
361

ler Enstitüsü, s. 154; Âþýk Çelebi, Meþâirü’þ-þua-
râ, vr. 83b; a.e. (nþr. Filiz Kýlýç), Ýstanbul 2010, I,
591; Latîfî, Tezkiretü’þ-þu’arâ ve tabsýratü’n-nu-
zamâ (nþr. Rýdvan Caným), Ankara 2000, s. 288-
290; Kýnalýzâde, Tezkire, I, 435-436; Mehmed Zih-
ni, Meþâhîrü’n-nisâ, Ýstanbul 1294, I, 285-286;
Hacýbeyzâde Ahmed Muhtar, Þair Hanýmlarýmýz,
Ýstanbul 1311, s. 15-16; Osmanlý Müellifleri, II,
219-220; Amasya Târihi, I, 217; Bedîhan Tam-
söz, Osmanlýdan Günümüze Kadýn Þairler An-
tolojisi, Ankara 1994, s. 9-11; Serhan Alkan Ýspir-
li, Kadýn Divan Þairleri ve Geleneðin Uzantýsý,
Ankara 2007, s. 31-36; Mehmed Çavuþoðlu, “16.
Yüzyýlda Yaþamýþ Bir Kadýn Þâir Nîsâyî”, TED,
sy. 9 (1978), s. 405-406; Didem Havlioðlu, “On the
Margins and between the Lines: Ottoman Wo-
men Poets from the Fifteenth to the Twentieth
Centuries”, Turkish Historical Review, I/1, Lei-
den 2010, s. 25, 33, 37, 39, 47; Hasan Aksoy, “Mü-
eyyedzâde Abdurrahman Efendi”, DÝA, XXXI,
485; Ömer Zülfe, “Pervâne Bey Mecmuasý”, a.e.,
XXXIV, 245.

ÿHasan Aksoy

– —
ZEYNEB bint HUZEYME

( �������	
��	�� )

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.

˜ ™

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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öðrettiði dualarla deva aramalarý gerekti-
ðini belirtti ve ona Hz. Peygamber’in oku-
duðu þu duayý öðretti: “Ey insanlarýn rab-
bi, derdimi gider, bana þifa ver! Sen þifa
vericisin, senden baþka hiç kimse þifa ve-
remez. Bana öyle bir þifa ver ki derdimden
eser kalmasýn” (Müsned, I, 381). Zeyneb’in
vefat tarihi bilinmemekteyse de Abdul-
lah b. Mes‘ûd’un vasiyetinde, kýzlarýný ve
hanýmlarýný vaktiyle Hz. Peygamber tara-
fýndan kendisiyle kardeþ ilân edilen Zü-
beyr b. Avvâm ile onun oðlu Abdullah b.
Zübeyr’e emanet ettiðini yazmasý (Ýbn
Sa‘d, III, 159), ölümünden sonra Medine’-
deki evinin muhacirlerden olan hanýmýna
kaldýðýnýn bildirilmesi (Ebû Dâvûd, “Pa-
râc”, 37; ayrýca bk. Mizzî, Tu¼fetü’l-eþrâf,
XI, 330), Zeyneb’in 32 (653) yýlýnda ölen
kocasýndan sonra vefat ettiðini göster-
mektedir.

Zeyneb vakit namazlarýnda cemaate ka-
týlýrdý. Muhtemelen kocasý gibi o da koku
sürünmeyi seviyor ve gece karanlýðýnda
kokusundan fark ediliyordu (DÝA, I, 115).
Nitekim kendisinden rivayet edilen bir ha-
dise göre Resûl-i Ekrem onu ve diðer ka-
dýnlarý yatsý namazýna geldiklerinde ko-
ku sürünmemeleri konusunda uyarmýþtýr
(Müslim, “Salât”, 142). Zeyneb’in Hayber
seferine katýlýp ganimetten pay aldýðýna
dair bilgilerde (Taberânî, XXIV, 287-288;
Ahmed Halîl Cum‘a, I, 104) bir yanlýþlýk ol-
malýdýr; zira bu gazveye katýlan kadýn sa-
hâbîlerin yer aldýðý listelerde onun adý geç-
memektedir (meselâ bk. Köksal, VII, 133).
Zeyneb, Hz. Peygamber’den baþka Abdul-
lah b. Mes‘ûd ile Hz. Ömer’den rivayette
bulunmuþ, kendisinden de oðlu Ebû Ubey-
de, adý bilinmeyen bir yeðeni, Büsr b. Saîd,
Þakýk b. Seleme, Mesrûk b. Ecda‘, Amr b.
Hâris el-Huzâî ile onun iki oðlundan biri

