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ZEYNEB bint CAHÞ

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
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Habîbe bint Ubeydullah b. Cahþ gibi pek
çok kadýn sahâbîden rivayette bulunmuþ-
tur. Kendisinden hadis rivayet edenler ara-
sýnda oðlu Ebû Ubeyde ile Urve b. Zübeyr,
Ebû Seleme b. Abdurrahman, Ali Zeynelâ-
bidîn ve Amr b. Þuayb gibi þahsiyetler bu-
lunmakta, ondan nakledilen hadisler Kü-
tüb-i Sitte’nin tamamýnda yer almakta-
dýr.
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Zeyneb bint Alî b. Hüseyn
b. Ubeydillâh Fevvâz el-Âmiliyye

(1860-1914)

Lübnanlý edip,
þair ve araþtýrmacý.

˜ ™

Lübnan’ýn güneyindeki Cebeliâmil’in köy-
lerinden Tebnîn’de dünyaya geldi. Bazý kay-
naklarda doðum tarihi 1846 olarak kay-
dedilir. Genç bir kýz iken, XIX. yüzyýlýn ikin-
ci yarýsý boyunca Güney Lübnan’ý kontrol
altýnda tutan Ali Bey el-Es‘ad es-Sagýr’in
sarayýnda hizmetçilik yaptý. Yeteneði ve
üstün zekâsý Ali Bey’in þair eþi Fâtýma el-
Es‘ad tarafýndan farkedildi. Fâtýma onun
eðitimini üstlendi, kendisine okuma yazma
öðretti; Zeyneb onun tavsiyesiyle Kur’ân-ý
Kerîm’i ezberledi. Hatip, yazar ve þair ol-
ma ümidiyle Arap dilinin inceliklerini öð-
renmeye çalýþtý. Fâtýma el-Es‘ad’ýn karde-
þi Halîl el-Es‘ad’ýn sarayýndaki bir kiþiyle
tanýþýp evlendiyse de mizaç uyuþmazlýðý
yüzünden ondan ayrýldý. Beyrut’a giderek
Mýsýrlý Yûsuf Hamdî Yeðen ailesinin hiz-
metine girdi. Bu aileyle birlikte Ýskende-
riye’ye göç etti ve orada Yeðen ailesinin
dostu ve en-Nîl gazetesinin sahibi olan
Türk asýllý Hasan Hüsnü Paþa et-Tuveyrâ-
nî’nin dikkatini çekti. Zeyneb ondan sarf,
beyân ve aruz, Þeyh Muhyiddin en-Nebhâ-

nî’den nahiv ve inþâ dersleri aldý. Okuma
ve incelemelerini sürdürüp yeteneðini ge-
liþtirince en-Nîl, Lisânü’l-¼âl, el-Müßey-
yed, el-Livâß, el-Ahâlî, el-Ýtti¼âdü’l-Mý½-
rî gazeteleriyle Hind Nevfel’in el-Fetât,
Aleksandra el-Hûrî Afrînovah’ýn Enîsü’l-
celîs adlý dergilerinde toplumsal konula-
ra ve kadýnlarla ilgili sorunlara dair eþine
az rastlanýr bir cesaretle yazýlar yazmaya
baþladý. Zeyneb Fevvâz’ýn kadýn haklarýný
ve kadýn-erkek eþitliðini þiddetle savundu-
ðu bu yazýlarý muhtemelen Mýsýr basýnýn-
da kadýnla ilgili yazýlmýþ ilk yazýlardýr. Bu
yazýlarýnda özellikle kadýnýn eðitimi üze-
rinde ýsrarla durdu ve onun çocuklarýný ye-
tiþtirirken yapacaðý hatalarý daha sonra
hiçbir öðretmenin düzeltemeyeceðini vur-
guladý. Bununla birlikte diðer bazý yazar-
lardan farklý olarak kadýnlarýn dinî ölçüle-
re ve örtünme hükmüne uymalarý gerek-
tiðini dile getirdi. Zeyneb’in dinî, kültürel
ve sosyal içerikli araþtýrma ve yazýlarý da-
ha sonra er-Resâ’ilü’z-Zeynebiyye adýy-
la neþredildi. Olumlu ve olumsuz deðer-
lendirmeler bir yana Zeyneb Fevvâz’ýn ça-
lýþmalarý modern Arap edebiyatýnýn doð-
masýnda ve geliþmesinde önemli rol oyna-
mýþtýr. Onun, eserlerinde kadîm Arap kül-
tür mirasýný özümsemesi, bu kültürün ko-
nularýndan ve tarzlarýndan ilham almasý-
nýn yaný sýra bu mirasla Batý’dan gelen ye-
ni edebiyatý harmanlamayý baþardýðý söy-
lenebilir.

