
muştur. Bunda din-devlet ilişkilerinin 
sağlıklı ve uzlaşmacı bir zemine oturma
mış olmasının rolü vardır. Yine islam dün
yasında meydana gelen rejim değişiklik
leri veya teşebbüsleri de bu ilgiyi canlı 
tutmakta önemli rol oynamıştır. 
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Iii TALiP KüçüKCAN 

LAKAP 
{..,_.Al.!! ) 

Bir kimseye asıl adından 
ayrı olarak sonradan takılan ikinci ad; 

şeref payesi; 
halife ve sultanların hakimiyet alameti. 

L ~ 

Arapça bir kelime olan lakabı (çoğulu 
elkab) dilciler "nebez" ile açıklarlar. Ne
bez. "bir kimseye gizli kalmasını istediği 
bir ayıbıyla hitap etmek" anlamına gelir. 
Ancak sonradan aslında "sıfat, vasıf" de
mek olan. genellikle "kişinin severek aldı
ğı, onu toplum içinde yücelten ad" anla
mındaki na't da lakap karşılığında kulla
nılmaya başlanmış (Ka lkaşend'f, V, 412), 
böylece lakap "övgü veya yergi ifade eden 
isim ve sıfat" manası kazanmıştır. Cahili
ye döneminde kişinin, adından başka son
radan toplumun verdiği bir de lakabı olur, 
onun fizik veya karakter yapısını yansıtan 
bu lakap bazan takdir, bazan tahkir ifa
de ederdi. Kur'an- ı Kerim'de inananların 
birbirlerini çirkin lakaplarla çağırmaları 
yasaklanmış ve bu davranış tövbe edip 
vazgeçilmesi gereken fasıklık kapsamında 
sayılmıştır (el-H ucurat 49/11 ). islam ahla
kına göre bir kişiye. aynı ismi taşıyan baş
ka kişilerden ayırmak ve onun tanındığı 
özelliğini vurgulamak amacıyla lakap tak
maktabir sakınca yoktur: mesela Abdül
ganl b. Said' e cömertliğinden dolayı "ani~ 
yetü'l-asel" (bal kabı), Meymun b. Eflah'a 
tarif maksadıyla "el-eşber" (uzun parmaklı) 
denilmiştir. Hz. Peygamber insanları la
kap ve künyelerinin en sevimlisiyle çağır
maktan hoştanır (Taberanl, lV. 13), bunu 
bir müminin diğeri üzerindeki hakların
dan sayardı (Kurtubl, XVI. 330). 

Kur'an'da geçen Zülkifl ve Zülkarneyn 
gibi bazı isimler aslında birer lakaptır. Ay
rıca "Mesih" (Al-i im ran 3/45; en-Nisa 4/ 
157, 171. 172; el-Maide 5/17. 72. 75) Hz. 
İsa'nın. "Zünnun" (el-Enbiya 21/87) Hz. 
Yunus'un, "İsrail" (Al-i im ran 3/93; Meryem 
19/58) Hz. Ya'küb'un lakabıdır. "Allah İb
rahim'i dost edindi" mealindeki ayetten 
(en-Nisa 4/125) hareketle Hz. İbrahim'e 
"Hal!lullah": "Allah Musa'ya hitap ederek 
konuştu" ayetinden (en-N isa 4/164) ha-

LA KAP 

reketle Hz. Musa'ya "Kellmullah": " ... biz 
ona ruhumuzdan üfledik" (el-Enbiya 21/ 
91; et-Tahr'fm 66/12) ayetlerinden hare
ketle Hz. Isa'ya "ROhullah": Allah'ın "ol'' 
emriyle vücut bulduğu ve bu sebeple 
"O'nun kelimesi" olarak vasıflandırıldığı 
için (Al-i im ran 3/39, 45; en-N isa 4/171) 
yine Hz. Isa'ya "Kellmetullah" denilmiştir. 
ResOl-i Ekrem'e ise gençlik çağında dü
rüstlüğünden, güvenilirliğinden dolayı 

kavmi tarafından "el-Emin" lakabı takıl
mıştı: bi'setten sonra da kendisine Kur
'an'daki birçok ayetin delaletiyle "en-ne
biyyü'l-ümml, hatemü'n-nebiyyln, hate
mü'l-enbiya, seyyidü'l-mürsel1n" gibi la
kaplar takılmıştır. 