(Abdullah yahut Muhammed) ve Ubeyd b. Seb-
bâk hadis rivayet etmiþtir.
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Ýstanbul Eminönü’nde
XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda

inþa edilen külliye.˜ ™

Kitâbesine göre 1183 (1769) tarihli ca-
mi merkezde olmak üzere sýbyan mekte-
bi, türbe ve sebilden meydana gelen kü-
çük bir külliyedir; Sultan III. Ahmed’in ký-
zý Zeyneb Sultan tarafýndan yaptýrýlmýþ
ve XIX. asýrda külliye sýnýrlarý içerisine bir
medrese ilâve edilmiþtir. Mimar Mehmed
Tâhir Aða’nýn inþa ettiði külliye yapýlarýn-
dan sebil 1871’de atlý tramvay yolu çalýþ-
malarý neticesinde ortadan kaldýrýlmýþtýr.
Eski haritalardan anlaþýldýðýna göre sýbyan
mektebinin devamýnda ihata duvarýnýn kö-
þesini teþkil eden türbe ve hazîrenin bü-
yük bir kýsmý da yol çalýþmalarýnda yok
edilmiþtir. Arþiv kayýtlarýnda türbe ve se-
bil duvarlarýnýn yenilenmesi, depremde za-
rar gören mektebin tamiratý, vazifelilerin
tayini ve maaþ tahsisi gibi konularda ya-
zýþmalara rastlanmaktadýr. Sebilin yerine,
IV. Vakýf Haný inþaatý sýrasýnda Eminönü
Hamidiye Külliyesi’nin parçasý ve yine Mi-
mar Tâhir Aða’nýn eseri olan 1191 (1777)
tarihli sebil ve çeþme nakledilmiþtir. Ca-
mi 1917, 1958, 1983 ve 1988 yýllarýnda ta-
mir görmüþtür.

Gülhane Parký karþýsýnda eðimli ve dar
bir araziye yerleþen külliye binalarý ihata
duvarýyla çevrili, doðu ve batý yönünde iki
giriþi bulunan bir bahçe içerisinde yer alýr.
Sýbyan mektebinin olduðu batý tarafýnda-
ki kapý üzerine “Duâcýzâde” imzalý, 1183
(1769) tarihli, celî sülüsle Yâsîn sûresinin
58. âyeti yazýlmýþ, kitâbenin üstü mermer
bir tepelikle taçlandýrýlmýþtýr. Külliye arsa-
sýnýn eðimi ve yükseklik farký cami, sýbyan
mektebi ve medresenin kat görünüþlerini

dýr (Ýbn Abdülber, IV, 317). Ayrýca ismi ya-
hut lakabý Reyta diye kaydedilmiþse de
Reyta, Ýbn Mes‘ûd’un diðer hanýmýnýn adý-
dýr (Ýbn Sa‘d, VIII, 290; Ýbn Hacer, Teh×î-
bü’t-Teh×îb, XII, 422-423). Hz. Peygamber’e
biat edenlerden ve muhacirler arasýnda yer
alan Zeyneb önde gelen kadýn sahâbîler-
dendi. Resûl-i Ekrem’in kadýn sahâbîlere hi-
taben yaptýðý bir konuþma sonrasýnda ta-
kýlarýný tasadduk etmek istemesinin onun
dindarlýðýný gösterdiði belirtilmektedir. Bu
konuþmanýn ardýndan Resûl-i Ekrem’e,
geçim sýkýntýsý çeken kocasý Ýbn Mes‘ûd’a
ve akrabalarýnýn yetim çocuklarýna sa-
daka verip veremeyeceðini sormuþ ve
olumlu cevap almýþtýr (Buhârî, “Zekât”, 44,
48; Müslim, “Zekât”, 45). Öte yandan Ýbn
Mes‘ûd’un aslen ümmüveled olan hanýmý
Reyta’nýn da kendi emeðiyle geçindiði, ka-
zandýðý paradan kocasýna ve yakýnlarýna
infakta bulunduðu rivayeti (Ýbn Sa‘d, VIII,
290) dikkate alýnýrsa ikisi hakkýndaki bazý
rivayetlerin birbirine karýþtýrýldýðý düþünü-
lebilir.

Resûl-i Ekrem’le doðrudan görüþme fýr-
satý bulamayan birçok kadýn sahâbî gibi
Zeyneb de dinî eðitimini erkek akrabala-
rýndan, özellikle de Ýslâm’a yeni girenleri
eðiten kocasý Ýbn Mes‘ûd’dan aldý. Bir gün
cildinde görülen bir hastalýðýn tedavisi için
yaþlý bir kadýna birtakým ipliklerle rukye
yaptýrýrken Ýbn Mes‘ûd âniden eve geldi,
Zeyneb kadýný saklamaya çalýþtýysa da boy-
nundaki iplikleri görünce durumu anladý
ve bunlarýn þirk alâmeti kabul edildiðini
ifade etti. Zeyneb, daha önceki hastalýk-
larý sýrasýnda da bir yahudi kadýna rukye
yaptýrýp iyileþtiðini söyleyince Ýbn Mes‘ûd
aile fertlerinin câiz olmayan dua ve eþya-
larla rukye yapmalarýna, muska ve nazar
boncuðu takmalarýna gerek bulunmadýðý-
ný, hastalandýklarý zaman Resûl-i Ekrem’in
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