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Allâme Abdülhuseyn Emînî 1902 senesinde Tebriz’de 
dünyaya geldi. İlk eğitimini babası Şeyh Ahmed Emînî’nin 
gözetiminde Tebriz’de aldıktan sonra, on altı yaşında Ne-
cef’e gitmiş ve tahsilini orada tamamlamıştır. İlmî araştır-
malarına bir müddet Tebriz’de devam eden Emînî, daha 
sonra Necef’e geri dönmüş ve 1970 senesinde vefat etmiş-
tir. Gadîr-i Hum meselesi hakkında hazırladığı el-Ğadîr 
fi’l-Kitâb ve’s-Sünne ve’l-Edeb adlı ansiklopedik çalışma, en 
mühim eseridir. Diğer eserlerinden bazıları da şunlardır: 
Tefsîrü Fâtihati’l-Kitâb, Şühedâü’l-Fadîle, Sîretünâ ve Sünne-
tünâ, Kâmilü’z-Ziyâre.
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Yayıncının Takdimi

Efendimizin amcası Hazret-i Ebû Tâlib, Hâşimî Hâ-
nedânı’nın, Hazret-i Peygamber’den önceki son temsilci-
sidir. Efendimizi küçük yaşında himâyesine alarak, kendi 
çocuklarından daha fazla ihtimam göstermiş, şefkat ve 
muhabbetle büyütmüş, her türlü hizmetini özenle eda et-
miştir. Bu tutumu, Efendimizin risâletini ilanından sonra 
da devam etmiş, en zor zamanlarında hem Rasûlullah’ı 
hem de Müslümanları müdafaa ve himâye etmiştir. 

Kureyşlilerin boykot uyguladıkları dönemde, iki dağ 
arasında bir derenin kenarında bulunan Şîbu Ebî Tâlib is-
miyle meşhur mahallesinde, Hazret-i Hatice ile birlikte 
Müslümanların her türlü ihtiyacını karşılamıştır. Bununla 
da yetinmemiş, bulunduğu her mecliste Hazret-i Muham-
med’i savunmuş; başta oğlu Hazret-i Ali olmak üzere, Hâ-
şimi gençlerini etrafında toplayarak kılıcıyla Kureyşlilere 
karşı mücadele etmiştir. Peygamber Efendimiz de, amca-
sına büyük bir meveddetle bağlı idiler. Onun vefatından 
sonra o derece mahzun olmuşlardır ki, tam bir sene boyun-
ca mâtemini tutmuş, her ismi geçtiğinde ona olan minnet, 
hürmet ve meveddetlerini izhar etmişlerdir.  

Rasûlullah efendimizin uğrunda ölümü dahi göze al-
mış ve ona olan muhabbetini son nefesine kadar sözleri 
ve fiilleriyle ispat etmiş olan amcası Ebû Tâlib, maalesef 
Müslümanlar tarafından yeterince tanınmamaktadır. Bu-
nun en önemli sebeplerinden biri, onu ve ailesini itibar-
sızlaştırmak ve unutturmak üzere uydurulan mesnetsiz 
rivâyetlerdir. 
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Hâşimîler aleyhine uydurulan bu rivâyetlerde hiçbir 
sınır tanınmamıştır. Örneğin Ebû Süfyan başta olmak üze-
re, Peygamber’e ve ailesine düşmanlıkları her açıdan tari-
he geçmiş ve lânete müstehak olmuş kimselerin îman et-
tikleri savunulabilmiş; Hazret-i Peygamber’in annesinin, 
babasının, amcasının veya dedesinin hâşâ îman etmeden 
göçtükleri iddia edilebilmiştir! 

