TALHA b. ABDULLAH
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TALHA b. ABDULLAH
(   )
Ebû Abdillâh Talha b. Abdillâh
b. Avf ez-Zührî el-Medenî
(ö. 97/715)

˜

Medine valisi ve kadýsý, tâbiî.
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Kureyþ’in Zühreoðullarý koluna mensup
olup aþere-i mübeþþereden Abdurrahman
b. Avf’ýn yeðenidir. Ebû Muhammed künyesiyle 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 kendisine müracaat ettiði nihaî otoritelerden biri kabul edildi. Ayrýca ücret almadan halkýn hukukî belgelerinin kaydýný tutmak suretiyle 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 Medine valisi oldu. Abdullah b. Zübeyr’e biat etmediði için Câbir b. Esved döneminde altmýþ kýrbaçla cezalandýrýlan Saîd b. Müseyyeb, Talha’nýn yönetiminden övgüyle bahsetmektedir. Talha sonraki yýllarda da kendisine itibar edilen bir þahsiyetti. Halife I.
Velîd Medine’ye geldiðinde Kureyþ’in ileri
gelenleri için dört kürsü kurulmasýný emretti ve bunlardan birine onu oturttu. Abdurrahman b. Avf, Hz. Osman, Saîd b. Zeyd,
Abdullah b. Abbas, Ebû Hüreyre, Hz. Âiþe,
Ebû Bekre gibi sahâbîlerden ve Abdurrahman b. Amr b. Sehl el-Medenî gibi tâbiîlerden hadis rivayet ettiði bilinen Talha’dan
hadis nakledenler arasýnda Ýbn Þihâb ezZührî, Abdurrahman b. Avf’ýn torunlarý Sa‘d
b. Ýbrâhim ve Abdülazîz b. Ömer ile Ebü’zZinâd, Ebû Ubeyde b. Muhammed b. Ammâr b. Yâsir gibi kimseler bulunmaktadýr.
Talha b. Abdullah 97’de (715) Medine’de
vefat etti. Bu tarih 99 (717) olarak da zikredilmiþtir. Talha’nýn Muhammed, Ýmrân,
Ýbrâhim, Abdullah, Ömer adlarýnda beþ oðlu; Âtike, Taybe, Ümmü Ýbrâhim, Ümmü
Ebîhâ ve Rübeyha adlarýnda beþ kýzý olmuþtur.
Medineli tâbiîlerin önde gelenlerinden
olan Talha Ýbn Sa‘d, Ýbn Maîn, Ebû Zür‘a
er-Râzî, Nesâî ve Ýclî gibi âlimler tarafýndan hadis naklinde güvenilir sayýlmýþ, rivayetleri Müslim’in el-Câmi£u’½-½a¼î¼’i dýþýnda Kütüb-i Sitte’de, Ebû Avâne, Ýbn
Hibbân ve Hâkim’in eserleri gibi belli baþlý kaynaklarda yer almýþtýr. Zeyd b. Sâbit’ten semâý tesbit edilmemiþ olmakla birlikte ilim ve fýkýhta onun yolunu takip ede504

