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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
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rülmektedir. Söz konusu bütçede Tahran,
vergi gelirleri Rey idarî birimine dahil olan
toplam on bir yerleþim yerinden biri ola-
rak kaydedilmiþtir. Ýspanyol seyyahý Don
Ruy Gonzales de Clavijo, Semerkant’a gi-
derken 1404’te Tahran’dan geçmiþtir. Mü-
ellifin verdiði bilgilerden bu dönemde þeh-
rin surlarýnýn bulunmadýðý anlaþýlmakta-
dýr (Embassy to Tamerlane, s. 167). Orta-
çað’da Tahrânî nisbesiyle anýlan âlimler
arasýnda muhaddis Ebû Abdullah Mu-
hammed b. Hammâd’ýn adý zikredilebilir
(Sem‘ânî, VIII, 274-275).

Safevîler devrinden itibaren Tahran git-
tikçe önem kazandý. Rýzâ Kulý Han’ýn nak-
lettiðine göre Safevîler’in atasý Seyyid Ham-
za’nýn mezarý Tahran’ýn güneydoðusunda-
ki Þah Abdülazîm Türbesi yakýnlarýnda idi.
Buna batýda Osmanlý, doðuda Özbek teh-
didi karþýsýndaki elveriþli konumu da ek-
lenince Tahran’ýn etrafýný Þah I. Tahmasb
surlarla çevirtti ve bir pazar yeri inþa et-
tirdi. Þehri çeviren surlarda dört ana ka-
pý ve 114 burç bulunmaktaydý. II. Þah Ýs-
mâil’in yerine tahta çýkmak isteyen Þeh-
zade Hasan Mirza 985 (1577) yýlýnda bu
þehirde idam edildi. Þah I. Abbas 998’de
(1589-90) Özbekler’e karþý sefere çýkarken
Tahran’da hastalandýðý ve bu durumdan
istifade eden Özbekler Meþhed’i ele ge-
çirdiði için Tahran bu dönemde bir süre
uðursuz sayýldý. 1618 yýlýnda Pietro della

Valle, Tahran’ýn Kâþân’dan daha küçük ol-
duðunu ve beylerbeyinin burada ikamet
ettiðini belirtmektedir. Sir Thomas Her-
bert 1627’de ziyaret ettiði Tahran’ýn nü-
fusunu yaklaþýk 3000 hâne diye vermek-
tedir. Avrupalý seyyahlarýn yazdýðýna göre
Tahran, Afgan istilâsý esnasýnda Afganlý-
lar’a direnerek onlara aðýr kayýplar verdir-
di; ancak sonunda þehir düþtü. Afganlý-
lar, 1141’de (1728) Mihmândûst savaþýný
kaybedince Tahran’da büyük katliam ya-
parak Ýsfahan’a döndüler. 1173 (1760) yý-
lýnda Kerim Han Zend, muhtemelen ileri-
de devlet merkezi þeklinde kullanýlmasý
düþüncesiyle Tahran’da hükümet binala-
rý, divanhane, saray, harem ve muhafýzla
için yapýlar inþa ettirdi. Senîuddevle bun-
lara bir bahçe ekledi. Fakat Kerim Han
Zend’in daha sonra Þîraz’ý baþþehir edindi-
ði görülmektedir. Kerim Han Zend’in 1193’-
te (1779) ölümünün ardýndan Aða Mu-
hammed Han Kaçar, devlet merkezi hali-
ne getirdiði Tahran yakýnlarýndaki Rey’de
önemli bir dinî merkez olan Þah Abdüla-
zîm semtinde tahta çýktý. Ancak Ca‘fer Han
Zend, 1200 (1786) yýlýnda Fars’tan hare-
ketle savaþmadan Tahran’a girdi ve bu-
rasýný baþþehir yaptý. Tahran, Zendler’in
ardýndan Kaçarlar’ýn da baþþehri oldu ve
bu durum günümüze kadar devam etti.
Mescid-i Þah Camii, Sipehsâlâr Camii ve
Medresesi, Gülistan Sarayý devrin önemli
yapýlarýdýr.

