
dullah Efendi el-isfahanl bu kitabın Şeua
rif!,:u 'i-ilham' dan farklı o lduğunu ve eksik 
kaldığını kaydetmektedir; b k. Riyazü '1-
'ulema', III, 115). Bunların dışında Lahi
cl'ye Şerl)u Fuşuşi'l-J:ıikem adlı bir eser 
nisbet edilmekteyse de (Hidayet, s. 228; 
Elr., I, 155) bunun Abdürrezzak ei-Kaşl'
ye ait olabileceği belirtilmektedir (Han
sarı, IV, 198). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Abdullah Efendi el-isfahan1. Riyazü '1-'ulema' 
ue f:ıiyazü '1-fuzala' (nşr. Ahmed ei-Hüseynl). Kum 
140ı, lll, 114- ı 15; Hidayet, Te;:; kire-i Riyazü'l
'arifin, Tahran 1888, s. 228; Hansarl. Rauza
tü'l-cennat(nşr. Esedullah ismailiyyan). Kum 
139ı/1971, IV, ı96-198; Tebrlzl, Reyf:ıti.netü'l
edeb, IV, 361-363; Rieu, Supplement to the 
Catalogue of the Persian Manuscripts, s. 4-5, 
205-206; Celaleddin Aştiyanl. "Seyri der Ara' -i 
Mulla 'Abdürrezzal5 Lahid", Yadname-i /jakfm 
Lahfcf, Tahran ı374/1954, s. 92-155; A'yanü'ş
Şf'a, VII, 470-47ı; Seyyed Hossein Nasr, The ls
lamic lntellectual Tradition in Persia (ed. Mehdi 
Amin Razavi). Richmond 1996, s. 53, 146, ı63, 
243, 258; M. Horten. "Die philosophischen und 
theologischen Ansichten von Lahici", Isi., lll 
(ı 9ı 2). s. 91- ı31; KamCısü'l-a'lam, V, 3457; A. 

H. Zarrinkoob. "Ui.hiğji", EP (ing.). V, 605; W. 
Madelung, '"Abd-al-Razzaq b. 'Ali b. al-Ho
sayn, Lahiji", Elr., ı, 154-157. 

Iii ÖMER MAHİR ALPER 

ı 
ıAHici, Muhammed b. Yahya 

ı 

(~WI~.:.ı;~) 

Şemsüddin Muhammed b. Yahya 
b. Ali-yi Gilani el-Uıhici 

(ö . 912/1506) 

L 
İranlı mutasavvıf- şair. 

.J 

Gllan'da Hazar denizine 20 km. mesa
fede bulunan Lahkan'da doğdu. Şiirlerin
de Esiri mahlasını kullandığı için Esiri-yi 
Lahiel olarak da tanınır. Bazı kaynaklarda 
(DMF, ı. 153) onun kadı ve şair olan Yah
ya-yı mı ani'nin oğlu olduğuna dair verilen 

bilgi, bu kişinin 952 (1545) veya 953'te 
( 1546) değil en az yetmiş seksen yıl önce 
öldüğü tesbit edildiği takdirde dikkate 
alınabilir. Zira 849'da (1445) Şeyh Mu
hammed Nurbahş'a intisap ettiği ve 
91 2'de (1506) öldüğü bilinen Lahtel'den 
kırkyıl sonra ölen bir kişinin onun babası 
olması mümkün değildir. Lahlci'nin eser
lerinden iyi bir öğrenim gördüğü ve baş
ta tefsir, kelam, hadis gibi dini ilimler ol

mak üzere döneminin ilimlerine vakıf ol
duğu anlaşılmaktadır. Bu ilimierin bir 
bölümünü yirmi yaşlarında intisap ettiği 
(Me{atfl:ıu'l-i'caz, s. 700) Nurbahşiyye ta
rikatının kurucusu Muhammed Nurbahş 
sayesinde elde etmiş olmalıdır. Lahlel şey-

