
EBÜ ŞÜCA' el- iSFAHANT 

cut kaynaklarda her ikisinin de günümü
ze gelip gelmediğine dair bilgiye rast
lanmamıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Yaküt. Mu'cemü 'l·büldan, IV, 74 ; Sübki, Ta
ba~at, vı , 15; ibn Kiidi Şühbe. Taba~atü 'ş-Şa
fi'iyye, II , 25; Keşfü'?·?unan, I, 140; ll, 1625; 
Serkis, Mu' cem, I, 318; Th. W. Juynboii, Handle
iding, Leiden 1930, s. 374-375; Brockelmann. 
GAL, I, 492-493; Suppl., I, 676 -677; Kehhaıe. 
Mu'cemü 'l-mü' elli{fn, ı , 199; G. C. Anawati. 
"Textes arabes anciens edites en Egypte au 
cours des annees 1955 et 1956", MIDEO, III 
( 1956). s. 275; "Ebu Şuca", iA, IV, 52 ; J. Schacht, 
"Abü Shu<_tiii'", E/2 (ing.), I, 150-151; H. Halm, 
"Abü SoJii' Eşfahiini", Elr., I, 385. 

li! MuHsiN KoçAK 

ı 
EBÜ ŞÜCA' er-RÜZRAVERİ 

ı 

L 
(bk. RÜZRAVERİ). 

_j 

ı 
EBÜ TAGLİB 

ı 

L 
(bk. GAZANFER). 

_j 

ı 
EBÜ TAHiR-i HATÜNİ 

ı 

( ""'_;\>~\k Y.t ) 

Büyük Selçuklular döneminde yaşayan 
İran asıllı şair ve devlet adamı. 

L .J 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Melikşah'ın oğlu Gıyaseddin Muhammed 
Tapar'ın (ll 05-1117) hizmetine girdi. Sul
tanın hanımı Gevher Hatun'un muhase
becisi (müstevtT) olduğu için kendisine 
Hatüni nisbesi verildi. Kemaleddin ve Mu
vaffakuddevle Iakaplarıyla da anılan Ebü 
Tahir'in, iran'ın Save şehrinde bir kütüp
hanesi bulunduğundan hareketle (Kaz
vTnT. s. 259) Saveli olduğu da ileri sürül
müştür. 

Sultan Gıyaseddin Muhammed, veziri 
ve diğer memurları arasında bir değişik
lik yaptığında Ebü Tahir yeni gelen mes
lektaşlarıyla geçinemeyip onları hicvet
tiğinden Cürcan'a sürüldü (504/ 1110). 
Burada da hicivlerini devam ettirdiği için 
geri çağırıldı. Hicvettiği kişilerden biri 
olan müstevff Muhtassü'l-Mülk, devle
tin parasını usulsüz harcadığını ve zirn
ınetine para geçirdiğini ileri sürerek onu 
hapsedip maliarına el koyduysa da bir 
süre sonra serbest bırakıldı. Ebü Tahir-i 
Hatüni'nin vefat tarihi belli değildir. An
cak çeşitli kaynaklardaki kayıtlardan 529-
532 ( 1134 -1137) yılları arasında öldüğü 
anlaşılmaktadır. 

Eserleri. Ebü Tahir-i Hatünf'nin diva
nı günümüze kadar gelmemiştir. Bugün 
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mevcut şiirleri Esedi-i Tüsf'nin Lugat-i 
Fürs'ünde, Şems-i Kays'ın el-Mu 'cem 
ii me'ayiri eş'ari'l- 'Acem'inde, Ham
dullah Müstevfi'nin Nüzhetü'l-kulub 'un
da ve Rıza Kulı Han'ın Mecma"u'l-iusa
J:ıa' adlı eserinde nakledilen beyit ve Şiir 
parçatarindan ibarettir. Devletşah ona bir 
Taril]-i AI-i Selçı1~ atfederse de şim
diye kadar böyle bir esere rastlanmamış
tır. Nizarni-i Arüzf'nin Çehdr Ma~iile 
adlı eserinin ikinci bölümüne benzeyen, 
yani hem şairleri hem de onlarla ilgili 
fıkraları nakleden Mena~ıbü'ş-şu 'ara' 
ile Melikşah' ın av partilerini anlatan Şi
karname adlı eserleri de günümüze ulaş
mamıştır. Bugün elde bulunan Ten~irü '1-
veziri'ı.- ziri'l -l]ınzir adlı tek eseri, Ve
zir Nasirü'l-Mülk'ü yeren şiirlerini içine 
alan Arapça küçük bir risaledir. Eserin 
on bir sayfası Tahran Meclis Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (nr. 633). 
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Ebu Talha Zeyd b. Sehl 
b. el-Esved el-Ensarl 

(ö. 34/654-55) 

Sahabi. 
L _j 

Cahiliye devrinde Medine'de doğdu. 

