
le birlikte Yemen'den göç ederek lll. yüz
yılın başlarında lrak'a yerleşmişlerdir. Te
nO h kabilesinden Cezı·me el-Ebraş adlı 
bir soylu, bu bölgede 240 yılı civarında si
yasi ve askeri faaliyetlere başlayıp çeşitli 
Arap kabileleriyle savaştı ve 268'de Ted
mür (Palmira) Kraliçesi Zeyneb (Zebba, Ze
nobia) tarafından öldürüldü. Bunun üze
rine kız kardeşinin oğlu Amr b. Adi, Lah
mller'in ilk hükümdan sıfatıyla iktidara 
geldi. Başşehri Hlre olan Lahmller'e bu 
sebeple Hlreliler, kurucu ianna nisbetle 
Amr b. Adi oğulları , Amr'ın babasının ve
ya dedesinin bazı rivayetlerde Nasr şek
linde zikredilmesinden dolayı Nasrller ve 
üç kralları Münzir adını taşıdığı için Me
nazire de denmiştir. Suriye'de hüküm sü
ren diğer Arap Mnedanı Gassanller Bi
zans imparatorluğu'na , Lahm'iler ise Sa
sanller'e bağlıydı. Bizans'tan ve bedevi 
Arap kabilelerinden gelebilecek saldırılara 

karşı Sasan'iler için bir tampon devlet va
zifesi gören Lahmller, özellikle IV-VI. yüz
yıllarda Bizanslılar'la Gassan'iler karşısın
da yer alarak siyasi ve askeri bakımdan 
önemli roller oynadılar. 

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 Hıristiyanlığı kabul edip Sasan'iler'in 
yanında Bizans ile de ittifak yaptı. Daha 
sonra Suriye topraklarına girdiyse de Hav
ran'da (Nemare) öldü. Nemare'de keşfedi
len mezarındaki 329 tarihli yazılar en eski 
Arap kitabelerindendir ve "bütün Arap
lar'ın kralı" İmruülkays'ın Sasanl ve Bi
zans devletleri tarafından vekil olarak ta
nındığından bahsetmektedir. Nu'man el
A'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 basa
rak 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 gön
derdi; 524 yılında Hlre'nin güneydoğusun
daki Remle kasabasında yapılan antlaş
ma ile esirler serbest bırakıldı . lll. Mün
zir, 531 yılında Urfa'nın güneyinde Fırat 
nehri kıyısında yapılan Kallinikum sava-

şında Bizans ordusunu yenerek büyük bir 
zafer kazandı . 539'da Gassanl Kralı Haris 
ile girdiği çatışma 545 yılına kadar süren 
Sasanl- Bizans savaşına dönüştü . lll. M ün
zir, 554'te Gassan'iler'Ie savaşırken Kın
nesrin'de Yevmü'l-hıyar denilen savaşta 
öldürüldü. Bazan annesine nisbetle Amr 
b. Hind diye de anılan lll. Münzir'in oğlu 
Amr döneminde 561 yılında Bizans ve Sa
sani devletleri arasında yapılan antlaşma 
müttefikleri olan Gassanl ve Lahm'iler için 
de bağlayıcı idi ve karşılıkl ı çatışmaya gir
memeyi, Arap tacirlerinin belirlenen gü
zergahı izlemek ve ilgili devlet makamla
rından izin almak şartıyla ticari seyahat
ler yapabilmelerini karara bağlamaktay
dı. 

Meşhur Arap şairleri Nabiga ez-Züb
yanl 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 hü
kümdar olup kendisine karşı çıkan Arap 
kabilelerini bastırdı ve Hlre'de hakimiye
tini sağlamlaştırdı. Onun döneminde Hlre 
başlıca kültür merkezlerinden biri haline 
geldi. Nu'man b. Münzir, kızını kendisine 
göndermesini isteyen Sasanl kisrası Per
vlz'e red cevabı verince Medain'e çağrıldı. 

