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ONSOZ 

İslâm dünyasının efsanevi şahsiyetlerinden biri olan Lok
man 'ın kişiliği binlerce yıllık dönem içinde yöreye ve döneme göre 
değişikliğe uğramıştır. Kur'ân-ı Kerîm de hakim / filozof / bilge bir 
kişi olarak zikredilmesine mukabil tarihi kaynaklarda, şark, folklo
runda kahraman, bilge, tabib gibi değişik kimliklerle karşımıza çık
makta; Sümer medeniyetinde Nuh 'un babası Şuruppak, Yunanlıların 
Aesopos'u, Yahudilerin Lubat'ı, Aramîlerin Ahikar'ı, Bizansın 
Planudes 'i gibi tarihî şahsiyetlerle aynileştirilmektedir. 

Kurân-ı Kerîm 'de ismi geçmesi dolayısıyla İslâmî inancın 
yaygın olduğu yörelerde her devirde halka mal olmuş bir kişi olarak 
birçok özlü sözlerin yaratıcısı olarak düşünülmüş, sahibi bilinmeyen 
vecizeler ona atfedilmiş; birçok fıkranın konusu olmuştur. Bunun 
yanında, İslâm dünyasında geçmişte filozofların büyük bir kısmının 
ayni zamanda tabib olmasından dolayı, Türk-İslâm dünyasında, za
manla doktor karşılığı olarak hâkim 'in yumuşatılmasıyla ortaya çıkan 
hekim kelimesi doktor karşılığı kullanılmaya başlamasıyla halk naza
rında Hakîm Lokman, Tabib Lokman'a, yani Lokman Hekim'e 
dönüşmüştür. Bu sebeple halk arasında sağlıkla ilgili bazı sözler, 
fikralar tıpkı Nasrettin Hoca 'da olduğu gibi ona mal edilmiştir. 

Lokman, İslâm dünyasının dinî ve edebî kaynaklarında yer al
dığı gibi Türk kültüründe önemli bir tutmaktadır. Dinî eserlerimizde 
bilge bir kişi olarak anılmasına mukabil, edebiyatımızda ve folkloru
muzda bu bilgeliği yanında herdin çâresini bulmuş büyük bir tabib 
olarak veya genel anlamda doktor karşılığı olarak kullandmışiır. 
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Biz bu çalışmamızda ulanabildiğimiz geniş bir literatür ışığın
da Lokman 'ın gerçek kimliğini ortaya koymaya çalışarak; onun söy
lediğine inanılan sözleri, etrafında oluşan fıkraları, bilgeliği ile 
tabibliğini ele alan, Türk Divân ve halk şiirinden seçtiğimiz örnekleri 
belirli tasnife tabi tutarak bir araya getirmiş bulunuyoruz. 

Lokman Hekim hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere faydalı 
olacağı umuduyla... 

Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dals 
Bornova / İZMİR 



SUNUŞ 

Gimümiiz Türk külturümm kaynaklan, Orta Asya'dan atala
rımızın getirdikleri kültür yanında, İslâmiyet'i kabulden dolayı Arap 
ve Fars kültürlerinin etkisinde kalmıştır. Anadolu 'ya gelen atalarımız 
ise bu etkilere ek olarak birçok medeniyetin sentezini ihtiva eden yerli 
Anadolu kültürü ile karşılıklı etkileşerek .Anadolu Türk Kültürünü 
oluşturmuştur. Dolayısıyla Ortadoğu coğrafyasında binlerce senedir 
yaşayan bazı kültür unsurları (inanç, pratik, hikâye, özlü söz) yeni 
kalıplar içinde gizlenerek yaşamaya devam etmiştir 

İslâm dünyasında popüler bir şahsiyet olan Lokman 'ın 
Türk dünyasında tanınmasına esas sebep, Kur'ân-ı Kerîm'de 
adına bir svre olmasındandır. Ayrıca Türk dünyasında halk 
arasında doktor karşılığı olarak hekim kelimesinin kullanılması 
sebebiyle, bilge/hakîm bir şahsiyet olan Lokman 'a, geçmiş 
kültürlerdeki sağlıkla ilgili bazı fıkralar, sözler mal edilmipir. 
Dolayısıyla ilmî eserlerde gerçek hüviyeti olan hakîm/filozof 

Meselâ. Lokman'a atfedilen, '•Uzun bir .seyahatten dönen (jıknıan, yolda kölesiyle 
karşılaştığında ailesinin dıırıımunu Öğrenmek istemiş. ''Anan. baban öldüler", de
mişler. "Haklarına riayette kusur etmek endişesinden kurtuldum'' demiş. "Kız kar
deşin de vefat etti"demişler. "İnsanlık hali. kendisinden bir fenalık çıkar da ailemizi 
mahcup edebilir endişesinden kurtuldum" demiş. "Erkek kardeşin de öl-
dü"demişler. "E\'\'âh. şimdi kolum-kanadım kırıldı" demiş. "Oğlun da vebaya kur
ban gitli"denıişler, ".Şimdi yüreğim yandı, ciğerim parçalandı", diyerek ağlamağa 
başlamış.'' söz. Berlin Kraliyet KUtüphanesi'nde muhafaza edilen. XIV. yüzyıla ait 
Oğıızname de [Hâzihi'r-Risâleti Min Kelimât-i Oğuznânıc ei-ıMcşhıır bî Atalar 
Sözi. Peıtsch Katalogu, e. IV, No. 34. Berlin 1889] Türk atasözü olarak şöyle ka
yıtlıdır: Anılanı, "atam öldi" demL^leı: "iş ha.pna düşmüş" diıni.ı: ".inanı ölıli" 
demişkr "öksüz kalmışsın" dimi.}; "Oğlum öldi" dimişler. "Yüıcf;ine ok lokun-
nnış" dimiş: "Kızım öldi ' demişler, "hardan kuniılmuş.ııın'' demiş: "Karındaşım 
öldi'' demişler, "yerinde dinde garih olmuşsun" demiş: "Avralım öldü" demişler, 
"döşeğin yenilenmiş" demiş: "Konşıım öldi" demişler, "laııışıkcın gitmiş" demiş: 
"Hısım kavmim öldi" demişler, "vay ne hala etmişsin " demiş [varak 5 bl 
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kimliğiyle yer almasına mukabil, dünyasından halkın gözünde 
efsanevî bir hekim şahsiyetiyle, divân ve halk edebiyatımızda 
hakîm/filozof ve tabib olarak çok kullan bir sembol olmuştur. 