rek görüþ ve fetvalarýný benimsediði için
Zeyd’in ashabý arasýnda sayýlmýþ, Enes b.
Mâlik’in görüþlerinden de yararlanmýþtýr.
Talha b. Abdullah cömertliðiyle de meþhurdu. Þair Ferezdak’ýn Medine’ye geldiðinde
Talha hakkýnda methiyeler söylediði, onun
da kendisine 1000 dinar verdiði zikredilmiþtir. Talha baþkalarýna ikram edecek durumda olduðu zaman kapýsýný açar, bunu
görenler evine gelirdi. Onlara sadece yemek yedirmekle kalmaz, istedikleri þeyleri
alýp götürmelerine de izin verirdi. Ýkram
edecek bir þeyi olmadýðý zaman ise kapýsýný kapatýrdý.
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TALHA b. UBEYDULLAH
(   )
Ebû Muhammed Talha b. Ubeydillâh
b. Osmân et-Teymî el-Kureþî
(ö. 36/656)
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Aþere-i mübeþþereden olan sahâbî.
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Nesebi Hz. Peygamber ile Mürre’de, Hz.
Ebû Bekir ile Amr b. Kâ‘b’da birleþir. Annesi Sa‘be bint Abdullah sahâbeden Alâ b.
Hadramî’nin kýz kardeþidir. Hz. Ali ile ayný yýl doðduðu zikredilmekteyse de öldüðünde en az altmýþ yaþýnda olduðuna göre daha önce doðmuþ olmalýdýr. Ýki erkek
kardeþinden Osman müslüman olmuþ, diðeri ise Bedir Gazvesi’nde müþrik saflarýnda ölmüþtür. Ýslâm öncesi Mekke’nin önemli tüccarlarýndan biri olan Talha ticaret için
bulunduðu Busrâ’da karþýlaþtýðý bir rahipten 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 müjdelenen on sahâbîden hem de Resûlullah’ýn
havârisi diye bilinen on iki kiþiden biridir.
Müslüman olduðu günlerde Hz. Ebû Bekir ile ayný ipe baðlanarak iþkence gördüðünden her ikisi “Karîneyn” (yakýn dost) diye anýlýr. Suriye’de bulunduðu dönemde
gerçekleþen Habeþistan hicretine katýlamadý. Resûl-i Ekrem Medine’ye hicret ettikten sonra Hz. Ebû Bekir’in ailesini Medine’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 meydana gelen Bedir Gazvesi’ne katýlamadýðý
zikredilmekteyse de birçok kaynakta Hz.
Peygamber’in onu ve Saîd b. Zeyd’i Þam
yoluna istihbarat için gönderdiði ve Medine’ye ancak savaþ bittikten sonra dönebildikleri belirtilmektedir. Bu sebeple kendisine ganimetten pay verildi. Uhud Gazvesi’nden itibaren bütün savaþlarda yer
aldý. Kahramanca savaþtýðý Uhud Gazvesi’nde Resûlullah’ý korurken birçok yerinden yaralandý ve eli çolak kaldý. O gün üzerinde iki zýrh bulunduðu için Uhud kayalýðýna çýkamayan Resûl-i Ekrem Talha’nýn
sýrtýna basarak oraya çýktý bu sebeple de
“Talha’ya -cennet- vâcip oldu” buyurdu
(Tirmizî, “Menâkýb”, 21). Talha’nýn faziletine dair birçok hadis nakledilmiþtir. Hz.
Peygamber’in hanýmlarýndan dördünün kýz
kardeþleriyle evlenen Talha’nýn on beþ çocuðu oldu. Bunlar arasýnda Seccâd lakabýyla tanýnan Muhammed ile Mûsâ, Ýmrân
ve Âiþe meþhurdur.
Halife seçilmesinin ardýndan Hz. Ebû Bekir’e hemen biat eden Talha onun zamanýnda yaþanan ridde olaylarýnýn bastýrýlmasýnda aktif rol oynadý. Ancak Ebû Bekir’in
kendisinden sonra Ömer’i halife tayin etmesini sorguladý. Hz. Ömer’in üçüncü halifeyi 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 etti. Fakat Hz. Osman’ýn hilâfetinin ikinci döneminde görülen yönetim zaaflarý yüzünden onu eleþtirenler arasýnda Talha da vardý. Osman’ýn öldürülmesinden sonra Ali’ye
biat ettiyse de bu biatýn kendisinden zorla alýndýðýný söyledi. Hz. Ali’nin yeni valiler
tayin edeceðini öðrenince kendisine ait
geniþ topraklarýn ve taraftarlarýnýn bulunduðu Basra valiliðini istedi, fakat halife
bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Zübeyr b. Avvâm ile birlikte hareket ederek
Hz. Osman’ýn katillerinin cezalandýrýlmasýný isteyen Hz. Âiþe’nin safýna katýldý ve
Mekke’ye gitti. Onun ve Zübeyr’in bu tutumunda Osman’a karþý yaptýklarý þiddetli muhalefetten duyduklarý piþmanlýðýn etkili olduðuna dair rivayetler vardýr. Basra
Valisi Abdullah b. Âmir’in ýsrarý üzerine gittikleri Basra yakýnlarýnda Hz. Ali’nin ordusuyla karþýlaþtýlar. Burada Ali ile görüþen Talha savaþmaktan vazgeçti ve geri
safta durdu. O sýrada genellikle bir çarpýþmanýn gerçekleþmeyeceði düþünülüyordu.

