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Seyyid Muhammed Kâzım el-Kazvinî 1930 yılında Irak’ın Ker-
bela şehrinde dünyaya geldi. Tam ismi, Muhammed Kâzım ibn 
Muhammed İbrahim ibn Muhammed Hâşim el-Mûsevî el-Kaz-
vinî el-Hâirî’dir. Küçük yaşlarda babasını kaybedince, amcasının 
oğlu Sadık el-Kazvinî’nin himayesinde yetişmiştir. Eğitimine 
Kerbela’da başlamış, Muhammed Hadî Milanî ve Mehdî ibn Ha-
bibillah eş-Şirazî gibi âlimlerin rahle-i tedrisinden geçmiştir. Bi-
yografi sahasındaki eserlerinin yanı sıra, şiirleri de vardır. 1974 
yılında Kuveyt’e hicret etmiş ve altı yıl kadar orada kaldıktan 
sonra, 1980 yılında İran’ın Kum şehrine yerleşmiştir. 19 Kasım 
1994 tarihinde vefat etmiş olup, kabri Kum şehrindedir. Eserle-
rinden bazıları şunlardır: el-İmâm Ali mine’l-Mehdi ile’l-Lahd, Fâti-
metü’z-Zehrâ mine’l-Mehdi ile’l-Lahd, el-İmâmü’s-Sâdık mine’l-Mehdi 
ile’l-Lahd, el-İmâmü’l-Cevâd mine’l-Mehdi ile’l-Lahd, Şerhü Nehci’l-
Belâğa, Fâciatü’t-Taff. 

M. Cevher Caduk 1976 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Ortaokul ve 
liseyi Şanlıurfa’da tamamladı. 2000 yılında Harran Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1997-2004 yılları arasında 
Diyânet İşleri Başkanlığı’nda çalıştı. 2004 yılında Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği’ne atandı. Hâlen Şanlıurfa İmam Ha-
tip Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapmaktadır. 
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Muhakkıkın Takdimi

Bu kitap, büyük din âlimi Seyyid Muhammed Kâzım 
el-Kazvinî’nin, Ehl-i Beyt’in hayatını konu edinen eserler 
serisinin sonuncusudur. Müellif, eseri tamamlayamadan   
hayata gözlerini yummuştur. Telif ettiği diğer eserler gibi, 
Hazret-i Zeyneb’in hayatını konu edinen bu kitabı da, son 
derece akıcıdır. Okuyucu, adeta şişeden su içer gibi, keli-
melerden mânâyı içecektir. 

Müminlerin Emîri Hazret-i İmâm Ali’nin kızı Zey-
neb-i Kübra efendimizin hayatını anlatan bir kitap telif 
edebilmek, müellifin en büyük arzusuydu. Ancak akade-
mik ve diğer işlerinin çokluğu, vaktini ve gücünü azalttı-
ğından, bir türlü bu arzusunu yerine getiremiyordu. 1409 
(1988/89) senesinde eseri yazmaya başladıysa da, çeşitli 
nedenlerden dolayı çok ağır ilerlemekteydi. Vefatına ne-
den olan hastalığa tutulduktan sonra, eserini tamamla-
mak için hızlandı. 

Ağaç salimken meyve verir ve insanlara yarar sağlar. 
Hastalanıp sağlığını kaybettiğinde ise, en az meyve kadar 
yararı olan posasıyla fayda sağlar. Kazvinî de, ömrünü tü-
keten bu garip hastalığa tutulduktan sonra, tam da istira-
hate ihtiyacı varken, hasta yatağında bu son telifini ta-
mamlamak için uğraşıyordu. Bazen serum takılı olduğu 
hâlde, yazdıklarını okuyordu. Çalışmasına, sağlık duru-
mu bir iki sayfa olsun okuyamayacak kadar bir hâl alınca-
ya kadar devam etti ve nihayet kalemi bıraktı. Yazıları, 
vefat edinceye kadar başucunda duruyordu.  
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Yazarın Takdimi 

Hamd Allah’a, salat ve selâm 

Hazret-i Muhammed’e ve onun tertemiz âline olsun.