Bugüne kadar tıp tarihçilerimizin çeşitli eserlerinde 
antik dünyada olduğu gibi tıp tanrılarından biri olduğu iddia 
edilmekte ise de bizim geniş literatür ışığı altında yaptığımız 
araştırmada bunun doğru olmadığı anlaşılmıştır. 

Biz bu çalışmamızda, Lokman hakkındaki olabildiğince geniş 
bibliyografyayı takdim etmenin yanında, ona atfedilen sözleri, fıkrala
rı ve Dîvân ve halk edebiyatımızın tespit edebildiğimiz mısra, beyit ve 
kıt'alan bir araya getirmiş bulunuyoruz. Böylece Lokman Hakîm 
hakkında genel bir fikir edinmek isteyenlere yardımcı olduğumuzu 
zannediyoruz. [7 Nisan 2000]. 

Prof. Dr. Ali Haydar Bayat 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
Bornova / İzmir 
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LOKMAN HEKIM 

insanlık tarihinin politeist dinî inançların yaşandığı dönem
lerde, hayatın her safhasına ayrı ayrı egemen olan tanrılar panteo
nunda, hastalık, sağlık, tedavi gibi tıbbî olayları yönlendiren tıp 
tanrıları da bulunmaktaydı. Bunlar arasında Mezopotamya'Gula, 
Mısır'da. İmhotep, Yunanistan'da Asklepios, Hindistan'da. 
Danvantari en tanınmışları idi. Bölgelerinde uzun zaman egemen 
olan bu inanışların bir kısmı, daha sonra ortaya çıkan dinler içinde, 
bu arada Allah inancının hâkim olduğu Musevîlik, Hıristiyanlık ve 
İslâmiyet'te şekil değiştirerek devam etmişlerdir. Meselâ Yunan 
medeniyetinin sağlıkla ilişkili Asklepios kültünde, Asklepios'un 
başlıca özelliklerinden biri olan kurtarıcı (soter) adı, Hıristiyanlığın 
yaygınlaştığı devirlerde Hz. İsa'ya mal edilmiştir. Bunun gibi İslâm 
dünyasında, Allah'ın nebî veya hikmet sahibi yaptığı bir kişi oldu
ğuna inanılan, ancak bazı yazarlarca antikitedeki tıp tanrılarından 
birinin İslâmî kimliğe bürünmüş şekli ve hekimliğin pîri olarak ka
bul edilen Lokman Hekim vardır. 

Lokman Hekim'in hayatı, kişiliği ve fikirleri konusunda çe
şitli rivayetler ortaya atılmıştır. Ayrıca Türk dünyasında halk arasın
daki Lokman Hekim ile klâsik kitaplardaki Lokman Hakîm ara
sında bazı farklılıklar vardır. 

İslâm'dan önce, başından çeşitli maceralar geçmiş bir şahsi
yet, Kıır'ân'da (Süre XXXI/12-19) sözleri vecize haline gelmiş bir 
hakîm ve daha sonraki devirlerde Ezop (Aesopos) gibi birkaç cüm
lelik küçük hikâyelerin kahramanı olarak tanınmıştır. Lokman, 
İslâmiyet'ten sonra halkın hayal gücüyle işlenip zenginleşerek, ö-
zellikle hikmetli şiirler ve sözler söyleyen bir şahsiyet haline gelmiş, 
bazı hikmetli söz kitaplarının yazarı olarak düşünülmüştür. 



Ali Haydar Bayat 

Bütün klâsik İslâm kaynaklarında birbirinden küçük farklarla 
verilen bilgilere göre, kısa boylu, yassı burunlu, siyah tenli, kalın 
dudaklı, taraklı ayaklı, akıllı, anlayışlı, zeki, biri olduğu, adının 
Lokman b. Bâ'ûrâ, Lokınân b. Ad', Lokman b. Anka b. Mezîd b. 
Sarûn olduğu. Eyle ve Medyen'ât yaşadığı, Hz İbrahim'in dördün
cü kuşak neslinden Hz. Eyyüb'ün kız kardeşinin veya teyzesinin 
oğlu; Arab, Nubiyalı, Sudanlı veya Habeş, hürriyetine kavuşmuş bir 
köle; Nuh Tufanı'ndan kurtulup, daha sonra Yemen Meliki olan 
biri; Hz. Süleyman'ın meclis arkadaşı olduğu zikredilir. Mehmed 
Vehbî Efendi 'ye göre silsilesi: 

Arz Nâhûr {Hz. Eyüb ün hemşirezadesi) -> Bâ'ûrâ Lokman 

Mesleğinin kadıhh (Hz. Dâvud'dan tahsil edip İsrail'de ka
dılık yapmış) marangozluk, terzilik, tüccarlık, yorgancılık, koyun 
çobanlığı olduğu, yedi kartal ömrü kadar (~ 560 yıl) uzun bir ömür 
sürdüğü, bazı rivayetlere göre ise bin, üç bin beş yüz yıl yaşadığı 
söylenir. \ 

Arap kültüründe, Lokman, Ad kavminin yok edilmesi efsane
sinde ilk defa ortaya çıkar: Lokman, Mekke'ye, yurtlarını kasıp kavu
ran kuraklığa karşı yardım istemek için elçi olarak gönderilmiştir. 
Hûd peygamber zamanında halk onu kovar. Bunun hıncını almak için 
kara bir bulut gelerek yurtlarını harab eder. Lokman dinine bağlılığı 
sebebiyle kartalın ömrü kadar bir ömürle mükâfatlandırılır. Yine 
araplarda bir ok oyunu olan Maysir'de nezaket ve becerikliliğinden 
söz edilir. 