Tahran, XIX. yüzyýl baþlarýndaki Fransýz-
Ýngiliz rekabeti döneminde her iki devlet-
ten gelen elçiler tarafýndan ziyaret edildi.
Þehir, Nâsýrüddin Þah’ýn uzun iktidarý za-
manýnda (1848-1896) geliþme imkâný bul-
du. Eski hendekle surlar ortadan kaldýrýla-
rak þehre sekizgen bir þekil verildi. Ýplik,
silâh, kâðýt, kibrit ve þeker fabrikalarý ku-
ruldu. Eðitimi yaymak amacýyla yeni med-
reseler açýldý. Tahran, Meþrutiyet devrin-
den itibaren geliþmesini devam ettire-
rek bütün Ýran’ýn gerçek anlamda siyasî
ve kültürel baþþehri oldu. I. Dünya Sava-
þý’nda Tahran ile Hazar denizi arasýndaki
bölge Rus hâkimiyetine girdi. General Mu-
hammed Rýzâ Han, 21 Þubat 1921 tari-
hinde Kazvin’de bulunan 2500 kadar Ka-
zak askeriyle birlikte Tahran’a girerek ida-
reyi ele geçirdi. 1923 yýlý sonunda son Ka-
çar hükümdarý Ahmed Þah ülkeyi terket-
mek zorunda kaldý. Gücü tamamen ele ge-
çiren Rýzâ Þah Pehlevî 25 Nisan 1926’da
Tahran’da tahta çýktý.

Tahran’ýn çehresi Rýzâ Þah zamanýnda
hýzla deðiþti. 1930’da Belediye Kanunu,
1933 yýlýnda büyük caddelerin inþasý için
yeni bir kanun çýkarýldý. Birbirini dikine ke-

annesinin 7 Receb 561 (9 Mayýs 1166) ta-
rihinde Rey’den Nahcývan’a giderken Tah-
ran’ýn yukarý kýsmýnda konakladýðýný yaz-
maktadýr (Râ¼atü’½-½udûr, s. 293). Tah-
ran’la ilgili daha dikkate deðer bir tasvir
yaklaþýk 618 (1221) yýlýnda bölgeden ge-
çen Yâkut el-Hamevî’de görülür. Müellifin
verdiði bilgiye göre Tahran bu sýrada on iki
mahalleden oluþan büyük bir köy duru-
mundadýr. Evler genellikle yer altýna inþa
edilmiþtir. Yerleþim yerinin etrafý bað ve
bahçelerle çevrilidir (Mu£cemü’l-büldân, IV,
58-59).

Tahran, Rey’in Moðollar tarafýndan tah-
rip edilmesinden (617/1220) sonra þehir
halkýndan bazýlarýnýn göç ederek buraya
yerleþmesiyle geliþme gösterdi. Zekeriyyâ
el-Kazvînî büyük bir köy olarak nitelediði
Tahran’da pek çok aðaç, bað ve bahçe bu-
lunduðunu kaydetmektedir. Tahran adý Ýl-
hanlý kaynaklarýnda zaman zaman küçük
bir yerleþim yeri diye geçer (Reþîdüddin
Fazlullah-ý Hemedânî, III, 181, 287). XIV.
yüzyýlýn ortalarýnda Hamdullah el-Müstev-
fî Tahran’ý muteber bir kasaba olarak zik-
reder. Müellif bu kasabanýn havasýnýn Rey’-
den daha güzel olduðunu söyler (Nüzhe-
tü’l-šulûb, s. 55). Tahran, Abdullah b. Mu-
hammed b. Kiyâ el-Mâzenderânî tarafýn-
dan yaklaþýk 765 (1363) yýlýnda kaleme alý-
nan Risâle-i Felekiyye adlý eserde (s. 155)
750 (1349) yýlýna ait bütçe içerisinde gö-
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önemli ölçüde deðiþtirdi. Tahran, Ýran-Irak
Savaþý esnasýnda (1980-1988) tahribata mâ-
ruz kaldý ve pek çok kiþi hayatýný kaybetti.
Savaþtan kaçan milyonlarca insanýn Tah-
ran’a gelmesiyle þehrin nüfusu hýzla arttý.
Savaþtan sonra þehirde Sovyet tipi ucuz
apartman binalarý yapýlmaya baþlandý. Bu
geliþme pek çok eski ev ve mahallenin yok
olmasýna sebep oldu. Tahran’a ait eski mi-
marinin tipik örneklerini bugün ancak Fer-
mâniye, Zaferâniye, Niyâverân ve Þehre-
kigarp’ta görmek mümkündür.