Zeyneb Fevvâz’ýn üslûbuna hayran olan
Suriyeli Edîb Nazmî kendisiyle mektuplaþ-
tý, Zeyneb Suriye’ye gidince onunla evlen-
di. Eþinin resmî görevi sebebiyle Havran’a
baðlý Þeyh Sa‘d köyüne taþýndý, ancak bu-
radaki hayattan memnun kalmadý ve eþin-
den kendisini Dýmaþk’a götürmesini iste-
di. Edîb Nazmî’nin Dýmaþk’taki evinde dü-
zenlenen haftalýk edebiyat meclislerine Ha-
san ed-Dûmânî, M. Abdülmecîd ed-Dûmâ-
nî, Ebü’s-Suûd Murâd, Abdülkadir Bedrân,
Selîm Unhûrî, Reþîd el-Huþeymî, Seyyid es-
Seletacî, Hüseyin Hüsnî, Ömer Nühûlî, Sâ-
lih Vehbî el-Baðdâdî ve Es‘ad el-Hýmsî gibi
zamanýn edipleri katýlýr, nazým ve taþtîr
þeklinde þiir atýþmalarý yapýlýr, edebiyat so-
runlarý üzerine tartýþýrlardý. Ancak Zeyneb,
Dýmaþk’ta üç kumayla birlikte yaþadýðý bu
hayattan býkýp kendisiyle üç yýl evli kaldý-
ðý eþinden boþandý ve 19 Ocak 1914 tari-
hinde vefatýna kadar yaþayacaðý Ýskende-
riye’ye gitti.

Eserleri. 1. ¥üsnü’l-£avâšýb ev øåde
ez-Zâhire (Kahire 1899). Yazar bu ilk ro-
manýnda, Güney Lübnan’daki yöneticilerin

Ümmü Seleme, Hz. Peygamber’le evlenin-
ce aralarýnda Zeyneb’in de bulunduðu bu
çocuklar onun yanýnda yetiþti. Bu sebeple
Zeyneb, “rebîbetü Resûlillâh” (Resûlullah’ýn
üvey kýzý) diye anýldý; daha önce kendisine
Berre adý verilmiþken bu isim Hz. Peygam-
ber’in tavsiyesiyle Zeyneb olarak deðiþti-
rildi (Buhârî, “Edeb”, 108; Müslim, “Âdâb”,
18). Zeyneb’in Resûl-i Ekrem yanýnda ge-
çen çocukluk günlerine dair hâtýralarýndan
birine göre, Zeyneb annesinin de teþvikiy-
le Resûl-i Ekrem guslederken yanýna gir-
miþ, o da eliyle Zeyneb’in yüzüne su serp-
miþtir. Bundan dolayý Zeyneb’in yüzünün
daha da güzelleþtiði rivayet edilir (Taberâ-
nî, XXIV, 280-282).

Zeyneb teyzesi Kureybe’nin oðlu Abdul-
lah b. Zem‘a ile evlendi; bu evlilikten oðul-
larý Ebû Ubeyde ve Yezîd ile kýzlarý Ümmü
Külsûm ve Kureybe dünyaya geldi. Ebû
Ubeyde ve Yezîd, Harre Vak‘asý’nda öldü-
rüldü. Her iki oðlunu da bu acý olayda kay-
beden Zeyneb onlarýn cansýz bedenleri-
ne bakarak þöyle demiþtir: “Allah’tan gel-
dik, Allah’a döneceðiz. Muhakkak ki yaþa-
dýðým musibet çok büyüktür. Bu oðlum
evinde oturduðu ve savaþmadýðý halde
mazlum olarak öldürüldü, onun cennete
gireceðini ümit ederim. Þu oðlum ise eline
kýlýcý aldý ve can verinceye kadar savaþtý.
Onun durumu ne olur, bilmiyorum. Onun
baþýna gelen benim için diðerininkinden
çok daha büyük bir musibettir.” Zeyneb
73 (693) yýlýnda Medine’de vefat etti ve
Abdullah b. Ömer’in de katýldýðý cenaze na-
mazýndan sonra Baký‘ Mezarlýðý’na defne-
dildi.

Zeyneb’in naklettiði bir rivayete göre
Resûlullah, Ümmü Seleme’nin yanýnda ol-
duðu bir gün Ahzâb sûresinin 33. âyeti
nâzil olunca Hz. Fâtýma’yý, Ali’yi, Hasan ve
Hüseyin’i yanýna alarak bir örtü ile örtüp,
“Allahým! Bunlar benim Ehl-i beytim’dir,
sen onlardan her türlü kirliliði gider ve on-
larý temizle!” diye dua etmiþ, Ümmü Sele-
me kendisine ve kýzýna bu duada yer ve-
rilmediði için aðlamaya baþlamýþ, bunun
üzerine Resûl-i Ekrem, “Sen ve kýzýn da
Ehl-i beyt’tensiniz” demiþtir (a.g.e., XXIV,
282). Ancak bu hadisin baþka rivayetlerin-
de Ümmü Seleme’nin kýzýndan söz edilme-
mektedir (Müsned, VI, 292; Tirmizî, “Tef-
sîr [el-Ahzâb]”, 33).

Adý dönemin fakih hanýmlarý arasýnda
zikredilen Zeyneb bint Ebû Seleme Hz.
Âiþe, Ümmü Seleme, Ümmü Habîbe ve
Zeyneb bint Cahþ’tan, ayrýca Hamne bint
Cahþ ve Resûlullah’ýn diðer bir üvey kýzý
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