
öğrencisine. kendisinden rivayet ettiği 
hadiste lah n yapması halinde hakkında 
yalan uydurmuş olacağını söylemesi de 
bunu göstermektedir (lrakl. III, 53) . 
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Pakistan'ın ikinci büyük şehri . 

_j 

Pakistan'ın batı kesimindeki en büyük 
yerleşlin birimi ve Pencap eyaletinin mer
kezi olup İndus ırmağının kollarından Ra
vi'nin sol kıyısında kurulmuştur. Bazı Hin
du tarihçileri, şehrin adını tanrı- kral Ra
macandra'nın oğlu Lava'ya (Loh) izafe et
seler de gerçekte adın nereden geldiği bi
linmemektedir. Belazürl. 44 (664) yılında 
Muaviye b. Ebu Süfyan'ın kumandanla
rından Mühelleb b. Ebu Sufre'niiı Ben
nah ve el-Ahvar'a (Lahor'unArapça şekli) 
sefer düzenlediğinden bahsetmektedir. 
372'de (982) yazılan lfududü'l-'alem' de 
de Lahor'un Mültan emirinin hakimiyetin
de bu lunduğu kaydedilir. Şehir 99 1'den 
sonra Hinduşahller'in, 1013-1 014'te Gaz
neli Mahmud'un eline geçti. Sultan Mah
mud, Lahor Kalesi'ni tahkim ederek bu
rada Horasan'dan getirdiği TürkveTacik 
askerlerinden oluşan bir garnizon kurdu. 
Daha sonra Gazneliler'in en gözde şehri 
haline gelen Lahor, devletin bağımsızlığını 

yitirmesinin ardından varlığını koruyan 
doğu kesiminin merkezi oldu ve müstakil 
bir askeri ve sivil yapıya kavuşturuldu. Şe
hir Oğuz saldırılarından bunalan Hüsrev 
Şah'a da (ı ı 52- ı 160) ev sahipliği yaptı . 

Onun oğlu son sultan Hüsrev M elik ise ar
tık sadece Lah or merkezli Pencap toprak
larına hükmetmekteydi. Gazneliler döne-

mi boyunca Lahor, özellikle sufilerin yo
ğun faaliyetleriyle Hindistan'ın İslamtaş
ması yolunda önemli bir konumda bulun
muştur. Sultan Mahmud'un saltanatın
da Şeyh Hüseyin Zencanl burada bir der
gah kurdu; daha sonra gelen Hücvlrl de 
vefatma kadar (465/1 072 [?]) burada ya
şadı. Bu dönemde Lahor'a pek çok alim, 
şair. sanatkar ve tüccar yerleşmiştir. 

582'de (1186) Gur Sultanı Muizzüddin 
Muhammed Lahor'a hakim oldu. Onun 
ölümü üzerine kumandanlarından Kut
büddin Aybeg buraya yerleştiyse de Sul
tan İltutmış ( 1211- ı 236) Delhi'yi kendisi
ne merkez seçin ce şehir giderek önemini 
kaybetmeye başladı. 1241 'de Moğol tah
ribat ve katliamını da geçirdikten sonra 
Tuğluklular dönemine kadar gelişme im
kanı bulamayan LahorLudller devrinde 
tahkim edildi. Babür Şah'ın Hindistan'a 
gelip Ludl Sultanlığı'na son vermesiyle el 
değiştiren şehir, bir ara Hümayun'un sal
tanatı sırasında taht iddiasında bulunan 
kardeşi Kamran Mirza tarafından işgal 
edildi. 

1 588 -1 599 yılları arasında La hor'da 
oturan Ekber Şah Keşmir, Kandehar, Be
lucistan ve Sind'i fethetmek için burayı 
üs olarak kullandı . Şehir. yeniden eski öne
mini kazanmaya başladığ ı Ekber döne
minde el sanatları, ipekçilik, dericilik, ha
lıcılık, demir işçiliği ve silah imalatında 
büyük gelişme kaydetti. Ay1n-i Ek beri'
de pek çok ülke tüccarının Lahor'da yaşa
dığı, özellikle gemi endüstrisinin çok ge
liştiği belirtilerek ırmak yoluyla buradan 
Thatta'ya kadar yapılan gemi taşımacılı
ğından bahsedilmekte ve bu bilgiden, La
hor'un ticari ve iktisadi hayatının Hindis
tan ve Ortadoğu ile bir bütünlük sağladı
ğı anlaşılmaktadır. Ekber'in halefi Cihan
gir Şah'ın oğlu Hüsrev babasına karşı 
ayaklandığında kısa bir süre Lahor'u iş-
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gal ettiyse de Cihangir'in askerleri hemen 
onu ve adamlarını cezalandırdılar. Cihan
gir 927'den (1521) sonra Lahor'u başşe
hir yaptı; böylece buradaki ticari ve kül
türel hayat yeniden canlılık kazanmaya 
başladı. Şah Cihan zamanında su kanal
ları açılarak 135 km. uzaklıktan şehre su 
getirildi. 1737'de Nadir Şah. Kabil'den La
hor'a kadar bütün bölgeyi hakimiyeti al
tına aldı. Nadir Şah 1739'da Hindistan'
dan ayrıldıysa da Lah or bu tarihten sonra 
eski istikrarına bir daha kavuşamadı ve 
Ahmed Şah Dürrani zamanında da (ı 7 4 7-
1773) karışıklıklar devam etti. Şehir, XVIII. 
yüzyılın sonlarından 18SO'lere kadar bu
rayı ele geçiren Sihler'in hakimiyetinde 
kaldı . Bu dönemde şehirdeki müslüman
ların kültürel varlıkları ve sosyoekonomik 
durumları gittikçe kötüleşti. Bu tarihler
den 1947'ye kadar İngilizler'ce yönetilen 
Lahor 1947'den sonra Pakistan toprakla
rına katıldı. 