TÂLÝB-i ÂMÜLÎ

Ancak umulanýn aksine iki ordu arasýnda
Cemel Vak‘asý olarak bilinen çarpýþma meydana geldi ve Talha bu sýrada kendisini Hz.
Osman’ý öldürenler arasýnda yer almakla
suçlayan Mervân b. Hakem tarafýndan öldürüldü (Cemâziyelâhir 36 / Aralýk 656).
Kabri Basra’nýn dýþýndadýr. Ýyi bir hatip olan,
zenginliði ve cömertliðiyle tanýnan Talha’nýn Hz. Peygamber tarafýndan “hayr, feyyâz, cûd” sýfatlarýyla anýldýðý rivayet edilmiþtir. Sahâbenin en zenginlerinden biri
olduðu için geriye büyük bir miras býraktý. Cemel Vak‘asý sýrasýnda el konulan bazý
gayri menkulleri Hz. Ali tarafýndan çocuklarýna geri verildi. Resûl-i Ekrem ile Hz.
Ebû Bekir ve Ömer’den rivayetleri olan Talha’dan baþta oðullarý Yahyâ, Mûsâ ve Îsâ
olmak üzere Seleme b. Ekva‘, Saîd b. Zeyd,
Mâlik b. Evs, Kusem b. Abbas, Saîd b. Osman b. Affân, Ahnef b. Kays, Ebû Seleme
b. Abdurrahman hadis nakletmiþtir.
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TÂLÝB-i ÂMÜLÎ
(  )
Seyyid Muhammed Tâlib-i Âmülî
(ö. 1036/1626)
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Fars þiirinde
sebk-i Hindî akýmýnýn
önde gelen þairlerinden.
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Mâzenderan’ýn Âmül þehrindendir. Doðum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1007 (1598-99) yýlýnda Âmül’e yönetici tayin edilen Mirza Ebü’l-Kasým Han’a
yazdýðý bir kasidede yirmi yaþýnda olduðunu belirttiðine göre 987’de (1579) doðduðu söylenebilir. Mahlasý “Tâlib” ise de bazý
þiirlerinde “Âþûb” mahlasýný kullanmýþtýr.
Bir kýsým kaynaklarda “Âþûb” mahlasýný ilk
þiirlerinde kullandýðý zikredilirse de hem
ilk dönem hem sonraki dönem þiirlerinde
her iki mahlasý da görülür. Þiirlerinde matematik, geometri ve felsefe okuduðunu
belirtmesi iyi bir eðitim aldýðýný ortaya koy-

maktadýr. Ayrýca iyi bir hattat olduðu bilinmektedir. 1010 (1601-1602) yýlýnda Mâzenderan’dan ayrýlan Tâlib beþ yýl kadar
Safevî baþþehri Ýsfahan’da ve annesinin
memleketi Kâþân’da kaldý. Ýsfahan’da bulunduðu sýrada Þah I. Abbas’a kasideler
sunduysa da bu þiirleri takdir görmedi.
Yaklaþýk 1014’te (1605-1606) Meþhed üzerinden Merv’e gitti. Burada kaldýðý iki yýl
boyunca Safevîler’e baðlý Merv hâkimi Ustaclu Bektaþ Han’dan himaye gördü. 1017
(1608) yýlýnda Hindistan’a gitti. Dayýsýnýn
oðlu hekim ve þair Rüknâ-yi Kâþî daha önce Hindistan’a gitmiþti. Agra, Lahor, Mültan ve Delhi’de bir süre kalan Tâlib, Kandehar’a geçerek þehrin yöneticisi Mirza Gazî
Big Tarhân’dan himaye gördü ve ona kasideler sundu. Mirza Gazî Big’in 1021’de
(1612) ölümü üzerine Kandehar’dan ayrýlarak Hindistan’a döndü. Agra’da tanýþtýðý Te×kire-i MeyÅâne yazarý Fahrüzzamânî-i Kazvînî onu þiir yeteneðine sahip
bir genç diye niteler (s. 548). Agra’dan Peþâver’e giden ve orada kasideler takdim
ettiði Peþâver Beyi Çýn Kýlýç Han’la birlikte
bazý seferlere katýlan Tâlib, Çýn Kýlýç Han
hükümetinin son bulmasýnýn ardýndan yeniden Agra’ya geldi. Burada þehrin nüfuzlu þahsiyetlerinden Muhammed Hüseyin
Diyânet Han’dan aldýðý tavsiye mektubuyla Hâce Ubeydullah Ahrâr’ýn soyundan gelen Gucerât Valisi Abdullah Hân-ý Fîrûzceng’in yanýna gitti ve ondan iyi kabul gördü. Kýsa bir süre sonra Agra’ya dönen Tâlib, Bâbürlü Hükümdarý Cihangir’in ve eþi
Nurcihan Begüm’ün teveccühünü kazanýp saraya girdi (1025/1616). Burada 1028
(1619) yýlýnda “melikü’þ-þuarâ” unvanýný
aldý. Bir müddet Sultan Cihangir’in emriyle Vezir Ý‘timâdüddevle Mirza Gýyâseddin’in
maiyetinde mühürdar olarak görevlendirildiyse de çok geçmeden bu görevden istifa etti. Cihangir’in sarayýnda önemli bir
mevkide bulunan Tâlib ömrünün son yýllarýnda ruhsal sorunlar yaþadý, þiirlerine de
yansýdýðý gibi bir süre münzevi bir hayat
sürdü. Ancak Te×kire-i Na½râbâdî’de belirtildiði üzere (s. 223) aklî dengesini yitirdiðine iliþkin açýk bilgi bulunmamaktadýr.
Tâlib yakalandýðý bir hastalýk yüzünden
genç yaþta vefat etti. Mezarýnýn nerede
olduðu bilinmemektedir.
Kýsa ömrüne raðmen Tâlib’den geriye
hacimli bir þiir külliyatý kalmýþtýr. Tezkirelerde divanýndaki beyit sayýsýyla ilgili olarak 9000 ile 15.000 arasýnda deðiþen rakamlar verilir. Ancak yayýmlanan külliyatýndaki beyitlerin sayýsý 23.000’e yaklaþmaktadýr. Tâlib’in övgü þiirleri arasýnda
devlet adamlarýnýn yaný sýra Ehl-i beyt’e