Reçetelerini hâvî kitabını, kanat darbesiyle Cebrail'in Misis 
nehrine atmasından sonra seyahate çıktığı, Mısır'da Assuan'da İdris 
peygamberin mağarasında bir süre itikafa çekildiği, sersâmdan (me
nenjit) öldüğü ve Arap kaynaklarına göre Bağdad, Remle'de (Filistin), 
Türk halk inanışlarına göre ise Tarsus Ulu Cami avlusunda, Üsküp 
dışında Baba Meddah yakınında gömüldüğüne inanıldığından bura
larda makamı vardır. Amasya'da Amasya Dârüşşifası tabiblerinden 
Reşîdüddîn Lokman b. Hasan el-Harezmî'nin (ölm. 1327) mezarı, 
isim benzerliğinden dolayı, halk arasında yanlışlıkla Lokman He
kim'e mal edilmiştir. 

Çeşitli yayınlarda, Promete, Alkmaeon, Lukianos, Ezop 
(Aesopos) veya Hipokrat'ın İslâmîleşmiş kişiliği olduğu, öğrencile-
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148. Halka güler yüz göster, doğru sözlü ol [262,263,265] 

149. Halka küstahlık isnat etme. [265] 

150. Halkm üzerinde birleştiği konulara sen de uyum göster. 
[265] 

151. Hamam yaptıktan sonra uyuyun, velev ki bir dakika olsa 
bile. [37] 

152. Harap olmayan tek şey adalet binâsıdır. [262] 

153. Haset insanı yakar. [239,263] 

154. Haset öyle bir ateştir ki, tutuşturduğu kimseyi yakar. [262] 

155. Hasetçilerin üç alâmeti vardır: Dostunu arkasından çekiş
tirir, yüzüne karşı yaltaklanır, belâya uğrarsa sevinir. [93.274] 

156. Hasta olmadan önce hekim çağır, hekime hasta olmadan 
önce hürmet et. [121,274] 

157. Hasut kişinün üç nişanı var: kişinün katında gidecek varur 
gaybetin söyler, girü katına gelicek yaldaklanur, kaçan kişiye musibet 
irse sevinür. [190] 

158. Hata işlediğinde hemen sadaka ver. [93] 

159. Hayırlı işler uğrunda gayretten geri durma. [265] 

160. Hayırlı kimselere köle ol, kötülerle dost olma. [237, 274] 

161. Hayreti mucip olmayan gereksiz yerlerde gezme. Üstüne 
lâzım olmayan şeyi sorma. Başkasının servetini koruyacağım diye 
kendi servetini mahvetme. Senin malın, infâk edip, kendin için takdim 
ettiğindir. Başkasının malı, veresiye terk ettiğindir. [93] 

162. Helada çok oturma, ciğerine hastalık gelir; abdestini çok 
tutma hastalık verir. [93,121,274] 

163. Helâl kazançla yoksulluktan korun. [93] 

164. Helâl kazançla zengin ol, fakirlikten kurtul. Çünkü fakir
likte üç huy ortaya çıkar: Dini zayıflar, aklında zayıflık olur, güzel 
huyu ve insaniyeti gider. [274] 

165. Her işte acele edip uyuma, sabret. Böylece muradına erer
sin. [267] 
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166. Her işte orta yolu tut. [265] 

167. Her kavmin köpeği vardır, sen kavminin köpeği olma. 
[274] 

168. Her kim ile tuz ekmek yesen bile, iyiliğini bil, duadan u-
nutma. [267] 

169. Her kim tartışmayı severse o azarlanır, kendisine sövülür. 
[274] 

170. Her kim yalan söyledi ise, onun yüzünün suyu gitti. [270, 
271] 

171. Herkese saygılı davran. [2ö5] 

172. Herkesin hakkına riayet et. [265] 

173. Herkesin içinde dişlerini temizleme. [26.51 

174. Herkesin içinde yemek yeme. [26.5] 

175. Herkesin kadrini bil. [265] 

176. Herkesle hoş geçin. [265] 

177. Herkesle, kendi kapasitesine göre davran. [265] 

178. Hiçbir şeye kayıtsız kalma. [265] 
179. Hiçbir zaman susmaktan pişman olmadım. Pişmanhğım 

hep sözümden olmuştur. Susmak hikmetin kaynağıdır. En güzel söz 
de hayırlı sözdür. [93] 

180. Hikmet sahibi, âhiret nimetini, azığını dünyaya tercih e-
dendir. [239.263] 

181. Hikmet ve ilmi ağırlagıl kim, agırlanasın ve anı aziz 
dutgıl kim, aziz olasın; kamu hulklarun ulusu ilim ve hikmettür. [190] 

182. Hikmet, züğürtleri padişahlarm meclisine oturtur. [93] 

183. Hikmeti elden bırakma, iyiliğini göreceksin; ona hürmet 
et, hürmet göreceksin. Hikmetin en üstün ahlâkı, Allah'ın dinidir. [93] 

184. Horozdan aciz olma. Sen yatağında uyurken, o seher vakti 
öter. [93]. 

185. Hükümet adamları ile dost olma, sonradan görmüşlerle a-
lışveriş etme, karına sırrını söyleme. [20] 



Türk Kültüründe Lokman Hekim 19 

186. İdrarını tutma. [37] 

187. İhtiyarın elinde iken halkla iyi geçin. Eğer düşersen halk 
sana bakar. [267] 

188. İki şey insana iki şey kazandırır: Sabır murada erdirir, ka
naat zenginliğe ulaştırır. [20,263.26.';] 

