EBÜ TALİB
dı.

Bu sebeple Resülullah. "Ebü Talha 'asker içinde sesi bir grup insandan
daha iyidir" demiştir (Müsned, lll, 26 1).
"1 00 kişiden. hatta 1000 kişiden daha
iyidir" dediği de rivayet edilmektedir (Hakim, lll, 352) Hz. Peygamber Ebü Talha'yı çok sever, kendi annesinin Medineli olması sebebiyle ona dayı diye iltifat
ederdi (Hakim. ı u. 351 ). Zaman zaman
onun evine gider. Ümmü Süleym'in hazırladığı yemeği yer ve orada öğle uykusuna yatardı. Bir gün Ebü Talha Enes'i
göndererek Hz. Peygamber'i yemeğe davet etmişti. Ehl-i Suffe ile mescidde oturan Resülullah, Enes daha birşey söylemeden yemeğe davet edildiğini anlamış
ve yanındaki yetmiş (veya seksen) sahabiyi alarak davete gitmişti. Bunun üzerine Ebü Talha telaşlanmış, fakat Ümmü 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 doyurmuştu (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 Talha 'ya vermiş, karısı Üm mü Süleym de
bu saçların bir kısmını saklamıştı.
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Medineli müslümanlar arasında en çok
hurma bahçesine sahip olan EbO Talha,
Mescid-i Nebevf'nin karşısında bulunan
ve içindeki tatlı suyu Hz. Peygamber tarafından beğeniten Beyruha adlı bahçesini çok severdi. "Sevdiğiniz şeylerden
Allah yolunda harcamadıkça en üstün sevabı kazanamazsınız" (Al-i İmran 3/9 2)
mealindeki ayet nazil olunca Hz. Peygamber'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 söylemesi üzerine de onu Übey b. Ka'b ve Hassan b. Sabit gibi amcazadelerine ve yakın akrabalarına bağışladı (Buhar!, "Vekale", 15. "Veşaya", lO)
Ebü Talha'dan rivayet edilen hadisler in sayısı bazı kaynaklarda 92, bazıla
rında yirmi küsur olarak verilmekte. Ahmed 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 Abdullah ve daha başkaları rivayette bulunmuşlardır.
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EBÜ TALiB
( wlk y,l ı
Ebu Talib Abdümenaf b. Abdilmuttalib
b. Haşim el -Kureşl el - Haş im!
(ö. 619 m.)

L

Hz. Peygamber'in

amcası.

535 yılında doğdu. Annesi Fatıma bint
Amr b. Aiz ei-MahzOmiyye'dir. Hz. Peygamber'in babası Abdullah ile amcası Zübeyr'in öz kardeşidir.
Babası Abdülmuttalib ölümünden önce, sekiz yaşında olan tarunu Muhammed'in bakımını ve himayesini kendisine vasiyet etmişti. Kabe hizmetlerinden
olan hacılara su ve yiyecek temini vazifeleri babasından miras kalmışsa da
mali durumu bozulduğu ve fakir düştü
ğü için bu görevleri Abbas b. Abdülmuttalib'e devretmişti. Haşimoğulları'nın reisliği ise ölümüne kadar uhdesinde kaldı. Nitekim Mekke'de onun oturduğu
mahalleye Şi'bü Ebi Talib denirdi. EbO
Talib Kureyş içinde önde gelen. sözü dinlenen. saygı duyulan bir kimse olup himayesini üstlendiği yeğeni Muhammed'in
üzerine titrer. onu çok sever, uğurlu olduğuna inanır ve iyi yetişmesi için elinden 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