ResOlullah'ın ashabı içinde Hz. EbO Be
kir "el-atik, zü'l-hilal, ewah, es-sıddlk, 
şeyhülislam"; Hz. ömer "el-faruk" ve Hz. 
Ebu Bekirile birlikte "şeyhayn": Hz. Os
man "zünnOreyn": Hz. Ali "haydar, el
murtaza. esedullahi' l-galib. ebO türab": 
Hz. Hamza "esedullah" ve "seyyidüşşühe
da": Halid b. Velid "seyfullah"; Ca'fer b. 
Ebu Talib "tayyar" ve "zü'l-cenahayn"; Hu
zeyme b. Sabit "zü'ş-şehadeteyn": Esma 
binti EbO Bekir "zatünnitakayn": Hz. Aişe 
"ümmü'l-mü'minln, es-sıddlka 1 es-sadı
ka" gibi bir kısmı ResOl-i Ekrem tarafın
dan verilen lakaplar almışlardır. Tarihi se
yir içerisinde bazılakaplar sadece Hz. Ali'
nin soyuna hasredilmiştir ki bunların ba
şında "seyyid" ve "şerif" gelir (b k. ALİ EV
LADI). 

Cahiliye ve islam dönemlerinde şairte
rin bir kısmı şiirlerinde kullandıkları ifade
lerden mülhem lakaplar almışlardır. "Ta
rafe. mütelemmis, nabiga, mümezzak. 
mülaibü'l-esinne. teebbata şerran" bun
lardan bazılarıdır (Osman MuhammedAli 
el-Abadile. s. 5, 6, 7-8, 12. 14. 17) "Zibri
kan" (hafif sakallı) . "hebenneka" (kısa boy
lu) gibi bazı şairlere ise bu lakaplar fiziki 
özellikleriyle ilgili olarak takılmıştır. 

Geleneğin yaygın olduğu kültürlerde 
çok defa lakap ismin yerini alır: hatta 
isimler unututup üzerlerinde ihtilaf edi
lir. islam tarihinde bunun örneklerine sık 
sık rastlanmaktadır. "Eşec" (el-Abdi) (ya
ra izli), "Ahnef" (b. Kays) (çarpık bacaklı), 
"A'rec" (topa!. aksak) , "A'meş" (bulanık 
gören), "TavGs" (b. Keysan) (erkekgüzeli), 
"Sefine" (gemi, bir seferde çok yük taşıdığı 
için bu lakap verilmiştir) bunlardan bazı

larıdır. islam alimlerinden Sealibl. Sa'leb, 
Sa'lebl, imamü'l-haremeyn. Slbeveyhi, 
Cahiz. Müberred gibi pek çoğu isimle
ri bilindiği halde lakaplarıyla meşhur 
olmuştur. 
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Hadiste, özellikle rica! ilminde Iakap bil
gisinin büyük önemi vardı r. Hadis alimleri 
ravilerin tanınması , bilhassa isim ve kün
yelerinde benzerlik olanların birbirine ka
rıştırılmaması için Iakap bilgisine önem 
vermişlerdir; İbnü 's-Salah bunu bir mu
haddisin bilmesi gereken konular arasın
da sayar (Mukaddime, s. 204 vd.). "A'meş", 