Nu'man. başına gelecek felaketi tahmin 
ettiği için ailesiyle hazine ve silahlarını Be
kir b. Vail kabilesinin bir kolu olan Şeyba

n'iler'e emanet edip Medain'e gitmek zo
runda kaldı ; burada bir süre hapsedildik
ten sonra öldürüldü, böylece Lah ml hane
danı son buldu. Kisra buraya Tay kabile
sinden İyas b. Kablsa'yı vali tayin ederek 
yanında da İranlı bir merzüban görevlen
dirdi. Vali iyas, Şeytanller'den Nu'man'ın 
ailesini , hazine ve silahlarını isteyince 
meşhur ZOkar savaşı vuku buldu ve Sa
sanller yenildL 

Lahmller'in kurucusu Amr b. Adi, Ma
ni'nin Sasan'iler'ce öldürülmesinden son
ra Maniheizm'in Mmiliğini benimsemişti. 
Bununla birlikte Mnedanın başında bu
lunanların çoğu NestOrl hıristiyanlardan
dı. Ülkede Bizans'a tabi bölgelerden bu
raya sığınan, başta Ya'küb'iler olmak üze
re diğer hıristiyan mezheplerinin men
supları da bulunuyordu. Ayrıca özellikle 
Hlre ve çevresinde putperestlik, Yahudi
lik, MecOs'ilik ve Mazdeizm de yaygındı. 
Bunların mensupları kendi mabedierin
de serbestçe ibadet edebiliyorlardı . 

Bereketli topraklara sahip olan Lahml
ler tarım ve hayvancılığın yanında tica
retle de uğraşırlardı. Her yıl Hlre'de kuru
lan panayıra Suriye, Yemen, U man, Hicaz, 
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Bahreyn, İ ran ve Hindistan'dan pek çok 
kervan gelirdi. Lahmller arasında derici
lik, kuyumculuk, bakırcılık, demircilik ve 
dokumacılık çok gelişmişti. 

Lahm'iler döneminde Hlre ve En bar şe
hirlerinde Arap dili, edebiyatı ve yazısı bü
yük gelişme göstermiştir. Lah ml kralları 
edip ve şairleri himayeleri altına almışlar 
ve birçok ünlü Cahiliye dönemi şairini sa
raylarına davet etmişlerdir. Özellikle Hl
re'de tıp, eczacılık ve felsefe alanlarında 

önemli bazı çalışmalar da yapılmıştır. 
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Iii MEHMET ALİ KAPAR 

LAHN 
(~1) 

Nağme, hata etmek 
ve hata anlamında terim. 

_j 

Sözlükte "nağme, ezgi", kıraatte ve dil
de "hata etmek; sözün maksadını anla
mak" gibi m analara gelen lahnin yaygın 
olan terim anlamı dilde ve kıraatte hata 
yapmaktır. Buna göre kelimelerin yapı
sında ve i 'rabında hata etmeye lahn de
nildiği 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" gi
bi 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 mil
Ietierin Araplar'la karışması üzerine dilde 
hatalı kullanımlar, kıraatte hatalı okuyuş-
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LAHN 

lar ve hadislerde ifade bozuklukları orta
ya çıkmıştır. Bu durum Arap Jugat ve gra
mer çalışmalarının temel sebeplerinden 
sayılmıştır. ll. (VIII.) yüzyılın ortalarından 
itibaren "Lahnü'J-amme, ma telhanü fi
hi'l-amme, Lahnü'J-avam, Lahnü'J-~avas" 

gibi isimler altında yazılı metinlerde ve 
konuşmalarda yapılan dil hatalarma dair 
birçok eser kaleme alınmıştır. 

