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maktadýr. Ayrýca iyi bir hattat olduðu bi-
linmektedir. 1010 (1601-1602) yýlýnda Mâ-
zenderan’dan ayrýlan Tâlib beþ yýl kadar
Safevî baþþehri Ýsfahan’da ve annesinin
memleketi Kâþân’da kaldý. Ýsfahan’da bu-
lunduðu sýrada Þah I. Abbas’a kasideler
sunduysa da bu þiirleri takdir görmedi.
Yaklaþýk 1014’te (1605-1606) Meþhed üze-
rinden Merv’e gitti. Burada kaldýðý iki yýl
boyunca Safevîler’e baðlý Merv hâkimi Us-
taclu Bektaþ Han’dan himaye gördü. 1017
(1608) yýlýnda Hindistan’a gitti. Dayýsýnýn
oðlu hekim ve þair Rüknâ-yi Kâþî daha ön-
ce Hindistan’a gitmiþti. Agra, Lahor, Mül-
tan ve Delhi’de bir süre kalan Tâlib, Kande-
har’a geçerek þehrin yöneticisi Mirza Gazî
Big Tarhân’dan himaye gördü ve ona ka-
sideler sundu. Mirza Gazî Big’in 1021’de
(1612) ölümü üzerine Kandehar’dan ayrý-
larak Hindistan’a döndü. Agra’da tanýþtý-
ðý Te×kire-i MeyÅâne yazarý Fahrüzza-
mânî-i Kazvînî onu þiir yeteneðine sahip
bir genç diye niteler (s. 548). Agra’dan Pe-
þâver’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 ye-
niden Agra’ya geldi. Burada þehrin nüfuz-
lu þahsiyetlerinden Muhammed Hüseyin
Diyânet Han’dan aldýðý tavsiye mektubuy-
la Hâce Ubeydullah Ahrâr’ýn soyundan ge-
len Gucerât Valisi Abdullah Hân-ý Fîrûz-
ceng’in yanýna gitti ve ondan iyi kabul gör-
dü. Kýsa bir süre sonra Agra’ya dönen Tâ-
lib, Bâbürlü Hükümdarý Cihangir’in ve eþi
Nurcihan Begüm’ün teveccühünü kaza-
nýp saraya girdi (1025/1616). Burada 1028
(1619) yýlýnda “melikü’þ-þuarâ” unvanýný
aldý. Bir müddet Sultan Cihangir’in emriy-
le Vezir Ý‘timâdüddevle Mirza Gýyâseddin’in
maiyetinde mühürdar olarak görevlendi-
rildiyse de çok geçmeden bu görevden is-
tifa etti. Cihangir’in sarayýnda önemli bir
mevkide bulunan Tâlib ömrünün son yýlla-
rýnda ruhsal sorunlar yaþadý, þiirlerine de
yansýdýðý gibi bir süre münzevi bir hayat
sürdü. Ancak Te×kire-i Na½râbâdî’de be-
lirtildiði üzere (s. 223) aklî dengesini yitir-
diðine 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. Tezkire-
lerde divanýndaki beyit sayýsýyla ilgili ola-
rak 9000 ile 15.000 arasýnda deðiþen ra-
kamlar verilir. Ancak yayýmlanan külliya-
týndaki beyitlerin sayýsý 23.000’e yaklaþ-
maktadýr. 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 Cihângirnâ-
me baþlýca mesnevileridir. Sebk-i Hindî üs-
lûbunun öncü þairlerinden olan Tâlib bu
üslûbun geliþmesini doðrudan etkilemiþ
ve sebk-i Hindî içinde farklý bir tarzý tem-
sil etmiþtir. Bir kasidesinde kendini kýta ve
gazelde Enverî ve Sa‘dî-i Þîrâzî, mesnevi-
de Senâî ve rubâîde Ömer Hayyâm ile eþ-
deðerde 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). Kasi-
delerine bakýldýðýnda klasik dönemin güç-
lü þairlerinden Zahîr-i Fâryâbî, Kemâl-i Hu-
cendî ve Emîr Hüsrev-i Dihlevî’ye yakýn ol-
duðu söylenebilir. Gazelde baðýmsýz bir tarz
geliþtirmekle birlikte klasik dönemin bü-
yük þairlerine nazîreler yazmýþtýr. Kendi
çaðdaþlarýndan Örfî-i Þîrâzî ve Feyzî-i De-
kenî onun önemsediði þairler olarak zikre-
dilebilir. Ezberinde çok þiir bulunduðu be-
lirtilen Tâlib, çeþitli toplantý ve mahfiller-
de þiir okuduðundan “Bülbül-i Âmül” laka-
býyla meþhur olmuþtur. Kendine özgü bir
üslûp geliþtirerek þiire yeni bir açýlým ge-
tirmiþ ve klasik þiirden kopuþun öncülerin-
den olmuþtur. Tâlib’in þiirini tezkirecilerin
çoðu överken Lutf Ali Beg Âzer onun ken-
dine has bir tarza sahip bulunduðunu, an-
cak 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 görül-
memiþ bir þiir tarzý olduðunu belirtir (Fer-
heng-i Ânendirâc, IV, 3085). Tâhirî Þihâb,
Tâlib’in bütün þiirlerini kapsayan külliyatý-
ný yayýmlamýþ (Külliyyât-ý Eþ£âr-ý Melikü’þ-
þu£arâß ªâlib-i Âmülî, Tahran 1346 hþ.), Da-
niela Meneghini Corraele, Lirica Persica
serisinin dördüncü kitabý olarak Tâlib’in
1000 beyitten oluþan 132 gazelini incele-
miþtir (Taleb: Concordance and Lexical
Repertories of 1000 Lines, Venezia 1990).
Muhammed Kahraman, sebk-i Hindî þair-
leri 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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Abdünnebî Fahrüzzamân-ý Kazvînî, MeyÅâne
(nþr. Ahmed Gülçîn-i Meânî), Tahran 1363 hþ.,
s. 545-570; M. Tâhir Nasrâbâdî, Te×kire-i Na½-
râbâdî (nþr. Vahîd Destgirdî), Tahran 1352 hþ.,
s. 223-225; Lutf Ali Beg, Âteþkede (nþr. Hasan Sâ-
dât Nâsýrî), Tahran 1338 hþ., II, 870-903; Muham-
med Pâdiþâh, Ferheng-i Ânendirâc: Ferheng-i Câ-
mi£-i Fârsî (nþr. M. Debîr-i Siyâký), Tahran 1336
hþ., IV, 3085; Browne, LHP, IV, 253-256; Safâ,
Edebiyyât, IV, 1056-1068; Þiblî Nu‘mânî, Þi£rü’l-
£Acem (trc. M. Taký Fahr-i Dâî-yi Gîlânî), Tahran

Ancak umulanýn aksine iki ordu arasýnda
Cemel Vak‘asý olarak bilinen çarpýþma mey-
dana geldi ve Talha bu sýrada kendisini Hz.
Osman’ý öldürenler arasýnda yer almakla
suçlayan Mervân b. Hakem tarafýndan öl-
dürüldü (Cemâziyelâhir 36 / Aralýk 656).
Kabri Basra’nýn dýþýndadýr. Ýyi bir hatip olan,
zenginliði ve cömertliðiyle tanýnan Talha’-
nýn Hz. Peygamber tarafýndan “hayr, fey-
yâz, cûd” sýfatlarýyla anýldýðý rivayet edil-
miþtir. Sahâbenin en zenginlerinden biri
olduðu için geriye büyük bir miras býrak-
tý. Cemel Vak‘asý sýrasýnda el konulan bazý
gayri menkulleri Hz. Ali tarafýndan çocuk-
larýna geri verildi. Resûl-i Ekrem ile Hz.
Ebû Bekir ve Ömer’den rivayetleri olan Tal-
ha’dan baþta oðullarý Yahyâ, Mûsâ ve Îsâ
olmak üzere Seleme b. Ekva‘, Saîd b. Zeyd,
Mâlik b. Evs, Kusem b. Abbas, Saîd b. Os-
man b. Affân, Ahnef b. Kays, Ebû Seleme
b. Abdurrahman hadis nakletmiþtir.
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TÂLÝB-i ÂMÜLÎ
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Seyyid Muhammed Tâlib-i Âmülî
(ö. 1036/1626)

Fars þiirinde
sebk-i Hindî akýmýnýn

önde gelen þairlerinden.
˜ ™

Mâzenderan’ýn Âmül þehrindendir. Do-
ðum tarihi kesin olarak bilinmemekle bir-
likte 1007 (1598-99) yýlýnda Âmül’e yöne-
tici tayin edilen Mirza Ebü’l-Kasým Han’a
yazdýðý bir kasidede yirmi yaþýnda olduðu-
nu belirttiðine göre 987’de (1579) doðdu-
ðu 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 ma-
tematik, geometri ve felsefe okuduðunu
belirtmesi iyi bir eðitim aldýðýný ortaya koy-
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lirtir. El yazmasý güfte mecmualarýnda di-
nî ve din dýþý formlarda bazý bestelerine
rastlanan Tâlib Efendi’nin dönemin mûsi-
kiþinaslarý arasýnda yer aldýðý muhakkak-
týr. Belîð ondan, özellikle okuyuculuðu ve
bestekârlýðýyla tanýnmýþ iyi bir mûsikiþinas
olarak söz eder (Güldeste, s. 483). Sadet-
tin Nüzhet Ergun, Tâlib Efendi’nin, güfte-
leri Niyâzî-i Mýsrî’ye ait dört ilâhisinin met-
nini neþretmiþtir (Türk Musikisi Antolojisi,
I, 100-101). Bunlarýn arasýnda sadece, “Ey
sanem n’oldun câna kastýn var” mýsraýyla
baþlayan sofyan usulündeki eviç ilâhisinin
notasý günümüze ulaþmýþtýr (TSM Sözlü
Eserler, s. 141).
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TÂLÝBOF

Mirzâ Abdürrahîm Tâlibof Tebrîzî
(1834-1911)

Ýranlý yazar ve þair.
˜ ™

Tebriz’de doðdu. Marangoz olan babasý
Ebû Tâlib Neccâr’a nisbetle Ebûtâlibzâde,
Tâlibzâde ve Rusça terkibe göre Tâlibof
lakabýyla anýlýr. On altý yaþýnda iken gitti-
ði Tiflis’te eðitim gördükten sonra Daðýs-
tan’ýn merkezi Temürhan-Þûra’ya (Buy-
naksk) yerleþti. Bu arada Kâþân Þeybânî-
leri’nden Muhammed Ali Han’ýn sahibi ol-
duðu müteahhitlik firmasýnda çalýþtý ve
bir süre sonra kendi firmasýný kurdu. Za-
manla küçük bir kütüphane oluþturduðu
evi siyaset ve ilim adamlarýnýn toplantý ye-
ri haline geldi. Rusça öðrenen Tâlibof bu
sayede yeni bilgiler edindi, öðrendiklerini
halk için yazmaya baþladý. 1888’de Ýstan-
bul’a, 1899’da Tahran’a, oradan hac için
Atebât’a ve Hicaz’a gitti. 1901’de Bakü
üzerinden Avrupa’ya seyahat etti. 1902’-
de göz tedavisi için Berlin’e geçti. Özellik-
le bu seyahatinde modern düþünce ve tek-
nik geliþmeleri yakýndan tanýma imkâný

buldu. Bütün eserlerini elli yaþýndan son-
ra kaleme alan Tâlibof’un çalýþmalarý, mo-
dern Batý düþüncesinin Ýran’a giriþini hýz-
landýrdýðý gibi güçlü bir Ýran milliyetçiliði-
nin doðuþuna katkýda bulunan önemli fak-
törlerden biri oldu. 1906’da Ýran Meþru-
tiyet Ýnkýlâbý’nda onun düþüncelerinin ön
plana çýkmasýyla Tebrizli meþrutiyetçiler
Tâlibof’u gýyabýnda Millî Þûrâ Meclisi’ne
vekil seçtiler. Seçimlerden sonra kendisin-
den diðer Azerbaycan temsilcileriyle bir-
likte Tahran’a gitmesi istendiyse de o bu
teklifi kabul etmedi. Bu konuda yorgun-
luðunu ve göz rahatsýzlýðýný ileri sürdüðü
yahut Mesâlikü’l-mu¼sinîn adlý kitabýn-
dan dolayý kendisini tekfir eden meþruti-
yet karþýtý Þeyh Fazlullah Nûrî’den çekin-
diði kaydedilir. Tâlibof Temürhan-Þûra’da
vefat etti.

