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TALHA b. ABDULLAH

rek görüþ ve fetvalarýný benimsediði için
Zeyd’in ashabý arasýnda sayýlmýþ, Enes b.
Mâlik’in görüþlerinden de yararlanmýþtýr.
Talha b. Abdullah cömertliðiyle de meþhur-
du. Þair Ferezdak’ýn Medine’ye geldiðinde
Talha hakkýnda methiyeler söylediði, onun
da kendisine 1000 dinar verdiði zikredil-
miþtir. Talha baþkalarýna ikram edecek du-
rumda olduðu zaman kapýsýný açar, bunu
görenler evine gelirdi. Onlara sadece ye-
mek yedirmekle kalmaz, istedikleri þeyleri
alýp götürmelerine de izin verirdi. Ýkram
edecek bir þeyi olmadýðý zaman ise kapý-
sýný kapatýrdý.
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Ebû Muhammed Talha b. Ubeydillâh
b. Osmân et-Teymî el-Kureþî

(ö. 36/656)

Aþere-i mübeþþereden olan sahâbî.
˜ ™

Nesebi Hz. Peygamber ile Mürre’de, Hz.
Ebû Bekir ile Amr b. Kâ‘b’da birleþir. An-
nesi Sa‘be bint Abdullah sahâbeden Alâ b.
Hadramî’nin kýz kardeþidir. Hz. Ali ile ay-
ný yýl doðduðu zikredilmekteyse de öldü-
ðünde en az altmýþ yaþýnda olduðuna gö-
re daha önce doðmuþ olmalýdýr. Ýki erkek
kardeþinden Osman müslüman olmuþ, di-
ðeri ise Bedir Gazvesi’nde müþrik saflarýn-
da ölmüþtür. Ýslâm öncesi Mekke’nin önem-
li tüccarlarýndan biri olan Talha ticaret için
bulunduðu Busrâ’da karþýlaþtýðý bir rahip-
ten Hz. Muhammed’in peygamberliðini
öðrenince hemen Mekke’ye döndü ve Hz.
Ebû Bekir vasýtasýyla Ýslâmiyet’i kabul edip
ilk müslümanlar arasýnda yer aldý. Vahiy
kâtipliði de yapan Talha hem cennetle müj-
delenen on sahâbîden hem de Resûlullah’ýn
havârisi diye bilinen on iki kiþiden biridir.
Müslüman olduðu günlerde Hz. Ebû Be-
kir ile ayný ipe baðlanarak iþkence gördü-
ðünden her ikisi “Karîneyn” (yakýn dost) di-
ye anýlýr. Suriye’de bulunduðu dönemde
gerçekleþen Habeþistan hicretine katýla-
madý. Resûl-i Ekrem Medine’ye hicret et-
tikten sonra Hz. Ebû Bekir’in ailesini Me-
dine’ye o götürdü. Mekke’de iken Zübeyr

b. Avvâm ile, Medine’de Kâ‘b b. Mâlik ile
(bazý rivayetlere göre Ebû Eyyûb el-Ensârî, Sa‘d
b. Ebû Vakkas veya Saîd b. Zeyd) ile kardeþ
ilân edildi. Yine Þam’da olduðu sýrada mey-
dana gelen Bedir Gazvesi’ne katýlamadýðý
zikredilmekteyse de birçok kaynakta Hz.
Peygamber’in onu ve Saîd b. Zeyd’i Þam
yoluna istihbarat için gönderdiði ve Me-
dine’ye ancak savaþ bittikten sonra döne-
bildikleri belirtilmektedir. Bu sebeple ken-
disine ganimetten pay verildi. Uhud Gaz-
vesi’nden itibaren bütün savaþlarda yer
aldý. Kahramanca savaþtýðý Uhud Gazve-
si’nde Resûlullah’ý korurken birçok yerin-
den yaralandý ve eli çolak kaldý. O gün üze-
rinde iki zýrh bulunduðu için Uhud kayalý-
ðýna çýkamayan Resûl-i Ekrem Talha’nýn
sýrtýna basarak oraya çýktý bu sebeple de
“Talha’ya -cennet- vâcip oldu” buyurdu
(Tirmizî, “Menâkýb”, 21). Talha’nýn fazile-
tine dair birçok hadis nakledilmiþtir. Hz.
Peygamber’in hanýmlarýndan dördünün kýz
kardeþleriyle evlenen Talha’nýn on beþ ço-
cuðu oldu. Bunlar arasýnda Seccâd laka-
býyla tanýnan Muhammed ile Mûsâ, Ýmrân
ve Âiþe meþhurdur.

