LAH i~
lirli bir mazeret sebebiyle namaza ara veren kişi, ara vermeyi gerektiren durumun
ortadan kalkmasından sonra konuşma
dan. dünya işle riyle meşgul olmadan bı
raktığ ı yerden namaza devam edebilir.
Eğer imam namazı bitirmişse imarnın
arkasında namaz kılıyormuş gibi namazını tamamlar. İ mama uyan kimse gibi o
da kı raatte bulunmaz, imarnın bekleyecek olduğu süre kadar bekler. Sadece rükO
ve secdedeki tesbihlerle oturuşta ki dua
ve salavatları okur. Sehiv seedesini gerektirecek bir hata yaptığı takdirde imama
uyan kimse durumunda olduğu için sehiv
secdesi yapmaz.
Lahi~n namaza ara vermesine sebep
olan mazeret abdestini bozmamışsa, mesela ayakta uyumuş ve rükOu kaç ırmı şsa
uyandığında bıraktığ ı yerden namaza devam eder; daha sonra imamla birlikte diğer rükünlerin edasına yetişir. Eğer kaçır
dığı rükünle meşguliyeti uzun sürecek ve
ima ma yetişemeyecek durumda olursa
imama uyar, yetişemediğ i rek'at veya rükünleri imam selam verdikten sonra tamamlar. Muktedinin namaz esnasında
abdesti bozulmuşsa hemen çıkar ve namazı bozan bir davranışta bulunmadan
en yakın yerde abdest alır. Bu esnada
imam namazı b itirmemişse tekrar yerine 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 bozulursa abdest alır ve selam verir. Maliki,
Şafii ve Hanbeliler'e göre imamla birlikte
namaza başladığı halde ara vermek zorunda kalan kimsenin kılamadığı rek'atları tek başına tamamiayabilmesi için ara
vermeyi gerektiren mazeretin abdesti
bozan bir durum olmaması gerekir.

Maliki mezhebine göre, imama uyduktan sonra aşırı kalabalık ve abdesti bozmayacak derecedeki uyuklama gibi bir
durum sebebiyle namazın bazı rükün veya rek' atlarını imamla birlikte kılamayan
kimseyle ilgili hükümler rükO, secde ya
da rek'atları kaçırmış olmasına göre farklılık 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 rüknü eda ettikten sonra en geç ikinci secdede imama yetişebileceğini umuyorsa
kaçırdığı rükünleri eda edip imama uyar.
İkinci secdede yetişemeyecekse namazı
na imamla birlikte devam ederek geçen
r ek'atı imarnın selamından sonra kaza
eder. Cuma n amazında izdihamdan dolayı birinci rek' atın seedesini imamla birlikte yapamayan kişi o rek'atı imam selam
verdikten sonra tek başına kılar. Eğ er
im ama uyan kimse bir veya iki secdeyi
imam la kılarnayıp kaçırmışsa secdeyi yaptığı takdirde en geç sonraki rek' atın rükOunda imama yetişebi lecekse seedeleri yapıp imama uyar. Ancak secde veya seedeieri yaptığı takdirde sonraki rek'ata rükOda bile yetişemeyecekse secde etmeyip imamatabi olur ve imarnın selamının
ardından kalan rek'atı kaza eder. İmama
uyduktan sonra bir veya daha fazla rek' atı kaçırmışsa imam selam verince kıl a
madığı rek'at veya rek'atları kaza eder.
Şafii fıkıh literatüründe lah i~ terimine
rastlanmamakla birlikte .bazı durumlar
açısın dan lahil5le benzerlik gösteren mu~
vatı~ terimi yer alma ktadır. İlk rek'atla
veya diğer rek'atlardan birinde Fatiha
okuyacak kadar bir süre imama yetişen
kişiye muvafık adı verilir. Muvafık , herhangi bir özür sebebiyle olsun ya da olmasın bir rükünde imamdan geri kalırsa namazı geçerlidir. Eğer imama uyan kişi
mazeretsiz olarak iki rükünde geri kalmışsa 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 f arz kıraatiyle
meşgulken imam rükün ve seedeleri yapıp ikinci rek'ata kalkmışsa birinci rek'atın rükO ve seedesini bırakır, ikinci rek'atı 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 imama 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 sonra eda edemediğ i rükünlerin bulunduğu
rek'atı kaza eder. İmamla birlikte hangi
rek'atı kılamamışsa kaza ederken o rek'attaki kıraatin yerine getirilmesi gerekir. 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 l ahi~e
ilgili hükümleri uygulamaktayarar olmakla birlikte bu konudaki ayrıntılara dikkat
etme konusunda bazı güçlükler bulunduğu ve namaz için gerekli huşO ve huzur
ortadan kalkabileceği için lah* durumundaki kimselerin namaziarına yeniden baş
layıp kendi başlarına kılmaları im kanı da
vardır ve anılan sakıncaların bu l unması
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-