hi ölünceye kadar (869/1464) onun hizme
tinde bulunduğunu söyler (a.g.e., s. 76). 
Timurlular'dan Şahruh'un ölümünden 
( 850/1446) sonra şeyhiyle birlikte Şlraz'a 
giden Lah i el bir ara Tebriz' e uğradı. Bu
rada altı ay kalıp hac için Mekke'ye gitti 
( 882/14 77); hac dönüşü kısa bir süre Ye
men'de Zebid şehrinde kaldı. Zebid'de 
baba oğul olmak üzere iki kişiye Nurbah
şiyye hırkası giydirdi. Şeyhi Şlraz'da ölün
ce onun yerine geçen Lah i el, Nuriyye Han
kah ı adıyla görkemli bir tekke yaptırarak 
irşad faaliyetine başladı. Burada Celaled
din ed-Dewani ve Sadreddin-i Şlrazi gibi 
ünlü bilginler tarafından ziyaret edilip 
saygı gördüğü gibi ı. Şah İsmail tarafın
dan da ziyaret edildi. Lahlel Şlraz'da ve
fat etti ve hankahının yanına gömüldü. 
Onun Şii mezhebine aşırı derecede bağlı 
olmakla birlikte Sünni mezheplere karşı 
da hoşgörülü olduğu kaydedilmektedir 
(Şüsteri,II, 153) 

Eserleri. 1. MefatiJ:ıu '1-i'caz ii şerJ:ıi 
Gülşen-iRaz (Tahran 1264, 1301, 1320, 
1316 hş., 1337 hş ) Şebüsteri'nin eseri
nin şerhidir. Muhyiddin İbn ü'l-Arabi ve 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin etkisi 
altında bulunan Lahlci, 877'de (1472) 
yazmaya başladığı bu eserde Gülşen-i 
Raz'ın her beytini çok geniş bir şekilde 
şerhetmiş, İbnü'l-Arabi ve Mevlana dışın
da Cüneyd-i Bağ d adi ve Abdullah-ı E nsa
ri gibi eski sufilerden de yararlanmıştır. 
Eseri dönemin ünlü mutasawıfı Abdur
rahman-ı Cami'ye göndermiş, Cami de 
yazdığı bir rubi\1 ile takdirlerini bildirmiş
tir. Kitap ayrıca Muhammed b. Mahmud-ı 

Dihdar-ı Şlrazi tarafından kısaltılarak ya
yımlanmıştır ( Bombay 1312) Cemaleddin 
H u !vi bu eseri özetleyip Cam-ı Dilnev az 
adıyla Türkçe'ye çevirmiştir (Süleymani
ye Ktp., Şehid Ali Paşa. nr. 1253). 2. Esra
rü 'ş-şühud. Mevlana'nın Meşnevi'sini 
örnek alan eser 3000'i aşkın beyit ihtiva 

eder. Kitap Seyyid All-yi AI-i Davud tara
fından neşredilmiştir (Tahran 1368 hş ). 
3. Divan. 519 gazel, üç terciibend, yet
miş yedi rubai, bir müstezaddan oluşan 
eseri Serat-i Zencani Divan-ı Eş'ar u 
Resa'il-i Şemseddin MuJ:ıammed Esi
ri-yi Lahici adıyla yayımiarnıştır (Tahran 
13 57 h ş.). Divan ın sonunda Lahicl'nin 
mensur altı risalesi bulunmaktadır. Mek
ke'de Yemenli şeyh Hayret! ve oğlu İs 
mail'e giydirdiği hırkayla ilgili Arapça ri
sale dışında diğer eserleri Farsça' dır. 4. 
Müntel].ab-ı Meşnevi-yi M ev levi. 874'
te (1469) derlenen eserde Meşnevi'nin 
anlaşılması güç teyitlerinin şerhi yapıl
mıştır. 
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Iii RIZA KURTULUŞ 

Namaza imamla birlikte başladığı halde 
belirli mazeretler sebebiyle 

L 

ara vermek zorunda kalarak 
namazın bir kısmını imamla birlikte 

kılamayan kimse. 
.J 

Sözlükte "yetişmek, yakalamak" anla
mındaki lah~ kökünden türeyen ve "ye
tişen, yakalayan" anlamına gelen lahi~ 
kelimesi bir fıkıh terimi olarak namaza 
imamla birlikte başladıktan sonra gaflet, 
uyku, cemaatteki aşırı izdiham ya da ab
destinin bozulması gibi mazeretler yü
zünden ara vermek zorunda kalarak na
mazın bir kısmını imamla birlikte kılama
yan kişiyi ifade eder. Fıkıh literatüründe 
lahil5- teriminin genellikle Hanefi fakihleri 
tarafından kullanıldığı, Maliki, Şafii ve 
Hanbeli kaynaklarında bu konuya mesbuk 
ile ilgili hükümler içinde temas edildiği 
görülür. 