Şu birkaç satır ve sayfa, on üç buçuk asır önce yaşa-
mış, hayatı, tarihin diğer hanımefendilerinin hayatların-
dan bütün boyutlarıyla farklı bir hanımefendinin yaşamı-
nı konu edinmektedir. İnsanlık tarihinde çeşitli ilimlerde 
ve fenlerde yetişmiş olup, dünyaca tanınmış çok sayıda 
erkek vardır. Bu kimseler, diğerlerinden farklı meziyetlere 
sahip oldukları için, toplumlarından her türlü takdiri, öv-
güyü ve beğeniyi almışlardır. Her insanın bir veya birkaç 
meziyeti olabilir ve bu meziyetinden dolayı, doğal olarak 
diğerlerine tercih edilebilir. Allah’ın velîleri, taşıdıkları çe-
şitli özelliklerden dolayı bu seçkin bireylerin başında yer 
alırlar. Tertemiz ve şerefli nübüvvet hânedanı içinde ise, 
varlık sahnesinde parlayan pek çok erkek ve kadın bulun-
maktadır. Zaman, onların emsallerini büyük kimseler ara-
sında dahi asla bulamayacaktır.

Beşer tarihinde, azametin nedenlerini ve şerefin ge-
reklerini araştırdığımızda, -türleri ve kısımları farklılık 
gösterse de- bunların tamamının veya büyük bir bölümü-
nün Hazret-i Zeyneb-i Kübra’da toplandığını görürüz. Bu 
durum, varlık sahnesinde nadiren karşılaşılan bir şey ol-
duğu gibi, Allah’ın yaratışındaki eşsizliği ve azameti de 
göstermektedir. 
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III. Kerbela Serencamı19

Hazret-i Zeyneb, Âşûra (10 Muharrem) gününde öl-
dürülmek ile hayatta kalıp başına gelen sıkıntılara katlan-
mak arasında bir tercih yapacak olsaydı, büyük ihtimalle 
öldürülmeyi seçerdi. Başına gelen o korkunç olayların, 
büyük musibetlerin, beraberindekilerle birlikte esir olma-
nın, insanlıktan uzak ve korkunç bir muameleye tâbi tu-
tulmanın, öldürülmekten aşağı kalır yanı yoktur. 

Hazret-i Zeyneb, başına gelecek sıkıntıları bildiği hâl-
de, kardeşi İmâm Hüseyin ile birlikte Medine’den Irak’a 
doğru yola çıkmıştır. Ağabeyi ile yola çıkışı, hikmetten ve 
akıldan yoksun, duygusal bir davranış değildir. Hazret-i 
İmâm’ın hükümeti ele geçireceği gibi bir zanla da hareket 
etmemiştir. Bilakis, başlarına gelecek olayları bilerek yola 
çıkmıştır.20 Hazret-i İmâm Hüseyin efendimizin, şehîd 
olacağını bile bile çıktığı bu yola, niçin çoluk çocuğunu ve 
hanımlarını da götürdüğüne biraz değinelim.

Hazret-i Peygamber ve Hazret-i Ali, İmâm Hüseyin 
efendimizin Kerbela’da şehîd edileceğini birçok defa ha-
ber vermişlerdir. İmâm Hüseyin’in kendisinin de, Kerbela 
topraklarında nasıl şehîd edileceğini bütün detaylarıyla 
bildiğini gösteren sarih hadîsler bulunmaktadır.21 Buna 
rağmen İmâm Hüseyin, değerli ailesini ve Hâşimoğulla-

19 M: Müellif bu bölümde genellikle İmâm Hüseyin’in şehade-
tiyle bağlantılı olarak Hazret-i Zeyneb’in isminin açıkça geç-
tiği olayları ele almaktadır. 

20 M: Hazret-i Zeyneb’in bu olayları bildiğine dair pek çok delil 
bulunmaktadır. Eserin sekizinci bölümünde gelecek olan 
ikinci hadîs bunlardan biridir. 