"ecla"' (dişlek), "akra'" (kel), "a'ver" (tek
göz) , "ahvel" (şaşı) . "tavli" (uzun). "kasi r" 
(kısa) gibi fiziki kusurlara dayanan sıfat
lar lakap olarak çokça kullanılmış ve bu 
durum genellikle kötü Iakap sayılınayıp 
cerh gibi zaruretten dolayı caiz görülmüş

tür. Raviler arasında sadece lakaplarıyla 
tanınanlar oldukça fazladır. Bazı lakapla
rın hangi sebeplerle alındığının bilinme
mesi sahipleri hakkında yanıimalara se
bep olmuştur. Abdullah b. Muhammed 
ed-Daif'in (zayıf) lakabı rivayette değil vü
cutça zayıflığından dolayı takılmıştır; bu
nu bilmeyen bazı kimseler onun zayıf bir 
ravi olduğuna hükmetmişlerdir. Muaviye 
b. Abdülkerim ed-Dal'e de itikadi açıdan 

dalalete düştüğü için değil Mekke'ye gi
derken yolunu şaşırdığı için bu Iakap ve
rilmiştir. Bir kimsenin bazan adı . bazan 
Iakabıyla anılması da iki ayrı kişiden söz 
edildiği yanılgısını doğurmuştur. Çok kul
lanılan lakapların sahipleri birbirlerinden 
ancak isim. künye veya eserleriyle ayırt 
edilebilmişlerdir. Lakap hakkında Ebü'l
Ferec İbnü'I-Cevzl, İbnü'l-Faradi, Hakim 
en-Nisaburi. Ebu Bekir Ahmed b. Abdur
rahman eş-Şirazi, İbnü'I-Felekl, İbn Ha
cer el-Askalanl, Şeyh Abbas el-Kummi ve 
Süyüti gibi alimler müst akil eserler yaz
mışlardır (Kettanl, s. 244-245) . 

Türkler'de Iakap takmak eski bir gele
nektir. Kaşgarlı Mahmud bunun için "at 
atmak" tabirinin kullanıldığını söyler ( Dl
vanü Lugati't-Türk, lll, 250). Türkler'de 
çocuk belli bir yaşa gelip bir kahramanlık 
göstermedikçe ad (lakap) verilmezdi. 1irse 
Han'ın oğlu bir bağayı altedip boynunu 
kestiği için Bugaç, Büre Bey'in oğlu yol 
kesenlerle savaşıp tüccarların malını on
lardan kurtardığı için Bamsı Beyrek adını 
almıştır (Gökyay, s. 7, 34, 60) . Orta Asya 
eski Türk devletlerinde ad yanında Iakap 
geleneği de vardı. Bunlarda özellikle "ka
ra" kelimesinin la kap olarak yaygınlık ka
zandığı dikkati çeker. Mesela Karaton, 
41 O' da H un İmparatorluğu'nun başına 
geçen hükümdarıo asıl adı değillakabıydı 

(kara+ ton= "siyah renkli elbise·~, Pritsak, 
s. 259) . 

Abbasiler'den itibaren halifelerin tahta 
-Batı dillerinde "taht adı" (throne name) 
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denilen- birer resmi lakapla çıktıkları gö
rülür. İlk defa Hulefa-yi Raşidin dönemin
de Hz. ömer'in kullandığı "emlrü'l-mü'
m inin" unvanıyla birlikte alınan veya hali
feyi tahta çıkaran kişilerce verilen bu res
mi Iakap önceleri "seffah, mansur, mehdi, 
hadi, reşid , me'mun" sıfatlarından oluş
muştu. Yedinci halife Ebu İshak Muham
med'in "Mu'tasım- Billah "ı tercih etme
siyle lafza-i celalli hale dönüştü ve gele
nekleşerek Mısır Abbasileri'nin sonuncu
su olan Mütevekkil-Aiellah Muhammed'e 
kadar devam etti. Abbas! halifelerinin 
meşhur oldukları , asıl adlarının yerini tu
tan bu resmllakapların benzerleri (listesi 
için bk. DİA, ı. 37, 38) Batı İslam dünya
sında Fatımi ve Endülüs Emevi halifele
riyle hilafet iddiasında bulunan Murabıt
Iar, Muvahhidler, Hafsller gibi çeşitli dev
letlerin hükümdarları tarafından emirü'l
mü'minin unvanıyla birlikte ve aynı kalıp
lar içerisinde kullanılmışlardır (mesela ilk 
Fatımi Halifesi imam Ubeydullah "Meh
di-Lidinillah" , ilk Endülüs Em evi Ha lifesi 
III. Abdurrahman "N asır-Lidinillah"lakap
larını almış lardı; bk. EMIRÜ' I-MÜ'MİNIN; 

