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olanlar da vardýr. Ebû Talha el-Ensârî’nin
eþi Ümmü Süleym bint Milhan, daha ön-
ce bir çocuðunun vefatýný sabýr ve tevek-
külle karþýladýðý için Resûl-i Ekrem’den ha-
yýrlý evlâtlar dünyaya getirme yolunda dua
almýþ ve bir erkek çocuk doðurmuþtu. Ye-
ni doðan bebeði Hz. Peygamber’e gön-
dermiþ, bebeðin aðzýna ilk lokmayý onun
koymasýný ve adýný onun vermesini iste-
miþti. Resûlullah bir acve hurmasýný çið-
neyip yumuþattýktan sonra bebeðin aðzý-
na sürmüþ, bebek hurmanýn tadýný alýp
yutkunmaya baþlayýnca, “Bakýn þu ensa-
rýn hurma sevgisine!” diyerek bebeðin yü-
zünü okþamýþ ve adýný Abdullah koymuþ-
tur (Buhârî, “Zekât”, 69, “Libâs”, 22; Müs-
lim, “Âdâb”, 22-23, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”,
107, “Libâs”, 109).

Hz. Peygamber, yeni doðan, hatta he-
nüz doðmayan bazý çocuklara özel ilgi
göstermiþ, hamile olan baldýzý Esmâ bint
Ebû Bekir’e Hz. Âiþe ile haber göndererek
doðacak çocuðun adýný kendisinin koyaca-
ðýný söylemiþtir. Çocuk doðunca ona Ab-
dullah adýný vermiþ, kendi aðzýnda yumu-
þattýðý hurma ile tahnîk yapmýþtýr (Bu-
hârî, “Menâkýbü’l-ensâr”, 45, “.Akýka”, 1;
Müslim, “Âdâb”, 25-26; Tirmizî, “Menâ-
kýb”, 44). Muhacirler Medine’ye gelince ya-
hudilerin onlara büyü yaptýðý, bu yüzden
çocuklarýnýn olmayacaðý þeklinde bir de-
dikodu çýktýðý için, Medine’de dünyaya ge-
len ilk muhacir çocuðu olmasý dolayýsýyla
Abdullah b. Zübeyr’in doðumu müslüman-
lar arasýnda büyük bir sevince yol açmýþ-
týr.

Bedreddin el-Aynî’ye göre hurma ile tah-
nîk yapma çocuðun inançlý olmasýný sað-
lama ve Allah’tan lutuf beklentisi içinde
olma düþüncesine dayanmaktadýr. Resûl-i
Ekrem hurma ile mümin arasýnda benzer-
lik kurmuþ, hurmanýn çekirdeðine varýn-
caya kadar faydalý olmasý gibi müminin
de her zaman faydalý iþler yaptýðýný söy-
lemiþtir (£Umdetü’l-šårî, XXI, 84). Tahnîk
uygulamasýyla çocuðun ruh ve beden açý-
sýndan saðlýklý olmasý hedeflenmekte, du-
asýndan bereket umulan sâlih bir kul ta-
rafýndan karakter eðitiminin ilk adýmý atý-
lan çocuðun midesine de ilk defa helâl ve
tatlý bir besinin girmesi arzulanmaktadýr.
Tahnîk yapan kimse erkek veya kadýn ola-
bilir, ancak onun sâlih ve nezih bir kiþi ol-
masýna ve hastalýklý bulunmamasýna dik-
kat edilmelidir. Günümüzde tahnîk uygu-
lamasý Türkiye’de ve çeþitli Ýslâm ülkele-
rinde farklý isimler altýnda ve deðiþik bi-
çimlerde sürdürülmektedir.
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Ýran Ýslâm Cumhuriyeti’nin baþþehri.
˜ ™