189. İki zümre dünyadan hasretle gider: Malı çok olup yeme
yen ve ilmiyle amel etmeyen. Siz ikisinden de olmayın. [267,274] 

190. İlim adamıyla düş kalk. [274] 

191. İlim meclisinde bulunmaya, âlimlerin hikmetli sözlerini 
dinlemeye çalış. Zira Allah, yağmurla kuru toprakları yeşerttiği gibi,-
hikmet nurlarıyla da katı kalpleri yumuşatır, canlandırır. Kim yalan 
söylerse, onun yüzünün suyu yok olur. Ahlâkı bozuk olanın gam ve 
kederi çok olur. Büyük bir kayayı yerinden oynatıp kaldırmak, anla
yışsıza hakkı anlatmaktan daha kolaydır. [93 ,269,274] 

192. İlmi alimlere iftihar vesilesi olmak için öğrenme. İlmi be
yinsiz ve budalalarla tartışma, çekişme için öğrenme. Meclislerde 
ağıtlar şiirler söylemek için de olmasın. Dünyadan el etek çekmeye 
özenerek ve cahilliğe rağbet ederek ilmi bırakma. [274] 

193. İlmin her türlüsünü öğrenmeye çalış, kişi bilmediğine 
düşman olur, düşman olmanı istemem. [274] 

194. İmkân bulduğunda, ata binmeyi ve ok atmayı öğren. [26.')] 

195. İnsanın hakiki malı, âhiret zahiresidir. [20,263] 

196. İnsanlar her gün bir parça eksilip dururken, kendilerine 
verilecek azaptan nasıl korkmazlar. [93] 

197. İnsanlara iyilikle emr ve nasihat edip kendini unutma. 
Yoksa mum gibi olursun. Mum insanları aydınlatır, fakat kendini 
yakar. [237] 

198. İnsanları başkaları yanında mahcup etme. [265] 

199. İnsanların kötüsünden Allah'a sığın, iyilerinde de sakın! 
[274] 

200. İnsanların takdirini beklemeyen ve onların yermesine ma
ruz kalmayan, gönlü onlara muhtaç olmayan ve insanlar ondan rahat 
eden kimse gibi ol. [93] 
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201. İri kayaları ve ağır demirleri taşıdım, ama kötü komşudan 
daha ağır ve çekilmez olanını görmedim. Safra gibi nice acı şeyleri 
tattım ama fakirlikten daha acısını tatmadım. [269] 

202. İş bu dünya bir derin denüzdür kim çok âdemiler anun i-
çinde gark olmuştur. İmdi dünya içre senün gemin Tann'dan korkmak 
ve haramdan yığlınmak olsun; ve ol geminün içindeki metağun Tan-
rı'ya inanmak olsun anun yilkeni Tann'ya tevekkül kılmak olsun. Ola 
kim gark olmaktan kurtulasın. [190] 

203. İşlerinde de alimlere danış. [93] 

204. İşlerün kiçisin hor görmegil kim ol kiçi yarın Tanrı katın
da ulu olısar. [190]. 

205. İşsiz, güçsüz serserilerin yanında oturma. [265] 

206. İştahın gelmeyince yemek yeme. [37] 

207. İyi kimselerle görüşmelidir [262,263]. 

208. İyilere köle ol; kötülere dost olma. [93] 

209. İyilerin aleyhinde konuşma. [265] 

210. İyiliği ancak ona uyacaklara yap. Nasıl kurt ile koç ara
sında dostluk olmazsa, iyilik yapanla günahkâr arasında da dostluk 
olmaz. Çekişmeyi seven, sövülmeye katlanır. Kötü yerlere giren suç
lanır. Kötü arkadaş edinen başını belâdan kurtaramaz. Diline hâkim 
olamayan pişman olur. [93] 

211. İyiliği kıymetini bilene yap. [274] 

212. İyiliği lâyığına yap, lâyık olmayana yapıp onu ziyan etme. 
Yoksa dünyada onu kaybetmiş, ahrette de sevabından mahrum kalmış 
olursun. Tutumlu ol, saçıp savurma. Malı sımsıkı tutma, savurup da 
dağıtma. [93] 

213. İyilik bilmeze iyilik etme. Öğüt verme zayi olur. [267] 

214. İyilik eden, herkesin dostluğunu kazanır. [262,263,265] 

215. Kaçan menzile irsen binidünden ingil (evvel ana alef 
virgil, andan sonra sen doğam yigil; dahi dünün evvelinde yola 
girmegil, dünün yarısından girü yola gir kim, ol yavlak mubârektür; ve 
sefere kılicun ve edüğün ve dülbendün ve kilimün ve meşkün ve 
mataramla vargıl; iğne ve iplik ve mihraz bile getürgil; ve sayrulık 
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içUn ot bile götürgil k\m sen ve yoldaşlarun anunıla assılana; ve 
yoidaşiaruna muvafık olgıl ve birlik getürgil ille yazuk işte birlik 
getürmegil. [190] 

216. Kaçan sefere varsan binüdün üzere uyumagıl, meğer kim 
gezi içinde olasın uzanmağa yara. [190] 

217. Kadınlar gibi süslenme. [263] 

218. Kadınlara güvenme [265]. 

219. Kadınların hilelerinden sakın [26.^] 

220. Kadrini bilmeyenlerin yanına gitme. [262. 263,265] 

221. Kalbin katı olduğu halde sana hürmet etmesi için kendini 
Allah'tan korkar gibi göstermeye çalışma. [93] 

222. Kamu âdemilere hulkun görklü eyle kim, her kimün hulkı 
görklü olursa eyüler anı sever ve yavuzlar andan ırak olur. [190] 

