
EBÜ TALiB 

üzerine nazil olduğunu kaydederler (Müs· 

ned, ll, 434, 44 1; BuharT, "M enillpbü'l
ensar", 40; Tirmizi, "Tefsir" , 28; Taberi, 
Te{srr, Xl. 30-3 1; XX, 58-59) Şfa ise Ehl-i 
beyt'ten geld iğini söyledikleri rivayetlere 
dayanarak Ebü Talib'in ölüm döşeğinde 
müslüman olduğunu ileri sürmüştür (me
sela bk. İb n Hacer, VII. 236- 237 ; Şam i, ı ı. 

565 -570 ; Ali Nemazf, s. 435; Abbas el
Kummf, I, I I O) Şif alimlerinin Ebü Talib 'in 
mürnin olarak öldüğüne dair yazdıkları 
otuzdan fazla kitabın adları ve müellif
leri, Şeyh Müffd 'in !manü Ebi Ta1ib ad
lı eserinin (Kum 14 ı2/ 199 1) takdim ya
zısında zikredilmektedir. Şemseddin Ebü 
Ali el-Müsevi'nin e1-Ifücce 'a1e '?-?ilhib 
ila tekiiri Ebi '[a1ib 'i (nşr Muhammed 
Bahrülulüm, Necef ı 965). Şafif fakihi Ber
zencf' nin Bugyetü 't- tillib li- imiini Ebi 
'[alib adlı eserini ihtisar eden Ahmed 
b. Zeynf Dahlan 'ın Esne '1-meta1ib ii ne
cati Ebi Ta1ib'i (Kahire 1305 ). Mirza Mu
hammed Hüseyin b. Ali Rıza er-Rabba
nf nin Maksadü 't-talib ii imiini iibil' i'n
nebi (s.a ). ~e 'a~hi Ebi '[alib'i (Bom
bay 131 1), Ca'fer b. Muhammed en-Ne
ceff'nin M evahibü '1- vahib ii feia 'ili 
Ebi Tillib 'i (Necef 1341) bu eserler ara
sındadır ( ayrı ca bk. FETRET). Seyyid Mu
hammed Ali Şerefeddin el -Amili, Ebü Ta
lib'in hayatı ve hakkındaki menkıbevf ri
vayetleri ihtiva eden Şeyi] u '1- Ebtafı ad
lı bir eser yazmıştır (Beyrut 1987) . 

.Ebü Talib'in, Hz. Peygamber'in çok se
vip saydığı bir müslüman olan hanımı Fa
tıma' dan dört oğlu (Talib, Akii. Ca'fer, Alil 
ve iki kızı (Ümmü Hani , Cümane) olmuş
tur. Ali b. Ebü Talib'i Resül -i Ekrem, Ca'
fer'i de Abbas b. Abdülmüttalib yetiştir

miştir. 

Mekkeli şairlerden sayılan Ebü Talib'in 
bazı beyitleriyle istişhad * edilmesi (Sez
gin, ll, 273) onun iyi bir şair olduğunu gös
termektedir. Ebü Hiffan Abdullah b. Ah
med el -Mihzemf (ö. 255 / 869) tarafından 
derlenen şiirleri Divanü Şeyl]i '1-Ebil
ti-lı adıyla yayımlanmıştır (Necef ı 356). 
Onun doksan dört beyitten meydana ge
len "Lamiyye" kasidesini. Hz. Peygam
ber'i Kureyşliler'e karşı korumak mak
sadıyla söylediği kaydedilmektedir. Ta
mamı İbn Hişam tarafından es-Sire 'ye 
alınmış olan (1 , 272-280) kasideyi Ali Feh
mi Cabiç '[ı1betü 't-tii1ib ii şerfıi Liimiy
yeü Ebi Tiilib adıyla şerhetmiştir (İsta n
bul ı 327) . Bazı beyitlerinin sonradan uy
durulduğu belirtilen bu kaside (CumahT, 
ı . 244 ), şairin "Daliyye" adlı bir başka ka
sidesiyle birlikte H. Ritter tarafından Al
manca'ya tercüme edilmiştir. 