Halife seçilmesinin ardýndan Hz. Ebû Be-
kir’e hemen biat eden Talha onun zama-
nýnda yaþanan ridde olaylarýnýn bastýrýlma-
sýnda aktif rol oynadý. Ancak Ebû Bekir’in
kendisinden sonra Ömer’i halife tayin et-
mesini sorguladý. Hz. Ömer’in üçüncü ha-
lifeyi seçmeleri için belirlediði altý kiþilik
heyette yer almasýna raðmen o günlerde
Medine’de bulunmadýðýndan seçimde yer
almadý. Medine’ye döndüðünde herkesin
Osman’a biat ettiðini görünce o da biat et-
ti. Fakat Hz. Osman’ýn hilâfetinin ikinci dö-
neminde görülen yönetim zaaflarý yüzün-
den onu eleþtirenler arasýnda Talha da var-
dý. Osman’ýn öldürülmesinden sonra Ali’ye
biat ettiyse de bu biatýn kendisinden zor-
la alýndýðýný söyledi. Hz. Ali’nin yeni valiler
tayin edeceðini öðrenince kendisine ait
geniþ topraklarýn ve taraftarlarýnýn bulun-
duðu Basra valiliðini istedi, fakat halife
bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Zü-
beyr b. Avvâm ile birlikte hareket ederek
Hz. Osman’ýn katillerinin cezalandýrýlma-
sýný isteyen Hz. Âiþe’nin safýna katýldý ve
Mekke’ye gitti. Onun ve Zübeyr’in bu tu-
tumunda Osman’a karþý yaptýklarý þiddet-
li muhalefetten duyduklarý piþmanlýðýn et-
kili olduðuna dair rivayetler vardýr. Basra
Valisi Abdullah b. Âmir’in ýsrarý üzerine git-
tikleri Basra yakýnlarýnda Hz. Ali’nin or-
dusuyla karþýlaþtýlar. Burada Ali ile görü-
þen Talha savaþmaktan vazgeçti ve geri
safta durdu. O sýrada genellikle bir çarpýþ-
manýn gerçekleþmeyeceði düþünülüyordu.
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Ebû Abdillâh Talha b. Abdillâh
b. Avf ez-Zührî el-Medenî

(ö. 97/715)

Medine valisi ve kadýsý, tâbiî.
˜ ™

Kureyþ’in Zühreoðullarý koluna mensup
olup aþere-i mübeþþereden Abdurrahman
b. Avf’ýn yeðenidir. Ebû Muhammed kün-
yesiyle de anýlýr. Annesi Fâtýma bint Mutî‘
b. Esved’dir. I. Yezîd döneminde Medine
kadýsý oldu. Kazâ ve fetvalarýyla ilk dönem
Hicaz fýkýh anlayýþýnýn oluþumuna katkýda
bulundu. Miras taksiminde halkýn kendisi-
ne müracaat ettiði nihaî otoritelerden bi-
ri kabul edildi. Ayrýca ücret almadan hal-
kýn hukukî belgelerinin kaydýný tutmak su-
retiyle bir tür noterlik de yaptý. Abdullah
b. Zübeyr 71 (690) yýlýnda Medine Valisi
Câbir b. Esved’in yerine Talha’yý tayin etti.
Böylece Talha, Ýbnü’z-Zübeyr’in son Medi-
ne valisi oldu. Abdullah b. Zübeyr’e biat et-
mediði için Câbir b. Esved döneminde alt-
mýþ kýrbaçla cezalandýrýlan Saîd b. Müsey-
yeb, Talha’nýn yönetiminden övgüyle bah-
setmektedir. Talha sonraki yýllarda da ken-
disine itibar edilen bir þahsiyetti. Halife I.
Velîd Medine’ye geldiðinde Kureyþ’in ileri
gelenleri için dört kürsü kurulmasýný em-
retti ve bunlardan birine onu oturttu. Ab-
durrahman b. Avf, Hz. Osman, Saîd b. Zeyd,
Abdullah b. Abbas, Ebû Hüreyre, Hz. Âiþe,
Ebû Bekre gibi sahâbîlerden ve Abdurrah-
man b. Amr b. Sehl el-Medenî gibi tâbiîler-
den hadis rivayet ettiði bilinen Talha’dan
hadis nakledenler arasýnda Ýbn Þihâb ez-
Zührî, Abdurrahman b. Avf’ýn torunlarý Sa‘d
b. Ýbrâhim ve Abdülazîz b. Ömer ile Ebü’z-
Zinâd, Ebû Ubeyde b. Muhammed b. Am-
mâr b. Yâsir gibi kimseler bulunmaktadýr.
Talha b. Abdullah 97’de (715) Medine’de
vefat etti. Bu tarih 99 (717) olarak da zik-
redilmiþtir. Talha’nýn Muhammed, Ýmrân,
Ýbrâhim, Abdullah, Ömer adlarýnda beþ oð-
lu; Âtike, Taybe, Ümmü Ýbrâhim, Ümmü
Ebîhâ ve Rübeyha adlarýnda beþ kýzý olmuþ-
tur.

Medineli tâbiîlerin önde gelenlerinden
olan Talha Ýbn Sa‘d, Ýbn Maîn, Ebû Zür‘a
er-Râzî, Nesâî ve Ýclî gibi âlimler tarafýn-
dan hadis naklinde güvenilir sayýlmýþ, ri-
vayetleri Müslim’in el-Câmi£u’½-½a¼î¼’i dý-
þýnda Kütüb-i Sitte’de, Ebû Avâne, Ýbn
Hibbân ve Hâkim’in eserleri gibi belli baþ-
lý kaynaklarda yer almýþtýr. Zeyd b. Sâbit’-
ten semâý tesbit edilmemiþ olmakla birlik-
te ilim ve fýkýhta onun yolunu takip ede-


