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setle ilgilenmedi, zalim idarecilerin þerrin-
den korunmak için dinî-siyasî hiçbir hizbin
içinde yer almadý. Bu sebeple Emevî Ha-
lifesi Abdülmelik b. Mervân’ýn Ehl-i beyt’-
ten en çok Zeynelâbidîn’i sevdiði nakledi-
lir. Hayatýný daha çok ilim ve ibadetle ge-
çiren Zeynelâbidîn’in vefat tarihiyle ilgili
çeþitli rivayetler bulunmakla birlikte ço-
ðunluða göre o, 94 yýlý Rebîülevvel ayýnda
(Aralýk 712) Medine’de vefat etti ve Baký‘
Mezarlýðý’nda amcasý Hasan’ýn yanýna def-
nedildi. Þiîler onun Halife Hiþâm b. Abdül-
melik tarafýndan zehirlendiðini öne sürer.
Vefat ettiði yýl içinde birçok fakihin ölü-
münden dolayý bu yýla “senetü’l-fukahâ”
denilmiþtir. Çocuklarýnýn sayýsý hakkýnda on
dokuz (dört kýz, on beþ erkek), on yedi (on
erkek, yedi kýz), dokuz (hepsi erkek) ve se-
kiz (hepsi erkek) gibi rakamlar verilir. Kay-
naklarda çoðu câriyelerinden doðmuþ on
üç erkek çocuðunun adý kaydedilir. On iki
imamýn beþincisi Muhammed el-Bâkýr ile
Zeydiyye’nin kurucusu sayýlan Zeyd bun-
lar arasýndadýr (A£yânü’þ-Þî£a, I, 629-630;
UDMÝ, XIV/2, s. 85).

Zühd ve takvâda ümmetin önde gelen-
lerinden olan Zeynelâbidîn büyük bir tâ-
biî idi. Babasý ve amcasý dýþýnda Hz. Âiþe,
Ýbn Abbas, Ebû Hüreyre, Câbir b. Abdul-
lah, Abdullah b. Ömer ve Ümmü Seleme
gibi sahâbîlerden hadis rivayet etmiþ, tâ-
biînden Saîd b. Cübeyr, Seleme b. Dînâr gi-
bi kiþilerle ilmî sohbetlerde bulunmuþtur.
Sika bir râvi kabul edilmiþ, faydalanabilece-
ði âlimlerin yanýna giderek onlardan ilim
tahsil etmiþtir. Zira ona göre tahsil için
ilim sahibinin ayaðýna gitmek gerekir. Öð-
rendiklerini baþkalarýna da öðretmiþ, ta-
lebeleri kendisinden fýkýh, tefsir, ahlâk ve
tasavvufa dair bilgiler rivayet etmiþtir. Öð-
rencileri arasýnda baþta Zührî olmak üze-
re Süfyân b. Uyeyne, Nâfi‘, Mukatil b. Sü-
leyman gibi kimseler zikredilmektedir. Za-
manýnýn en büyük fakihi kabul edilen Zey-
nelâbidîn, halledilmesi zor meselelerde
baþvurulan bir merci durumundaydý.

Zeynelâbidîn, daha sonra teþekkül eden
Ýmâmî-Ýsnâaþerî Þîasý’nca imamlarýn dör-
düncüsü kabul edilmesine raðmen ilk üç
halife hakkýnda hayýrdan baþka bir þey dü-
þünülemeyeceðini söylemiþ, onlarýn eleþ-
tirilmelerini uygun görmemiþ, Kur’an’da
övülen bu mümtaz þahsiyetlere ta‘n eden-
lerin müslüman sayýlamayacaðýný ifade
etmiþtir. Kendisine Hz. Ali’nin ne zaman
rec‘at edeceðini soran birine “kýyamet gü-
nü” cevabýný vermiþtir (Ýbn Kesîr, IX, 107).
Onun Þîa’ya dair þu sözleri bu konulardaki
anlayýþýný yansýtmasý bakýmýndan dikkat
çekicidir: “Ey Iraklýlar! Bizi Ýslâm kardeþ-