Lahnin "nağme. ezgi, melodi" gibi an
lamlar için kullanılması Kur'an'ın makam
la okunup okunamayacağı tartışmasıyla 
yakından ilgilidir. Aralarında Enes b. Ma
lik. Said b. Cübeyr, Hasan-ı Basri, İbrahim 
en-Nehai. İbn Slrin, Malik b. Enes ve Ah
med b. Hanbel'in de bulunduğu bazı alim
ler Kur'an lafızlarınınyapılarının bozula
bileceği. dikkatierin manadan makama 
çevrileceği ve asıl gayeden uzaklaşılaca

ğı gibi gerekçeler ileri sürerek makamla 
Kur'an okunmasını uygun görmemişler
dir. Bu görüşte olanların delillerinden biri. 
Kur'an ' ın Arap Jahniyle okunmasını ve 
Ehl-i kitabın lahinierinden sakınılmasını 
emreden hadistir (Beyhaki, ll , 540) . An
cak bu hadis İbnü ' J - Cevzl, Zehebl ve 
Heyseml gibi alimler tarafından sahih 
görülmemiştir (M. AbdürraCıf el-Münilvl, 
ll. 66) . Diğer bir rivayette, teganni yapa
rak ezan okuyan bir kişiyi böyle yapma
masıiçin Hz. Peygamber'in uyardığı nak
lediliyorsa da(Darekutnl, 1, 239) bu riva
yetın de münker olduğu anlaşılmaktadır 

(Zehebl. 1, 205) . 

Hz. Ömer, Abdullah b. Mes'Gd, Abdul
lah b. Abbas, E bO Hanife, Şafii gibi alim
ler, tecvid kurallarına uymak kaydıyla 
Kur'an'ın makamla okunabileceğini söy
lerler. Esasen Kur'an-ı Kerim'in kendi naz
mında üstün bir ahenk ve mOsiki mev
cuttur. Ayrıca ResGl-i Ekrem'den Kur
'an'ın makamla ve güzel bir şekilde okun
masını teşvik eden hadisler nakledilmiş
tir (mesela bk. Buhar!, "Tev.t:ıı:ct ·~, 50 , 

"Ezfuı", 102; Müslim, " Şalatü'l-müsafırin", 
232 -238) . Bu hadislerde Hz. Peygam
ber' in kıraatin in dinleyenleri etkileyen 
bir özellikte tertil ile olduğu görülmek
tedir. 

"Hatalı okumak, hatalı konuşmak, i'rab 
ve tecvidde hata etmek" anlamında kul
Janılan Jahn başlıca iki kısımda incelenir. 
1. Lahn-i cell (açık yanlış). Harflerin yapısın

da ve özelliklerinde(zat ve sıfat-ılazime
lerinde) yapılan hata olup bu tür hataları 
Arapça'yı ve Kur'an okumasını bilen kişi
ler farkedebilir. Bu hatalar bir harfi başka 
bir harfle değiştirmek, harf ilave etmek, 
mevcut bir harfi terketmek veya bir har
fin harekesini değiştirmek. harekeli harfi 
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sakin kılmak, sakin bir harfe hareke ver
mek şeklinde olabilir. Kur'an okurken bu 
tür hatalardan -mananın bozulmaması 
durumunda bile- sakınılması farz-ı ayın 

kabul edilmiştir (Ali ei-Kiü 1, s. 28) . 2. 
Lahn-i hafi (gizli yanl ış) . Harflerin sıfat-ı 

arızalarında meydana gelen hatalar olup 
bunlar ehil olmayan kimseler tarafından 
anlaşılamaz. Lahn-i hatide harfi n zatı (ya
pısı) değişmez. mana bozuımaz. ihfa, ik
Iab. izhar. idgam gibi uygulamaları ter
ketmek yahut bunları yanlış yerde yap
mak; vacip medleri eksik, tabii medleri 
fazla uzatmak; ra harfindeki tekrlr yahut 
mlm ve nOn harflerindeki gunneler belir
tilirken ifrat veya tefritte bulunmak gibi 
hatalar lahn-i hafi olup Kur'an tilaveti sı
rasında görülen bu tür hataların yapıl
ması rnekruh görülmüştür. 
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~ ABDURRAHMAN ÇETİN 

o HADiS. Hadiste lahn, "Arap dilinin 
söz dizimini (nahiv) bilmernek yüzünden 
kelimeyi hatalı telaffuz etmek" manasın

da kullanılır. Bir ravinin Jahn yapmaması 
için hadis tahsiline başlamadan önce Arap 
gramerini ve lugatı öğrenmesi . rivayet 
edeceği hadisleri kitaptan değil Arap di
lini iyi bilen ve telaffuzu düzgün olan ha
dis aliminin ağzından d uyarak nakletmesi 
tavsiye edilmektedir. 

