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Zeyneb bint el-Hâris
b. Selâm el-Yehûdiyye
(ö. 7/628’den sonra)

Hayber Gazvesi’nin ardýndan
Resûl-i Ekrem’i

zehirlemeye kalkýþan
yahudi kadýn.

˜ ™

Hayber Gazvesi’nde (7/628) öldürülen
Merhab’ýn yeðenidir. Babasý Hâris, amcasý
ve Benî Nadîr’e mensup olan kocasý Sel-
lâm b. Miþkem de bu gazvede öldürülen-
ler arasýndaydý. Hayber’in fethedilmesi üze-
rine yahudiler Hz. Peygamber’i zehirleme-
ye karar vermiþlerdi (Vâkýdî, II, 677). Bu
karar doðrultusunda Zeyneb, Resûl-i Ek-
rem’in yanýna kýzartýlýp üzerine zehir sü-
rülmüþ bir koyun götürdü; koyunun kol ve
kürek kemikleri etlerine daha fazla zehir
sürdü. Resûlullah, Hayber’de akþam na-
mazýndan sonra ashabýyla birlikte yeme-
ðe oturdu ve yemekte kol bölgesinden bir
parça eti aðzýna aldý; ancak zehirli oldu-
ðunu anlayarak lokmayý yutmadan çýkar-
dý ve çevresindekilere de etten yememe-
lerini söyledi. Ashaptan Biþr b. Berâ el-En-
sârî bu sýrada aðzýna aldýðý lokmayý çið-
neyip yutmuþ olduðundan zehirlenip he-
men orada öldü. Biþr’in bir yýl sonra öldü-
ðüne dair rivayetler de vardýr. Bu yemek
esnasýnda birden çok sahâbînin zehirlene-

rek öldüðü de nakledilir. Hz. Peygamber
tarafýndan sorguya çekilen Zeyneb baba-
sý, kardeþi, amcasý ve kocasýnýn bu savaþ-
ta öldürüldüðünden kendisini öldürmek is-
tediðini, eðer peygamberse zaten suikas-
týn kendisine vahiyle haber verileceðini,
eðer sadece bir melikse bu durumda in-
sanlarýn ondan kurtulmuþ olacaðýný düþün-
düðünü anlattý. Resûl-i Ekrem’in Zeyneb’i
affedip serbest býraktýðý, onun da Müslü-
manlýðý kabul ettiði rivayet edilir. Biþr b.
Berâ’nýn ölümünden dolayý onun kýsasen
öldürüldüðü de söylenir. Resûlullah, Hay-
ber’in fethinden sonraki üç yýl boyunca za-
man zaman bu zehrin etkisini vücudunda
hissettiðini ifade etmiþ, özellikle vefatýn-
dan önceki hastalýðý sýrasýnda Hayber’de
aðzýna aldýðý zehirli lokmanýn tesiriyle þah
damarýnda þiddetli bir aðrý duyduðunu söy-
lemiþ, hatta onun bu zehir yüzünden þehit
olarak öldüðü de ileri sürülmüþtür.
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ZEYNEB HATUN

(ö. 879/1474)

Divan þiirinin
ilk kadýn þairlerinden.
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Kaynaklarýn çoðuna göre Amasyalý’dýr.
Pervâne Bey ile Latîfî, Kastamonulu mâri-
fet 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 uðraþ-
masý Zeyneb Hatun’un iyi bir eðitim alma-
sýný saðladý. Nitekim kaynaklarda da Zey-
neb Hatun’un iyi yetiþtirildiði, Arapça ve
Farsça öðrendiði, Farsça’yý þiir yazacak de-
recede bildiði zikredilir. Ayný zamanda mû-
sikiyle de ilgilendi, þarkýlar yazýp besteler
yaptý. Âþýk Çelebi, onun II. Bayezid dev-

güç denemesi amacýyla yaptýklarý müca-
delelerinin anlatýldýðý bir konuyu ele alýr.
Hikâyede iyi-kötü mücadelesi ve sonunda
iyinin kazandýðý bir tema iþlenir. Romanda
fazlasýyla macera, suikast ve tehlike öðe-
lerinin yer almasýnda Selîm el-Bustânî’-
nin üslûbunun etkisi görülür. Eserin dili
serbest ve secili nesir karmasý þeklinde-
dir. 2. Kûruþ (Cyrus) melikü’l-Fürs (Ka-
hire 1905). Bu romanda tarihî bir aþk ma-
cerasý konu edinilmiþ, ciddiyetle þaka öðe-
leri birleþtirilmiþ, Ateþperestliðin çirkinli-
ði, tevhidin güzelliði mükemmel bir þekil-
de tasvir edilmiþtir. Bu romanýn anlatýmýn-
da da yazar Selîm el-Bustânî’nin etkisi al-
týnda kalmýþtýr. 3. el-Hevâß ve’l-vefâß (Ka-
hire 1893). Bu eseriyle modern Arap ede-
biyatýnda ilk defa piyes kaleme alan kadýn
yazar olma özelliði taþýyan Zeyneb Fevvâz,
kahramanlarýný konuþturmak yerine onla-
ra þiir okuttuðundan donuk ve durgun bir
anlatým ortaya çýkmýþ, bu sebeple de ba-
þarýlý bulunmamýþtýr. 4. ed-Dürrü’l-men-
¦ûr fî ¹abašåti rabbâti’l-Åudûr (Bulak
1312/1894; nþr. M. Emîn Dannâvî, I-II, Bey-
rut 1420/1999). Yazar en çok tanýnan ve
alanýndaki ilk çalýþmalardan olan bu ese-
rinde baþta hâmisi Fâtýma el-Es‘ad olmak
üzere Doðu ve Batý dünyasýndan 453 ün-
lü kadýnýn biyografisini alfabetik sýraya gö-
re ele almýþtýr. 5. er-Resâßilü’z-Zeyne-
biyye (Kahire 1897, 1910; nþr. Ahmed Mu-
hammed 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 verdi-
ði cevaplarý yer alýr. Zeyneb Fevvâz’ýn bun-
larýn dýþýnda Medârikü’l-kemâl fî terâ-
cimi’r-ricâl, el-Cevherü’n-na²îd fî meßâ-
¦iri’l-Melik (£Abd) el-¥amîd adlý eser-
leri de kaydedilmektedir. Yazarýn evlilik ve
doðum kutlamalarý, gazel ve övgü gibi te-
malarda söylediði, ancak fazla önem ta-
þýmadýðý belirtilen þiirleri bir divanda top-
lanmamýþtýr. Hilmî en-Nemnem er-Râßi-
detü’l-mechûle: Zeyneb Fevvâz 1860-
1914 (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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