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TULEYB b. UMEYR

( �0-��67��0.8 )

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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