
360

ZEYNEB FEVVÂZ

Awakening in Egypt: Culture, Society and the
Press, New Haven 1904, s. 21, 54; Edhem el-Cün-
dî, A£lâmü’l-edeb ve’l-fen, Dýmaþk 1958, II, 528-
529; Yûsuf Es‘ad Dâgýr, Me½âdirü’d-dirâseti’l-ede-
biyye, Beyrut 1983, II, 616-617; Âdil Ebû Amþe,
Æa²âya’l-merße fi’þ-þi£ri’l-£Arabiyyi’l-¼adî¦ fî Mý½r
min 1798-1945, Beyrut-Amman 1407/1987, s.
108-109; Joseph T. Zeidan, Arab Women Nove-
lists: The Formative Years and Beyond, Albany
1995, s. 64-67; A. Goldschmidt, Æåmûsü terâci-
mi Mý½ri’l-¼adî¦e (trc. Abdülvehhâb Bekir), Kahi-
re 2003, s. 555-556; S. Brockelmann, Wir Sind
die Halfte der Welt!: Zaynab Fawwaz (1860-
1914) und Malak Hýfni Nasif (1886-1918), zwei
Publizistinnen der frühen ägyptischen Frauen-
bewegung, Beirut-Würzburg 2004, tür.yer.; M.
Booth, “Exemplary Lives, Feminist Aspirations:
Zaynab Fawwaz and the Arabic Biographical Tra-
dition”, JAL, XXVI/1-2 (1995), s. 120-146; a.mlf.,
“Biography and Feminist Rhetoric in Early Twen-
tieth-Century Egypt: Mayy Ziyada’s Studies of
Three Women’s Lives”, Journal of Women’s His-
tory, III/1, Bloomington 1991, s. 38-64; Ömer Ýs-
hakoðlu, “19. Yüzyýl Arap Nahda Hareketinde
Kadýn Yazarlarýn Rolü ve Zeynep Fevvâz”, ÞM,
XXI/2 (2012), s. 43-51; Îsâ Fettûh, “Fevvâz (Zey-
neb)”, el-Mevsû£atü’l-£Arabiyye, Dýmaþk 2006,
XIV, 749-750.

ÿÞükran Fazlýoðlu

– —
ZEYNEB bint HÂRÝS

����	���	א��� � ) )

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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ÿGülgün Uyar
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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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Zeyneb bint Huzeyme
b. el-Hâris el-Hilâliyye

(ö. 4/625)

Hz. Peygamber’in
Ümmü’l-mesâkîn lakaplý hanýmý.˜ ™

Hem Câhiliye devrinde hem Ýslâm dö-
neminde cömertliði, muhtaçlara düþkün-
lüðü ve yardým severliði ile tanýndýðýndan
“Ümmü’l-mesâkîn” (muhtaçlarýn annesi, hâ-
misi) lakabýyla anýlmýþtýr. Benî Âmir b. Sa‘-
saa kabilesinin Hilâl koluna mensuptur.
Annesi Hind (Havle) bint Avf’týr. Hind’in do-
kuz kýzýnýn hepsi müslüman olduðundan
Resûlullah kendilerine “mümin kýz kardeþ-
ler” demiþtir. Kardeþleri arasýnda, yine Pey-
gamber’in zevcelerinden biri olan Meymû-
ne’nin yaný sýra Abbas b. Abdülmuttalib’in
hanýmý Ümmü’l-Fazl Lübâbe, Hâlid b. Ve-
lîd’in annesi Lübâbe es-Suðrâ, Hz. Ham-
za’nýn karýsý Selmâ (Sülmâ) bint Umeys ve
Ca‘fer b. Ebû Tâlib’in hanýmý Esmâ bint
Umeys gibi seçkin hanýmlar bulunmakta-
dýr.

Resûl-i Ekrem, Hz. Hafsa’dan sonra Zey-
neb bint Huzeyme ile evlendi. Zeyneb’in
bu evlilikten önce kiminle evli olduðu hu-
susunda farklý rivayetler vardýr. Bunlar-
dan birine göre Zeyneb önce amcasýnýn
oðlu Cehm b. Amr b. Hâris ve onun ar-
dýndan Tufeyl b. Hâris’le, daha sonra Tu-
feyl’in kardeþi Ubeyde b. Hâris’le evlendi.
Ýlk müslümanlardan ve muhacirlerden olan
Ubeyde, ayný zamanda Resûlullah’ýn gö-
revlendirdiði ilk seriyye kumandaný ve Ýs-
lâm’ýn ilk sancaktarý olup Bedir Gazvesi’n-

de þehid düþmüþtür. Ubeyde’nin þehâde-
tinden bir yýl sonra, Uhud Gazvesi’nden he-
men önce Ramazan 3 (Þubat-Mart 625) ta-
rihinde Hz. Peygamber 400 dirhem mehir
vererek Zeyneb ile evlendi. Diðer bir riva-
yete göre ise Zeyneb, Hz. Peygamber’le
evlenmeden önce Abdullah b. Cahþ ile ev-
liydi ve onun Uhud Gazvesi’nde þehid düþ-
mesi üzerine Resûlullah tarafýndan nikâh-
lanmýþ (Ýbnü’l-Esîr, V, 297), Hz. Peygam-
ber’in Âmir b. Sa‘saa kabilesiyle bozulan
iliþkileri düzeltme arzusu bu evlilikte önem-
li rol oynamýþtýr.