Tahran’ýn fiziksel yapýsý gibi demogra-
fik yapýsý da hýzlý bir deðiþim gösterdi. Þeh-
rin nüfusu 1268’de (1852) yapýlan sayým-
da 155.736 kiþiydi (Âmâr-i Dârü’l-Åilâfe-yi
Tahrân, s. 346, 355). Nüfus XX. yüzyýlýn
baþlarýndan itibaren hýzla artarak 1922’de
210.000, 1940’ta 540.000, 1956’da 1,5
milyon, 1966’da 3 ve 1986’da 6 milyona
ulaþtý. Bu hýzlý artýþ devam ederek 1996’-
da 6.759.845’e, 2009 yýlýnýn ortalarýnda
8.250.000’e yükseldi. Þehir XIX. yüzyýlýn
sonlarýndan itibaren özellikle Azerbaycan’-
dan, 1970’li yýllardan itibaren Güneybatý
Ýran’dan büyük oranda göç aldý. Tahran
günümüzde Ýran’ýn sosyal, ekonomik ve
kültürel hayatýnda çok önemli bir yere sa-
hiptir. Tahran Üniversitesi Ýran’ýn önde ge-
len üniversitelerinden biri olup 1934 yýlýn-
da dört fakülteyle (Týp, Hukuk ve Siyasal
Bilgiler, Edebiyat, Bilimler) öðretime baþ-
ladý. Ardýndan Mühendislik, Ýlâhiyat, Güzel
Sanatlar, Veterinerlik, Ziraat, Diþ Hekimli-
ði, Eczacýlýk, Eðitim, Ýdarî Bilimler, Orman,
Ýktisat gibi yeni fakülteler açýldý (geniþ bil-
gi için bk. EIr., IX, 140-156). Þehirde gýda,
makine yapýmý, otomotiv sanayii en baþta
gelen faaliyetlerdir. Bugünkü Ýsfahan eya-
letine baðlý Necefâbâd’da yer alan eski bir
kasaba Tahran adýný taþýmaktaydý. Mu-
haddis Ebû Sâlih Ukayl b. Yahyâ et-Tahrâ-
nî (ö. 258/872), Ebû Bekir Ýbrâhim b. Sü-

leyman, Saîd b. Mihrân b. Muhammed, Ali
b. Rüstem b. Mityâr ve Ebü’l-Abbas Ah-
med b. Muhammed daha az bilinen bu ka-
sabaya mensuptur (Sem‘ânî, VIII, 271-272;
Yâkut, IV, 58).
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132; Nâsýr Necmî, Dârü’l-Åilâfe-yi Tahrân, Tah-
ran 1362; a.mlf., Tahrân-i £Ahd-i Nâ½ýrî, Tahran
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dehum, Tahran 1367-68, I-VI, tür.yer.; Mahmûd
Tâlekanî, Cem£iyyet, Mütâla£ât-i Câmi£aþinâsî-yi
Þehr-i Tahrân, Tahran 1370/1992, s. 3-18; V.
Barthold, Te×kire-yi Co³râfiyâ-yi TârîÅî-yi Îrân
(trc. Hamza Serdâdver), Tahran 1372/1993, s.
151-152; Chahryar Adle – Bernard Hourcade, Tah-
rân, PâyitâÅt-i Divîst Sâle (trc. Ebü’l-Hasan Serv-
kad Mukaddem v.dðr.), Tahran 1375/1997; B.
Hourcade, “Tihran”, EI 2 (Ýng.), X, 493-496; Muh-
sin Mu‘temedî, Co³râfiyâ-yi TârîÅî-yi Tahrân,
Tahran 1381/2002, s. 251-253, 472-483; P. Dag-
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sen geniþ ve iki tarafý aðaçlýklý caddeler
açýlarak Tahran’a modern bir görünüm
kazandýrýldý. Kýsa bir süre sonra bakanlýk ve
hükümet binalarý inþa edildi. Tahran Üni-
versitesi (Kitâbhâne-i Millî), Mûze-i Îrân-ý
Bâstân, Tahran Demiryolu Ýstasyonu ve
Mihrâbâd Havaalaný bu dönemde hizmete
girdi. Tahran II. Dünya Savaþý’nda Sovyet
ve Ýngiliz askerleri tarafýndan iþgal edildi.
Þehir, 1943 yýlýnda Franklin D. Roosevelt,
Winston Churchill ve Joseph Stalin’in ka-
týlýmýyla toplanan ve savaþýn seyrini deðiþ-
tiren önemli kararlarýn alýndýðý konferan-
sa ev sahipliði yaptý. Tahran’ýn fizikî yapý-
sý XX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda hýzlý bir de-
ðiþim daha geçirdi. Þehir bu devirde büyük
bir metropole dönüþtü. Muhammed Rýzâ
Þah’a göre Gülistan Sarayý’nýn büyük bir
kýsmý, Takýyye-i Devlet, Tophâne Meydaný,
surlar ve eski kale çaðdaþ bir þehre uygun
binalar deðildi. Bu yapýlar 1950 ve 1960’lý
yýllarda yok edilerek yerine modern bina-
lar inþa edildi. Tahran pazarý ikiye bölün-
dü. Büyük ve geniþ caddelerin yapýmý için
birçok tarihî bina yýkýldý. Pek çok eski ve
önemli Ýran bahçesi ortadan kaldýrýlýp ye-
ni yerleþim alanlarý açýldý.

