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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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Tuleyha’yý sýkýþtýrýyordu. Aldýðý cevaplar-
dan sonra Tuleyha’nýn bir yalancý olduðu-
nu ilân etti. Bunun üzerine Fezâreliler sa-
vaþý býrakýp çekildiler, diðerleri de bozgu-
na uðradýlar. Tuleyha askerlerinin kaçtýðý-
ný görünce, “Herkes kendini kurtarsýn!”
diyerek firar etti. Tuleyha, Suriye’ye gidip
Gassânîler’den Cefneoðullarý’nýn yanýna sý-
ðýndý. Hz. Ebû Bekir’in vefatýna kadar Kelb
kabilesinin yanýnda kaldýðý da ileri sürül-
mektedir (Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 348). Bü-
zâha savaþýndan sonra Benî Âmir, Süleym,
Hevâzin, Esed ve Gatafân kabileleri Al-
lah’a ve resulüne iman etmek, namaz ký-
lýp zekât vermek þartýyla biat ettiler. Hâ-
lid kadýn ve çocuklardan da biat alýnma-
sýný istedi. Ýrtidad ettikleri sýrada çevreyi
yakýp yýkanlar, baþkalarýnýn organlarýný ke-
senler, Ýslâm’a saldýranlar suçlarýna göre
cezalandýrýldý. Esed ve Gatafân kabilele-
rinin Ýslâm’a girmesi üzerine Tuleyha da
müslüman oldu.

Tuleyha Hz. Ömer’in halifeliði sýrasýn-
da Medine’ye geldi ve ona biat etti. Hz.
Ömer’in Tuleyha ile peygamberlik iddiasý
hakkýndaki konuþmalarý ilgi çekicidir (Be-
lâzürî, s. 140). Halife Tuleyha’yý önce Sa‘d
b. Ebû Vakkas ile birlikte Irak cephesine
gönderdi, onu iki büyük cengâverden biri
olarak tanýttý, ancak kendisine yöneticilik
verilmemesini emretti. Onun savaþ konu-
sundaki tecrübelerinden istifade edildi.
Özellikle Kadisiye ve Nihâvend savaþlarýn-
da büyük yararlýk gösterdi. Üzerlerindeki
irtidad lekesini silmek için hem Tuleyha
hem kabilesi Benî Esed fetihlerde büyük
çaba sarfetti. Tuleyha, Celûlâ savaþýnda pi-
yade birliklerine komuta etti. Bazý kaynak-
larda, savaþ öncesinde bölgeyi incelemek-
le görevlendirilen Tuleyha’nýn Nihâvend sa-
vaþýnda (21/642) Nu‘mân b. Mukarrin ve
Amr b. Ma‘dîkerib ez-Zübeydî ile birlikte
þehid düþtüðü ve üçünün Ýsfahan’ýn bir
köyünde gömülü olduðu belirtilmektedir.
Bazý rivayetlerde ise Tuleyha’nýn Azerbay-
can’a gönderildiði ve daha sonra kabilesi
Esedoðullarý’nýn yanýnda öldüðü kaydedil-
mektedir.
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(bk. SÂÝD el-ENDELÜSÎ).˜ ™

– —
TULEYTULA
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Ýspanya’da günümüzde
Toledo adýyla bilinen tarihî þehir.˜ ™

Romalýlar döneminde Toletum olan þeh-
rin adý Arapça’ya Tuleytula (Tuleytýle) þek-
linde geçmiþ, Müsta‘rib metinlerinde To-
létho, Endülüs yahudilerine ait metinlerde
Toledoth olarak kaydedilmiþtir. Ýber yarý-
madasýnýn merkezine yakýn bir yerde gra-
nit bir tepe üzerinde kurulan þehir, Mad-
rid’in 71 km. güneybatýsýnda ve Tâcuh (Ta-
jo) nehrinin bir büklümü içinde yer aldýðýn-
dan üç taraftan bu nehirle kuþatýlan koru-
naklý bir mevkide bulunmaktadýr. Kuru-
luþu Tunç devrine kadar inen þehir milât-
tan sonra 193’te Roma hâkimiyetine gir-
di. Bu dönemde demir iþçiliði ve para ba-
sýmýyla ün kazandýðý gibi baþpiskoposluk
statüsüne de kavuþmuþtu, böylece dinî ha-
yatýn merkezi durumuna geldi. VI. yüzyý-
lýn ikinci yarýsýnda Kral Leovigild tarafýn-
dan Vizigotlar’ýn baþþehri ilân edilince dinî
hayatla birlikte siyasî hayatýn da merke-
zi oldu. Vizigotlar zamanýnda gerçekleþen
Toledo konsilleri kilise tarihi bakýmýndan
önemli bir yere sahiptir. Vizigot ve Roma
kökenli asilzadelerin çoðu buraya yerleþ-
ti. Himyerî, nüfusunun kalabalýklýðý, bina-
larýnýn muhkemliði ve görkemi bakýmýn-
dan þehrin bir benzerinin olmadýðýný, et-
rafýnýn yüksek kalelerle kuþatýldýðýný be-
lirtirken Ýdrîsî ve Ebü’l-Fidâ stratejik ko-
numunun mükemmelliðine, su dolaplarý

