ZEYNEB FEVVÂZ

Ümmü Seleme, Hz. Peygamber’le evlenince 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. Peygamber’in tavsiyesiyle Zeyneb olarak deðiþtirildi (Buhârî, “Edeb”, 108; Müslim, “Âdâb”,
18). Zeyneb’in Resûl-i Ekrem yanýnda geçen çocukluk günlerine dair hâtýralarýndan
birine göre, Zeyneb annesinin de teþvikiyle Resûl-i Ekrem guslederken yanýna girmiþ, o da eliyle Zeyneb’in yüzüne su serpmiþtir. Bundan dolayý Zeyneb’in yüzünün
daha da güzelleþtiði rivayet edilir (Taberânî, XXIV, 280-282).
Zeyneb teyzesi Kureybe’nin oðlu Abdullah b. Zem‘a ile evlendi; bu evlilikten oðullarý Ebû Ubeyde ve Yezîd ile kýzlarý Ümmü
Külsûm ve Kureybe dünyaya geldi. Ebû
Ubeyde ve Yezîd, Harre Vak‘asý’nda öldürüldü. Her iki oðlunu da bu acý olayda kaybeden Zeyneb onlarýn cansýz bedenlerine bakarak þöyle demiþtir: “Allah’tan geldik, Allah’a döneceðiz. Muhakkak ki yaþadýðým 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 namazýndan sonra Baký‘ Mezarlýðý’na defnedildi.
Zeyneb’in naklettiði bir rivayete göre
Resûlullah, Ümmü Seleme’nin yanýnda olduðu 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 onlarý temizle!” diye dua etmiþ, Ümmü Seleme kendisine ve kýzýna bu duada yer verilmediði 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 rivayetlerinde Ümmü Seleme’nin kýzýndan söz edilmemektedir (Müsned, VI, 292; Tirmizî, “Tefsîr [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

Habîbe bint Ubeydullah b. Cahþ gibi pek
çok kadýn sahâbîden rivayette bulunmuþtur. Kendisinden hadis rivayet edenler arasýnda oðlu Ebû Ubeyde ile Urve b. Zübeyr,
Ebû Seleme b. Abdurrahman, Ali Zeynelâbidîn ve Amr b. Þuayb gibi þahsiyetler bulunmakta, ondan nakledilen hadisler Kütüb-i Sitte’nin tamamýnda yer almaktadýr.
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Zeyneb bint Alî b. Hüseyn
b. Ubeydillâh Fevvâz el-Âmiliyye
(1860-1914)
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Lübnanlý edip,
þair ve araþtýrmacý.
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Lübnan’ýn güneyindeki Cebeliâmil’in köylerinden Tebnîn’de dünyaya geldi. Bazý kaynaklarda doðum tarihi 1846 olarak kaydedilir. Genç bir kýz iken, XIX. yüzyýlýn ikinci 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 elEs‘ad tarafýndan farkedildi. Fâtýma onun
eðitimini üstlendi, kendisine okuma yazma
öðretti; Zeyneb onun tavsiyesiyle Kur’ân-ý
Kerîm’i ezberledi. Hatip, yazar ve þair olma ümidiyle Arap dilinin inceliklerini öðrenmeye çalýþtý. Fâtýma el-Es‘ad’ýn kardeþi Halîl el-Es‘ad’ýn sarayýndaki bir kiþiyle
tanýþýp evlendiyse de mizaç uyuþmazlýðý
yüzünden ondan ayrýldý. Beyrut’a giderek
Mýsýrlý Yûsuf Hamdî Yeðen ailesinin hizmetine girdi. Bu aileyle birlikte Ýskenderiye’ye göç etti ve orada Yeðen ailesinin
dostu ve en-Nîl gazetesinin sahibi olan
Türk asýllý Hasan Hüsnü Paþa et-Tuveyrânî’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 geliþtirince en-Nîl, Lisânü’l-¼âl, el-Müßeyyed, el-Livâß, el-Ahâlî, el-Ýtti¼âdü’l-Mý½rî gazeteleriyle Hind Nevfel’in el-Fetât,
Aleksandra el-Hûrî Afrînovah’ýn Enîsü’lcelîs adlý dergilerinde toplumsal konulara ve kadýnlarla ilgili sorunlara dair eþine
az rastlanýr bir cesaretle yazýlar yazmaya
baþladý. Zeyneb Fevvâz’ýn kadýn haklarýný
ve kadýn-erkek eþitliðini þiddetle savunduðu bu yazýlarý muhtemelen Mýsýr basýnýnda kadýnla ilgili yazýlmýþ ilk yazýlardýr. Bu
yazýlarýnda özellikle kadýnýn eðitimi üzerinde ýsrarla durdu ve onun çocuklarýný yetiþtirirken yapacaðý hatalarý daha sonra
hiçbir öðretmenin düzeltemeyeceðini vurguladý. Bununla birlikte diðer bazý yazarlardan farklý olarak kadýnlarýn dinî ölçülere ve örtünme hükmüne uymalarý gerektiðini dile getirdi. Zeyneb’in dinî, kültürel
ve sosyal içerikli araþtýrma ve yazýlarý daha sonra er-Resâ’ilü’z-Zeynebiyye adýyla neþredildi. Olumlu ve olumsuz deðerlendirmeler bir yana Zeyneb Fevvâz’ýn çalýþmalarý modern Arap edebiyatýnýn doðmasýnda ve geliþmesinde önemli rol oynamýþtýr. Onun, eserlerinde kadîm Arap kültür mirasýný özümsemesi, bu kültürün konularýndan ve tarzlarýndan ilham almasýnýn yaný sýra bu mirasla Batý’dan gelen yeni edebiyatý harmanlamayý baþardýðý söylenebilir.
