peygamber ibadet ve riyâzete düþ-
künlüðünden dolayý Zeyneb bint Cahþ’a
ayrý bir sevgi beslerdi. Bu sebeple Hz. Âiþe
ile Hafsa’nýn onu “biraz” kýskandýklarý riva-
yet edilmiþtir (Buhârî, “Talâk”, 8; Müslim,
“Talâk”, 20). Zeyneb’in güzel vasýflarý Re-
sûl-i Ekrem üzerinde etkili olmuþ, bundan
dolayý bazý hükümler nâzil olmuþtur (bk.
BAL). Zeyneb Resûl-i Ekrem ile birlikte Tâif
Muhasarasý’na katýlmýþ, Hz. Peygamber
hac yolculuðu sýrasýnda Zeyneb’e yanýn-
da bulunan fazla develerden birini devesi
hastalanan eþlerinden Safiyye bint Huyey’e
vermesini teklif ettiðinde Zeyneb’in, de-
vesini bir yahudi kýzýna vermek istemedi-
ðini söylemesine gücenmiþ, üç aya yakýn
bir süre onun yanýna gitmemiþti (Müsned,
VI, 337-338). Zeyneb, Hz. Peygamber’le ev-
lendiðinde otuz beþ yaþýnda olduðuna gö-
re hicretin birinci yýlýnda Zeyd ile evlendi-
ði sýrada en az otuz (veya otuz üç) yaþýnda
bulunmasý gerekir. Bazý tarihçiler emsal-
lerine bakarak onun bu kadar geç evlen-
mesini izah edememiþler, “Ben Kureyþ’in
kocasýz bir kadýnýyým” demesini “dul ka-
dýn” diye açýklamýþlardýr. Bu sözden hare-
ketle Zeyneb’in Ýslâm’dan önce baþýndan
bir evlilik daha geçtiðini ileri sürmüþlerse
de bu görüþün saðlam delilleri yoktur. Zey-
neb bint Cahþ vefat ettiðinde cenazesi Ha-
beþliler’in kullandýðý bir nevi tabutla taþýn-
dý ve mezara indirilirken baþkalarýnýn gör-
memesi için üzerine bir örtü çekildi. Hz.
Ömer onun kabrinin üzerine türbe yaptýr-
mýþtýr.

Kýsa boylu olduðu rivayet edilen Zeyneb
bint Cahþ çok cömert ve kanaatkâr bir ha-
nýmdý. Vefat ettiðinde geride bir dirhemi
bile kalmamýþtý. Bir defasýnda Hz. Pey-
gamber eþlerinin içinde kolu en uzun ola-
nýn kendisine en önce kavuþacaðýný söy-
lemiþ, kol uzunluðuyla cömertliði kastet-
miþtir. Ýbn Sa‘d’ýn kaydýna göre Zeyneb el
iþçiliðine önem verir, deri tabaklama, de-
ri dikme, boncuk dizme gibi iþlerden elde
ettiði parayý Allah yolunda harcardý (Hâ-
kim, IV, 26-29; Ýbn Hacer, IV, 314). Hz. Ömer
zamanýnda kendisine tahsis edilen yýllýk
12.000 dirhemi elini bile sürmeden fakir-
lere daðýtmýþtý. Hadis kitaplarýnda yirmi
rivayeti bulunan (Ýbn Hazm, s. 285) Zey-
neb bint Cahþ hakkýnda çeþitli eserler ka-
leme alýnmýþtýr. Bunlardan Zâhir b. Av-

vâd el-Elmaî’nin Ma£a’l-müfessirîn ve’l-
müþteþriš¢n fî zevâci’n-nebî ½allallå-
hü £aleyhi ve sellem bi-Zeyneb binti
Ca¼þ’ý (Riyad 1396/1976), Latîfe Muham-
med Sâlih el-Ferfûr’un es-Seyyide Zey-
neb raŠýyallåhü £anhâ ümmü’l-müßmi-
nîn’i (Beyrut 1977) ve Muhammed Sâlim
Ciknî’nin et-ªa¼š¢š fî ša²iyyeti zevâ-
ci’n-nebî ½allallåhü £aleyhi ve sellem
bi-Zeyneb binti Ca¼þ raŠýyallåhü an-
hâ fî Šavßi’l-Kitâb ve’s-Sünne adlý eseri
(Beyrut 1989) zikredilebilir.
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Zeyneb bint Ebî Seleme Abdillâh
b. Abdilesed

el-Kureþiyye el-Mahzûmiyye
(ö. 73/693)

Hz. Peygamber’in hanýmlarýndan
Ümmü Seleme’nin kýzý.