Lah n yapılan bir hadisi ravinin nasıl ri
vayet etmesi gerektiği üzerinde tartışıl
mıştır. Şa'bl, Kasım b. Muhammed b. EbG 
Bekir, Evzai, Abdullah b. Mübarek gibi 
muhaddis ve fakihlerle Nadr b. Şümeyl 
gibi dil alimleri, hem Araplar'ın hem Re
sOl-i Ekrem'in kesinlikle Jahn yapmaması 
sebebiyle rivayetin doğru şeklinin nakle
dilmesi gerektiği görüşündedir. EbG Ma'
mer Abdullah b. Sahbere, İbn Sirin ve 

EbG Ubeyd Kasım b. Sellam gibi alimler 
ise ravinin , Jahn yapılmış bir hadisi gra
mer kurallarına göre düzelterek rivayet 
etmeye kalkmasının yeni hatalara yol aça
bileceğini dikkate almışlar, bundan dolayı 
ravinin hadisi işittiği gibi hatalı olarak riva
yet etmesinin daha uygun olacağını söy
lemişlerdir. İbnü's-Salah bu görüşü . mana 
ile rivayet etmeye taraftar olmayanların 

Jafza aşırı bağlılığı olarak değerlendir

mektedir. Ahmed b. Hanbel'in ağır telaf
fuz hatalarını tashih ettiği, önemsiz gör
düğü hatalara ise dokunmadığı bilinmek
tedir (Hatib e l -Bağdadl , s. 287). 

İbnü's-Salah gibi hadis alimleri bir veya 
birkaç kelimesi eksik veya fazla olan ya
hut üzerinde lahn yapılan kelimelerin ol
duğu gibi bırakılmasını, ancak doğrusu
nun "tazbib" denilen bir işlemle gösteril
mesini uygun görmüşlerdir (bk.DABBE). 
Buna göre hatalı olduğu kabul edilen me
tin aynen yazılacak, onun üzerine bir dab
be işareti koyup doğrusu sayfanın kena
rında gosterilecektir (Burhaneddin el-Eb
n asi, s. 367). Bir hadis kitabının müellif 
nüshasında manayı bozmayan "ibn" gibi 
bir kelime veya vav, elif gibi bir harfin bu
lunduğu bilinir, fakat istinsah edilirken 
bu kelime yahut harflerin sehven yazıl

madığı anlaşılırsa herhangi bir açıklama 
yapmadan, bazılarına göre ise baş tara
fına "ya'ni" kelimesi ilave edilerek aslına 
uygun şekilde yazılabileceği belirtilmek
tedir. 

Lah n yapılan hadis şifahen rivayet edi
lirken önce onun doğru şeklinin okunup 
ardından hangi hocadan nasıl bir hata ile 
geldiğinin söylenınesi gerektiğini kabul 
edenler olduğu gibi önce hatalı şeklinin, 
sonra da doğrusunun okunmasını uygun 
görenler de vardır. İzzeddin İbn Abdüsse
Jam lahn yapılmış bir hadisin rivayeti ko
nusunda farklı bir kanaate sahiptir. Ona 
göre böyle bir hadisi Hz. Peygamber'in 
söylemediği , talebenin de hacasından 
onun doğru şeklini duymadığı dikkate 
alınmalı ve bu hadis rivayet edilmemeli
dir. 

Hadis rivayetinde lah n bir tür yalancılık 
sayılmaktadır. Arap dil alimi Asma! lah
nin nahiv bilmernekten kaynaklandığını , 

yeterli dil eğitimi almayan bir hadis tale
besinin fasih konuşan ve lahn yapmayan 
ResGl-i Ekrem'in hadislerini rivayet eder
ken, "Kim benim ağzımdan bilerek hadis 
uydurursa cehennemdeki yerine hazırlan
sın" hadisinin tehdidi altında bulunduğu
nu ifade etmektedir. Lahn yapmamasıyla 
bilinen muhaddis Hammad b. Seleme'nin, 