lAH N
le birlikte Yemen'den göç ederek lll. yüzlrak'a yerleşmişlerdir. TenO h kabilesinden Cezı·me el-Ebraş adlı
bir soylu, bu bölgede 240 yılı civarında siyasi ve askeri faaliyetlere başlayıp çeşitli
Arap kabileleriyle savaştı ve 268'de Tedmür (Palmira) Kraliçesi Zeyneb (Zebba , Zenobia) tarafından öldürüldü. Bunun üzerine kız kardeşinin oğlu Amr b. Adi, Lahmller'in ilk hükümdan sıfatıyla iktidara
geldi. Başşehri Hlre olan Lahmller'e bu
sebeple Hlreliler, kurucu ianna nisbetle
Amr b. Adi oğulları , Amr'ın babasının veya dedesinin bazı rivayetlerde Nasr şek
linde zikredilmesinden dolayı Nasrller ve
üç kralları Münzir adını taşıdığı için Menazire de denm i ştir. Suriye'de hüküm süren diğer Arap Mnedanı Gassanller Bizans imparatorluğu'na , Lahm'iler ise Sasanller'e bağlıydı. Bizans'tan ve bedevi
Arap kabilelerinden gelebilecek sald ırı lara
karşı Sasan'iler için bir tampon devlet vazifesi gören Lahmller, özellikle IV-VI. yüzyıllarda Bizanslılar'la Gassan'iler karşısın
da yer alarak siyasi ve askeri bakımdan
önemli roller oynadılar.
yılın başlarında

Sayılarının yirmi kadar olduğu bilinen
Lah ml hükümdarlarının en meşhuru Amr
b. Adi'nin oğlu İmruülkays'tır. 288-328
yılları arasında hüküm süren imruülkays,
Esed ve Nizar kabilelerini hakimiyeti altı
na alarak devletin büyümesini sağladı ; bu
arada H ıristiyanlığı kabul edip Sasan'iler'in
yanında Bizans ile de ittifak yaptı. Daha
sonra Suriye topraklarına girdiyse de Havran'da (Nemare) öldü. Nemare'de keşfedi
len mezarındaki 329 tarihli yazılar en eski
Arap kitabelerindendir ve "bütün Araplar'ın kralı" İ mruülkays'ın Sasanl ve Bizans devletleri tarafından vekil olarak tanındığından bahsetmektedir. Nu'man elA'ver zamanında (403-431) Hlre'de meş
hur Havamak ve Sed ir sarayları yapıldı,
Suriye'ye Arap şiir ve efsanelerine konu
olan seferler düzenlendi. Nu'man el-A'ver,
Sasanl Devleti'nin başşehri Medain'i basarak I. Yezdicerd'in oğlu Behram-ı GOr'u
da tahta oturttu . VI. yüzyılın ilkyarısında
Hlre tahtında yine büyük bir hükümdar
olan ve Maüssema Iakabıyla tanınan lll.
Münzir vardı. Münzir Bizanslılar'a karşı
önemli başarılar elde etti; esir aldığı iki
Bizans kumandanının serbest bırakılma
sı için İmparator I. lustinos ona elçi gönderdi; 524 yılında Hlre'nin güneydoğusun
daki Remle kasabasında yapılan antlaş
ma ile esirler serbest bırakıldı . lll. Münzir, 531 yılında Urfa ' nın güneyinde Fırat
nehri kıyısında yapılan Kallinikum sava-

şında Bizans ordusunu yenerek büyük bir
zafer kazand ı . 539'da Gassanl Kralı Haris
ile girdiği çatışma 545 yılına kadar süren
Sasanl- Bizans savaşına dönüştü . lll. Münzir, 554'te Gassan'iler'Ie savaşırken Kın
nesrin'de Yevmü'l - hıya r denilen savaşta
öldürüldü. Bazan annesine nisbetle Amr
b. Hind diye de anılan lll. Münzir'in oğlu
Amr döneminde 561 yılında Bizans ve Sasani devletleri arasında yapılan antlaşma
müttefikleri olan Gassanl ve Lahm'iler için
de bağlayıcı idi ve karş ılıkl ı çatışmaya girmemeyi, Arap tacirlerinin belirlenen güzergahı izlemek ve ilgili devlet makamlarından izin almak şartıyla ticari seyahatler yapabilmelerini karara bağlamaktay
dı.