Kuzey Ýran’da Elburz sýradaðlarýnýn he-
men güneyinde denizden ortalama 1150
m. yükseklikte kurulmuþtur. Adý Ortaçað
kaynaklarýnda umumiyetle Tihrân, bazan
Tehrân-Tahrân þeklinde kaydedilmiþtir. Adý-
nýn nereden geldiði ve bu yerleþim yerinin
ne zaman kurulduðu bilinmemektedir. X.
yüzyýl Ýslâm coðrafyacýlarýndan Ýstahrî’nin
Mesâlikü’l-memâlik adlý eserinin farklý
nüshalarýnda Behzân veya Behrân þeklin-
de geçen yerleþim yerinin Tahran ile iliþki-
sinin olup olmadýðý tartýþmalýdýr. Bununla
birlikte XII. yüzyýl müelliflerinden Sem‘ânî
tarafýndan 261’de (875) Askalân’da vefat
ettiði kaydedilen (el-Ensâb, VIII, 275) mu-
haddis Ebû Abdullah Muhammed b. Ham-
mâd’ýn “Tihrânî Râzî” nisbesini taþýmasý
Tahran’ýn yerleþim yeri olarak en geç III.
(IX.) yüzyýldan beri mevcut olduðunu gös-
termektedir. Tahran’ýn yaklaþýk 6 km. gü-
neydoðusunda bulunan Rey (Rhages) ka-
lýntýlarýnýn kuzeyinde yer alan Çeþme-i Alî
tepesi ve Elburz daðlarý eteklerinde Kay-
tariye tepelerindeki arkeolojik buluntular
Tahran’ýn yakýn çevresinde yerleþik haya-
týn oldukça eskilere uzandýðýný ortaya koy-
maktadýr. Tahran adý kaynaklarda VI. (XII.)
yüzyýldan itibaren sýkça geçmeye baþlar.
Ýbnü’l-Belhî, Fars eyaletindeki Gevâr’dan
bahsederken narýnýn týpký Tihran narý gibi
olduðunu belirtir (Fârsnâme, s. 134). Ayný
bilginin Sem‘ânî tarafýndan tekrarlanma-
sý dikkat çekicidir. Râvendî, Irak Selçuklu
Hükümdarý Sultan Arslanþah b. Tuðrul’un
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Hurma ezmesi
veya bal gibi tatlý bir maddenin

yeni doðan çocuðun
damaðýna sürülmesi anlamýnda

bir terim.˜ ™

Sözlükte “damak” anlamýndaki hanek
kökünden türeyen tahnîk terim olarak
“aðýzda yumuþatýlan hurmanýn veya bal
gibi tatlý bir maddenin yeni doðmuþ ve
henüz süt emmeye baþlamamýþ bebeðin
damaðýna sürülmesi” demektir. Kelime,
tahnîk uygulamasýnda hurmanýn damak-
ta ezilmesini ifade ettiði gibi bu iþin eði-
timle ilgili yönüne de iþaret eden bir mâ-
na taþýmaktadýr. Nitekim Talha b. Ubeydul-
lah’ýn Hz. Ömer’e, “Sosyal iþler seni eðitti
ve sana tecrübe kazandýrdý” derken, “Kad
hanneketke’l-umûr” ifadesini kullanmasý
(Ýbnü’l-Esîr, I, 452) bunu doðrulayan bir
örnektir. Tahnîkin bu terim anlamý dýþýnda
ölünün çenesinin baðlanmasý, abdestte
çenenin altýnýn su ile temas edecek þekil-
de meshedilmesi, Mâlikî ve Hanbelî mez-
heplerinde sarýðýn etrafýna sarýlan tülben-
din çenenin altýndan bir veya iki defa do-
lanmasý gibi mânalarý da vardýr (Mv.F, X,
276).

Ýslâm’dan önce de uygulanan tahnîk bir
Arap âdeti olduðundan ibadet deðil âdet
sünnetleri arasýnda sayýlmalýdýr (M. Rev-
vâs Kal‘acî, I, 445). Fakat bu âdet Hz. Pey-
gamber tarafýndan onaylandýðý ve bizzat
uygulandýðý için müstehap kabul edilmiþ-
tir (Nevevî, XIV, 122-123; Mv.F, X, 276).
Nitekim Hz. Âiþe yeni doðan bebeklerin
Resûl-i Ekrem’e getirildiðini, onun hayýr ve
bereket duasýnda bulunduðunu, adlarýný
koyduðunu ve aðzýnda iyice yumuþattýðý
kuru hurmayý damaklarýna sürdüðünü an-
latmaktadýr (Müsned, VI, 212; Müslim,
“Tahâret”, 101, “Âdâb”, 27; Ebû Dâvûd,
“Edeb”, 116). Hz. Hasan ile Hüseyin, Ab-
dullah b. Ebû Talha, Ýbrâhim b. Ebû Mû-
sâ el-Eþ‘arî, Münzir b. Ebû Üseyd es-Sâi-
dî, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Zübeyr
b. Avvâm, Sinân b. Seleme el-Hüzelî, Ab-
dullah b. Hâris b. Amr el-Kureþî, Abdullah
b. Hâris b. Nevfel, Abdurrahman b. Zeyd
b. Hattâb el-Adevî, Muhammed b. Nü-
bayt, Yahyâ b. Hallâd ez-Züraký ve Nu‘-
mân b. Beþîr, Resûlullah’ýn tahnîk yap-
týðý kiþiler arasýndadýr. Bunlardan Abdul-
lah b. Ebû Talha gibi, henüz ana rahmin-
de iken annesinin faziletli bir davranýþý se-
bebiyle Hz. Peygamber’in duasýna mazhar