liði sevgisiyle seviniz, sakýn putlara tapar
gibi sevmeyiniz. Zira bu þekildeki sevginiz
bizim için sadece bir ar ve utanç vesilesi-
dir” (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, IV, 398).
Zeynelâbidîn’in abdest alýrken sararmasý,
namaz kýlarken titremesi ve geceleyin fa-
kirlere sýrtýnda yiyecek taþýmasýyla ilgili ri-
vayetler onun zühdüne, takvâsýna ve cö-
mertliðine örnek teþkil eder. Tasavvuf kay-
naklarýnda onun ilim, ibadet, edep ve ah-
lâka dair sözleri nakledilerek bazý kera-
metleri anlatýlýr. Zeynelâbidîn’in üstün va-
sýflarýný terennüm eden þair Ferezdak’ýn
kasidesi de, ilmî þahsiyeti hakkýnda önem-
li bir kaynak olup (Ýliyyâ el-Hâvî, II, 353-
356) birçok âlim tarafýndan þerhedilmiþ-
tir.

Eserleri. 1. e½-Øa¼îfetü’l-kâmiletü’s-
Seccâdiyye. e½-Øa¼îfetü’s-Seccâdiyye
olarak da anýlan eser çeþitli ibadetler es-
nasýnda yapýlacak dualarý ve bazý itikadî
konularý ihtiva eder. Þiî ulemâsý esere bü-
yük önem vermiþ, Zeynelâbidîn’in bu ese-
rinde yer almayan dualarýný da derleyerek
bunlara e½-Øa¼îfetü’¦-¦âniye / ¦âli¦e /
râbi£a gibi adlar vermiþlerdir (Âga Bü-
zürg-i Tahrânî, XIII, 345; XV, 18-21). e½-Øa-
¼îfe Þeyh Bahâî, Mîr Dâmâd, Muhammed
Bâkýr el-Meclisî, Muhammed b. Mansûr el-
Ýclî, Muhammed b. Hüseyin el-Âmilî, Mu-
hammed b. Ali el-Lâhicî, Seyyid Ali Han
eþ-Þîrâzî gibi âlimler tarafýndan Arapça
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Ebü’l-Hasen Alî b. el-Hüseyn
b. Alî b. Ebî Tâlib

(ö. 94/712)

Ýsnâaþeriyye’nin dördüncü
ve Ýsmâiliyye’nin üçüncü imamý

kabul edilen tâbiî.
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Doðum tarihi konusunda deðiþik riva-
yetler bulunmakla birlikte genelde 38 (659)
yýlýnda Medine’de doðduðu kabul edilir.
Babasý Hz. Hüseyin; Sülâfe, Selâme ve Ga-
zâle adlarýyla bilinen annesi Hz. Ömer dev-
rindeki fetihler sýrasýnda Medine’ye ge-
tirilen, son Sâsânî hükümdarý III. Yezdi-
cerd’in kýzý Þehrbânû’dur. Ebû Muham-
med ve Ebü’l-Hüseyin künyeleriyle de anýl-
makla birlikte daha çok Zeynelâbidîn la-
kabýyla meþhur olmuþtur. Bunun yanýnda
“Seyyidü’s-sâcidîn, Seccâd, Zü’s-sefenât”
(fazla secdeden dolayý dizleri nasýr tutmuþ)
lakaplarýyla da tanýnýr. Resûl-i Ekrem’in ve
Hz. Hüseyin’in neslini devam ettirdiði için
“Âdem-i âl-i abâ” ve “Ebü’l-eimme” diye
zikredilmiþtir. Hüseyin’in Kerbelâ’da þehid
edilen büyük oðlu Ali’den (el-Ekber) ayýrt
edilmesi için Ali el-Asgar adýyla da bilinir.