21 Kâmilü’z-Ziyârât, s. 71-75; Avâlimü’l-Ulûm ve’l-Ma‘ârif, c. 17, s. 
154-157.
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IV. Kûfe Serencamı57

Kûfe, Hazret-i İmâm Ali’nin dostlarının şehriydi ve 
halkın, Hazret-i İmâm ile ilgili güzel anıları vardı. Onun 
şahsî, sosyal, siyasî yaşamı ve hükümeti döneminde halka 
olan muamelesi, hafızalarda unutulmaz bir hatıra bırak-
mıştı. Zira daha evvel onun idarî uygulamalarının bir ben-
zeri görülmemişti. Kûfe, Kerbela vâkıasından yirmi yıl 
kadar önce, Hazret-i Ali’nin devlet idaresinin başkentiydi. 
O dönemde Hazret-i Zeyneb, azamet ve celâlin tâcıydı. 
Kûfe’nin ileri gelen kadınları, onun huzurunda bulunma-
yı temenni ederlerdi. Hazret-i Zeyneb’in, kadınlardan bi-
rine bir bakışı veya bir söz söyleyişi, o kadının kalbinin 
sevinçle dolup taşmasına neden olurdu. Artık o kadına 
gıpta ile bakılır, kadın da bunu bir onur olarak kabul eder-
di. Çünkü müminlerin emîrinin yani Hazret-i Ali’nin kızı 
kendisine bakmış ve kendisiyle konuşmuştu. Ancak şart-
lar değişmiş ve böylesine yüce bir hanım, şehre esir olarak 
getirilmişti.

Ömer ibn Sa‘d, Muharrem ayının on birinde, İmâm 
Hüseyin’in ailesi ve beraberindekilerle birlikte Kerbela’dan 
ayrılarak Kûfe’ye doğru hareket etti. 11 Muharrem akşamı 
veya 12 Muharrem sabahı, esirler kafilesi Kûfe’ye ulaştı. 
Kûfelilerin çoğu İmâm Hüseyin’in şehîd edildiğini öğren-
mişti. Çünkü Hazret-i İmâm’ın mübarek başı, 10 Muhar-
rem’de ikindi vakti Kûfe’ye gönderilmişti. 

57 M: Yazar bu bölümde, Ehl-i Beyt esirlerinin Kûfe’ye götürül-
meleri sırasında, Hazret-i Zeyneb’in isminin geçtiği yerleri 
ele almaktadır. 
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V. Şam Serencamı102

Esirler kafilesi, Emevîlerin başkenti, idare merkezi, en 
yaman düşmanların yuvası, düşmanlık ve hıncın barınağı 
olan Şam’a ulaştı. Yezid, Kerbela hadisesinin ve tüm haki-
katlerin gizlenmesi için gerekli tedbirleri almış, zafer kut-
lamaları için şehrin süslenmesini emretmişti.103 

Esirler kafilesi iplerle bağlı bir hâlde Yezid’in meclisi-
ne götürüldü. Yezid’in önünde durduklarında, Hazret-i 
İmâm Zeyne’l-Âbidîn, “Ey Yezid, seni Allah’a soruyorum! 
Rasûlullah bizi bu hâlde görse, sence ne yapar?” dedi. Bu 
soru üzerine Yezid, esirlerin kollarındaki iplerin çözülme-
sini emretti. Sonra Hazret-i İmâm Hüseyin’in mübarek 
başı Yezid’in önüne getirildi. Hazret-i Zeyneb kardeşi 
İmâm Hüseyin’in başını görünce, iki eliyle birden yakasını 
parçalayıp kalpleri yaralayan hazin bir sesle şöyle dedi:  
“Ey Hüseyin! Ey Rasûlullah’ın sevgilisi! Ey Mekke ve Mi-
na’nın oğlu! Ey Seyyidetü’n-Nisa Fâtimetü’z-Zehra’nın 
oğlu! Ey Mustafa’nın kızının oğlu!” 

Mecliste olanların hepsini ağlatmış, Yezid ise susmuş-
tu.104 Sonra Yezid, elindeki değnekle Hazret-i İmâm Hüse-
yin’in mübarek dişlerine dokunurken şu beyitleri okuma-
ya başladı: 

102 M: Yazar bu bölümde, esirlerin Şam’a ulaşması ve Yezid’in 
meclisinde gerçekleşen olaylar sırasında, özelikle Hazret-i 
Zeyneb’in isminin geçtiği yerleri ele almaktadır.