Hazrec kabHesinin Neccaroğulları soyun
dan geldiği için Hazred ve Neccari nis
beteriyle anılır. Enes b. Malik'in üvey ba
basıdır. Müslüman olmasına Enes b. Ma
lik'in annesi Ümmü Süleym sebep oldu. 
Kocası Malik'in hicretten önce ölümü 
üzerine EbO Talha ona evlenme teklif 
etti. Ümmü Süleym, müslüman olmama
sının bu evliliğe engel teşkil ettiğini, is
lamiyet'i kabul ettiği takdirde mehir al
maksızın kendisiyle evlenebileceğini söy-

!edi. Bunun üzerine Ebü Talha müslü
man oldu ve Ümmü Süleym ile evlendi. 
Bu evlilikten Abdullah ile Ebü Umeyr ad
h çocukları dünyaya geldi. Ebü Talha nü
büwetin 12. yılında ( 621) yapılan Birinci 
Akabe Biatı'nda kabilesini temsil etti. 
Hz. Peygamber Medine'ye hicret edince 
onunla muhacirlerden Ebü Ubeyde b. 
Cerrah arasında kardeşlik bağı (mmmat*) 
kurdu. 

Ebü Talha Bedir Gazvesi'ne katıldı. 

Uhud Gazvezi'nde deriden kalkanı ile vü
cudunu Hz. Peygamber'e siper etti ve 
düşman kuwetlerinin üzerine ok yağ
dırdı. Onun okçuluğunu takdir eden Re
sOl-i Ekrem, oradan terkeşi dolu geçen 
mücahidlere oklarını Ebü Talha'nın önü
ne boşaltmalarını emretmişti. Hz. Pey
gamber, onun attığı okiarın isabet etti
ği hedefi görmek için her ayağa kalktı
ğında Ebü Talha, "Ya Resülallah, ne olur 
kendini gösterme! Bir uğursuz düşman 
okunun sana isabet etmesinden korka
rım. İşte göğsüm senin göğsüne siper
dir" diye yalvarıyordu (Buhari. "Menal,u
bü'l-enşar" , 18). 

Daha sonra yapılan gazvelerin hep
sinde bulunan Ebü Talha Huneyn Gaz
vesi'nde yirmi müşrik öldürdü. Medine'
de aynı zamanda kabir kazma işiyle ta
nındığından Hz. Peygamber' in kabrini 
de o kazdı. Hz. Ömer kendinden sonra
ki halifeyi seçmekle görevlendirdiği şü
ra mensuplarının, işlerini bitirinceye ka
dar kimse tarafından rahatsız edilme
mesi görevini ona verdi. Hz. Peygam
ber'in vefatından sonraki tarihlerde Dı
maşk'a gidip orada yaşadığı ileri sürül
mektedir. 

Ebü Talha çoğunluğun kanaatine göre 
34 (654-55) yılında vefat etti. 32 (652) 
yılında, hatta Hz. Peygamber'den sonra 
kırk yıl daha yaşayıp 51 'de (671) öldü
ğünü kabul edenler de vardır. Enes b. 
Malik'ten gelen rivayete göre Tevbe sü
resini okurken 41. ayete gelince, "Rab
bimiz bizi ihtiyar da olsak genç de olsak 
savaşa gitmeye çağırıyor" diyerek o gün
lerde Rumlar'a karşı yapılan bir deniz 
seferine katılmışsa da karaya çıkmadan 
gemide vefat etmiş, etrafta kara görül
mediği için yedi gün süreyle defnedilme
miş, ancak cesedinde herhangi bir bo
zulma meydana gelmemiştir. Diğer ta
raftan onun Medine'de vefat ettiği ve 
cenaze namazını Hz. Osman'ın kıldırdığı 
söylendiği gibi Dımaşk'ta öldüğü de ile
ri sürülmüştür. 

Ebü Talha ashap arasında cesareti, 
yiğitliği ve bilhassa gür sesiyle tanınır-