Resûl-i Ekrem’in evlilikleri içinde en ký-
sa süreli olaný Zeyneb’le olan evliliðidir.
Zeyneb bu evlilikten sekiz ay (bazý rivayet-
lere göre iki veya üç ay) sonra Rebîülâhir 4
(Eylül 625) tarihinde otuz yaþýnda vefat
etmiþ olup Resûlullah’ýn zevceleri içinde
Hatice’den sonra ilk vefat eden hanýmýdýr.
Diðerleri Resûl-i Ekrem’den sonra vefat
etmiþtir. Zeyneb, Resûlullah’ýn kýldýrdýðý
cenaze namazýnýn ardýndan Baký‘ Mezar-
lýðý’na defnedildi. Hz. Peygamber’in eþleri
arasýnda Baký‘ Mezarlýðý’na ilk defnedilen
de odur. Resûlullah’ýn Zeyneb bint Huzey-
me’nin anne bir kýz kardeþi Meymûne ile
evlenmesi, Zeyneb’in vefatýndan yaklaþýk
dört yýl sonra 7 yýlýnýn Zilkade ayýnda (Mart
629) gerçekleþmiþtir.
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Zeyneb bint Muâviye
b. Attâb es-Sekafiyye
(ö. 32/653’ten sonra)

Abdullah b. Mes‘ûd’un hanýmý,
sahâbî.
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Bazý kaynaklarda adý Zeyneb bint Ebû
Muâviye, Zeyneb bint Abdullah b. Muâvi-
ye þeklinde de zikredilir. Ebû Muâviye ile
Abdullah’ýn ayný kiþi olduðu anlaþýlmakta-

rinde oðlu Þehzade Ahmed’in hizmetinde
Mihrî Hatun’la ayný dönemde yaþadýðýný,
beraberce kaside ve methiye yazdýklarýný
bildirmektedir. Ancak bu bilgiyi Mihrî’nin
1512’den sonra, Zeyneb Hatun’un 1474’-
te vefat ettiði göz önüne alýndýðýnda þüp-
he ile karþýlamak gerekir. II. Bayezid’in ar-
dýndan oðlu Þehzade Ahmed’in Amasya
valiliði sýrasýnda bölgede bir þiir muhitinin
teþekkül ettiði ve Zeyneb Hatun’un da bu
çevre içinde yer aldýðý tahmin edilmekte,
Þair Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi’-
nin bu dönemde Amasya’da yaþamýþ ol-
masý böyle bir þiir çevresinin varlýðý düþün-
cesini güçlendirmektedir. Zeyneb Hatun’un
vefatýyla ilgili daha çok son devir kaynak-
larýnda yer alan 879 (1474) tarihinin (Os-
manlý Müellifleri, II, 220) nereden alýndýðý
ve Amasya’da vefat eden Zeyneb Hatun’un
kabrinin nerede olduðu bilinmemektedir.

Sehî, Zeyneb Hatun’la Mihrî Hatun’un
þiirlerini övmektedir. Âþýk Çelebi, Zeyneb
Hatun’un evlendikten sonra þiir meclisle-
rine katýlmadýðýný, hiç evlenmeyen Mihrî
Hatun’un bu sohbetlere devam ettiðini
kaydetmekte (Meþâirü’þ-þuarâ, vr. 83b; ay-
rýca bk. Havlioðlu, I/1 [2010], s. 39), Latîfî
ise Zeyneb Hatun’un da evlenmediðini söy-
lemektedir. Ancak diðer bazý kaynaklarda
onun evlendiði ve kocasýnýn Ýshak Fehmi
Çelebi olduðu belirtilmektedir (Osmanlý
Müellifleri, II, 219; ayrýca bk. Havlioðlu,
I/1 [2010], s. 33, 37, 39). Zeyneb Hatun’un
Fâtih Sultan Mehmed’e takdim ettiði bir
divanýndan söz edilmektedir. Zeyneb Ha-
tun’un þairlikte Fýtnat Haným’a denk sa-
yýldýðýný belirten Bursalý Mehmed Tâhir, di-
vanýn bir nüshasýnýn Süleymaniye Kütüp-
hanesi’nin Ayasofya bölümünde bulundu-
ðunu yazarsa da (Osmanlý Müellifleri, II,
220) yapýlan araþtýrmalarda divanýn her-
hangi bir nüshasýna rastlanmamýþtýr (Ça-
vuþoðlu, sy. 9 [1978], s. 406). Döneminde
þiirleri hayli tanýnmaktaydý; tezkirelerde
de þiirlerinden övgüyle söz edilmektedir.
Zeyneb Hatun, Amasya’da divan þiirinin
yayýlmasýna öncülük etmiþ, kendisinden
sonra ayný bölgede Mihrî Hatun ve Ayþe
Hubbî gibi þairler yetiþmiþtir. Þair hakkýn-
da bilgi verilen hemen bütün tezkirelerde
onun, “Keþf et nikabýný yeri göðü münev-
ver et / Bu âlem-i anâsýrý firdevs-i enver
et” matla‘lý ve “et” redifli gazeli yer almak-
tadýr. Latîfî bu gazele bir nazîre yazmýþtýr
(Tezkiretü’þ-þu’arâ, s. 289-290).
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