Sa'd, ı. ı 53) yeğenini de ısrarlı talebi üzerine yanına almıştı. Kaynakların ittifakla
verdikleri bilgilere göre. ticaret kervanı
Suriye topraklarındaki Busra'da konaklayınca rahip Bahira EbO Talib'e, yeğeni
nin gönderileceği İncil'de vaad edilen peygamber 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 Muhammed ile kendi oğlu Ali'nin gizlice namaz kıldıklarını öğrenince. atalarının dinini bırakamayacağını söylemekle beraber yeğenini ömrünün sonuna kadar savunup koruyacağını belirtmişti. Nitekim
Hz. Peygamber Mekkeliler'i açıkça İslam
dinine çağırmaya başladığı ve putları terketmelerini istediği zaman ona muhalefet eden ve Muhammed'i kendilerine
teslim etmesini isteyen müşriklere karşı durmuş, Hz. Peygamber'i onlara kesinlikle teslim etmeyeceğini söylemişti.
Hatta Kureyş müşrikleri ResOl-i Ekrem'e
ve müslümanlara düşmanlıklarını arttı
rınca Haşim ve Muttalib oğullarını yardıma çağırmış , kardeşi Ebü Leheb dı
şındaki yakınları . kendilerine karşı girişilen boykot hareketine rağmen Ebü Talib mahallesinde onun etrafında toplanmışlar ve orada uzun bir süre sıkıntı içinde 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 ölümünden önce, Hz. Peygamber hiç değilse son
nefesinde kelime -i şehadet getirerek şe
faata nail olmasını rica etmişti. Ebü Talib ise müşriklerin. ölüm korkusundan
dolayı müslüman olduğunu ileri sürerek
kendisiyle alay edebileceklerini söyleyerek onlara karşı küçük düşmek istemediğini belirtm iş ve Resül-i Ekrem'in teklifine olumlu cevap vermemişti.
Ebü Talib 'in müslüman veya müşrik
olarak öldüğü hususu tartışmalıdır. Anlaşıldığına göre yeğenini en zor şartlar
da savunmasına rağmen Arap kabile reislerinin gururları ve atalarının yoluna
bağlı olma zaafları yüzünden İslamiyet'i
kabul ettiğini açıkça söyleme cesaretini
gösterememiştir. Muhtelif hadis ve tefsir kaynakları , "Sen sevdiğini hidayete
erdiremezsin, bilakis Allah dilediğine hidayet verir" (ei-Kasas 28 / 56) mealindeki ayetle. "Ne Peygamber'in ne de müminlerin akrabaları bile olsa müşrikler
için af dilemeleri uygun olmaz" (et-Tevbe 9/ ı I 3) mealindeki ayetin bu hadise
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EBÜ TALiB
üzerine nazil olduğunu kaydederler (Müs·
ned, ll, 434, 44 1; BuharT, "M enillpbü'lensar", 40; Tirmizi, "Tefsir", 28; Taberi,
Te{srr, Xl. 30-3 1; XX, 58-59) Şfa ise Ehl-i
beyt'ten geld i ğini söyledikleri rivayetlere
dayanarak Ebü Talib'in ölüm döşeğinde
müslüman olduğunu ileri sürmüştür (mesela bk. İb n Hacer, VII. 236- 23 7 ; Şa m i, ı ı.
565 -570 ; Ali Nemazf, s. 435; Abbas elKummf, I, I IO) Şif alimlerinin Ebü Talib'in
mürnin olarak öldüğüne dair yazdıkları
otuzdan fazla kitabın adları ve müellifleri, Şeyh Müffd 'in !manü Ebi Ta1ib adlı eserinin (Kum 14 ı2 / 199 1) takdim yazısında zikredilmektedir. Şemseddin Ebü
Ali el-Müsevi'nin e1-Ifücce 'a1e '?-?ilhib
ila tekiiri Ebi '[a1ib 'i (n ş r Muhammed
Bahrülulüm, Necef ı 965). Şafif fakihi Berzencf' nin Bugyetü 't- tillib li- imiini Ebi
'[alib adlı eserini ihtisar eden Ahmed
b. Zeynf Dahlan ' ın Esne '1-meta1ib ii n ecati Ebi Ta1ib'i (Kahire 1305 ). Mirza Muhammed Hüseyin b. Ali Rıza er-Rabbanf nin M aksadü 't-talib ii imiini iibil'i'nnebi (s.a ). ~e 'a~hi Ebi '[alib'i (Bombay 131 1), Ca'fer b. Muhammed en-Neceff'nin M evahibü '1- vahib ii feia 'ili
Ebi Tillib 'i (Necef 1341) bu eserler arasındadır ( ay rı ca bk. FETRET). Seyyid Muhammed Ali Şerefeddin el -Amili, Ebü Talib'in hayatı ve hakkındaki menkıbevf rivayetleri ihtiva eden Şeyi] u '1- Ebtafı adlı bir eser yazmıştır (Beyrut 1987) .
.Ebü Talib'in, Hz. Peygamber'in çok sevip saydığı bir müslüman olan hanımı Fatıma ' dan dört oğlu (Talib, Akii. Ca'fer, Alil
ve iki kızı (Ü mmü Hani , Cümane) olmuş
tur. Ali b. Ebü Talib'i Resül -i Ekrem, Ca'fer'i de Abbas b. Abdülmüttalib yetişti r
miştir.

Mekkeli

şairlerden sayılan
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Ebü Talib'in

EBÜ TALiB b. ABDÜSSEMİ'

bazı beyitleriyle istişhad * edilmesi (Sez-

gin, ll, 273) onun iyi bir şair olduğunu göstermektedir. Ebü Hiffan Abdullah b. Ahmed el -Mihzemf (ö. 255 / 869) tarafından
derlenen şiirleri Divanü Şeyl]i '1- Ebilti-lı adıyla yayımlanmıştır (Necef ı 356).
Onun doksan dört beyitten meydana gelen "Lamiyye" kasidesini. Hz. Peygamber'i Kureyşliler'e karşı korumak maksadıyla söylediği kaydedilmektedir. Tamamı İbn Hişam tarafından es -Sire 'ye
alınmış olan (1 , 272-280) kasideyi Ali Fehmi Cabiç '[ı1betü ' t-tii1ib ii şerfıi Liimiyyeü Ebi Tiilib adıyla şerhetmiştir (İsta n
bul ı 327) . Bazı beyitlerinin sonradan uydurulduğu belirtilen bu kaside (CumahT,
ı . 244 ), şairin "Daliyye" adlı bir başka kasidesiyle birlikte H. Ritter tarafından Almanca'ya tercüme edilmiştir.
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(bk. İBN ABD ÜSSEMİ' ).