˜ ™

Babasý Ebû Seleme el-Mahzûmî, Resû-
lullah’ýn sütkardeþi ve halasý Berre bint
Abdülmuttalib’in oðludur. Annesi Ümmü
Seleme, Ebû Seleme’nin Uhud Gazvesi’n-
de aldýðý yaranýn etkisiyle bir süre sonra
vefat etmesi üzerine 4 (626) yýlýnda Re-
sûl-i Ekrem’le evlenmiþti. Ebû Seleme ve
Ümmü Seleme, Habeþistan’a ve Medine’-
ye hicret eden sahâbîlerden olup Zeyneb,
Habeþistan’da dünyaya geldi. Bazý rivayet-
lerde onun Ebû Seleme’nin vefatýnýn ar-
dýndan Medine’de doðduðu, Ümmü Sele-
me’nin Resûlullah ile evlendiði sýrada Zey-
neb’in henüz sütten kesilmemiþ olduðu
zikredilmekle birlikte (Ýbn Hacer el-Aska-
lânî, el-Ý½âbe, VIII, 159; Teh×ibü’t-Teh×îb, VI,
596) Ümmü Seleme’nin bu dönemde em-
zirdiði çocuk Zeyneb’in kardeþlerinden Se-
leme, Ömer veya Dürre’den biri olmalýdýr.

Katâde b. Diâme ile Vâkýdî’ye göre bo-
þanma 5 (627) yýlýnda, Ma‘mer b. Müsen-
nâ’ya göre ise 3 (625) yýlýnda gerçekleþ-
miþti. Doðru olan muhtemelen ikinci riva-
yettir. Çünkü Ýbn Sa‘d’a göre Zeyneb 20
(641) yýlýnda vefat ettiðinde elli üç, Hz.
Peygamber’le nikâhlandýðýnda otuz beþ ya-
þýndaydý. Hz. Peygamber’in Zeyneb’le ev-
lenmesi konusunda yaygýnlýk kazanmýþ ba-
zý rivayetler vardýr. Bunlardan birine göre
Resûl-i Ekrem, Zeyd ile görüþmek üzere
onun evine gitmiþti. Rivayetlerin çoðuna
göre o sýrada Zeyd evde yoktu. Ýbn Habîb’e
göre ise Zeyd evdeydi ve abdest almak-
taydý (el-Mu¼abber, s. 85). Bu sebeple Re-
sûlullah birkaç dakika bekledi. Bu esnada
kapýnýn üzerinde asýlý yün perde rüzgâr-
dan açýlýnca Resûlullah Zeyneb’i gördü. O
da Peygamber’in dýþarýda beklemesinden
dolayý telâþa kapýlarak aceleyle ve özensiz
bir þekilde kapýya geldi. Zeyneb, Resûl-i
Ekrem’i içeriye davet ettiyse de o girme-
di ve, “Kalpler üzerinde dilediði gibi tasar-
rufta bulunan Allah noksan sýfatlardan
münezzehtir” diyerek dönüp gitti (Müt-
taký el-Hindî, X, 364). Resûlullah bu sö-
züyle kalplerin acayip halleri bulunduðu-
nu, bunu da Cenâb-ý Hakk’ýn yarattýðýný
anlatýyordu. Zira Zeyd b. Hârise, siyah ten-
li bir Habeþî olan Ümmü Eymen’e muhab-
betle baðlandýðý halde Zeyneb gibi güzel
bir kadýnla ünsiyet edememiþti.

Zeyd eve gelince Zeyneb olanlarý anlattý
ve Resûl-i Ekrem’in sözünü nakletti. Bu-
nun üzerine Zeyd, muhtemelen Zeyneb’-
den ayrýlma vaktinin geldiðini düþünerek
Hz. Peygamber’in yanýna gitti ve Zeyneb’i
boþama konusunda ýsrarlý olduðunu bildir-
di. Resûl-i Ekrem onu, “Böyle yapma, Al-
lah’tan kork” diye birkaç defa uyardýysa da
Zeyd eþini boþadý ve birkaç gün sonra bo-
þama kararýný Hz. Peygamber’e bildirdi.
Neticede Hz. Peygamber, Zeyneb’le evlen-
meye karar verdi ve bunu haber vermek
üzere Zeyd’i Zeyneb’in evine gönderdi. Ni-
kâh haberini Zeyneb’e Ümmü Râfi‘in ilet-
tiði de söylenmektedir. Resûl-i Ekrem Zey-
neb’le evlenince müþrikler ve münafýklar
bu evlilikle ilgili dedikodular yaymýþlarsa
da yukarýda zikredilen âyetle bu evlilik tez-
kiye edilip onaylandý; ayrýca evlâtlýðýn bo-
þadýðý kadýnla evlenilemeyeceðine dair Câ-
hiliye âdeti de ortadan kaldýrýlmýþ oldu.
Zeyneb, “Benim nikâhýmý gökte Allah kýy-
dý” diyerek Resûl-i Ekrem’in diðer eþleri-
ne karþý övünürdü (Buhârî, “Tevhîd”, 22).
Zeyneb’e 400 dirhem mehir tayin edildi.
Örtünme âyeti de (el-Ahzâb 33/53) onun