103 Bu konunun detayları için bkz.: Maktelü’l-Hüseyn, c. 2, s. 60-61.
104 el-Luhûf, s. 178-180.
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VII. Çocukları

Nesep bilginlerinin, biyografi yazarlarının ve tarihçi-
lerin sunduğu verilere göre, Hazret-i Zeyneb-i Kübra’nın 
sekiz çocuğu vardır ve isimleri şöyledir: 1) Muhammed148 
2) Ali:149 Künyesi Ebu’l-Hasan’dır. Efendi ve cömert bir kişi-
liğe sahipti.150 Ali ez-Zeynebî ismiyle tanınmıştır. Hazret-i 
Zeyneb’in soyu, bu çocuğundan devam etmiştir. 3) Avn:151 
Dayısı İmâm Hüseyin’e yardım etmek amacıyla gittiği 
Kerbela’da, 10 Muharrem’de şehîd olmuştur.152 Avnü’l-Ek-
ber olarak bilinmektedir. 4) Câfer153 5) Abbas154 6) Ümmü 
Gülsüm:155 Ümmü Gülsüm’in zevci hakkındaki açıklama-
lar aşağıda arz edilecektir. 7) Rukiyye156 8) Abdullah:157 
Hazret-i Zeyneb’in son çocuğudur.

148  el-Mecdî, s. 17; Umdetü’t-Tâlib, s. 37; Tezkiretü’l-Havâss, s. 192; 
Üsdü’l-Ğâbe, c. 5, s. 469.

149  el-Mecdî, s. 17; Tezkiretü’l-Havâss, s. 192; Zehâirü’l-Ukbâ, s. 167; 
Üsdü’l-Ğâbe, c. 5, s. 469.

150  el-Mecdî, s. 298-9.
151  el-Mecdî, s. 17; Zehâirü’l-Ukbâ, s. 167; Umdetü’t-Tâlib, s. 37; Üs-

dü’l-Ğâbe, c. 5, s. 469.
152  Mekâtilü’t-Tâlibiyyîn, s. 91; Maktelü’l-Hüseyn, c. 2, s. 27.
153  A‘lâmü’l-Verâ, s. 204; Zehâirü’l-Ukbâ, s. 167.
154  Tezkiretü’l-Havâss, s. 192; el-Mecdî, s. 17; Üsdü’l-Ğâbe, c. 5, s. 

469; Muhtasaru Târîhi Dımeşk, c. 9, s. 178.
155  Cemheretü Ensâbi’l-Arab, s. 68; Tezkiretü’l-Havâss, s. 192; Zehâi-

rü’l-Ukbâ, s. 167; Üsdü’l-Ğâbe, c. 5, s. 469.
156  Zehâirü’l-Ukbâ, s. 167.
157  Tezkiretü’l-Havâss, s. 321.
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VIII. Rivayet Ettiği Hadîsler

Hazret-i Zeyneb-i Kübra, dedesi Rasûlullah’tan, ba-
bası İmam Ali’den, kardeşleri İmâm Hasan ve İmâm Hü-
seyin’den sayılamayacak kadar hadis dinlemiştir. Nasıl 
dinlememiş olsun ki?! Gözlerini vahyin indiği bir evde 
açmış, İslâm hukukunun ve vahyin kaynağında, mârifetin 
ve semavî hükümlerin pınarında büyümüştür. Ancak ko-
şullar, mübarek hayatında tertemiz büyüklerinden işittik-
lerini ve gördüklerini anlatmasına imkân vermiş midir? 
Bir kısmını rivayet etmiş olsa gerek, ancak zaman onun 
rivayetlerini koruyamamış, bu değerli hazine telef olup 
gitmiştir. Yaşanan olaylar, bu fikrî ve ilmî servetin kökünü 
kazımış, geriye çok az şey kalmıştır. Bunlardan bir kısmını  
şöyle sıralayabiliriz:

1) Hilafetin Hazret-i Ali’den ve Fedek’in Hazret-i Fâ-
time’den gasp edilmesinin ardından, Hazret-i Fatime’nin 
Rasûlullah’ın mescidinde verdiği hutbe. Bu hutbeyi, Fâti-
metü’z-Zehra mine’l-Mehdi ile’l-Lahd adlı eserimizde şerhiy-
le birlikte arz etmiştik.

2) - Hüseyn ibn Ahmed ibn el-Muğîre, Ali ibn Muham-
med ibn Abdûs el-Kûfî’den, o da Müzahim ibn Abdilvâris 
el-Basrî’den, o da Kudame ibn Zâide’den, o da babası Zâi-
de’den, o da Ali ibn el-Hüseyn’den rivayet ettiğine göre:




