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det) merkezidir. 2007 yýlý resmî istatistik-
lerine göre Tulça þehrinin nüfusu 92.372
kiþiydi. Bunun % 91’ini Romenler teþkil
ediyor, geri kalanlarý Lipovan Ruslar ve
Türkler oluþturuyordu. Tulça, Romanya’nýn
baþlýca balýkçýlýk merkezidir. Ayrýca balýk
depolama ve konserve tesisleriyle dikkat
çeker. Balýkçýlýðýn geliþmiþ olmasý balýkçý-
lýkla ilgili alet sanayiinin de bu þehirde top-
lanmasýný saðlamýþtýr. Þehirde Aziziye (Sul-
tan Abdülaziz) Camii (1863) yanýnda (bk.
AZÝZÝYE CAMÝÝ) Ortodoks katedral kilise-
si, Ermeni, Rus ve Katolik kiliseleri vardýr.
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Mekke’nin fethi sýrasýnda
müslüman olan Kureyþliler’i ifade eden

bir terim.
˜ ™

Sözlükte “âzat edilmiþ, serbest býrakýl-
mýþ” anlamýndaki talîkin çoðulu olan tu-
leka kelimesi, Hz. Peygamber tarafýndan
Mekke’nin fethinde Kureyþliler’e hitaben
söylenmesinin ardýndan terim mânasý ka-
zanmýþtýr. Mekke’ye giren Resûl-i Ekrem
kendilerine yapýlacak muameleyi endiþe
ile bekleyen Mekkeliler’e, “Size ne yapaca-
ðýmý düþünüyorsunuz?” diye sormuþ, on-
lar da, “Senden iyilik bekliyoruz, çünkü sen
hayýrlý bir kardeþsin” cevabýný verince, “Si-
ze Yûsuf’un kardeþlerine hitap ettiði gi-
bi hitap edeceðim” diyerek “Bugün sizler
azarlanýp kýnanmayacaksýnýz; gidin, he-
piniz serbestsiniz” (tuleka) buyurmuþtur
(Taberî, II, 161).

Tuleka kelimesinin geçtiði baþka riva-
yetler de vardýr. Tâif kuþatmasýnda Sakýf
kabilesinin kölelerinden Ebû Bekre Nüfey‘
b. Mesrûh efendilerinden kaçýp Hz. Pey-

gamber’e sýðýnmýþ ve müslüman olmuþ-
tu. Sahipleri kendisini geri istediklerinde
Resûl-i Ekrem, “O Allah’ýn ve resulünün
âzatlýsýdýr” (talîkullah ve talîku resûlillâh) de-
miþtir (Müsned, IV, 168, 310). Kölelikten
âzat edilenler hakkýnda daha çok atîk (ço-
ðulu uteka) kelimesi kullanýldýðý halde Re-
sûlullah’ýn burada talîki tercih etmesi, di-
ni uðrunda efendilerinden kaçmayý göze
alan kölenin gayretini takdir anlamý taþý-
maktadýr. Hz. Peygamber’in Mekkeli sa-
vaþ esirleri için tuleka, Tâif’te esir alýnan
Sakýfliler için ise uteka sözünü kullanma-
sýndan hareketle (a.g.e., IV, 363) bazý mü-
ellifler, bu iki kelime arasýnda bir farkýn
bulunduðunu ve talîkin atîke nazaran da-
ha üstün bir mertebe ifade ettiðini söy-
lemiþlerdir (Mecdüddin Ýbnü’l-Esîr, en-Ni-
hâye, III, 123). Bu yoruma göre Resûl-i Ek-
rem, hemþehrileri ve akrabalarý için köle-
likten deðil esaretten kurtuluþu anlatan
bir kelimeyi tercih etmiþ olmaktadýr. Tu-
leka günahkâr müminlerin âhiretteki du-
rumunu anlatma baðlamýnda da kullanýl-
mýþtýr. Nitekim hiçbir sâlih amel iþlemedi-
ðinden cehennemde bir süre ceza çektik-
ten sonra Allah tarafýndan affedilen mü-
minler bazý rivayetlerde tuleka sýfatýyla
anýlmýþtýr (Ýbn Ebû Hâtim, II, 221; Taberâ-
nî, el-Mu£cemü’l-evsa¹, IV, 52).

Sahâbe tabakasý içinde tuleka ayrý bir
grup olarak yer almýþtýr. Huneyn seferine
gidilirken orduda ensar ve muhacirler dý-
þýnda tulekanýn da bulunduðu kaynaklar-
da özellikle belirtilmektedir (Buhârî, “Me-
gazî”, 56; Müsned, III, 280). Ümmü Hâ-
nî’in tulekadan olmasý ve zamanýnda hic-
ret etmemesi sebebiyle, kendisini Hz. Pey-
gamber’le evlenmeye lâyýk görmemesi de
(Tirmizî, “Tefsîr”, 33/17) tulekanýn ilk müs-
lümanlar, muhacirler ve ensar kadar fa-
ziletli kabul edilmediðini göstermektedir.
Bazý rivayetlere göre Hz. Ömer de halifeli-
ði döneminde tulekayý diðerlerinden fark-
lý bir muameleye tâbi tutmuþ, onlarý ma-
aþa baðlamadýðý gibi kendilerini orduya
alýp sefere çýkmaya da zorlamamýþtýr (Fâ-
kihî, III, 74). Öte yandan müellefe-i kulûb
arasýnda yer aldýðý bilinenlerin çoðu ayný
zamanda tuleka kapsamýna girdiðinden
iki terim birbiriyle iliþkili olup bazý kaynak-
larda müellefe-i kulûbdan sayýlan tuleka-
nýn isimlerini topluca görmek mümkün-
dür (meselâ bk. Ýbn Hacer, VIII, 370). Yak-
laþýk 2000 kiþi olduðu kaydedilen tuleka-
nýn (Ýbn Kesîr, III, 377) önde gelenleri ara-
sýnda Ebû Süfyân ile oðullarý Muâviye ve
Yezîd, Abdurrahman b. Semüre, Safvân
b. Ümeyye, Süheyl b. Amr, Hakîm b. Hi-
zâm, Attâb b. Esîd, Hiþâm b. Velîd, Hu-

du. Ýskelenin geliri 56.000 akçeye ulaþýyor-
du. II. Selim zamanýna ait bir kanunnâ-
mede Tolça Ýskelesi ve Tolça köyü zikre-
dilmektedir.

XVII. yüzyýlda Tuna ve Karadeniz bölge-
lerinin önemi artýnca Tulça da ayrý bir ka-
za merkezi haline getirildi. Kâtib Çelebi’-
ye göre Tulça kadýlýðý Ýbrâil kadýlýðý gibi yev-
mî 150 akçelik kazalar içinde yer alýyor-
du. Ýdarî açýdan Silistre-Özi beylerbeyiliði
çerçevesinde Silistre sancak beyiliðine bað-
lýydý. XIX. yüzyýlda bütün Dobruca bölge-
si gibi Midhat Paþa’nýn Tuna vilâyetine da-
hil edildi. Kâtib Çelebi’ye göre Ýstanbul’-
dan Tulça’ya on dört günde ulaþýlýyordu.
II. Osman 1621’de Lehistan seferi sýrasýn-
da buradan geçerken bir kale, bir cami
ve bir hamam inþa ettirdi. 1067 (1657)
yýlýnda kasabayý gören Evliya Çelebi kale-
nin IV. Murad döneminde 1044’te (1634-
35) yeniden yaptýrýldýðýný bildirir (Seyahat-
nâme, V, 105). Ona göre Tuna kýyýsýndaki
bir kaya üstünde inþa edilen kalenin için-
de bir cami, bir hububat ambarý, bir ce-
behâne, Tuna’ya giden bir su yolu, 300 as-
ker için yetmiþ hâne mevcuttu; Tuna isti-
kametine yönelik halde dizilmiþ yirmi bü-
yük top (balyemez) vardý. Evliya Çelebi mu-
hafýzlarýn en baþta gelen görevinin bu ke-
simi Kazaklar’ýn akýnlarýna karþý savunmak
olduðunu yazar. Hatta kalede iken bir sa-
bah kýrk altý Rus (Kazak) þaykasýnýn çok
yaklaþýp saldýrdýðýný, ancak askerlerin mu-
kavemeti ve büyük toplarýn ateþi üzerine
Karadeniz’e kaçtýðýný ifade eder.

Tulça’daki iktisadî hayat ve ticaretle il-
gili olarak II. Selim devrine (1566-1574) ait
kanunnâmede bazý bilgiler yer alýr. Yerli
mallarla komþu bölgelerden buraya gelen
mallar arasýnda at, eþek, kara sýðýr, sýðýr
gönü, koyun ve pastýrma, aðaç (odun),
üzüm, un, tuz, balýk, yapaðý, þarap dikka-
ti çeker. Bu mallarýn birçoðu komþu ha-
raçgüzâr Eflak’tan (bilhassa Braila / Berâil va-
sýtasýyla) ve Boðdan’dan (özellikle Galati / Ga-
laç vasýtasýyla) sevkediliyordu. Doðudan ge-
len mallar içinde kumaþ, incir ve deve bu-
lunuyordu. Hem Kýrým’a hem Ýstanbul’a
yakýn bir Tuna iskelesi olduðundan köle ti-
careti de yapýlýyordu. Tulça, Ýsakça (Sakçý)
ve Maçin’le birlikte bir tür ekonomik ünite
teþkil etmekteydi. Rûznâmçe defterleri bu
üç iskeleyi daima bir arada zikreder (BA,
KK, nr. 1772, s. 131).

1878 Berlin Kongresi kararlarý uyarýn-
ca Kuzey Dobruca kesiminin Romanya’ya
verilmesi üzerine Tulça Osmanlý idaresin-
den çýktý. Buradaki bir kýsým müslüman
ahali Osmanlý topraklarýna göç etti. Günü-
müzde burasý Tulcea idarî biriminin (Ju-
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Ebû Adî Tuleyb b. Umeyr (Amr)
b. Vehb el-Kureþî el-Abderî

(ö. 13/634)

Sahâbî.
˜ ™

Ecnâdeyn Savaþý’nda (13/634) otuz beþ
yaþýnda þehid düþtüðüne göre milâdî 600
yýlý civarýnda doðmuþ olmalýdýr. Kureyþ ka-
bilesinin Benî Abdüddâr soyundan geldiði
için Abderî nisbesiyle anýlýr. Annesi Resûl-i
Ekrem’in halasý Ervâ bint Abdülmuttalib’-
dir. Tuleyb, Resûlullah Erkam’ýn evinde
iken Müslümanlýðý kabul etti. Annesinin
yanýna giderek müslüman olduðunu söy-
ledi ve onun da Ýslâm’a girmesini istedi.
Annesi Ýslâm’ý seçmesine ve özellikle da-
yýsýnýn oðlunu desteklemesine çok sevin-
di; fakat kendisinin kýz kardeþleriyle bir-
likte daha sonra müslüman olmayý düþün-
düklerini söyledi. Tuleyb, dayýsý Hamza’nýn
da Ýslâmiyet’i kabul ettiðini haber verip
teklifinde ýsrar edince annesi Ýslâmiyet’i
benimsedi. Resûl-i Ekrem’in þahsýna yö-
nelik çirkin davranýþlara cesaretle karþý
koyan Tuleyb, bir defasýnda Ebû Cehil’in
yanýndaki birkaç kiþiyle birlikte Hz. Pey-
gamber’in yolunu kesip ona eziyet ettik-
lerini görünce eline geçirdiði bir devenin
çene kemiðiyle Ebû Cehil’in baþýný yardý;
bir rivayete göre ise ona tokat attý. Tu-
leyb’in çene kemiðiyle baþýný yardýðý kim-
senin müþriklerden Avf b. Sabre veya Ebû
Ýhâb b. Azîz ed-Dârimî olduðu da zikredil-
miþtir. Kureyþliler, Tuleyb’i yakalayýp bað-
ladýlarsa da dayýsý Ebû Leheb’in araya gir-
mesiyle serbest býrakýldý. Tuleyb muhte-
melen bu olaydan sonra Ýslâm’da ilk defa
müþrik kaný akýtan kimse diye tanýndý. Ebû
Leheb’in bu hadise üzerine Tuleyb’i anne-
sine þikâyet ettiði, onun da, “Tuleyb’in en
hayýrlý günü dayýsýnýn oðluna yardým etti-
ði gündür” anlamýnda bir beyitle kendisine
cevap verdiði kaydedilmektedir.

Zeyneb et-Tâiyye ile evlenen Tuleyb (Vâ-
kýdî, I, 344), müþriklerin eziyetlerinden

kurtulmak için bi‘setin altýncý yýlýnda ger-
çekleþen Ýkinci Habeþistan hicretine katýl-
dý. Mekkeliler’in Resûl-i Ekrem ile anlaþ-
týklarýna dair çýkan asýlsýz bir haber üzeri-
ne bazý müslümanlarla beraber o da Mek-
ke’ye döndü. Daha sonra ilk muhacirler-
le birlikte Medine’ye hicret etti. Resûlul-
lah, Tuleyb’i Ýkinci Akabe Biatý’nda on iki
nakibden biri olan Münzir b. Amr el-En-
sârî ile kardeþ ilân etti. Tuleyb Bedir Gaz-
vesi’ne katýldý. Kaynaklarda onun bu sa-
vaþta Utbe b. Gazvân’in devesine onunla
nöbetleþe bindikleri kaydedilir. Daha baþ-
ka gazvelere de iþtirak eden Tuleyb, Bi-
zanslýlar’a karþý yapýlan Ecnâdeyn Sava-
þý’nda Cemâziyelevvel 13’te (Temmuz 634)
þehid düþtü. Onun Yermük Savaþý’nda (15/
636) þehid olduðu da kaydedilmiþtir. Ýbn
Ýshak, Tuleyb b. Umeyr’in soyunun devam
etmediðini söylemekte (es-Sîre, s. 206),
bilindiði kadarýyla hadis kitaplarýnda her-
hangi bir rivayeti bulunmamaktadýr.
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Ebû Âmir Tuleyha b. Huveylid
b. Nevfel el-Esedî
(ö. 21/642 [?] )

Resûl-i Ekrem’in saðlýðýnda
peygamberlik iddiasýnda

bulunanlardan biri.
˜ ™

Necid’de oturan Mudar kabilelerinden
Benî Esed’in kâhin ve reislerinden olup
Araplar arasýnda kahramanlýðý, savaþ ye-
teneði ve þairliðiyle bilinirdi. Asýl adý Talha’-
dýr. Peygamberlik iddiasýnda bulunduðu
için aþaðýlama amacýyla Tuleyha (Talhacýk)
denilmiþtir. Hicretin üçüncü yýlýnýn (625)
son aylarýnda Uyeyne b. Hýsn ile birlikte
Esed ve Fezâre kabilelerini Resûlullah’a
karþý savaþmaya çaðýrdý ve onlardan bü-
yük bir birlik oluþturmayý baþardý. Bunu
öðrenen Hz. Peygamber, Ebû Seleme el-
Mahzûmî kumandasýnda bir kuvveti on-
larýn üzerine gönderdi. Ebû Seleme, Esed
kabilesine ait Katan suyuna kadar gitti,
onlarla savaþmadan birliklerinin daðýtýl-
masýný saðladý ve çok miktarda ganimet-

veytýb b. Abdüluzzâ, Ebü’s-Senâbil b. Ba‘-
kek, Cübeyr b. Mut‘im gibi isimler yer al-
maktadýr.

Hz. Peygamber’in Mekkeliler hakkýnda
bir lutuf ve merhamet ifadesi olarak kul-
landýðý tuleka kelimesi sonralarý siyasal
baðlamda eleþtirel bir anlam kazanmýþ ve
Kureyþliler’in Resûl-i Ekrem’e karþý son
ana kadar direnip düþmanlýk ettiklerini ve
Ýslâm’ý istemeden benimsediklerini hatýr-
latan bir ifadeye dönüþmüþtür. Bunlar hak-
kýnda ilk olumsuz kanaatler Mekke’nin fet-
hinden kýsa bir süre sonra gerçekleþen
Huneyn Gazvesi’nde görülür. Savaþýn baþ-
langýcýnda Ýslâm ordusu baskýna uðrayýp
daðýlýnca tulekadan olanlar da saða sola
kaçýþmýþ, bazýlarý Ýslâm ordusunun yenil-
giye uðramasýna sevinmiþtir. Savaþýn ar-
dýndan bir kýsým sahâbîler bunlarýn mü-
nafýklýðýna kanaat getirmiþ, Resûl-i Ek-
rem’e onlarýn öldürülmesini teklif etmiþ,
ancak bu teklif kabul görmemiþtir (Müs-
lim, “Cihâd”, 134; Müsned, III, 190, 286).
Tuleka terimi, daha dar çerçevede Mek-
ke’nin fethi sýrasýnda þehrin lideri sýfatýy-
la tulekanýn baþýnda yer alan Ebû Süfyân’ýn
soyundan gelen Emevî hânedanýný aþaðý-
lamak amacýyla kullanýlmýþtýr. Hz. Ali’nin
Muâviye ve Ebû Süfyân için kelimeyi bu
baðlamda kullandýðý rivayet edilmekte-
dir. Hz. Ali, Muâviye’yi temsilen Habîb b.
Mesleme baþkanlýðýnda huzuruna gelen
üç kiþilik heyete þiddetli tepki göstermiþ,
kendilerini muhatap almaya bile deðer
bulmadýðýný söylemiþ, bu arada Muâviye
hakkýnda “talîk oðlu talîk” demiþtir (Mec-
düddin Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III, 291). Di-
ðer bir rivayette ise Muâviye gibi çok geç
müslüman olan bir kiþinin halifelik maka-
mýna geliþini kabullenemeyen Esved b.
Yezîd Hz. Âiþe’ye, “Görüyor musunuz, tu-
lekadan birine biat ediliyor” demiþ, Hz.
Âiþe de, “Þaþýrmayýn, bu Allah’ýn mülkü-
dür, onu dilediðine baðýþlar” cevabýný ver-
miþtir (Ýbn Ebû Þeybe, VII, 250). Talîk ke-
limesi, bugün de mutaassýp Þîa mensup-
larý tarafýndan Muâviye ve Ebû Süfyân’ý
kötülemek için kullanýlmaktadýr.
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