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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, 



öğrencisine. kendisinden rivayet ettiği 
hadiste lah n yapması halinde hakkında 
yalan uydurmuş olacağını söylemesi de 
bunu göstermektedir (lrakl. III, 53) . 
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lAH OR 

L 
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 
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