
EBÜ ŞÜCA' el- iSFAHANT 

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

BİBLİYOGRAFYA : 

Esedi-i Tüsi, Lugat- ı Fürs, Tahran 1336 hş ., 

s. 47 ·48; Ravendi, Rahatü'ş - ş udar, s. 131 ; Av
fi. Lübtib (nşr. Said Nefısi). Tahran 1335, s. VI· 
VII, XIV-XV, 583, 585, 619, 626; Şems-i Kays. 
el-Mu'cem {f me'ayfri eş'ari 'l - 'Acem (nşr. Mü
derris Rezavi). Tahran 1335 hş. , s. 91-92, 21 5; 
Kazvini. Aşarü'l-bilad, Leiden 1849, s. 259; Dev
ıetşah, Te?k ire, s. 29, 58, 64, 76; Kamüsü'l 
a'lam, ı , 731; Bediüzzaman Firüzanfer, Sül]an 
ü Sül]anveran, Tahran 1308 / 1929, ll, 163·1 65 ; 
Ferheng-i Ffi rsf, V, 472; Neffsl. Tarfl]-i Na?m u 
Neşr, I, 87-88 ; Dihhuda. Lugatnfime, ll , 556-
557 ; Dj . Khaleghi- Motlagh. "Abü Tiiher I}:iitü
ni", Elr., ı , 387. ·li! MüRSEL Ö ZTÜRK 

EBÜ TAHiR es-SİLEFİ 
ı 

L 
(bk. SİLEFI) . 

_j 

EBÜ TALHAel-ENSARİ 
ı 

( lS.)L..;')I\ ~ Y.t ) 

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-



dı. Bu sebeple Resülullah. "Ebü Talha '
nın asker içinde sesi bir grup insandan 
daha iyidir" demiştir (Müsned, lll, 26 1) . 
"1 00 kişiden. hatta 1 000 kişiden daha 
iyidir" dediği de rivayet edilmektedir (Ha
kim, lll , 352) Hz. Peygamber Ebü Talha'
yı çok sever, kendi annesinin Medine
li olması sebebiyle ona dayı diye iltifat 
ederdi (Hakim. ı u. 351 ). Zaman zaman 
onun evine gider. Ümmü Süleym'in ha
zırladığı yemeği yer ve orada öğle uy
kusuna yatardı. Bir gün Ebü Talha Enes'i 
göndererek Hz. Peygamber'i yemeğe da
vet etmişti. Ehl-i Suffe ile mescidde otu
ran Resülullah, Enes daha birşey söyle
meden yemeğe davet edildiğini anlamış 
ve yanındaki yetmiş (veya seksen) saha
biyi alarak davete gitmişti. Bunun üze
rine Ebü Talha telaşlanmış, fakat Üm
mü Süleym Resülullah varken telaşlan
manın yersiz olduğunu söyleyerek onu 
teskin etmişti. Resül-i Ekrem yemeğin 
bereketlenmesi için dua ettikten sonra 
sahabileri onar kişilik gruplar halinde 
sofraya oturtmuş, hepsi de karnını do
yurmuştu (BuharT. "Menakıb", 25). Hz. 
Peygamber hac görevini ifa ettiği sıra
da tıraş olmuş, başının sağ tarafından 
kesilen saçları halka birer ikişer dağıtır
ken sol tarafından kesilenleri Ebü Tal
ha 'ya vermiş, karısı Üm mü Süleym de 
bu saçların bir kısmını saklamıştı. 

Medineli müslümanlar arasında en çok 
hurma bahçesine sahip olan EbO Talha, 
Mescid-i Nebevf'nin karşısında bulunan 
ve içindeki tatlı suyu Hz. Peygamber ta
rafından beğeniten Beyruha adlı bahçe
sini çok severdi. "Sevdiğiniz şeylerden 

Allah yolunda harcamadıkça en üstün se
vabı kazanamazsınız" (Al-i İmran 3/92) 
mealindeki ayet nazil olunca Hz. Peygam
ber'in yanına giderek bu bahçeyi Allah 
rızası için dilediği şekilde kullanmasını 

istedi. Onun bu davranışını takdir eden 
ResOl-i Ekrem'in bahçeyi akrabalarına 
vermesinin daha uygun olacağını söyle
mesi üzerine de onu Übey b. Ka'b ve Has
san b. Sabit gibi amcazadelerine ve ya
kın akrabalarına bağışladı (Buhar!, "Ve

kale", 15. "Veşaya", lO) 

Ebü Talha'dan rivayet edilen hadisle
r in sayısı bazı kaynaklarda 92, bazıla

rında yirmi küsur olarak verilmekte. Ah
med b. Hanbel'in el-Müsned'inde yirmi 
beş rivayeti yer almaktadır. Bunlardan 
üçü Şaf.u"lJ.-i Buly'iri'de, üçü de Şahih-i 
Müslim 'dedir. Kendisinden üvey oğ

lu Enes b. Malik ile Abdullah b. Abbas, 
Zeyd b. Halid ve oğlu EbO İshak Abdul
lah ve daha başkaları rivayette bulun
muşlardır. 
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Ebu Talib Abdümenaf b. Abdilmuttalib 
b. Haşim el -Kureşl el -Haşim! 