Hanefi mezhebine göre cemaatle veya 
münferit olarak kılınan bir namazda ira
di olmaksızın abctesti bozulan bir kimse
nin gerekli şartlara uymak kaydıyla abctest 
alıp namazı bıraktığı yerden tamamla
ması işlemine bina adı verilir. Tek başına 
namaz kılan kişinin bu durumda nama
zını yeni baştan kılması daha uygun gö
rülmekle birlikte cemaatle kılınan namaz
da cemaat sevabmdan mahrum kalma
mak için lahil5- durumunda olanın abctest 
aldıktan sonra kaldığı yerden namazı ta
mamlaması daha faziletlidir. Hanefi mez
hebine göre imama uyduktan sonra be-
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lirli bir mazeret sebebiyle namaza ara ve
ren kişi, ara vermeyi gerektiren durumun 
ortadan kalkmasından sonra konuşma
dan. dünya işleriyle meşgul olmadan bı
raktığ ı yerden namaza devam edebilir. 
Eğer imam namazı bitirmişse imarnın 

arkasında namaz kılıyormuş gibi nama
zını tamamlar. İmama uyan kimse gibi o 
da kıraatte bulunmaz, imarnın bekleye
cek olduğu süre kadar bekler. Sadece rükO 
ve secdedeki tesbihlerle oturuştaki dua 
ve salavatları okur. Sehiv seedesini gerek
tirecek bir hata yaptığı takdirde imama 
uyan kimse durumunda olduğu için sehiv 
secdesi yapmaz. 

Lahi~n namaza ara vermesine sebep 
olan mazeret abdestini bozmamışsa, me
sela ayakta uyumuş ve rükOu kaçırmışsa 
uyandığında bıraktığı yerden namaza de
vam eder; daha sonra imamla birlikte di
ğer rükünlerin edasına yetişir. Eğer kaçır
dığı rükünle meşguliyeti uzun sürecek ve 
ima ma yetişemeyecek durumda olursa 
imama uyar, yetişemediği rek'at veya rü
künleri imam selam verdikten sonra ta
mamlar. Muktedinin namaz esnasında 
abdesti bozulmuşsa hemen çıkar ve na
mazı bozan bir davranışta bulunmadan 
en yakın yerde abdest alır. Bu esnada 
imam namazı b itirmemişse tekrar yeri
ne döner ve mümkünse kaçırdığı rükün 
veya rek'atları tamamlayıp daha sonra 
imama uyar. Ancak kaçırdığı rükünleri 
eda ettiği takdirde imama yetişemeye
ceğini aniarsa doğrudan imama uyar ve 
yetişernediğ i rek'at veya rükünleri imam 
selam verdikten sonra tamamlar. Abdest 
alıncaya kadar imam namazı bitirmişse 
eski yerine dönmesine gerek kalmadan 
bulunduğu yerde namazını bitirir. Eğer 
imam sehiv secdesi yapacak olursa bu 
secdeyi namazını tamamladıktan sonra 
yapar. Namaz kılan bir kimsenin son ka'
dede teşehhüdden sonra abdesti bozu
lursa abdest alır ve selam verir. Maliki, 
Şafii ve Hanbeliler'e göre imamla birlikte 
namaza başladığı halde ara vermek zo
runda kalan kimsenin kılamadığı rek'atla
rı tek başına tamamiayabilmesi için ara 
vermeyi gerektiren mazeretin abdesti 
bozan bir durum olmaması gerekir. 

Maliki mezhebine göre, imama uyduk
tan sonra aşırı kalabalık ve abdesti boz
mayacak derecedeki uyuklama gibi bir 
durum sebebiyle namazın bazı rükün ve
ya rek'atlarını imamla birlikte kılamayan 
kimseyle ilgili hükümler rükO, secde ya 
da rek'atları kaçırmış olmasına göre fark
lılık gösterir. İmama uyan kişi rükOu veya 
rükOdan doğrulmayı kaçırdığı takdirde 
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birinci rek'atta ise o rek'atı kılınmamış 
sayarak imamla birlikte namaza devam 
eder. imarnın selamından sonra rek'atı 
kaza eder. Bu durum birinci rek'atın dı
şındaki rek'atlardan birinde olursa o rük
nü eda ettikten sonra en geç ikinci sec
dede imama yetişebileceğini umuyorsa 
kaçırdığı rükünleri eda edip imama uyar. 
İkinci secdede yetişemeyecekse namazı
na imamla birlikte devam ederek geçen 
rek'atı imarnın selamından sonra kaza 
eder. Cuma namazında izdihamdan do
layı birinci rek'atın seedesini imamla bir
likte yapamayan kişi o rek'atı imam selam 
verdikten sonra tek başına kılar. Eğer 