1979 yýlýndaki Ýslâm devrimi Tahran’ýn
fiziksel ve demografik yapýsýný önemli öl-
çüde etkiledi. Bu devirde pek çok gecekon-
du binasý yasal statüye kavuþtu ve kýsa
sürede bunlara yenileri eklendi. Muham-
med Rýzâ Þah Pehlevî zamanýnda baþla-
nan bazý projeler durduruldu ve þehirde
yer alan pek çok önemli caddenin adý de-
ðiþtirildi. 1992 yýlýndan itibaren bir imar
planý yapýlarak yeni caddeler ve kültür mer-
kezleri açýldý. Tahran’ýn kuzeyinde yer alan
Ýlâhiye ve Niyâverân’da þehrin siluetini ta-
mamen deðiþtiren yüksek binalar inþa edil-
meye baþlandý. Bu durum ayný zamanda
eski zengin soylularýn yerini yeni zenginle-
rin almasýyla þehrin sosyal dokusunu da
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linir, hadisle amel edilip edilmeyeceði yö-
nünde bir kanaat hâsýl olur. Ýsnadda ge-
çen râviler müphem ise kimlikleri, deðilse
tedlis veya ihtilât gibi kusurlarla muallel
olup olmadýklarý gibi hususlar tahrîc so-
nucunda ortaya çýkar. Metin alanýndaki
faydasý hadis metninde geçen ve kolayca
anlaþýlmayan garîb bir lafzýn baþka bir ta-
rikte açýklanmýþ olmasýdýr. Ayrýca ihtisar,
kalb, tashif, tahrif, lahn, idrâc ve ziyâde
gibi râvilere ait hata, vehim ve tasarruf-
lar yine tahrîc neticesinde öðrenilir. Nâsih
ve mensuh rivayetlere vâkýf olmak, hadis-
lerin vürûd sebeplerine ulaþmak, mâna ile
rivayet edilip edilmediðini belirlemek ve
metin farklýlýklarýný ortaya çýkarmak, ha-
disi istinsah edenlerin düþtüðü hatalarý
tesbit etmek, illetleri ortaya çýkarmak da
tahrîc sayesinde mümkün olur. Tahrîc,
âlimlerin isnad ve hadis hakkýndaki hü-
kümlerinden hareketle onlarýn mezheple-
rini ve hadis deðerlendirme usullerini bil-
meye de imkân tanýr. Bu bilgiler, tahrîcin
özellikle hilâf ve cedel maksatlý veya bir
muhalefet aracý olarak kullanýldýðý durum-
larda hadisi daha iyi anlamaya katký sað-
ladýðý gibi onun sýhhat derecesiyle ilgili
ipuçlarýný da içerir. Aynî ve Ýbn Hacer’in
Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ine yazdýk-
larý þerhlerde görüldüðü gibi hadislerin
tahrîcinde ve deðerlendirilmesinde mez-
hep mensubiyetinin de etkili olabildiðini
ortaya koyan bu durum tahrîcin bazan asýl
amacý dýþýnda kullanýldýðýný gösterir. Ha-
disleri senedsiz zikredilen bazý önemli eser-
lerin deðer kaybýna uðradýðý zanný da tah-
rîcle ortadan kalkar.