238 

BİBLİYOGRAFYA: 

Wensinck, el -Mu'cem, VIII , 128 ; Müsned, ll , 
434, 441; Buhar!, "Menakıbü' J- ensar", 40 ; 
Tirmizi. "Tefsir", 28 ; Nesai. "Cena'İz ", 102; 
İbn İshak, es-Sfre, s. 47, 53 vd. , 118, 126, 129· 
130, 133, 135, 136, 139, 141 vd., 145 vd., 148 
vd.; İbn Hişam, es-Sfre, 1, 179-180, 182-183, 
247, 264-269, 272-282, 333-334, 352-353; ll, 
371-372,377-380, 417-418 ; İbn Sa'd, et·Taba
l!:iit, 1, 118·119vd., 129·130,153, 202,208, 211 ; 
Cumahf, Fuf).ülü 'ş -ş u'ara', 1, 233, 244 -245 ; Ta
beri. Tarfl] (de Goeje). ı , 1123 vd., 1173-1185, 
1198 vd.; a.mlf .. Cami'u' l- beyan ( Buıak). Xl, 
30-31; XX, 58-59 ; İbn Şehraşüb, Menal!:ıbü Ali 
Ebf Jalib, Necef 1376/ 1956, 1, 34 vd., 52 vd., 
61; İbnü'I-Esfr. el-Kamil, Beyrut 1385/ 1956, ll , 
37, 61 vd., 64 vd., 90 ; İbn Kesfr. el -Bidaye, ll, 
305, 307 ; Ul, 47 vd. ; a.mlf., Tefsfrü 'l -Kur' an, 
IV, 158 ; VI , 255-256 ; İbn Hacer. el - işabe (Bi ca
vi) , VII, 235-244 ; Şam!, Sübülü 'l·hüda ve'r -re
şad ff s fre ti !]ayri'/ -'ibad (nşr. Mustafa Abdül
vahid). Kahire 1407/1986, ll , 563-570 ; Mak
karl, Ezharü'r-riyaz (nş r. Said Ahmed A'rabi 
v dğr. ). Rabat 1398-1400 / 1978-80, lll, 73-75; 
Alüs1, Rühu ' l -me'anf, Xl, 33·34; İbrahim Ri
fat Paşa, . Mir 'atü 'l-Haremeyn, ll , 62 -70; Ali 
Fehmi Cabiç, Tılbetü 't-talib ff şerf).i Lamiyy e
ti Ebf Talib, İstanbul 1327 ; Abdülhüseyin Ah
med el-Emini en-Necefi, el -Gadfr f i' l -Kitab 
ve's-Sünne, Tahran 1366, VII , 330 -409 ; VIII , 
3-29; Şiblf en-Nu'man1. Sirat -un 1'/abi: The Li
fe of the Prophet (tre. M. T. B. Budayüni). La· 
hore, ts., 1, 156-160, 219·222 ; W. Montgomery 
Watt. Muhammad at Mecca, Oxford 1953, s. 
33, 36, 110, 119 vd., 137; a.mlf.. "Abü Talib", 
E/ 2 (İng.). I, 152-153 ; Sezgin. GAS, Il , 273 -275 ; 
Cevad Ali, el-Mufassal, IX, 697 -701 ; Abbas ei
Kumm1. el -Küna' v~-, 1- e ll!:ab, Necef 1389 / 1969, 
1, 108-111 ; Ali Nemazf. Müstedrekü Sef fneti' l
bihar, Tahran 1984, s. 435 ; Köksal, islam Tarihi 
(Mekke). Il , 79-81 ; lll , 94 vd. ; IV, 13 vd., 62 vd.; 
V, 5 vd., 51 vd.; Abdülhamfd Mahmüd ei-Meslüt. 
"Ebu T&lib b. 'Abdilmuttalib", ME, XX/ 1 (1 948), 
s. 82-86; XX/ 4, s. 364 -369; Ahmed Küt1. "el
Mev~ü'ş -şi'riyye li-Ebi Talib", MMLADm., 
LVIII (1 403 / 1983). s. 772-785 ; F'. Buhl, "Ebu Ta
Jib", iA, IV, 52 ; Ali RefıT. "Al- i Ebi TaJib", DMBi, 
1, 552.553. r:iJ 

lıJI!Iiıl E THEM RuHi FıGLALI 

L 

ı 

L 

ı 

L 

EBÜ TALiB b. ABDÜSSEMİ' 

(bk. İBN ABDÜSSEMİ' ). 