dair olanlar da önemli bir yer tutar. Æa²âß
ve Æader, Sûz u Gedâ ve Cihângirnâme baþlýca mesnevileridir. Sebk-i Hindî üslûbunun öncü þairlerinden olan Tâlib bu
üslûbun geliþmesini doðrudan etkilemiþ
ve sebk-i Hindî içinde farklý bir tarzý temsil etmiþtir. Bir kasidesinde kendini kýta ve
gazelde Enverî ve Sa‘dî-i Þîrâzî, mesnevide Senâî ve rubâîde Ömer Hayyâm ile eþdeðerde görür (Sîrûs Þemîsâ, s. 89). Diðer
bir þiirinde de kasidedeki baþarýsýný över
ve kendini Hâkanî-i Þirvânî’den üstün tutar
(Dâniþnâme-i Edeb-i Fârsî, IV, 1630). Kasidelerine bakýldýðýnda klasik dönemin güçlü þairlerinden Zahîr-i Fâryâbî, Kemâl-i Hucendî ve Emîr Hüsrev-i Dihlevî’ye yakýn olduðu söylenebilir. Gazelde baðýmsýz bir tarz
geliþtirmekle birlikte klasik dönemin büyük þairlerine nazîreler yazmýþtýr. Kendi
çaðdaþlarýndan Örfî-i Þîrâzî ve Feyzî-i Dekenî onun önemsediði þairler olarak zikredilebilir. Ezberinde çok þiir bulunduðu belirtilen Tâlib, çeþitli toplantý ve mahfillerde þiir okuduðundan “Bülbül-i Âmül” lakabýyla meþhur olmuþtur. Kendine özgü bir
üslûp geliþtirerek þiire yeni bir açýlým getirmiþ ve klasik þiirden kopuþun öncülerinden olmuþtur. Tâlib’in þiirini tezkirecilerin
çoðu överken Lutf Ali Beg Âzer onun kendine has bir tarza sahip bulunduðunu, ancak bu tarzýn fasih þairlerin beðeneceði bir
tarz olmadýðýný ileri sürer (Âteþkede, II,
870). Muhammed Pâdiþâh ise Farsça þiir
söyleyen þairlerden söz ederken Tâlib’i de
anar ve onun baþka hiçbir þairde görülmemiþ bir þiir tarzý olduðunu belirtir (Ferheng-i Ânendirâc, IV, 3085). Tâhirî Þihâb,
Tâlib’in bütün þiirlerini kapsayan külliyatýný yayýmlamýþ (Külliyyât-ý Eþ£âr-ý Melikü’þþu£arâß ªâlib-i Âmülî, Tahran 1346 hþ.), Daniela Meneghini Corraele, Lirica Persica
serisinin dördüncü kitabý olarak Tâlib’in
1000 beyitten oluþan 132 gazelini incelemiþtir (Taleb: Concordance and Lexical
Repertories of 1000 Lines, Venezia 1990).
Muhammed Kahraman, sebk-i Hindî þairleri ve þiirlerine dair yaklaþýk 11.000 beyit
içeren Øayyâdân-ý Ma£nâ adlý eserinde
(Tahran 1378 hþ.) Tâlib’in biyografisine ve
gazellerinden seçmelere yer vermiþtir.
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