223. Kâr ve zarar endişesiyle kimseye yüz suyu dökme. [265] 

224. Kararında ikram edici ol. Saçıcı olma. [237] 

225. Karından başkasıyla evlenme, çocuklarına üzüntü bırakır
sın çocukların ilelebet mahzun kalır. [93,274] 

226. Kavga ve gürültüden uzak dur. [265] 

227. Kendi ekmeğini başkalarının sofrasında yeme. [265] 

228. Kendi malını kaybedip başkalarını ıslaha çalışma. [262, 
263] 

229. Kendi ölçüne (haddine göre) göre söz söyle. [265] 

230. Kendin için istemediğini, başkaları için de isteme. [265] 

231. Kendinden büyüklerle dalaşma. [262,263] 

232. Kendinden küçüğünü hor görme. [262,263] 

233. Kendine uygun meclisleri seç. Allah'ın adının anıldığı bir 
ilim meclisi görürsen, onlarla beraber otur: âlim isen ilmin sana fayda
sı dokunur. Cahil isen onlar sana bilmediğini öğretir. Allah onlara 
rahmetini bahşedecekse, bundan onlarla birlikte sana da pay düşer. 
[269] 

234. Kendini beğenme. [265] 
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235. Kendini i<üçüi<. düşürmemek kaydıyla, herkese karşı nâzik 
davran. [265] 

236. Kendini unutup başkalarına iyilik emretme; o zaman sen 
başkalarını aydınlatmak için kendini yakan bir kandile benzersin. (93. 
274] 

237. Kendini üzüntüye kaptırma, kalbini bunlarla meşgul etme. 
Tama'dan sakın. Kazaya razı ol. Allah'ın verdikleriyle yetin. Böylece 
yaşayışın berrak, gönlün sevinçli ve hayatın tatlı olsun. Dünyanın 
zenginliği hep senin elinde toplansın istiyorsan, elindekine tama et
mekten sakın. Çünkü peygamberler ve sıddıklar bulduklarını, elinde-
kilerden tama'ı kesmekle buldular. [93.237] 

238. Kendinle Allah arasında başka nimet veren birini kabul 
etme. Allah'tan başkasının sana verdiğini borç say. [274] 

239. Kılıç ne kadar parlak olsa da, yine kesicidir. [262.263] 

240. Kibir ile öflce, insana belâ getirir. [262. 263.26.5] 

241. Kimse için kötü düşünme. Kötü düşünce seni kimse ile 
dost ettirmez. [262, 263, 26.5] 

242. Kimsenin düşmanlığını çekme. (26.s] 

243. Konuşmalarında, sözlerine alay ve güldürücü sözler kat
ma. [26.5]. 

244. Konuşurken ellerini oynatma. [265] 

245. Koyun sürüsünün ortasından geçmeyin. [267] 

246. Kötü ahlâktan sakın. Bu huylarla sen iyi bir arkadaş edi
nemezsin. Bunlar yüzünden insanlar senden kaçar. İşlerini severek tut, 
acılara katlan, insanlara karşı iyi huylu ol. Zira ahlâkı iyi olan, güler 
yüzlü ve geniş olan kimse, iyilerce sayılır, sevilir; kötüler de ondan 
uzaklaşır. [93] 

247. Kötü huydan, gönül darlığından sakın. Sabırsız olma, 
çünkü arkadaş bulamazsın. İşini sevefek yap, acılara katlan. Bütün 
insanlara karşı iyi huylu ol. Çünkü insanlara karşı iyi huylu olan ve 
onlara güler yüz göstereni iyi insanlar sever, kötüler sevmez. [237] 
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248. Kötü kadından sakın. Çünkü o, vaktinden önce seni ko
caltır. Kadınların şerrinden kork . Çünkü onlar iyiliğe çağırmaz. İyi 
olanlarından bile kendini korumaya çalış. [9,3] 

249. Kötülere söylenen acı söz kılıçtan keskindir. [263] 

250. Kötülerle dost olma, onlara yanaşma, huyları sana geçer. 
[265, 267] 

251. Kötülük ancak kötülükle söndürülür diyen kim.se yalan 
söylemiştir. Yanmakta olan bir ateşin yanında bir ateş yakarak, o ateşi 
söndürsün de görelim. Bu iki ateşten biri diğerini söndürebilir; nitekim 
ateş su ile söndürülür. 

252. Kötülükten uzak dur ki, o da senden uzak dursun. Zira 
kötülük, ancak kötülük için yaratılmıştır. [93.269. 274i 

253. Küçük işleri küçümseme. Zira küçük şeyler yarın büyür 
[93 .237 ,274] . 

254. Küçükken kendini terbiye edersen. Büyüyünce faydasını 
görürsün. [237] 

255. Küçüklüğünde edep öğrenirsen, büyüdüğünde faydalanır
sın [93]. 

256. Mal o değildir ki, el için toplayasın, başkalarına miras bı-
rakasın ve hesabını sen veresin. [20. 262.263,265] 

257. IVlalını dosta düşmana teşhir etme. [265] 

258. Merhamet eden merhamet bulur, sükût eden selâmete e-
rer. Hayır söyleyen kazanır, kötü konuşan günaha girer. Diline hâkim 
olmayan pişman olur. [93] 

259. Mide dolunca tefekkür uyur, hikmet ölür ve uzuvlar ibâ
detten uzaklaşır, tembelleşir. Zikir ve münacattın lezzeti kendileriyle 
olan kalp safiyeti ve gönül rikkati zail olur, gider. [32. 93. 197. 274) 

260. Miden tok iken yemek yeme. Zira tok iken yiyeceğin şeyi 
köpeğe atman, senin için onu yemeden daha iyidir. [121] 

261. Misafir gittiğin evde, gözünü ve dilini sıkı tut. [265] 

262. Misafir yanında kimseyi azarlama. [265] 

263. Misafire gereken hizmeti yap. [265] 

http://kim.se
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264. Misafire iş buyurma. [265] 

265. Olmayacak şeyi olur sanma. [265] 

266. Oruç tut, çünkü oruç şehveti kırar. Namaza engel olacak 
orucu tutma. Zira namaz, Allah katınnda oruçtan daha üstün ibâdettir. 
[237. 274] 