EBÜ TALİB ei-BEZzAz 

(bk. İBN GAYIAN). 

EBÜ TALİB HAN 
( ,)l> -,.Jlk _y,f ) 

Ebu Tali b b. Had Muhammed 
Beg-i Tebrizi-i İsfahani 

(ö. 1220/ 1805) 

Hindistan'da yetişen 
İranlı tezkire yazan . 

_j 

ı 

_j 

_j 

1166'da (1752-53) Leknev'de doğdu . 

Aslen Tebrizli olan babası Hacı Muham
med 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) Asa
füddevle'nin tahta çıkmasından sonra 
(1 ı89/ ı 775) Leknev'e döndü. Avaz naibi 
Muhtarüddevle tarafından maliye me
murluğuna tayin edildi. Bir süre Lek
nev'deki İngiliz temsilciliğinde çalıştık
tan sonra 1202'de (1787) Kalküta 'ya git
ti. Burada Hafız-ı Şfrazfnin divanını ya
yımladı (ı 79 ı ) 1798 ·de Doğu Hindistan 
Şirketi Bengal ordusu kumandanı D. Ric
hardson ile beş yıl süren Avrupa seya
hatine 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 uyulma
sı gereken kurallar hakkında bir mukad
dime ile başlayan eser. şairlerin alfabetik 
ve kronolojik sıra ile anlatıldığı yirmi se
kiz bölüme (had11<a ) ayrılmıştır. Eserin so
nunda 160 şairin sadece isimlerini ve şiir
lerinden birkaç beyti ihtiva eden bir zeyil
le müellifin çağdaşı yirmi üç şairin yer 
aldığı bir hatime bulunmaktadır. Müel
lif bu tezkiresini kaleme alırken Ali Ku
lı Han-ı Valih'in Riyaiü'ş -şu 'ara', Mfr 
Şemseddin Dihlevf' nin ljulilsatü '1- b edi' 
adlı eserlerinden geniş ölçüde faydalan
mıştır. Eserin müellif nüshasından istin
sah edilen ve müellif tarafından gözden 
geçirilen bir nüshası lndian Office Kü
tüphanesi'nde (nr. 696) bulunmaktadır 
(diğer nüshala 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 nüshaları için 
bk. Storey, ı ; ı . s. ı45) 3. Mesir-i Talibi 
ii Bilad-i Efren ci. Müellifın Avrupa se
yahati sırasında tuttuğu notlardan ve ha
tıralarından meydana gelen eseri oğlu 
Mirza Hüseyin Ali yayımiarnıştır (Kalkü
ta ı229/ ı 8 ı2) . D. Macfarlane tarafından 
muhtasar olarak da neşredilen eseri (Kal
küta ı827 , 1836), C. Stewart The Trave1s 
in Europe and Asia adıyla İngilizce 'ye 
tercüme etmiştir (London ı8ıO , 1814) . 
Mesir-i Tii1ibi'nin iki Fransızca tercü
mesinden ilkini G. Jansen Farsça aslıyla 
İngilizce tercümesini karşılaştırarak yap
mış (Paris ı 8 ı ı). ikincisini de Ch. Mal u 
İngilizce'sinden çevirmiştir (Paris ı 8 ı 9). 
Eserin Almanca çevirisi ise Fransızca ter
cümesinden yapılmıştır (Vienna ı813). 4. 



TafifJ:ıu ·ı- gafilin. Asafüddevle dönemi
ni (1775-1797) anlatan ve İngiliz yöneti
mini savunan eser. W. Holey tarafından 
History of Asaf-al-Dawla adıyla ingi
lizce'ye tercüme edilmiştir (Allahabad 
1888). 5. Mtrôcü't-tevJ:ıid. Astronomiy
le ilgili bir risaledir. 
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~ ADNAN KARAİSMAİLOGLU 

EBÜ TALiB KELIM-i KAşANI 

(bk. KELİM-i KAşANI). 

EBÜ TALiB el-MEKKİ 
( ~\ ..,_Jiby,l) 

Ebu Talib Muhammed b. Ali' 
b. Atıyye el-Mekk! el-Acemi 

(ö. 386/996) 

Kütü'l-kulub adlı 
eseriyİe tanın"an mutasawıf. 