Hadis Ýlimlerinin Þubesi Olarak Tahrîc.
Usulü ve kaideleri hadis ilmiyle beraber
doðmuþ olan tahrîc isnad ve metin ince-
lemesinden meydana gelen hadis tenkit
sürecinin bir baþlangýcýdýr. Bir teknik dene-
tim mekanizmasý olduðu için tahrîci “fen”
(ilim ve bilgi kolu) kelimesiyle ifade et-
mek ve hadis ilimlerinin bir þubesi olarak
deðerlendirmek mümkündür. Hadis ilim-
lerinin pek çoðuyla iliþkili olan tahrîc, bir
konudaki rivayetleri çeþitli tarikleriyle gör-
meyi gerektirdiði için hadislere küllî bir ba-
kýþ açýsýyla yaklaþmaya ve onlarý kapsam-
lý biçimde deðerlendirmeye imkân verir.
Rivayetleri birleþtirme yönteminin saðla-
dýðý imkânlarla râvilerin durumlarýný belir-
lemeye yarayan hadis ilimlerine yakýnlýðý
düþünüldüðünde tahrîcin hadis tenkidiy-
le olan münasebeti ortaya çýkar.

Tahrîc Usulleri. Tahrîc için geliþtirilen
usullerin uygulanmasýnda hadisin isnadýn-
da veya metnindeki bir vasfýn bilinmesi
önem taþýr. Meselâ hadisin ilk râvisi olan

sahâbî biliniyorsa müsnedlere ve Mizzî’-
nin Tu¼fetü’l-eþrâf’ý gibi sahâbî isimleri-
ne göre alfabetik eserlere, sahâbîden son-
raki râvi biliniyorsa merâsil kitaplarýna,
isnaddaki bir râviden hareket edilecekse
cerh-ta‘dîl ve ricâl kitaplarýna, müellifin ilk
hocasý konumundaki râvi belli ise mu‘cem
ve meþyeha türü eserlere baþvurulabilir.
Hadisin metni esas alýnýyor ve ilk kelime-
si biliniyorsa etrâf kitaplarý ile miftah ve
fihristlere, metindeki herhangi bir lafzýn
bilinmesi durumunda el-Mu£cemü’l-mü-
fehres li-elfâ¾i’l-¼adî¦i’n-nebevî gibi
eserlere, hadisin konusu üzerinden araþ-
týrma yapýlacaksa câmi, musannef ve sü-
nenlerle Miftâ¼u künûzi’s-sünne gibi fih-
ristlere müracaat edilebilir. Hadisin sýhha-
ti hakkýnda daha önce verilmiþ bir hüküm
esas alýnmak suretiyle de tahrîc yapýlabi-
lir. Meselâ mevzû olduðu söylenen bir ha-
dis için öncelikle mevzûat kitaplarýna, meþ-
hur bir hadis için meþhur hadislere dair li-
teratüre bakmak gerekir.

Tahrîc Kaideleri. 1. Tahrîci yapýlan hadi-
sin senedi zikredilir ve yer aldýðý aslî kay-
naklar belli bir düzene göre sýralanýr. 2. Ha-
disin muttasýl veya münkatý‘ diðer bütün
tarikleri, mütâbi‘ ve þâhid rivayetleri, âlî ve
nâzil isnadlarý, bedel, müsâvat ve musâfa-
halarý toplanýr. Muallak tariklerinin isnad-
larý mümkünse vasledilir. Bütün tarikleri-
nin kesiþtiði bir râvi (medâr) varsa zikredi-
lir. 3. Hadisin isnadýndaki incelikler belirti-
lir ve râvilerinin cerh ve ta‘dîl açýsýndan
durumlarý hakkýnda mütekaddimîn âlim-
lerinin deðerlendirmeleri aktarýlýr. 4. Ýsnad
incelemesinin ardýndan hadisin farklý ta-
riklerine ait metinler karþýlaþtýrýlýp bunlar
arasýndaki farklar ve ortak noktalar belir-
lenir. 5. Metindeki garîb ve müphem lafýz-
lar açýklanarak hadisteki þâz ve illetli hu-
suslar gösterilir. 6. Âlimlerin hadisin sýh-
hat açýsýndan durumu hakkýndaki görüþ-
leri zikredilir. 7. Elde edilen bütün bilgiler
deðerlendirilip hadisin sýhhat derecesi (hük-
mü) ortaya konur.