Zayýf bünyeli ve hastalýklý olmasý sebe-
biyle Kerbelâ Vak‘asý’na fiilen katýlmadýðý
halde Þemir b. Zülcevþen kendisini öldür-
mek istediyse de Emevî ordusu kumanda-
ný Ömer b. Sa‘d tarafýndan kurtarýldý. Böy-
lece Kerbelâ faciasýndan sað kurtulan tek
Hüseyin evlâdýdýr. Ardýndan Kûfe Valisi
Ubeydullah b. Ziyâd, Ehl-i beyt’ten sað ka-
lanlarla birlikte onu da Dýmaþk’taki Yezîd
b. Muâviye’nin yanýna gönderdi. Gelenle-
ri iyi karþýlayan Yezîd, Zeynelâbidîn’e ya-
nýnda kalabileceðini söyledi, fakat o Me-
dine’ye dönüp orada yerleþti. Medine’de,
Kerbelâ Vak‘asý’na katýlmýþ olan halasý Zey-
neb’in savaþla ilgili ayrýntýlý ve etkileyici ko-
nuþmalar yapmasý üzerine Medineliler Ye-
zîd’e karþý ayaklandý. Bu duruma çok üzü-
len Zeynelâbidîn fitneden çekinip isyancý-
larla birlikte hareket etmedi ve isyaný bas-
týrmakla görevlendirilen Müslim b. Ukbe,
Harre Savaþý’nda (63/683) halifenin emriy-
le Zeynelâbidîn’e dokunmadý. Hayatýnda
çeþitli sýkýntýlara mâruz kalan ve ilk beþ
Emevî halifesinin devrini idrak eden Zey-
nelâbidîn, bu arada meydana gelen Abdul-
lah b. Zübeyr, Muhtâr es-Sekafî ve Abdur-
rahman b. Muhammed b. Eþ‘as’ýn ayak-
lanmalarýna þahit oldu. Ehl-i beyt’in baþý-
na gelen felâketlerin onlarýn siyasetle uð-
raþmasýndan ileri geldiðini görerek siya-
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Zeynelâbidîn’in Dýmaþk’ta cuma hutbesi okumasýný tasvir eden

minyatür (Fuzûlî, Hadîkatü’s-süedâ, Süleymaniye Ktp., Fâ-
tih, nr. 4321, vr. 253a)



366

ZEYNELÂBÝDÎN

bas el-Hâirî’nin Zeynelâbidîn’in hutbe ve
mektuplarýndan derlediði eser birçok de-
fa basýlmýþ (Kum 1423, 1425), Ahmed Sâ-
dýk Erdiþtânî tarafýndan Farsça’ya tercü-
me edilmiþtir (¥u¹behâ ve Nâmehâ ve Sü-
Åanân-ý Ýmâm Seccâd, Tahran 1355 hþ.). 6.
Dîvân-ý Eþ£âr. Saphar Kâþânî’nin çeþitli
kaynaklardan toplayarak Nâ½i¼u’t-tevâ-
rîÅ a¼vâlü Ýmâm Zeynel£âbidîn adýný
verdiði divaný Seccâd Hüseyin Man¾ûme
Seccâdiyye adýyla Urduca’ya çevirmiþtir
(Leknev 1377). 7. Müsnedü’l-Ýmâm es-
Seccâd. Azîzullah Utâridî Kûþânî’nin Þîa’-
nýn muteber eserlerinden derlediði, Zey-
nelâbidîn’den nakledilen 1661 hadisi içe-
rir (I-II, Tahran 1379). Zeynelâbidîn’in bun-
larýn yanýnda el-Münâcât, el-Mev£i¾a,
et-Te×kire ve Øa¼îfetü’z-zühd gibi eser-
leri de kaydedilmektedir (eserleri için bk.
Sezgin, I, 262-266). Onun kendi hattýyla
yazýlmýþ bir Kur’an nüshasýndan da söz
edilmektedir (A£yânü’þ-Þî£a, I, 99).

Gerek Sünnî gerek Þiî müelliflerin kale-
me aldýklarý tarih ve tabakat kitaplarýnda
Zeynelâbidîn’e dair geniþ bilgi verilmiþ ol-
makla birlikte sadece onun hayatýný konu
alan müstakil eserlerin sayýsý nisbeten az-
dýr. Son dönemlerde yazýlan monografiler
arasýnda þunlar zikredilebilir: Kâzým b. Ce-
vâd Sâidî, ¥ayâtü’l-Ýmâm £Alî b. el-¥ü-
seyn ve terâcimü a½¼âbih (Necef 1375/
1955); Abdülazîz Seyyidü’l-Ehl, Zeynel£â-
bidîn £Alî b. el-¥üseyn (Kahire 1961;
Far. trc. Hüseyin Vicdânî, Tahran 1342);
Hüseyin Bâkýr, el-Ýmâmü’s-Seccâd (Bað-
dat 1979); Seyyid Abdülvedûd Emîn, el-
Ýmâm £Alî b. el-¥üseyn es-Seccâd (Kü-
veyt 1400); Seyyid Muhammed Taký Mü-
derrisî, el-Ýmâmü’s-Seccâd: Æudve ve
üsve (Tahran 1404); Seyyid Ca‘fer Þehîdî,
Zindegânî-i £Alî b. el-¥üseyn (Tahran
1371 hþ.); Mübeþþir et-Týrâzî, Ýcmâlü’l-
kelâm fî sîreti’l-Ýmâm £Alî b. ¥üseyn
b. £Alî (Kahire 1406/1986); Seyyid Abdür-
rezzâk Mûsevî, el-Ýmâm Zeynül£âbidîn
(Necef 1374; Far. trc. Murtezâ Fehîm Kir-
mânî, Tahran 1374 hþ.); Nûrî Hâtim, el-
¥ayâtü’s-siyâsiyye li’l-Ýmâmi’s-Seccâd
(Beyrut 1414/1994).
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(ö. 1824)

Osmanlý þeyhülislâmý.˜ ™

Çelebizâde Seyyid Mehmed Zeynelâbi-
din (Zeynî) Efendi Ýstanbul’da dünyaya gel-
di. Doðum tarihi için 1160 (1747), 1749,
1753, 1754 ve 1759 gibi farklý tarihler ve-
rilir. Halep kadýlýðýndan ayrýldýktan son-
ra vefat eden Surre Emini Hacý Ýbrâhim
Efendi’nin torunu, hassa hekimlerinden
Mehmed Said Efendi’nin oðludur. Anne
tarafýndan dedesi, III. Mustafa dönemi
þeyhülislâmlarýndan Küçük Çelebizâde Ýs-
mâil Âsým Efendi dolayýsýyla kendisine Çe-
lebizâde Hafîdi denilmiþtir. Medrese tahsi-
linin ardýndan 1187’de (1773) ilmiye mes-
leðine girdi. Bu tarihte yirmi dört yaþýnda
olduðu bilgisi doðru kabul edilirse 1163’-
te (1750) doðmuþ olmasý gerekir. Çeþitli
medreselerdeki görevinin ardýndan Sü-
leymaniye Dârülhadisi’nde reîsü’l-müder-
risîn oldu. Daha sonra mahreç pâyesini
(bilâd-ý selâse) elde etti. 1800’de Âþir
Efendi’nin þeyhülislâmlýðý döneminde Üs-
küdar mevleviyetine tayin edildi. 1806’da
Edirne, bir yýl sonra Mekke-i Mükerreme,
Ocak 1813’te Ýstanbul pâyesini aldý. Bazý
kaynaklarda Ýstanbul pâyesi için farklý ta-
rihler de verilir. Dürrîzâde Abdullah Efen-
di þeyhülislâm olunca nakîbüleþraflýða ge-
tirildi (Þevval 1223 / Kasým 1808). Haziran
1813’te Þeyhülislâm Dürrîzâde ile geçine-
mediðinden nakîbüleþraflýktan azledildi.
Ardýndan Anadolu kazaskerliði pâyesi ve-
rildi.

10 Rebîülâhir 1230’da (22 Mart 1815)
Dürrîzâde Abdullah Efendi’nin azli üzeri-
ne þeyhülislâmlýða tayin edildi. Üç yýla ya-
kýn bir süre þeyhülislâmlýk görevini sür-
dürdü. II. Mahmud’un ýslahatýna paralel
olarak ilmiye sýnýfýnda ýslahat yapmak is-
temesi yüzünden ilmiye zümresinin tepki-
sini çekti. Þânîzâde kýsa zamanda birçok
ýslahata ve ilmiye usulünde deðiþikliklere
giriþtiðini, ancak usule ve hikmete riayet

ve Farsça þerhedilmiþ (a.g.e., XIII, 345-
359), çok sayýda yazmasý bulunan eser
birçok defa basýlmýþtýr (Delhi 1910; Kal-
küta 1248; Leknev 1914; Necef 1352/1933;
Dýmaþk 1970; Beyrut 1970; nþr. Ali Ensâ-
riyân, Dýmaþk 1405/1985; þerhle birlikte
nþr. Muhsin Hüseyn-i Emînî, I-VII, Kum
1425; nþr. Nebîl Þa‘bân, Kum 1425; nþr.
Seyyid Ahmed Seccâdî, Kum 1383 hþ.).
Birçok Farsça tercümesi olan e½-Øa¼î-
fe’nin (meselâ trc. Sadr Belâgý, Tahran
1353 hþ.; trc. Hüseyin Ýsfahânî, Tahran
1375 hþ.; trc. Muhammed Resûlî, Kum
1383 hþ.) William C. Chittick (The Psalm
of Islam, London 1988) ve Ahmed Muha-
ni (al-Sahîfah al-Sajjadiyah, Tahran 1984)
tarafýndan yapýlan Ýngilizce çevirileri asýl
metinle birlikte neþredilmiþtir. Eserde yer
alan yirminci dua Du£âßü mekârimi’l-aÅ-
lâš adýyla tanýnmýþ (Ýng. trc. W. C. Chit-
tick, London 1983) ve bazý âlimler tara-
fýndan þerhedilmiþtir (Rûhullah Hâtimî,
Âyîne-i Mekârim: ÞerÅ-i Du£â-i Mekârimi’l-
aÅlâš, Tahran 1368 hþ.). 2. Risâletü’l-¼u-
š†š (nþr. Abbas Ali Mûsevî, Beyrut 1985).
Bir âdâb kitabý olup insanlarýn hak ve gö-
revlerinden bahseden eser, Þeyh Sadûk
Ýbn Bâbeveyh’in Kitâbü’l-¥i½âl ve Ýbn
Þu‘be’nin Tu¼fetü’l-£uš†l adlý kitaplarýn-
da yer almýþ, William C. Chittick tarafýn-
dan Ýngilizce’ye tercüme edilerek e½-Øa-
¼îfe içinde yayýmlanmýþtýr (London 1988,
s. 279-292; Kum 1990). Risâlenin Farsça
tercüme ve þerhleri de vardýr (trc. Ali Ga-
fûrî, Tahran 1396; trc. ve þerh Muhammed
Sipihrî, Kum 1372 hþ.; trc. Seyyid Muham-
med Keþfî Þâhrûdî, Tahran 1377 hþ.; trc.
Kudretullah Meþâyihî, Þer¼-i Risâle-i ¥u-
š†š, Kum 1379 hþ.). 3. ez-Zühd ve’l-va-
½ýyye (Kahire 1344). 4. Du£âßü’l-cevâhi-
ri’l-kebîr (Leknev 1288). 5. Belâ³atü’l-
Ýmâm £Alî b. ¥üseyn. Þeyh Ca‘fer Ab-

Zeynelâbidîn’e nisbet edilen kýlýç (TSM, Mukaddes Emanet-
ler, nr. 21/139)