_j 

_j 

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bil
gi yoktur. Aslen iran'ın batısındaki Cebel 
bölgesinden olup Mekke'de uzun süre 
kaldığı ve burada yetiştiği için Mekki nis
besini aldı. Acemi diye de tanındığına 
göre Arap olmadığı anlaşılmaktadır. 

Gazzali ve Abdülkadir-i Geylani üze
rinde önemli tesirleri olan Ebü Talib el
Mekki hakkında Ebü Nasr es-Serrac, Ke
labazi, EbQ Abdurrahman es-Sülemi, Ebü 
Nuaym el-İsfahani, Kuşeyri, Hücviri vb. 
süfi tabakat müellifleri bilgi vermezler. 
Buna karşılık gerek İbn Hallikan ve Sa
fedi gibi genel mahiyette biyografik bil
gi veren müellifler, gerekse İbn Kesir ve 
İbnü'l-imact gibi tarihçiler az da olsa ona 
dair bilgi vermeyi ihmal etmemişlerdir. 

Öğrenimine Mekke'de başlayan ve bu
rada hadis tahsil eden Ebü Talib çeşitli 
beldeleri dolaştı, gittiği yerlerde tanın
mış alimlerden faydalandı, oralarda va
azlar verdi ve ders okuttu. Muhammed 
b. Hasan el-Acurri, Ali b. Ahmed el-Ma
sisi ve Muhammed b. Ahmed el-Cerce-

raf gibi muhaddislerden hadis rivayet 
etti. Basra'da Salimiyye fırkasının kuru
cusu Ebü'l-Hasan İbn Salim ile (ö. 350 / 

961) tanıştı (Kütü ' l-kulab, II, 192, 294) . 

Onun kelam ve tevhid konusundaki gö
rüşlerini benimsedi. İbn Salim'in ölümün
den sonra Basra'ya gitti (İbnü'l-Cevzi, 
VII, 189). Hayatının son yıllarını Bağdat'
ta vaizlik yaparak geçirdi. 6 Cemaziyela
hir 386'da (26 Haziran 996) vefat edince 
buradaki Maliki Mezarlığı'nda toprağa 
verildi (İbn Hallikan, IV, 303) 

İbn Salim, ünlü süfi Sehl et-Tüsterf
nin görüşlerine bağlı idi. Ebü Talib da
ha çok naslara bağlı bulunan, ancak ta
sawufi temayüllere de sahip bir kelam 
fırkası olan Salimiyye çerçevesinde ta
sawufi ve kelami görüşler ortaya koy
du. İbnü'l-Cella ve Ahmed b. Dahhak ez
Zahid gibi süfTierin sohbetinde de bulu
nan Ebü Talib'i Zebidi bir tarikat kuru
cusu olarak gösterir ve şeyhinin Ebü Said 
b. el-A'rabi olduğunu söyler ( 'ih:d, s. 85). 

Çok perhizkar ve çileli bir hayat yaşa
yan Ebü Talib'in bir süre helal bitkiler
den başka bir şey yemediği için cildinin 
renk değiştirdiği rivayet edilir (İbn Halli
kan, ıv. 303). 

Gerek Sehl et-Tüsterfnin, gerekse ona 
bağlı bulunan Salimiler'in Maliki olduk
ları dikkate alınırsa Mekki'nin de bu 
mezhebe mensup olduğu söylenebilir. 
Malikller'in mezarlığına gömülmüş olma
sı da bu görüşü destekler mahiyettedir. 
Süyüti de Şavnü'l-mantı~ ve'l-keJQm'
da (s. 132) onu Maliki alimi sayar. Ancak 
bazı konularda bu mezhebe aykırı hü
kümler benimsemesine ve belli bir mez
hebin taklit edilmesini bid'at sayması
na bakılarak (Kütü'l-h:ulab, I, 132; II, 324) 

onu serbest görüşlere sahip bir muta
sawıf olarak değerlendirmek de müm
kündür. Ebü Talib'in en dikkate değer 
yanlarından biri, tasawuf taraftarlarıy
la şeriat taraftarları arasında ciddi ay
rılıklar bulunduğu bir dönemde bu iki 
zümre arasında bir köprü kurma teşeb
büsünde bulunanların ilki olmasıdır. 