Zeyneb Fevvâz’ýn üslûbuna hayran olan
Suriyeli Edîb Nazmî kendisiyle mektuplaþtý, Zeyneb Suriye’ye gidince onunla evlendi. Eþinin resmî görevi sebebiyle Havran’a
baðlý Þeyh Sa‘d köyüne taþýndý, ancak buradaki hayattan memnun kalmadý ve eþinden kendisini Dýmaþk’a götürmesini istedi. Edîb Nazmî’nin Dýmaþk’taki evinde düzenlenen haftalýk edebiyat meclislerine Hasan ed-Dûmânî, M. Abdülmecîd ed-Dûmânî, Ebü’s-Suûd Murâd, Abdülkadir Bedrân,
Selîm Unhûrî, Reþîd el-Huþeymî, Seyyid esSeletacî, Hüseyin Hüsnî, Ömer Nühûlî, Sâlih Vehbî el-Baðdâdî ve Es‘ad el-Hýmsî gibi
zamanýn edipleri katýlýr, nazým ve taþtîr
þeklinde þiir atýþmalarý yapýlýr, edebiyat sorunlarý üzerine tartýþýrlardý. Ancak Zeyneb,
Dýmaþk’ta üç kumayla birlikte yaþadýðý bu
hayattan býkýp kendisiyle üç yýl evli kaldýðý eþinden boþandý ve 19 Ocak 1914 tarihinde vefatýna kadar yaþayacaðý Ýskenderiye’ye gitti.
Eserleri. 1. ¥üsnü’l-£avâšýb ev øåde
ez-Zâhire (Kahire 1899). Yazar bu ilk romanýnda, Güney Lübnan’daki yöneticilerin
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güç denemesi amacýyla yaptýklarý mücadelelerinin anlatýldýðý bir konuyu ele alýr.
Hikâyede iyi-kötü mücadelesi ve sonunda
iyinin kazandýðý bir tema iþlenir. Romanda
fazlasýyla macera, suikast ve tehlike öðelerinin yer almasýnda Selîm el-Bustânî’nin üslûbunun etkisi görülür. Eserin dili
serbest ve secili nesir karmasý þeklindedir. 2. Kûruþ (Cyrus) melikü’l-Fürs (Kahire 1905). Bu romanda tarihî bir aþk macerasý konu edinilmiþ, ciddiyetle þaka öðeleri birleþtirilmiþ, Ateþperestliðin çirkinliði, tevhidin güzelliði mükemmel bir þekilde tasvir edilmiþtir. Bu romanýn anlatýmýnda da yazar Selîm el-Bustânî’nin etkisi altýnda kalmýþtýr. 3. el-Hevâß ve’l-vefâß (Kahire 1893). Bu eseriyle modern Arap edebiyatýnda ilk defa piyes kaleme alan kadýn
yazar olma özelliði taþýyan Zeyneb Fevvâz,
kahramanlarýný konuþturmak yerine onlara þiir okuttuðundan donuk ve durgun bir
anlatým ortaya çýkmýþ, bu sebeple de baþarýlý bulunmamýþtýr. 4. ed-Dürrü’l-men¦ûr fî ¹abašåti rabbâti’l-Åudûr (Bulak
1312/1894; nþr. M. Emîn Dannâvî, I-II, Beyrut 1420/1999). Yazar en çok tanýnan ve
alanýndaki ilk çalýþmalardan olan bu eserinde baþta hâmisi Fâtýma el-Es‘ad olmak
üzere Doðu ve Batý dünyasýndan 453 ünlü kadýnýn biyografisini alfabetik sýraya göre ele almýþtýr. 5. er-Resâßilü’z-Zeynebiyye (Kahire 1897, 1910; nþr. Ahmed Muhammed Sâlim, Kahire 2007). Müellifin asýl
dikkat çeken eseri olup 1892-1899 yýllarý
arasýnda yazdýðý makalelerinden oluþur ve
eserde kadýn haklarý, kadýnýn toplumdaki
yeri konularý ile Þeyh Ahmed Ârif ez-Zeyn,
Henâ Kesbânî Kûrânî gibi yazarlara verdiði cevaplarý yer alýr. Zeyneb Fevvâz’ýn bunlarýn dýþýnda Medârikü’l-kemâl fî terâcimi’r-ricâl, el-Cevherü’n-na²îd fî meßâ¦iri’l-Melik ( £Abd) el-¥amîd adlý eserleri de kaydedilmektedir. Yazarýn evlilik ve
doðum kutlamalarý, gazel ve övgü gibi temalarda söylediði, ancak fazla önem taþýmadýðý belirtilen þiirleri bir divanda toplanmamýþtýr. Hilmî en-Nemnem er-Râßidetü’l-mechûle: Zeyneb Fevvâz 18601914 (Kahire 1998) ve Zeyneb Nübüvveh
Bahbûh, Zeyneb Fevvâz: Râßide min
a£lâmi’n-nehŠati’l-£Arabiyyeti’l-¼adî¦e (Dýmaþk 2000) adýyla birer eser kaleme
almýþlardýr.