HiLAFET). Hilafet iddiasında bulunmayan 
Eyyubi ve Memlük sultanları da "el-meli
kü'n-nasır, el-melikü'l-azi z, el-melikü'z
zahir, el-melikü's-said" gibi "melik" keli
mesiyle başlayan lakapları benimsemiş
Ierdir. Doğu İslam dünyasında hilafet id
dia etmeyen ve Abbasi halifesini (Bağdat, 
Mısır) metbu tanıyan hükümdarlar tahta 
çıktıklarında halifeden saltanatlarının tas
dikini ve birer şeref payesi veya unvanı 

. olarak kendilerine uygun gördüğü Iakap
Iarı vermesini istemişlerdir. Mesela Bü
veyhiler " imadü'd-devle, izzü'd-devle, 
adudü'd-devle", Delhi sultanları "muzaf
fer, mansur. mücahid" gibi Iakaplar al
mışlardır. Bu arada halifenin verdiği la
kabı kendi konumuna. güç ve kuwetine 
göre az bulup itiraz eden hükümdarlar da 
çıkmıştır. Mahmud-ı Gaznevitahta geçip 
"sultan" unvanını kullanmaya başladığın

da talebi üzerine Halife K adir- Billah ' ın 
tevcih ettiği "yeminü'd-devle" Iakabını, 
çok geniş bir alanda hakimiyet kurmuş 
olmasından dolayı yeterli bulmayarak 
yükseltilmesini istemiş ve öncekine ila
veten "eminü'I-mille" Iakabını da almıştır 
(Nizamülmülk, s. 202). Halifeler sadece 
sultaniara değil veliaht ilan edilen şehza
delere, İslam dünyasını sevindiren büyük 
zaferleri dolayısıyla kumandanlara ve 
önemli devlet erkanına da çeşitli Iakaplar 
tevcih ederlerdi. Mesela Irak arnidi Ebü'I
Hasan Ali b. Isa'ya "şeyhü'd-devle" ve "si
katü'l-hazreteyn" , Selçuklu Veziri Niza-

mülmülk'e daha önce verilen bu lakabına 
ilaveten "kıvamü 'd-din ve'd-devle, radıy
yü emiri'l-mü'minin" Iakapları verilmişti. 
Aynı şekilde sultanlar da veliaht şehza
delere ve devlet adamlarına uygun gör
dükleri lakapları tevcih ederlerdi. Lakap 
verme sırasında büyük törenler yapılırdı. 

Nizamülmülk Siyasetname adlı ese
rinde Iakapların önemine işaretle, "Lakap 
onu taşıyan kişiye uygun olmalıdır" der ve 
çağalmalarıyla değerlerinin azalacağını, 

itibarlarının kalmayacağınıbelirterek ha
life ve sultanların bu konuda hassas dav
ranmalarını tavsiye eder. Ayrıca Iakaplar 
ve bunların düzenlenmesi hakkında ge
niş bilgiler verir (s. 192-204). 

İslam alimleri aşırı övgü ve kendini tez
kiye anlamı taşıyan, kişinin kibir ve guru
runa sebep olan Iakapların kullanılmasını 
rnekruh saymışlardır (İbn Kayyim el-Cev
ziyye, s. 94-95; ibnü'l-Hac el-Abderl, l, 
117 vd.; İbn Hacer, Fe tl) u '1-bfirl, X, 468) . 
Cahiliye dönemi Araplar'ında fizik! özellik
lerine göre hayvaniara da ad vermek veya 
lakap takmak bir gelen ekti. Bu gelenek 
Hz. Peygamber'in devesi Kasva (ku lağı ya
rık) örneğinde olduğu gibi İs lami dönem
de de caiz görülmüştür. 