267. Öfkelendiğinde, sözünü tartarak söyle. [265] 

268. Öğrendiklerini tama olarak yerine getirmedikçe, bilmedi
ğin hususları öğrenmeye kalkışma. [269] 

269. Ölenin arkasında kötü konuşma. [265] 

270. Ölümden şüphe ediyorsan uyuma. Uyuduğun ve uyumak 
zorunda kaldığın gibi ölüme de mahkûmsun. Dirilmekten şüphe edi
yorsan, uykudan uyanma. Uykudan uyandığın gibi, öldükten sonra da 
dirileceksin. [93] 

271. Ömrün boyunca, Allah'a samimiyetle yönelmiş mütevek
kil kişi ol. [265] 

272. Öncesi tatlı, sonrası acı şey telâş ve aceledir. [262] 

273. Parmaklarını ağzına, burnuna sokma. [265] 

274. Saadetin işareti dörttür: Biri gerçektir; biri edeptir; biri 
hilm ve yumuşaklıktır; birisi de emâneti sahibine vermektir. [269.270] 

275. Sabır acılığı, başkalarına şirin gelir. [239] 

276. Sabrın öncesi acı, sonu tatlıdır. [263] 

277. Sağa-sola bakma, daima önüne bak. [265] 

278. Sağlık gibi mal, gönül hoşluğu gibi nimet yoktur. [931 

279. Sakın cahil ile samimi olma, o yaptıklarını senin de tasvip 
ettiğini düşünmesin. [269, 274] 

280. Sakın elbisesi eskidir diye kimseye hakaret etme! Çünkü 
onun da. senin de Rabb'i birdir. [93] 

281. Sakın tövbeyi sonra yaparım deme. Zira ölüm ansızın ge
liverir. [269] 
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282. Sakıngıl yavuz ve huiktan ve kibirden ve sabır azlığından 
kim bu işler bulunduğı kişiye hiç yar ve yoldaş bulunmaz ve hemişe 
halk ondan ırak olur. [190] 

283. Sana ihtiyacını söyleyeni karşılıksız bırakma. [265] 

284. Sana verilmeyen işe talip olma, verileni de reddetme. Zira 
bu, görüşü daraltır, akla kusur teşkil eder. [93] 

285. Selâm vermeği âdet edin. [262,263] 

286. Selâm vermeyi âdet edin. [20] 

287. Sen dünyaya geldiğinden beri dünyaya sırt çevirdin, 
âhirete yöneldin. Kendisine gitmekte olduğun yer, kendisinden ayrıla
cağın yerde« daha yakındır. [93] 

288. Sende olmayan bir fazilet ile halk seni methederse sakın 
mağrur olma. [263] 

289. Senden yüz döndürmüş işi istemegil ve sana yüz dutmış i-
şi elden komagıl kim, böyle kılmak bilüyi az kıkır ve aklı sağır kılur. 
[190] 

290. Seni ilk sakındırdığım şey nefsindir. Çünkü her nefsin bir 
hevâsı, bir nefsânî isteğini verirsen azar ve daha başka şeyler ister. 
Çakmaktaşında ateşin gizlenmesi gibi nefsânî arzular da kalpte gizli
dir. Çakılırsa parlar, kendi haline bırakılırsa gizlenir. [87]. 

291. Seni tanımak istemeyeni sen tanı. [265] 

292. Sıhhat gibi zenginlik, gönül hoşluğu gibi nimet yoktur. 
[121,274] 

293. Sıkı dost olmak istediğin insanla önce kavga et, kötü söz 
söyle. O sana yumuşaklıkla cevap verir, seni kırmamağa çalışırsa, o 
adamın dostluğu dünyada az bulunur, onunla hemen dost olabilirsin. 
Ama sözlerine hemen kötülükle karşılık verirse ondan kaç. O adam, 
er-geç senin için yılan ve akreptir. [93] 

294. Sırrını sakla. [26.5] 

295. Sonunu gören, pişmanlıktan emin olur. [93] 

296. Soysuzlardan vefa bekleme. [265] 

297. Söylenen sözün tekrarın isteme. [265] 
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298. Sözü dürüst söyle, sert söyleme. [262,263] 

299. Sözünü delil ve ispatmı hazırladıktan sonra söyle. [265] 

300. Su nasıl mahsûl için lazımsa, dayak ta öylece çocuklar i-
çin lâzımdır. [93] 

301. Susmak hikmet, fazilettir, fakat bunu yapınlar ise pek az
dır. [121] 

302. Sükût etmiş olmandan asla pişmanlık duyma! Zira söz 
gümüş ise sükût altındır. [93, 269,274] 

303. Sükût hikmettir, fakat susmasını bilen azdır, [87,93] 

304. Sümüğünü ceketinin kolu ile silme, [265] 

305. Şalgam için, "Senede bir defa yemeli, o da olmazsa tarhı-
sının yanından geçmeli" demiş, [242] 

306. Şeker gibi tatlı olma yutarlar, biber gibi acı olma tükü
rürler, [121,274] 

307. Şunun için öğrenme kim anunla âlimlere gökceklenesin 
ya dahi anunla ilimsüzleri horlayasın, ya dahi meclisler içinde kendini 
öğüp riya kılasın. [190] 

308. Tadına bakanı en çok cezbeden şerbet şehvettir. [239,263] 

309. Tanrı kazasına razı olgıl ve Tanrı kısmet kılduğına kaniğ 
olgıl, dirligün tatlı ola; eğer dilerisen kim dünya baylığı diresin, âde
miler elindekinden tamağun kes kim. peygamberler ve sıddıklar âde
miler elindekinden tamağ kesmeğile irdiler. [190] 

310. Taş kaldırdım, demir kaldırdım, ağır karakterli insandan 
ağırını görmedim. [125] 

311. Tedbirli olmak ile yetecek kadar mal, çok mal ile israftan 
iyidir. Zira mal tedbir ile çoğalır. Mal tedbirin eksikliği ile yok olur. 