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Zeyneb bint el-Hâris
b. Selâm el-Yehûdiyye
(ö. 7/628’den sonra)
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Hayber Gazvesi’nin ardýndan
Resûl-i Ekrem’i
zehirlemeye kalkýþan
yahudi kadýn.
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Hayber Gazvesi’nde (7/628) öldürülen
Merhab’ýn yeðenidir. Babasý Hâris, amcasý
ve Benî Nadîr’e mensup olan kocasý Sellâm b. Miþkem de bu gazvede öldürülenler arasýndaydý. Hayber’in fethedilmesi üzerine yahudiler Hz. Peygamber’i zehirlemeye karar vermiþlerdi (Vâkýdî, II, 677). Bu
karar doðrultusunda Zeyneb, Resûl-i Ekrem’in yanýna kýzartýlýp üzerine zehir sürülmüþ bir koyun götürdü; koyunun kol ve
kürek kemikleri etlerine daha fazla zehir
sürdü. Resûlullah, Hayber’de akþam namazýndan sonra ashabýyla birlikte yemeðe oturdu ve yemekte kol bölgesinden bir
parça eti aðzýna aldý; ancak zehirli olduðunu anlayarak lokmayý yutmadan çýkardý ve çevresindekilere de etten yememelerini söyledi. Ashaptan Biþr b. Berâ el-Ensârî bu sýrada aðzýna aldýðý lokmayý çiðneyip yutmuþ olduðundan zehirlenip hemen orada öldü. Biþr’in bir yýl sonra öldüðüne dair rivayetler de vardýr. Bu yemek
esnasýnda birden çok sahâbînin zehirlene-

rek öldüðü de nakledilir. Hz. Peygamber
tarafýndan sorguya çekilen Zeyneb babasý, kardeþi, amcasý ve kocasýnýn bu savaþta öldürüldüðünden kendisini öldürmek istediðini, eðer peygamberse zaten suikastýn kendisine vahiyle haber verileceðini,
eðer sadece bir melikse bu durumda insanlarýn ondan kurtulmuþ olacaðýný düþündüðünü anlattý. Resûl-i Ekrem’in Zeyneb’i
affedip serbest býraktýðý, onun da Müslümanlýðý kabul ettiði rivayet edilir. Biþr b.
Berâ’nýn ölümünden dolayý onun kýsasen
öldürüldüðü de söylenir. Resûlullah, Hayber’in fethinden sonraki üç yýl boyunca zaman zaman bu zehrin etkisini vücudunda
hissettiðini ifade etmiþ, özellikle vefatýndan önceki hastalýðý sýrasýnda Hayber’de
aðzýna aldýðý zehirli lokmanýn tesiriyle þah
damarýnda þiddetli bir aðrý duyduðunu söylemiþ, hatta onun bu zehir yüzünden þehit
olarak öldüðü de ileri sürülmüþtür.
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ZEYNEB HATUN
(ö. 879/1474)
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Divan þiirinin
ilk kadýn þairlerinden.
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Kaynaklarýn çoðuna göre Amasyalý’dýr.
Pervâne Bey ile Latîfî, Kastamonulu mârifet sahibi bir zatýn kýzý olduðunu bildirir
(Tezkiretü’þ-þu’arâ, s. 288). Babasý kadý
Mehmed Çelebi’dir; Hüseyin Hüsâmeddin
bu ismi kadý Belâî Çelebi olarak zikreder.
Babasýnýn hem ilim hem sanatla uðraþmasý Zeyneb Hatun’un iyi bir eðitim almasýný saðladý. Nitekim kaynaklarda da Zeyneb Hatun’un iyi yetiþtirildiði, Arapça ve
Farsça öðrendiði, Farsça’yý þiir yazacak derecede bildiði zikredilir. Ayný zamanda mûsikiyle de ilgilendi, þarkýlar yazýp besteler
yaptý. Âþýk Çelebi, onun II. Bayezid dev-