İngiliz hakimiyetinde Pencap eyaletinin 
merkezi olma durumunu sürdüren La
hor'da hızlı bir şekilde İngiliz kurumsal
laşması yaşanınaya başlandı. Eski şehir 
geleneksel yapısıyla devam ederken bir 
taraftan da İngilizler'i n idari ve sosyokül
türel ihtiyaçlarını karşılayacak Hindl, İs
lami ve Avrupa! özellikler taşıyan yeni bi
nalar yapıld ı . 1857 olaylarından sonra İn
gilizler'in uyguladığı ayırırncılığın etkisiyle 
şehirdeki müslümanlar ekonomik ve sos
yal hayatta çok gerilerde kaldılar. Lah or, 
1875'te kurulan ve Hindu milliyetçiliğini 
savunan Arya Samaj hareketinin önemli 
merkezlerinden biri haline geldi. Buna 
karşılık müslümanlar da 1895'te Encü
men-i Himayet-i İslam teşkilatını kurdu
lar. 1907'de Müslüman Birliği'nin Lahor 
şubesi faaliyete geçti. Lahorlular daha 
sonra Hindistan Hilafet Hareketi içerisin
de yoğun faaliyet gösterdiler. 23 Mart 

57 



LA HOR 

1940'ta Hindistan'da iki devlet kurulması 
kararı ilk defa Lahor'da açıklandı. 1947'
de kurulan Hindistan ve Pakistan arasın
da Pencap bölgesi ikiye ayrıldı ve Lahor 
Pakistan'da kaldı. Ancak bu arada müs
lüman nüfusa yönelik yoğun siıidirme ve 
yıldırma girişimleri oldu. Hindistan sını
rının çok yakınında bulunan Lahor 1965 
ve 1971'de iki defa savaş tehdidinde kal
dı; buna rağmen gelişmesi devam etti ve 
hızla kalabalıklaşarak 1941 yılında 672.000 
olan nüfusu 1961'de 1.296.000'e ulaştı. 

Lahor özellikle islami dönemdeki mi
mari eserleriyle ünlüdür. Ancak en eski
leri teşkil eden Gazneli yapıları ortadan 
kalkmış. geriye daha çok Babürlü döne
mi eserleri kalmıştır. 1 566'da Ekber Şah 
Lahor Kalesi'nin yeniden inşasını başlat

tı; Cihangir. Şah Cihan ve Evrengzlb de 
önemli ilave ve değişiklikler yaptılar. Ek
ber ayrıca şehrin etrafını on üç kapılı bir 
surla çevirtmiştir. Lahor'daki başlıca ca
miler tamamı XVII. yüzyılda yapılan Mer
yem Zamani. Moti. Vezirhan. Anaga. Kan
boh ve 1 OO.OOO'e yakın cemaat kapasite
siyle dünyanın en büyük camilerinden biri 
olan Badşahl camileridir. Şehirde bu ca
milerden başka çoğunluğu yine XVII. yüz
yıla ve daha sonrasına ait olan birçok tür
be bulunmaktadır. Badşah1 Camii'nin he
men yanındaki Muhammed ikbal'in tür
besi bunlardan biridir. Lahor'da Babürlü 
sultanları tarafından yaptırılan ve hemen 
tamamı merketi bina, platform ya da.ha
vuza kavuşan. dik yürüyüş yolları ile dü
zenlenmiş "çarbağ" tarzında altıdan fazla 
bahçe yer almaktadır (b k. BAHÇE). Ayrıca 

bütün önemli türbelerin etrafında yük-

Lahor Kalesi'nden Padişah Camii ve Sih Anıt!' nın görünüşü 
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sek duvarlarla çevrili bahçeler bulunmak-
. tadır. Bu bahçelerin en dikkat çekici olan
ları. Ekber Şah 'ın Lah or Kalesi'ni yeniden 
inşa ettirirken yapımını başlattığı ve Ci
hangir. Şah Cihan ve Evrengzlb'in devam 
ettirdiği bahçelerle Ali Merdan Han'ın 
1 OS2'de ( 1642) 320.000 m 2'1ik bir alan 
üzerine kurdurduğu ünlü Şalamar (Şali
mar) Bahçesi' dir. Özellikle bu bahçe 400'
den fazla şadırvan ve fıskıyesi. su kanal
ları. üç gölü ve üç büyük terası ile tarzı
nın en güzel örnekleri arasında yer alır. 

1998 sayımına göre 5.063.000 nüfusu 
ile Pakistan'ın Karaçi'den sonra ikinci bü
yük şetiri olan Lah or aynı zamanda tarihi 
boyunca birçok ilim. fikir ve sanat adamı 
yetiştiren önemli bir eğitim ve kültür 
merkezidir. Pencap Üniversitesi ( 1 882), 

Government College. King Edward Med
ical College, University of Engineering and 
Technology, lslamia College ve Kinnaird 
College gibi pek çok eğitim kurumunu ba
rİndıran şehirde Kaidiazam Muhammed 
AU Cinnah Kütüphanesi de yer almakta
dır. Lahor günümüzde Pakistan'ın en bü
yük simayi merkezlerinden biridir. Ülke-

nin toplam sanayi kuruluşlarının yaklaşık 
% 20'si burada bulunur; özellikle tekstil • 
demir çelik ve kauçuk sanayii çok geliş
miştir. Lahor ayrıca kara. hava ve demir
yolu bağlantı ları ile çevresinin pirinç ve 
buğdayının pazarlandığı önemli bir tarım
sal ticaret merkezi durumundadır. 
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