(ö. 619 m.) 

Hz. Peygamber'in amcası. 

535 yılında doğdu. Annesi Fatıma bint 
Amr b. Aiz ei-MahzOmiyye'dir. Hz. Pey
gamber'in babası Abdullah ile amcası Zü
beyr'in öz kardeşidir. 

Babası Abdülmuttalib ölümünden ön
ce, sekiz yaşında olan tarunu Muham
med'in bakımını ve himayesini kendisi
ne vasiyet etmişti. Kabe hizmetlerinden 
olan hacılara su ve yiyecek temini vazi
feleri babasından miras kalmışsa da 
mali durumu bozulduğu ve fakir düştü
ğü için bu görevleri Abbas b. Abdülmut
talib'e devretmişti. Haşimoğulları'nın re
isliği ise ölümüne kadar uhdesinde kal
dı. Nitekim Mekke'de onun oturduğu 

mahalleye Şi'bü Ebi Talib denirdi. EbO 
Talib Kureyş içinde önde gelen. sözü din
lenen. saygı duyulan bir kimse olup hi
mayesini üstlendiği yeğeni Muhammed'in 
üzerine titrer. onu çok sever, uğurlu ol
duğuna inanır ve iyi yetişmesi için elin
den geleni yapardı (İbn Sa'd, ı. I ı 9- 120) 
Hatta seyahatlerinde bile yanından ayır
mazdı. Nitekim onu himayesine aldığı 

ilk yıllarda bir kafile ile birlikte ticaret 
amacıyla Suriye'ye gitmeye karar verdiği 
zaman henüz on iki yaşlarında olan (İbn 

EBÜ TALİB 

Sa'd, ı. ı 53) yeğenini de ısrarlı talebi üze
rine yanına almıştı. Kaynakların ittifakla 
verdikleri bilgilere göre. ticaret kervanı 
Suriye topraklarındaki Busra'da konak
layınca rahip Bahira EbO Talib'e, yeğeni
nin gönderileceği İncil'de vaad edilen pey
gamber olduğunu, çocuğu iyi koruması 
gerektiğini söylemiş, bunun üzerine EbO 
Talib Şam 'a gitmekten vazgeçip süratle 
Mekke'ye dönmüştü (bk. BAHIRA). 

Bi'setten sonra Ebü Talib, yeğeni Mu
hammed ile kendi oğlu Ali'nin gizlice na
maz kıldıklarını öğrenince. atalarının di
nini bırakamayacağını söylemekle bera
ber yeğenini ömrünün sonuna kadar sa
vunup koruyacağını belirtmişti. Nitekim 
Hz. Peygamber Mekkeliler'i açıkça İslam 
dinine çağırmaya başladığı ve putları ter
ketmelerini istediği zaman ona muha
lefet eden ve Muhammed'i kendilerine 
teslim etmesini isteyen müşriklere kar
şı durmuş, Hz. Peygamber'i onlara ke
sinlikle teslim etmeyeceğini söylemişti. 
Hatta Kureyş müşrikleri ResOl-i Ekrem'e 
ve müslümanlara düşmanlıklarını arttı
rınca Haşim ve Muttalib oğullarını yar
dıma çağırmış, kardeşi Ebü Leheb dı

şındaki yakınları . kendilerine karşı giri
şilen boykot hareketine rağmen Ebü Ta
lib mahallesinde onun etrafında toplan
mışlar ve orada uzun bir süre sıkıntı için
de yaşamak zorunda kalmışlardı. Hz. 
Peygamber' i ve müslümanları himaye 
konusunda son derece cesur davranan 
EbO Talib, Resül-i Ekrem'in İslamiyet'i 
kabul etmesi yolundaki ısrarlı tekliflerini 
hep cevapsız bırakmıştı. Hatta ölümün
den önce, Hz. Peygamber hiç değilse son 
nefesinde kelime-i şehadet getirerek şe
faata nail olmasını rica etmişti. Ebü Ta
lib ise müşriklerin. ölüm korkusundan 
dolayı müslüman olduğunu ileri sürerek 
kendisiyle alay edebileceklerini söyleye
rek onlara karşı küçük düşmek isteme
diğini belirtmiş ve Resül-i Ekrem'in tek
lifine olumlu cevap vermemişti. 

Ebü Talib 'in müslüman veya müşrik 
olarak öldüğü hususu tartışmalıdır. An
laşıldığına göre yeğenini en zor şartlar
da savunmasına rağmen Arap kabile re
islerinin gururları ve atalarının yoluna 
bağlı olma zaafları yüzünden İslamiyet'i 
kabul ettiğini açıkça söyleme cesaretini 
gösterememiştir. Muhtelif hadis ve tef
sir kaynakları , "Sen sevdiğini hidayete 
erdiremezsin, bilakis Allah dilediğine hi
dayet verir" (ei-Kasas 28/ 56) mealinde
ki ayetle. "Ne Peygamber'in ne de mü
minlerin akrabaları bile olsa müşrikler 

için af dilemeleri uygun olmaz" (et-Tev
be 9/ ı I 3) mealindeki ayetin bu hadise 
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