İslam tarihinde kişileri harekete geçir
mesi bakımından önemli bir yeri bulunan, 
halife ve sultanların devlet adamlarına 
şeref payesi niteliğinde resmi lakap tev
cih etmeleri zamanla -Nizamülmülk'ün de 
dikkat çektiği gibi- aşırı derecede artarak 
değerinden çok şey kaybetmiş , modern 
çağda ise demokratik ülkelerde uygula
madan kalkmıştır. Ancak hakimiyeti uh
desinde bulunduran millet meclisleri ge
rek gördüklerinde bu geleneği canlandır

maktadır. Mesela yalnız Türkiye'yi değil 
bütün İslam alemini, özellikle Hint müs
lümanlarını çok sevindiren Sakarya zafe
rinden sonra Türkiye Büyük Millet Mecli
si, başkumandan Mustafa Kemal Paşa'ya 
"gazi" resmi lakabını ve "müşir" rütbesini 
vermiş, daha sonra bunu örnek alan Pa
kistan Parlamentosu da Muhammed Ali 
Cinnah'a "kaid-i a'zam" (ulu önder) ve Li
yakat Ali Han'a da "kaid-i millet"lakapla
rını vermiştir. 
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~ NEBİ BOZKURT 

Osmanlılar'da Lakap. Osmanlı padişah
larına ait lakapların bir kısmı kendi dö
nemlerinde verilip resmlliteratürde yer 
alırken bir kısmı da çok sonra ayırt edici 
vasıflarına göre takılmıştır. L Murad için 
"Hudavendigar", ı. Bayezid için "Yıldırım", 
IL Bayezid için "Veli" ve "Sofu", L Selim 
için "Yavuz" lakapları ya kendi dönemle
rinde yahut hemen sonra ortaya çıkmış
tır. ll. Mehmed'in "Fatih", ı. Süleyman için 
kullanılan "Kanuni", Il. Selim'in "Sarı" ve 
IV. Mehmed'in "Avcı" lakapları daha son
raki asırlarda ve özellikle XVlll ve XIX. 
yüzyıllarda yaygınlık kazanmıştır. Yalnız 

1. Süleyman için "Muhteşem" lakabı da-

ha kendi döneminde Avrupa literatürün
de yer etmiştir. 

Osmanlı bürokrasisinde seyfıye, ilmiye 
ve kalemiye mesleklerinin teşekkülü ile 
birlikte meslek mensupları çeşitli özellik
lerini yansıtan lakaplarla tanınmışlardır. 
Bilhassa katip zümreleri arasında aynı 
adı taşıyan birkaç kişiyi birbirinden ayırt 
edebilmek için kendilerinin birtakım res
ml rumuzlarla anıldığı ve bunlardan ba
zılarının asıl adın kısaltması olduğu, da
ha sonra lakap haline dönüştüğü dikkati 
çekmektedir. Mesela Ayn Ali Efendi. Lam 
Ali Çelebi. Dal Mehmed Çelebi gibi örnek
ler yanında Feridun (Ahmed), Aıı (Gelibolu
lu Mustafa ve Mehmed Emin All Paşa). İzzl 
(Süleyman). Subhl (Mehmed), Ragıb (Meh
med), Cevdet (Ahmed) gibi tanınmış şah
siyetlerin lakapları zamanla adeta kendi 
asıl adlarının yerini almıştır. Osmanlılar'
da mesleklerin babadan oğula geçmesi 
gelenek olduğundan bir iki nesilden itiba
ren lakapların sonuna " ... zadeler" veya 
"---oğulları" eklenmeye başlanmıştır. 

