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TÂLÝB-i ÂMÜLÎ

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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ÿNuri Özcan

– —
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-
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TA‘LÝK

(bk. MUALLAK).
˜ ™

– —
TA‘LÝK
( ����א� )

Bir hukukî iþlemin
hükümlerinin iþlemeye baþlamasýnýn

veya iþlemekte olan hükümlerine
son verilmesinin

gelecekte gerçekleþmesi
muhtemel bir olaya

baðlanmasý anlamýnda fýkýh terimi
(bk. ÞART; TALÂK).

˜ ™

– —
TA‘LÝK
( ���� )

Altý çeþit yazýnýn dýþýnda
Ýran’da ortaya çýkan
kadîm bir yazý türü.

˜ ™

Sözlükte “asýlmak, askýya alýnmak” an-
lamýndaki ta‘lîk Ýran’da tevký‘ ve rika‘ ya-
zýlarýndan geliþtirilmiþ bir yazý çeþididir. Er-
ken dönemden baþlayarak Ýslâm devlet
teþkilâtýnda, divanlarda kalem aðzý 2-3
mm. olan tevký‘ hattýyla kýsa, kalem aðzý
1 mm. olan rika‘ ile uzun metinler yazýlýr-
dý. Bu yazýlarýn Ýran’da ve Ýran’ýn doðusun-
daki ülkelerde geçirdiði deðiþiklik sonucu
ortaya çýkan yeni üslûba ta‘lik adý verilmiþ-
tir. Bazý Ýran kaynaklarýnda ta‘likin doðu-
þunda Ýran’da kullanýlan eski Avestâî ve
Pehlevî yazýlarýnýn etkili olduðu ileri sürül-
müþse de ta‘lik yazý incelendiðinde onun
tevký‘ ve rika‘dan geliþtirilmiþ olduðu açýk-
ça görülür. Bu yazý genelde harflerinin ge-
niþ kavisli ve asýlmýþ gibi görünüþü sebe-
biyle bu ismi almýþtýr. Hatta tevký‘ ve rika‘
yazýlarýnýn arasýnda muallakta kaldýðý için
bu yazýya ta‘lik denildiðini söyleyenler de
vardýr (Fezâilî, s. 418). Ta‘lik için “ta‘lîk-i
kadîm” ve “ta‘lîk-ý asýl” isimlerine de rast-
lanýr.

Ta‘lik hattý, VII. (XIII.) yüzyýldan itibaren
yeni bir yazý türü olarak kendini göster-
meye ve resmî divanlarda kullanýlmaya
baþlanmýþtýr. Ta‘lik yazanlar hükümdarla-
rýn ve dinî merkezlerin emrindeki kâtip-
lerdir. Bu kâtipler yazýlarýný edebî ve sa-
natlý ifadeyle kaleme almakta tecrübeli
“ta‘lîk-nüvîs”lerdir. Kendilerine münþî, yaz-
dýklarý metinlere de inþâ adý verilir. Ta‘likin
süratle yazýlmasý, bilinen þekil ve ölçülerin
dýþýna çýkýlmasý sebebiyle harflerin iç içe
oturduðu, birleþmeyen harflerin de birbi-

rine baðlandýðý, nokta ve harekelerin yer
yer konmadýðý görülür. Böylece süratle ya-
zýlmasý yanýnda resmî evrakta silinti ve ka-
zýntýnýn da önüne geçilmiþtir. Bu özellik-
leri sebebiyle ta‘likin yazýlmasý ve okunma-
sý uzun alýþtýrma ve tecrübelere baðlýdýr.
Ta‘lik yazýda satýr sonlarý bükülerek yuka-
rýya doðru yükselir ve harfleri uzun kývrýn-
týlarla nihayetlenir.

Ýran kaynaklarýna göre ta‘lik hattýný ilk
defa ortaya koyan Hâce Tâc Selmân-ý Ýs-
fahânî (ö. 897/1491) veya Hâce Ebü’l-Âl,
kemale erdiren ise Abdülhay Münþî Este-
râbâdî (ö. 907/1501) yahut Hasan b. Hü-
seyin Ali Fârisî’dir. Halbuki bu yazýyla VIII.
(XIV.) yüzyýldan baþlayan dikkate deðer ör-
nekler mevcuttur. Ancak araþtýrmacýlar,
Ýhtiyârüddin Münþî’nin (ö. 990/1582) ta‘li-
ki en yüksek seviyeye ulaþtýran hattat ol-
duðunda birleþmektedir. Bunlarýn dýþýnda
kadîm ta‘lik hattýnda meþhur olanlardan
bazýlarý þunlardýr: Ahmed b. Ali b. Ahmed
Þîrâzî (XIV. yüzyýl), Abdurrahman Müzeh-
hib Þîrâzî (XIV. yüzyýl), Mansûr b. Muham-
med Bihbehânî (XIV. yüzyýl), Necmeddin
Mes‘ûd Sâvî (XV. yüzyýl), Hâce Þehâbeddin
Abdullah Mürvârid Kirmânî (ö. 922/1516),
Âka Muhammed Kâzým Vâlih Ýsfahânî (ö.

bahsedilmiþtir. 6. Siyâset-i ªâlibî. Tâli-
bof’un bu son eseri ölümünün ardýndan
Mirza Habîb Þîrâzî tarafýndan yayýmlan-
mýþtýr (Tahran 1329). Tâlibof’un çevirileri
de þunlardýr: Risâle-i Fizik (Farsça nesrin
sade örneklerinden biri kabul edilir; Ýstan-
bul 1311); Pendnâme-yi Mârkûs Kay-
ser-i Rûm (Aslý Yunanca olup Prens Eru-
zof adlý Rusça çevirisinden tercüme edil-
miþtir; Ýstanbul 1312); Risâle-i Heyßet-i
Cedîde (Fransýz matematikçisi Camille
Flammarion’a ait eserin Rusça tercüme-
sinden çevrilmiþtir; Ýstanbul 1312). Tâli-
bof’un bunlarýn dýþýnda çeþitli dergi ve ga-
zetelerde birçok makalesi ve þiiri yayým-
lanmýþtýr.
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(bk. BAHT).˜ ™
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TA‘LÝK

(bk. ÝDMÂC).

TA‘LÝK

Tâlibof

Seyyidî Mustafa Münþî’nin Fâtih Sultan Mehmed’in kütüp-

hanesi için istinsah ettiði ¥ikmetü’l-iþrâš adlý eserin un-

van sayfasý (TSMK, III. Ahmed, nr. 3267)