ima ma uyan kimse bir veya iki secdeyi 
imam la kılarnayıp kaçırmışsa secdeyi yap
tığı takdirde en geç sonraki rek'atın rükO
unda imama yetişebilecekse seedeleri ya
pıp imama uyar. Ancak secde veya seede
i eri yaptığı takdirde sonraki rek'ata rü
kOda bile yetişemeyecekse secde etme
yip imamatabi olur ve imarnın selamının 
ardından kalan rek'atı kaza eder. İmama 
uyduktan sonra bir veya daha fazla rek
' atı kaçırmışsa imam selam verince kıla
madığı rek'at veya rek'atları kaza eder. 

Şafii fıkıh literatüründe lah i~ terimine 
rastlanmamakla birlikte .bazı durumlar 
açısından lahil5le benzerlik gösteren mu~ 
vatı~ terimi yer almaktadır. İlk rek'atla 
veya diğer rek'atlardan birinde Fatiha 
okuyacak kadar bir süre imama yetişen 
kişiye muvafık adı verilir. Muvafık, her
hangi bir özür sebebiyle olsun ya da olma
sın bir rükünde imamdan geri kalırsa na
mazı geçerlidir. Eğer imama uyan kişi 
mazeretsiz olarak iki rükünde geri kal
mışsa namazı geçersiz olur. Gecikme, 
imama uyan kişinin farz bir rükünle meş
gul olması gibi bir mazeret e dayamyorsa 
namazın geçerliliğine zarar vermez, geri 
kaldığ ı rükünleri tamamlayarak devam 
eder. Muvafık, imamdan üç veya daha 
fazla rükün geride kalırsa o rükünleri bıra
kıp imama uyar ve rükünlerini terkettiği 
rek'atı imam selam verdikten sonra kı
lar. Mesela birinci rek'atın farz kıraatiyle 
meşgulken imam rükün ve seedeleri ya
pıp ikinci rek'ata kalkmışsa birinci rek'a
tın rükO ve seedesini bırakır, ikinci rek'a
tı kılmakta olan imama uymaya devam 
eder. Yapamadığı rükO ve seedeleri imam 
selam verdikten sonra tamamlar. 

Hanbeli mezhebine göre imama uyan 
kimse namazda abdesti bozmayacak şe

kilde uyumak, unutmak, gaflet gibi bir 
sebepten dolayı bir veya daha fazla rek
' atı imamla kılamadığı takdirde kalan 
rek'atlardaimama uyar ve selamdan son-

ra kaçırdığı rek'atları kaza eder. Şayet bir 
ya da iki rükünde imamdan geri kalırsa, 
sonraki rek'ata yetişebileceğinden emin 
ise kaçırdığı rükünleri eda eder ve ima
ma uyar. Eğer o rüknü yerine getirdiği 
takdirde sonraki rek'atta imama yetişe

meyeceğinden endişe ediyorsa o rüknü 
bırakıp kalan rükünleri imamla birlikte 
tamamlar ve imam selam verdikten son
ra eda edemediğ i rükünlerin bulunduğu 
rek'atı kaza eder. İmamla birlikte hangi 
rek'atı kılamamışsa kaza ederken o rek
'attaki kıraatin yerine getirilmesi gere
kir. Bir özür sebebiyle bir secdeyi imamla 
birlikte yapamaması durumunda diğer 
secdeyi imamla birlikte yapar. Kaçırdığı 
secdeyi imam selam verdikten sonra kaza 
eder. 

Cemaat sevabını elde etmek için lahi~e 
ilgili hükümleri uygulamaktayarar olmak
la birlikte bu konudaki ayrıntılara dikkat 
etme konusunda bazı güçlükler bulundu
ğu ve namaz için gerekli huşO ve huzur 
ortadan kalkabileceği için lah* durumun
daki kimselerin namaziarına yeniden baş
layıp kendi başlarına kılmaları imkanı da 
vardır ve anılan sakıncaların bulunması 

halinde bu daha uygun görülmüştür. 
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111-VII. yüzyıllar arasında 
Irak'ta hüküm süren 

hıristiyan Arap hanedanı. 
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Soyları. Kahtaniler'in Kehlan koluna 
mensup Lahm b. Adi b. Haris b. Mürre'ye 
dayanır. Me'rib Seddi'nin yıktimasından 
sonra Cüzam, Arnile ve ThnOh kabileleriy-