Başta vezlriazam olmak üzere Osman
lı devlet erkanının hemen her birinin bir 
lakabı bulunmaktadır (Sokullu, Pir!, Ku
yucu, Lala, Köprülü, Topal. Melek, Zurna
zen. Boynueğri. Elmas. Arabacı, Sürmeli 
vb.; bunlar için bk. Danişmend, V, 7-108). 
Osmanlı bürokrasisinde özellikle defter
darlara verilen "Mezbele-turpu" Mah
mud Efendi, "Yahni-kapan" Abdürrahim 
Efendi, "Gizli -sıtma" Hacı İbrahim Efendi, 
"Ekin-iti" Seyyid Feyzullah Efendi, "Sapa
salan" Kamil Ahmed Efendi gibi fakapia
rın her birinin veriliş hikayesi bulunmak
tadır (a.g.e., V, 307-310) . 

Osmanlı ulemasının genel olarak lakap
larına bakıldığında Fenarlzade, Çivizade, 
Dürrlzade, Arapzade gibi aileye nisbetle
rinin ön plana çıktığı görülmektedir. Os
manlı döneminde kaleme alınmış bazı 

tabakat kitaplarında ulema biyografileri 
yazılırken isim tertibinde farklı kullanı
lışiara yer verilmiş, Atal biyografi bend
lerinde ismi öne alırken Şeyh i özellikle la
kabı ön plana çıkarmıştır. Burada ulema
nın fakapiarı kaydedilirken çoğunun men
sup olduğu şehre göre anıldığı dikkati çe
ker. Bu dönemde devlet erkanının fakap
ların doğum yerine, aile mesleğine veya 
sanat alışkanlığına göre verildiği görül
mektedir. 

Osmanlı geleneğinde özellikle ilmiye 
mesleğinde belli başlı isimlere ait yaygın 
olarak kullanılan lakaplar vardır. Ah
med'in "Şemseddin", Ali'nin "Aiaeddin", 
Hüseyin'in "Hüsameddin", Mahmud'un 

LA KAP 

"Bedreddin", Mustafa'nın "Muslihuddin", 
YGsufun "Sinaneddin" veya "Ziyaeddin", 
İbrahim'in "Taceddin", İlyas' ın "Fahred
din" veya "Şücaüddin" ile kullanılması 
yaygındır (Özergin. XIl/249 [I 9701. s. 5584). 
Lakaplar, coğrafyanın veya ortamın de
ğişmesiyle Türkçe'den Arapça ve Fars
ça'ya da dönüşebiliyordu. Konya'da "Ke
mikoğulları" ailesinin Şam'a yerleşince 
aynı anlama gelen "Azmzadeler" diye 
meşhur olduğu bilinmektedir. 

Anadolu'da ailelerin sülale veya soy adı 
olarak mutlaka bir lakabı vardı. Ancak bu 
lakap çekirdek aileye değil birbiriyle akra
balık bağı olan bir sülaleye aitti. Bu se
beple Anadolu kasaba ve şehirlerinde he
men herkes birbirini lakabından tanırdı. 
Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve soyadı ka
nununun kabulünün ( 1934) ardından 

uzun süre devam eden bu gelenek son 
otuz- kırk yılda yaşanan yoğun göç olgu
su ile giderek kaybolmuştur. Diğer taraf
tan uygun olan bazı lakaplar ayn~n veya 
bazı değişikliklerle soyadı olarak da alın
mıştır. 

Ortaçağ İslam ve Türk şehirlerinin ta
rihi, fiziki ve toplumsal özelliklerine göre 
birer sıfatla anılması yaygın bir gelenek
tL Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münev
vere, Kudüs-i şerif gibi kutsal şehirlere 
ait özel sıfatlar dışında diğerlerinde "dar" 
ile başlayıp Arapça bir terkip halinde "da
rülcelal" (Erzurum). "darüleman" (İsfahan. 
Tercan), "darülfahr" (Diyarbekir). "darül
feth, darülmülk" (Kayseri ve Konya). "da
rülfeyz" (Harput). "darüliz" (Amasya). "da
rünnasr" (Erzincan). "medlnetüsselam" 
ve "darüsselam" (Bağdat). "darüssugr" 
(Antakya) vb. nitelernelere de rastlanır 
(TA, XII. 317-328). 
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