[262, 263] 

312. Telâş ve aceleciliğin öncesi tatlı, sonu acıdır, [239] 

313. Tövbeyi geciktirme, çünkü ölüm ansızın gelir. [93, 121] 

314. Ulemâ ile çatışma, tartışma ki sana kızarlar. [87.93] 

315. Ulemâya karşı öğünmek, serserilerle münakaşa etmek, 
topluluklarda gösteriş için ilim öğrenme; ilme boş verip cahilliği değil 
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İlim meclisini tercih et [237]. Allah'ı anan bir grup gördün mü hemen 
yanlarına otur. Çünkü eğer sin biliyorsan , ilmin sana faydalı olur. 
bilmiyorsan da sana öğretirler. Hem belki Allah onlara bir rahmet 
gönderir de onlarla beraber sana da rahmet dokundurur. Allah'ı anma
yan bir grup görürsen onlarla beraber oturma. Zira eğer sen biliyorsan 
bile ilmin sana fayda vermez, bilmiyorsan da senin aczini artırırlar. 
Belki de Allah, onlara bir azap gönderir ki onlarla beraber sana da 
azabı dokundurur. [93] 

316. Uzun süre yalnız kalmak fikri geliştirir, gelişmiş fikir ise 
cennet yolunda kılavuzdur. [87]. 

317. Uzun yaşamanın beş şartı: Az taam, az kelâm, az selâm, 
az intikam ve çok sabır. [136, 237] 

318. Üç şey ancak üç şeyle belli olur: Hilm sahibinin hilmi 
kızdığında; yiğitlik savaşta; kardeşlik ise ona ihtiyaç anında bilinir. 
[87,91,93] 

319. Üstadını baba yerine tut, [26.s] 

320. Vaktinin çoğunu sükût ile geçir, tefekkürden uzak olma 
ki, dilin belâsından emin olasın, [262,263] 

321. Vücudunu diri görmek isteyen, çıbanlarını olgunlaşmadan 
deşmesin, [37,66] 

322. Yakın-uzak, kim olursa olsun herkese tatlı davran, İyiden 
de, kötüden de cehaletini gizle. Dostlarını koru, yakınlarını ziyaret et. 
Gammazlığa önem vermeyeceğine, arayı bozacak azgınların sözünü 
dinleır.eyeceğine dair onlara teminat ver. Öyle arkadaşlar seç ki, aydı-
ğınızda ne sen onları, ne onlar seni dillerine dolasınlar. Bunları yerine 
getirirsen toplumunun başı olursun. [«7 .93.274] 

323. Yalan sölemegil. sakıngıl kim, ol dinüni fesada viıe ve â-
demiler katında mürüvvetüni giderür, pes keleci iderisen dinlenmez ve 
söylerisen inanmazlar ve ol dirlikte hayır yoktur kim, böyle ola, [190, 
23-'J 

324. Yalandan sakın. Çünkü o, dinini bozar, insanlar yanında 
şerefini düşürür. O zaman, utanma duygun, güzelliğin ve makamın 
elden gider, alçalırsın. Söylediklerini dinleyen ve inanan olmaz. Böyle 
bir hayatta da hayır yoktur. [93,237] 
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325. Yalandan sakın. Zira o serçe eti gibi tatlıdır. Ondan az 
kimseler kurtulabilir. [93] 

326. Yalnızlık düşünce için daha uygundur. Düşünme, insanı 
cennet yoluna sokar. [93] 

327. Yapacağın işleri bilerek ve düşünerek yap. [265] 

328. Yatağında uyurken seher vaktinde öten horozdan sakın 
daha âciz olma (sabahları ondan önce uyanmaya çalış). [269] 

329. Yemeğini itikat sahibi olanlardan başkası yemesin. [93, 
269] 

330. Yemekten sonra muhakkak yürüyün, bir arşın bile olsa, 
[37] 

331. Yoksul düşen kimse üç musibetle karşılaşır: Din zayıflığı, 
çünkü fakirlik insanı kötülüğe sürükler; Akıl zayıflığı, zira ihtiyaç 
düşüncesi insanı şaşırtır; Mürüvvet ve insanlığı kaybolur. Bunlardan 
daha büyüğü de maskarası olur, [93] 

332. Yola çıktığında binek hayvanına güvenme. Çünkü o, bir 
terslikle karşılaşabilir. Bu da hikmet sahibinin işi değildir. Meğer ki, 
bir süre kalabileceğin bir yerde olabilesin. Konağa yaklaşınca atından 
in ve yürü, sonra kendi işlerinden önce atını bağla. Sakın gecenin ilk 
saatlerinde yola çıkma. Gecenin sonlarında konakla. Gecenin yarısın
dan sonuna kadar yürü. Kılıcın, ayakkabın, sarığın, elbisen, su kabın, 
iğne ve ipliğin, ayakkabı dikiş malzemen yanında olsun. Kendisine ve 
yanındakilere yetecek kadar ilâç al. Arkadaşlarına, Allah'a âsi olmak 
dışında her hususta uy. Vefalı ol. [93,238, 265] 

333. Yolculuğunda bindiğin hayvandan emin ol. Durak yerinde 
yükünü üzerinden çabuk al, kendi karnını doyurmadan önce onun 
yemini ver. [274] 

334. Yolda büyüklerin önünden yürüme. [265] 

335. Yürümekte orta yolu seç. Ezilip büzülüp de gitme. Ne ki
birli ve ne acele yürü. Sükûnet ve vekarla yürü. [26] 

336. Yüzü m siyahsa da kalbim aktır; dudağım kalınsa da ondan 
çıkan sözler incedir. [93] 

337.. Zamanın muhalefetinden gönlü daralmayan en büyük â-
limdir. [239] 