Eserine zayıf ve uydurma hadisler al
dığı ileri sürülerek hadis alimlerince ten
kit edilen Ebü Talib el-Mekki, itikadi ko
nulardaki görüşlerinden dolayı da ten
kide uğramıştır. Semaı mubah saydığı 
için fakihler tarafından kusurlu bulun
muş ve görüşleri reddedilmiştir (İbnü'l
Cevzi, Vll, 189; Gazza!T, İf:ıya,, II, 269) Ha
tib ei-Bağdacti, onun ~ütü'l-kulub'da 
Allah'ın sıfatları konusunda kabul edil
mez görüşler ileri sürdüğünü söyler (Ta
rff)u Bagdad, III, 89). Fakat hakkındaki en 

EBÜ TALiB ei-MEKK[ 

ağır suçlama, ömrünün sonuna doğru va
az ederken saçmaladığı, hatta bir konuş
masında, "Yaratıklar için yaratıcıdan da
ha zararlı bir şey yoktur· dediği yolun
daki iddiadır (a.e., III, 89). Bu cümlenin, 
"Kula en zararlı olan şey Allah'ı yeterince 
tanıyamamasıdır" (~utü'l-kulab, II, ı 59) 

tarzındaki cümlenin tahrif edilmiş şekli 
olabileceği ihtimali üzerinde duranlar 
da vardır. Bağdadfnin verdiği bilgiye gö
re Mekki'nin vaazlarında tehlikeli sözler 
sarfetmesi halkın kendisini dinlemek
ten vazgeçmesine yol açmış, o da daha 
sonra vaaz etmemiştir. 

Takıyyüddin İbn Teymiyye, Ebü Talib 
el-Mekki'nin Allah'ın sıfatları konusun
daki sözlerini tenkit eden alimierin onun 
hulı1l*cü bir görüşe sahip olduğunu söy
lediklerini bildirerek kendisi de bu tenki
de katıldığını ifade eder (Mecma 'u {eta
va, V, 483-490). Başka bir yerde ise Mek
ki'yi över ve marifet, zühd, ibadet ve sün
nete tabi olma konusunda Gazzalfye ter
cih edilebileceğini önemle vurgular (a.e., 

X, 360, 551-552; a.mlf., Bugyetü'l-mürtad, 
s. ı ı 5) Mekki'nin, Haris el-Muhasibi gi
bi tasawufa hadis ve kelam konularını 
dahil ettiğini ifade eden İbn Teymiyye'
nin kendisini Ahmed b. Hanbel ile çağ
daş göstermesi ise gariptir (Mecma 'u 

fetava, XII, 169, 281, 409) el-Mün~ı? ad
lı eserinde (s 62) Mekkfden faydalandı
ğını söyleyen Gazzali. onun arneli iman
dan sayan görüşünü İhya,da tenkit et
miştir O. ı 16-118). 

Eserleri. Ebü Tali b el- Me kk i' nin en 
önemli ve günümüze kadar gelen tek 
eseri, tasawufun doğuş dönemi hakkın
da bilgiler veren. zühd ve ibadet konu
larını genişçe işleyen ~ütü'l-~ulub*dur 

(Kahire 1310) Bizzat kendisi Menasikü'l
J:ıac ve Müsnedü'l- elif adlı iki eserinden 
daha söz eder (Kütü'l-kulab, 1, 133; ll, 
23 ı). Kaynaklar onun ayrıca tevhid konu
sunda eserleri bulunduğunu bildirirlerse 
de bunların adlarını vermezler (Hatib, III, 
89). Zehebi, Mekki'nin kırk hadis konusun
da bir eseri olduğunu söyler (A' lamü'n
nübela,, XVI, 536). Hediyyetü'l- côrifin'
de de (ll, 55) Müşkilü icrabi'l-Kur,an 
adlı bir eseri kaydedilmiştir. Bunların 

yanı sıra el-Beyanü'ş-şafi adlı bir ki
tabı daha vardır (iA, VII , 643). Ona nisbet 
edilen (Brockelmann, GAL Suppl., 1, 360) 

'İlmü'l-~ulub'u yayımiayan (Kahire 1964) 

Abdülkadir Ahmed Ata eserin Mekki'ye 
ait olduğunu iddia ederse de İbrahim 
Medkür ve Abdülhamid Abdülmün'im 
gibi müellifler bu eserin Mekkfye ait ol
madığı görüşündedirler. 
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