EBÜ TALİB ei-BEZzAz
(bk. İBN GAYIAN).
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EBÜ TALİB HAN
( ,)l> -,.Jlk _y,f )
Ebu Tali b b. Had Muhammed
Beg-i Tebrizi-i İsfahani
(ö. 1220/ 1805)

L

Hindistan'da yetişen
İranlı tezkire yazan .

_j

1166'da (1752-53) Leknev'de doğdu .
Aslen Tebrizli olan babası Hacı Muhammed Beg (ö. ı 180/ ı766 ) , Kaçarlar ' dan
Nadir Şah zamanında İsfahan ·dan Lek-

nev' e göç etmiş bir Azeri Türkü'dür. Ebu
Talib çocukluk yıllarını Mürşidabad'da
Bengal vali yardımcısı Muzaffer Ceng'in
sarayında geçirdi. Avaz'da (Oudh) Asafüddevle'nin tahta çıkmasından sonra
(1 ı89 / ı 775) Leknev'e döndü. Avaz naibi
Muhtarüddevle tarafından maliye memurluğuna tayin edildi. Bir süre Leknev'deki İngiliz temsilciliğinde çalıştık
tan sonra 1202'de (1787) Kalküta 'ya gitti. Burada Hafız-ı Şfrazfnin divanını yayımladı (ı 79 ı ) 1798 ·de Doğu Hindistan
Şirketi Bengal ordusu kumandanı D. Richardson ile beş yıl süren Avrupa seyahatine çıktı. Seyahat sonrası yerleştiği
Leknev'de öldü.

Eserleri. Kitaplarını Farsça yazan Ebu
Talib Han'ın başlıca eserleri şunlardır:
1.ljulilşatü'1- efkilr. Müellifin yirmi beş
yıl boyunca malzemesini topladığı eser,
494 İranlı şairin biyografisini ihtiva eden
bir tezkiredir. Tezkire yazımında uyulması gereken kurallar hakkında bir mukaddime ile başlayan eser. şairlerin alfabetik
ve kronolojik sıra ile anlatıldığı yirmi sekiz bölüme (had11<a ) ayrılmıştır. Eserin sonunda 160 şairin sadece isimlerini ve şiir
lerinden birkaç beyti ihtiva eden bir zeyille müellifin çağdaşı yirmi üç şairin yer
aldığı bir hatime bulunmaktadır. Müellif bu tezkiresini kaleme alırken Ali Kulı Han-ı Valih'in Riyaiü'ş -şu 'ara', Mfr
Şemseddin Dihlevf' nin ljulilsatü '1- b edi'
adlı eserlerinden geniş ölçüde faydalan mıştı r. Eserin müellif nüshasından istinsah edilen ve müellif tarafından gözden
geçirilen bir nüshası lndian Office Kütüphanesi'nde (nr. 696) bulunmaktadır
(diğer nü s hal a rı için b k. Storey, 1/2, s.
878) z. Lübbü 's - siyer ü Cihilnnüma.
1208' de (1793-94) yazılmış muhtasar
bir İslam tarihi olan eser Asafüddevle'ye ithaf edilmiştir (yazma n ü shaları için
bk. Storey, ı ; ı . s. ı4 5) 3. Mesir-i Talibi
ii Bilad-i Efren ci. Müellifın Avrupa seyahati sırasında tuttuğu notlardan ve hatıralarından meydana gelen eseri oğlu
Mirza Hüseyin Ali yayımiarnıştır (Kalküta ı229 / ı 8 ı2) . D. Macfarlane tarafından
muhtasar olarak da neşredilen eseri (Kalküta ı827 , 1836), C. Stewart The Trave1s
in Europe and Asia adıyla İngilizce ' ye
tercüme etmiştir (London ı8ıO , 1814) .
Mesir-i Tii1ibi'nin iki Fransızca tercümesinden ilkini G. Jansen Farsça aslıyla
İngilizce tercümesini karşılaştırarak yapmış (Paris ı 8 ı ı). ikincisini de Ch. Mal u
İngilizce'sinden çevirmiştir (Paris ı 8 ı 9).
Eserin Almanca çevirisi ise Fransızca tercümesinden yapılmıştır (Vienna ı813). 4.