le Medine’ye döndü (bk. KATAN SEFERÝ).
Hendek Savaþý’nda Tuleyha, Kureyþliler’in
safýnda Benî Esed kabilesinin sevk ve ida-
resini üstlendi. Bu savaþtan dört yýl son-
ra 9 (630) yýlýnda Esed kabilesinden bir
heyetle Resûlullah’ýn yanýna gelerek Ýslâ-
miyet’i kabul ettiðini söyledi. Ancak Re-
sûl-i Ekrem henüz hayatta iken irtidad edip
Necid bölgesinde peygamberlik iddiasýyla
ortaya çýktý. Hz. Peygamber’in Vedâ hac-
cýndan sonra saðlýðýnýn bozulduðu dönem-
de peygamberlik iddiasýyla ortaya çýkan
diðer yalancýlar gibi Tuleyha’nýn da siyasî
nüfuzunu arttýrma hevesi, kabile taassu-
bu ve rekabeti, peygamberin Kureyþ ka-
bilesinden çýkmasýný hazmedememesi, ay-
rýca zekât vermekten kurtulma isteðiyle
böyle bir iddiada bulunduðu anlaþýlmak-
tadýr. Resûlullah’ýn saðlýðýnda peygamber-
lik iddia eden son kiþidir. Resûl-i Ekrem
onun üzerine Dýrâr b. Ezver el-Esedî’yi sev-
ketti. Dýrâr, Tuleyha ile mücadele ederken
Hz. Peygamber vefat etti.

Tuleyha, etrafýndakilere namazdaki rü-
kû ve secdeyi terkedip Allah’ý ayakta ve
oturarak zikretmelerini emrediyordu. Ay-
rýca Zünnûn adýnda birinin veya Cebrâ-
il’in kendisine vahiy getirdiðini iddia edi-
yor ve bazý secili sözler söylüyordu. Benî
Esed’le birlikte Tay ve Gatafân kabilele-
rinden birçok kiþi ona tâbi oldu. Hz. Ebû
Bekir, Benî Fezâre isyancýlarýyla yapýlan
Zülkassa savaþýnýn ardýndan Hâlid b. Ve-
lîd’i Tuleyha üzerine sevketti, Tay kabilesi
reisi Adî b. Hâtim’i de kendi kabilesine
yolladý. Adî, Tay ve Cedîle kabilelerinin Tu-
leyha’dan ayrýlýp Hz. Ebû Bekir’e biat et-
melerini saðladý. Bu iki kabileden 1000 sü-
vari Hâlid b. Velîd’in ordusuna katýldý. Hâ-
lid b. Velîd, Tuleyha’nýn bulunduðu Büzâ-
ha’ya doðru ilerlerken Ukkâþe b. Mihsan
el-Esedî ile Sâbit b. Akrem’i keþif ve istih-
barat için gönderdi. Bunlar yolda Tuley-
ha’nýn kardeþi Hibâl ile karþýlaþtýlar ve onu
öldürdüler. Bunu duyan Tuleyha diðer kar-
deþi Seleme ile birlikte onlara saldýrdý;
meydana gelen çarpýþmada Ukkâþe ve Sâ-
bit þehid oldu.

Hâlid b. Velîd, Tuleyha’nýn karargâhýnýn
bulunduðu Büzâha mevkiine hareket et-
ti. Hâlid’in toplam asker sayýsý 6000 kiþi
idi. Fezâreoðullarý’ndan Uyeyne b. Hýsn 700
kiþi ile birlikte Tuleyha’nýn safýnda yer alý-
yordu. Benî Âmir gibi birçok Arap kabile-
si savaþýn âkýbetini bekliyordu. Baþlayan
savaþta Hâlid merkezde çarpýþtý; Tuleyha
ise bir tarafa çekildi ve abâsýna bürünüp
kendisine vahiy gelmesini beklediðini gös-
teren bir tavýr takýndý. Müslümanlar kar-
þý tarafýn askerlerini öldürdükçe Uyeyne,
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