Literatür. Tahrîc baðlamýnda hadisleri
kaynaðýna ilk defa Tirmizî’nin (Abdülmev-
cûd M. Abdüllatîf, I, 142-143) veya Neve-
vî’nin (Münâvî, I, 21) nisbet ettiði kayde-
dilmekle birlikte bazý çaðdaþ araþtýrmacý-
larýn aktardýðý genel kanaate göre bu ko-
nunun öncüleri arasýnda Ahmed b. Hüse-
yin el-Beyhaký, Ebû Nuaym el-Ýsfahânî ve
Hatîb el-Baðdâdî yer almaktadýr (Bekkâr,
s. 18-19). Ýlk tahrîc eserleri içinde Beyha-
ký’nin TaÅrîcü e¼âdî¦i’l-Ümm’ü (Brockel-
mann, GAL, I, 447; Suppl., II, 619), Hatîb
el-Baðdâdî’nin Þerîf Ebü’l-Kasým Ali b. Ýb-

Ardabýlý, “Faculties of The University of Tahran”,
EIr., IX, 140-142; Mortaza Momayyez, “Faculti-
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a.e., IX, 143-146; Ahmad Tafazzolý, “Faculties”,
a.e., IX, 146-149; Yunos Karamatý, “Faculties”,
a.e., IX, 149-156; Hasan Enûþe, “Tahrân”, DMT,
V, 176-180; Ferzâne Sâsânpûr v.dðr., “Tahrân”,
Dâniþnâme-i Cihân-ý Ýslâm, Tahran 1383/2004,
VIII, 705-753.
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Hadislerin aslî kaynaklarýný
ve isnadlarýný

belirleme yöntemi.
˜ ™

Sözlükte “çýkmak” anlamýndaki hurûc
kökünden türeyen ve “çýkarmak, hüküm
elde etmek” mânasýna gelen tahrîc keli-
mesi hadis ilminde üç anlamda kullanýlýr.
1. Bir hadisi isnadýyla birlikte bir kitaba
alýp nakletmek. Bu anlam, daha çok ilk
dönem müelliflerinin derledikleri hadisler-
den kitap oluþturma faaliyetlerini ifade
eder. 2. Belirli kitaplardan seçilen hadis-
lerle yeni bir kitap meydana getirmek. 3.
Bir eserde Hz. Peygamber’e veya sonraki
iki nesle isnad edilen rivayetlerin temel
kaynaklardaki yerlerini göstermek, bunla-
rýn isnad ve sýhhat açýsýndan durumuna
iþaret etmek. Tahrîcin ileriki dönemlerde
yerleþik hale gelen bu son anlamý özellikle
IV. (X.) yüzyýldan sonra isnadlarýn uzama-
sý, çeþitli ilim dallarýna ait eserlerde kul-
lanýlan hadislerin kaynaðýna iþaret etme-
ye verilen önemin giderek azalmasý gibi
sebeplerle yaygýnlýk kazanmýþtýr. Tahrîc
yapana muharric, hadisin kaynaðýna ve-
ya râvisine mahrec denir. Tahrîc sonunda
oluþan eserler de tahrîc adýyla anýlýr.

Hadis edebiyatýnýn önemli bir türü olan
tahrîc, ayný zamanda diðer ilim dallarýna
ait literatürün hadis ilmi açýsýndan denet-
lenmesini saðlar. Ýçinde hadis kullanýlan
herhangi bir eserle aslî hadis kaynaklarý
arasýnda iliþki kuran tahrîcin amacý muh-
telif Ýslâmî ilimlere dair eserlerde daðýnýk
halde bulunan hadislerin tesbiti, bunlarýn
isnadý ve metninin deðerlendirilmesidir. Bu
sebeple tahrîc literatürünün hadise bazan
tenkit literatüründen daha fazla hizmet
ettiði söylenebilir. Tahrîcin faydalarý hem
isnad hem metin incelemesi alanlarýnda
görülür. Ýsnad incelemesi alanýndaki fay-
dalarýndan biri hadisin bütün tariklerinin
bir araya getirilip karþýlaþtýrýlmasýdýr. Böy-
lece isnadýn niteliði ve ayrýntýlarý görülür,
hadisin sýhhatine dair hüküm vermede
etkili olan þâhid ve mütâbi‘ rivayetler bi-
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