Eserleri. 1. Kitâb-ý A¼med (Sefîne-i ªâ-
libî) (I-II, Ýstanbul 1311-1312; Tahran 1326
hþ.). Tâlibof’un en tanýnmýþ eseri olup “soh-
bet” adý verilen her bölümde bilimsel ve
sosyal bir konu iþlenmiþtir. I. ciltte daha
çok tarih ve bilimle ilgili konular, II. ciltte
vatan severlik ve Ýran’ýn bayýndýr hale ge-
tirilmesi gibi hususlar ele alýnmýþtýr. Pla-
ný Jean Jacques Rousseau’nun Emil adlý
eserine benzeyen kitaba adýný veren Ah-
med hayalî bir kahraman olup müellif eser-
de kahramanýnýn babasý ve mürebbisi ro-
lünü üstlenmiþ, onu doðru yola iletmeye
çalýþmýþtýr. Bu kahramanýn kiþiliði yazarýn
diðer eserlerinde de görülmektedir. 2.
NuÅbe-i Sipihrî (Ýstanbul 1310; Tahran
1322; Tebriz 1327). Hz. Peygamber’in ha-
yatýna dairdir. 3. Mesâlikü’l-mu¼sinîn
(Kahire 1323; Tahran 1347 hþ.). Gençler-
den oluþan bir topluluðun ilmî amaçlar için
Demâvend Kalesi’ne yaptýðý hayalî yolculu-
ðun anlatýldýðý eserde Sir Humphry Davy’in
The Last Days of a Philosopher adlý ese-
ri taklit edilmiþtir. 4. Mesâßilü’l-¼ayât (Tif-
lis 1324). Kitâb-ý A¼med’in III. cildi ola-
rak da kabul edilen eserde siyasî, içtimaî
ve dinî konular daha üst düzeyde ve kah-
ramanýn olgunluðuna uygun biçimde ele
alýnmýþtýr. Burada genç bir mühendis, bil-
gili ve ileri görüþlü bir kiþi olan Ahmed çe-
þitli meseleleri tahlil ederek okuyucuya yol
göstermeye çalýþýr. Yasal ve sosyal özgür-
lüklerden söz edilen kitabýn sonuna Japon-
ya anayasasýnýn tercümesi eklenmiþtir. 5.
Î²â¼ât der Bâre-yi Âzâdî (Tahran 1324,
1325). Ýran Meþrutiyet Ýnkýlâbý sýrasýnda
yazýlmýþ olup kitapta meþrutiyetin anla-
mý, Millî Þûrâ Meclisi, meclisin yararlarý,
milletvekillerinin görevleri, halkýn kanun
ve meclis karþýsýndaki sorumluluklarýndan
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ÿHicabi Kýrlangýç

– —
TÂLÝB EFENDÝ
(ö. 1118/1706)

Müderris, kadý, 
þair ve bestekâr.

˜ ™

Bursa’da doðdu. Adý Mehmed’dir. Kay-
naklarýn hemen hemen tamamýnýn aksi-
ne Atrabü’l-âsâr’da ismi Ahmed olarak
kaydedilmiþtir. Kürd Mustafa Efendi adýy-
la tanýnan bir imamýn oðlu olmasýndan
dolayý Kürdzâde, Kürdefendizâde, Kürdi-
mamzâde lakaplarýyla anýlýr. Küçük yaþta
ilmiye mesleðine yöneldi. Bursa’da müder-
ris Râgýb Ali Efendi, Hâbilzâde Ömer Efen-
di gibi âlimlerinden faydalandý. Hâbilzâde
Ömer Efendi’nin Medine’ye gitmesinden
sonra mülâzým oldu. Þevval 1097’de (Ey-
lül 1686) hâriç pâyesiyle Arabiyye Medre-
sesi’nde görevlendirildi. Ýki yýl sonra mû-
sýle-i Sahn’a devam etti. 1109’da (1697)
Müftî Ahmed Paþa Medresesi’ne nakledil-
mesinin ardýndan Cemâziyelâhir 1111’de
(Aralýk 1699) Molla Hüsrev Paþa Medrese-
si’ne tayin edildi. Cemâziyelevvel 1114’te
(Ekim 1702) Kütahya kadýlýðýyla görevlen-
dirildi. Anadolu (Kütahya) Valisi Köprülü-
zâde Nûman Paþa ile aralarýndaki anlaþ-
mazlýk yüzünden azledilmesine raðmen
(Receb 1115 / Kasým 1703) daha sonra Þey-
hülislâm Paþmakçýzâde Ali Efendi tarafýn-
dan ayný görevle Erzurum’a gönderildi (Þev-
val 1117 / Ocak 1706). Çok kýsa süren Er-
zurum kadýlýðý sýrasýnda Receb 1118’de
(Ekim 1706) vefat etti.

Tâlib Efendi IV. Mehmed devrinde þöh-
rete ulaþmýþtýr. Özellikle Arapça’ya vuku-
fuyla bilinen, ilmî kiþiliðinin yaný sýra dö-
neminde þairliði ve bestekârlýðýyla da ta-
nýnan Tâlib Efendi’nin þiirlerini topladýðý
mürettep divaný günümüze ulaþmýþtýr. Di-
vanýndaki Türkçe þiirlerinde “Tâlib”, Fars-
ça gazellerinde “Âzim” mahlasýný kullan-
mýþtýr. Sâlim Tezkire’sinde, Þeyhî Vekå-
yiu’l-fuzalâ’sýnda onun þiir ve inþâda ba-
þarýlý ve þöhret sahibi bir þair olduðunu be-