Meşhur Arap şairleri Nabiga ez-Zübyanl ve Adi b. Zeyd ile ilişkileri sebebiyle
diğerlerine göre hakkında daha fazla bilgi
bulunan son Lahml hükümdan lll. Nu'm an b. Münzir (580-602) güçlü bir hükümdar olup kendisine karşı çıkan Arap
kabilelerini bastırdı ve Hlre'de hakimiyetini sağlamlaştırdı. Onun döneminde Hlre
başlıca kültür merkezlerinden biri haline
geldi. Nu'man b. Münzir, kı zını kendisine
göndermesini isteyen Sasanl kisrası Pervlz'e red cevabı verince Medain'e çağrıldı.
Nu'man. başına gelecek felaketi tahmin
ettiği için ailesiyle hazine ve silahlarını Bekir b. Vail kabilesinin bir kolu olan Şeyba
n'iler'e emanet edip Medain'e gitmek zorunda kaldı ; burada bir süre hapsedildikten sonra öldürüldü, böylece Lah ml hanedanı son buldu. Kisra buraya Tay kabilesinden İyas b. Kablsa'yı vali tayin ederek
yanında da İranlı bir merzüban görevlendirdi. Vali iyas, Şeytanller'den Nu'man'ın
ailesini , hazine ve silahlarını isteyince
meşhur ZOkar savaşı vuku buldu ve Sasanller yenildL

Lahmller'in kurucusu Amr b. Adi, Mani'nin Sasan'iler'ce öldürülmesinden sonra Maniheizm'in Mmiliğini benimsemişti.
Bununla birlikte Mnedanın başında bulunanların çoğu NestOrl hıristiyanlardan
dı. Ülkede Bizans'a tabi bölgelerden buraya sığınan, başta Ya'küb'iler olmak üzere diğer hıristiyan mezheplerinin mensupları da bulunuyordu. Ayrıca özellikle
Hlre ve çevresinde putperestlik, Yahudilik, MecOs'ilik ve Mazdeizm de yaygındı.
Bunların mensupları kendi mabedierinde serbestçe ibadet edebiliyorl ardı .
Bereketli topraklara sahip olan Lahmller tarım ve hayvancılığın yanında ticaretle de uğraşırlardı . Her yıl Hlre'de kurulan panayıra Suriye, Yemen, Uman, Hicaz,

Bahreyn, İ ran ve Hindistan'dan pek çok
kervan gelirdi. Lahmller arasında dericilik, kuyumculuk, bakırcılık, demircilik ve
dokumacılık çok gelişmişti.
Lahm'iler döneminde Hlre ve En bar şe
hirlerinde Arap dili, edebiyatı ve yazısı büyük gelişme göstermiştir. Lah ml kralları
edip ve şairleri himayeleri altına almışlar
ve birçok ünlü Cahiliye dönemi şairini saraylarına davet etmişlerdir. Özellikle Hlre'de tıp, eczacılık ve f elsef e a lan larında
önemli bazı çalışmalar da yapılmıştır.
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Sözlükte "nağme, ezgi", kıraatte ve dilde "hata etmek; sözün maksadını anlamak" gibi m analara gelen lahnin yaygın
olan terim anlamı dilde ve kıra atte hata
yapmaktır. Buna göre kelimelerin y apı
sında ve i ' rabında hata etmeye lahn denildiği gibi Kur'an okurken harflerin zat
ve sıfatlarında hata yapmaya ve yapılan
hatalara da lahn denir. Kur'an-ı Kerim'de
bir yerde geçen lahn (Muhammed 47/30)
"ima, ta'riz, kinaye gibi örtülü anlatım" ,
hadislerde ise "ezgi, nağme, teganni" gibi manalarda kullanılmıştır. Hz. Ömer'in
bir sözünde yer alan lahn "dil, !isan" olarak
açıklanmıştır (Kamus Tercümesi, "li::ın"
md .; Wens inck, el-Mu'cem, "li::ın" md.) .
Fetihlerin sonucunda Arap olmayan milIetierin Araplar'la karışması üzerine dilde
hatalı kullanımlar, kıraatte hatalı okuyuş-
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