Bu minvalde hakaret ve iftiralarla dolu o kadar çok 
hikâye uydurulmuştur ki, Hâşimî Hânedânı aleyhine bir 
literatür oluşmuştur dersek yanlış olmaz. Ne yazık ki söz 
konusu literatürdeki çelişkiler, sonraki dönemlerde de 
tekrar edilmiş, meseleler daha da içinden çıkılmaz bir hâle 
gelmiştir. Hazret-i Ebû Tâlib’e karşı bugün hâlen devam 
eden haksız tutum ve davranışlarda, meseleye mezhebî 
bir taassupla yaklaşmış âlimlerin de büyük payı vardır. 
Hazret-i Ebû Tâlib’in (dolayısıyla Hâşimîlerin) konumu-
nu doğru anlamak, herhangi bir mezhebin taassubu ile 
değil, İslâm nimetine erişmiş bir vicdanın kadirşinaslığı 
ile mümkündür. Müdekkik ve munsif her araştırmacı, 
mevcut literatüre baktığında bu husustaki çelişkileri, ifti-
raları ve haksızlıkları görecektir.  

Hazret’in hayatı hakkında titizlikle çalışmış ve eser 
vermiş az sayıdaki âlimden biri de Allâme Emînî’dir. 
Emînî; tarih, tefsir, hadîs, kelâm, siyer, mantık, edebiyat 
gibi sahalardaki ilmî dirayeti ve meseleleri tahlil ederken 
kullandığı metodolojisi ile allâme sıfatına yaraşır bir hiz-
mette bulunmuştur. Hazret-i Ebû Tâlib hakkındaki bu ça-
lışma, Emînî’nin kırk yıl boyunca çeşitli ülkelerde binlerce 
yazma ve matbu eseri taradıktan sonra hazırladığı el-Ğa-
dîr fî’l-Kitâb ve’s-Sünne ve’l-Edeb adlı 11 ciltlik ansiklopedik 
eserinin, 7. ve 8. ciltlerinde yer alan Hazret-i Ebû Tâlib 
hakkındaki bilgilerin derlenmesiyle oluşmuştur. 
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Müellif, Hazret hakkında Şia ve Ehl-i Sünnet kaynak-
larında yer alan tüm rivayetleri inceledikten sonra; şiirle-
rini, Hazret-i Peygamber’in, Hâşimîlerin ve diğerlerinin 
onun hakkındaki sözlerini nakletmiş, uydurma rivâyet-
lerle atılan iftiralara ilmî bir metotla ve sarih bir şekilde 
cevap vermiştir. 

Çalışmanın ilk iki bölümünde, klasik biyografi, tarih 
ve hadîs kaynakları esas alınarak Hazret’in hayatı ve söz-
leri özetlenmiştir. Böylelikle Hazret-i Ebû Tâlib’i anma-
dan, onun en zor zamanlardaki ihsan ve kahramanlıkla-
rını zikretmeden kaleme alınacak bir İslâm Tarihi’nin ne 
kadar eksik kalacağı da gösterilmiştir.      

Sonraki bölümlerde ise, Hazret’in îmanı hakkındaki 
müspet ve menfî rivayetler nakledilerek, çeşitli açılardan 
tahlil edilmektedir. Kitabı dikkatle okuyacak olan Ehli-
beyt muhipleri, Hazret-i Ebû Tâlib hakkındaki eksik bilgi-
lerini tamamlayacaklar; daha önce Hazret’i yanlış tanımış 
olanlar, o zâta muhabbet ile meşbû hâle gelecekler; tarihî 
bir mesele nazarıyla okuyacak olanlar da, o zâtın şahsiye-
tine karşı hürmet hislerine kapılacaklardır.

Bu değerli eseri Türkçeye kazandıran Fâtime Kübra 
Çağlayan Hanım’a ve yayına hazırlanması aşamasında 
desteğini esirgemeyen Edhem Çağlayan Bey’e teşekkürle-
rimizi arz ederiz.



“Ey amcam!
Küçükken beni büyüttün
Yetimken bana kefil oldun

Büyüdüğümde bana yardım ettin
Allah benim sebebimle sana hayırlar ihsan etsin”

Hazret-i Rasûlullah