LOKMAN HEKİM'E 
ATFEDİLEN FIKRALAR 

1. Lokmân'a, "Âlim kimdir?" demişler: "Zamanın muhalefe
tinden gönlü daralmayandır" demiş. [239.263,267] 

2. Lokmân'a, "Hikmet sahibi kimdir?", demişler, "ahret ni
metini, dünyaya tercih edendir" demiş. [239]. 

3. Lokmân'a, "Zengin kimdir?" demişler. "Aklı başında o -
lan" demiş. [239] 

4. Lokmân'a, "Tadına bakanı en çok cezbeden şerbet hangi
sidir?" demişler: "Şehvet" cevabını vermiş. [239.263,267] 

5. Lokmân'a, "Hangi ateş, onu tutuşturanı yakar?" diye sor
muşlar. "Haset" demiş. [239,263. 267] 

6. Lokmân'a, "Hangi bina hiçbir zaman harap olmaz?" de
mişler. "Âdalef cevabını vermiş, [239, 263, 267] 

7. Lokmân'a, "Öncesi acı, sonu tatlı olan şey nedir?" diye 
sorduklarında "Sabır" demiş, [239, 263,263, 267] 

8. Lokmân'a, "Öncesi tatlı sonu acı olan şey nedir?" diye 
sorduklarında, "Telâş ve acelecilik" cevabını vermiş, [239] 

9. Lokmân'a, "Hangi hastalığın tedavisinde tabipler aciz ka
lır?" diye soruldukta, "Aptallık ve budalalık" demiş, [239, 267] 

10. Lokmân'a,"Edebi kimden öğrendin" dediler. "Edep
sizlerden!" diye cevap verdi, "Çünkü bana bunların neleri hoş 
görünmediyse onları yapmaktan kaçındım", [93, 209, 263] 

11. Lokmân'a, "Yüzün kadar çirkin!" demişler. "Nakşı mı a-
yıplıyorsunuz. yoksa nakkaşı mı?", demiş, [93] 
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l2.Lol{nıân oğluna, "Daima tatlı ye" demiş. Oğlu da, "Baba
cığım her zaman ben tatlıyı nerede bulayım?" deyince, "Az ye de tatlı 
olsun" demiş [9.31. 

13. Lokmân'a, nasıl hakîm olduğu sorulduğunda, "Doğru ko
nuşmak, emâneti yerine vermek ve kendimi ilgilendirmeyen şeyleri 
terk ederek" demiş. [87,9.31. 

14. Lokmân'a, "Hikmeti kimden öğrendin?" diye sordular. 
"Körlerden, çünkü emin olmadan adım atmazlar". [93.209] 

15. Lokmân'a, dediler: "Hastalanmışam". Dedi, "get bağa 
yarpağının yanına". [122] 

16. Lokman, yağla sorun kıymeti ayni olan şehirden kaçmış. 
[97] 

17. Lokman, her gün bir avuç fındık yiyende dert aramış da 
bulamamış [201]. 

18. Lokmân'a, "Hastaya ne yedirelim?" denmesi üzerine, "Acı 
söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin" demiş. [20.5] 

19. Lokmân'a, "Fakirin biri ne yiyeyim de olmayayım?", so
rusuna "Gam yeme de ne yersen ye" demiştir, [238.242.244] 

20. Lokmân'a, sormuşlar, "En büyük nimet nedir?". "İyi huylu 
olmak". "En hayırlı mal nedir?, "Sağlık" cevabını vermiş. [31,274] 

21. Lokmân'a, "İnsanın en acı ve en tatlı organı hangisidir?" 
demişler. "Yürek ve dil" demiş, "Bunlar sahibinin iyi olmasıyla tatlı, 
sahibinin fena olmasıyla acı olur," [311 

22. Lokman oğluna "Ben ihtiyarladım, sana üç şey vasiyet e-
deceğim, hükümet adamları ile dost olma, sonradan görmüşlerle alış 
veriş etme, karına sırlarını söyleme, [238] 

23,Bir gün Lokmân'a Davut Peygamber, "Nasılsın?", de
miş? O da, "Ben başka bir kuvvetin tasarrufu altındayım" cevabını 
vermiş. [263] 

24.Lokmân'a, zenci, kalın dudaklı kaba saba biri olduğu 
halde nasıl hikmetli sözler söylediğini sorduklarında, "Yüzüm 
siyah olsa da kalbim aktır. Dudağım kalın olsa da ondan çıkan 
sözler incedir" demiş. [93] 
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25. 'Lokmân'a, "İnsanların alçak ve en rezili kimdir diye sor
duklarında, "Halk arasında kepazelik edip de kendisine utanma ve 
sıkılma gelmeyendir" demiş. [93,263,26.'i] 

26. Dostlarının, "Niye yalnız oturuyorsun? Topluma karışıp 
kaynaşsan daha iyi olmaz mı?" diye sorduklarında Lokman, "Yalnız
lık," tefekkür için daha uygundur. Tefekkür, insanı cennet yoluna sokar 
demiş. [93] 

27. Lokman Hakîm'e sordılar kim, "Halkun kangısı 
hayrludur?". Eytdi: "Ganî". Eytdiler: "Mal ile mi gani?". Eytdi: "Yok, 
belki gani oldur ki anûn katında hayr isteseler bulma ve illâ nefsi 
müstağni kıla", ve eytdiler: "Halkun eşerri kimür?", "Ol kimsedür ki 
halk anı yaramaz iş üzerinde görse kayurmaya ve gussa yimeye. [227] 

28. Süleyman Peygamber Lokmân'dan hikmet dersleri alır
ken merak edip sormuş: "Uzun yaşmanın sırları nedir?". Lokman 
"Beş şartı vardır, az taam, az kelam, az selam, az intikam ve çok sa
bır" demiş. [238] 

29. Lokman Hekim, "Uzun yaşadım, ama iki şeye akıl erdi-
remedim: birisi sıcak suyun ölüleri diriltmediğine, diğeri ise ikindi ile 
akşam arasında uyuyanların kalktıklarında mecnun olmadıklarına" 
demiş. [239] 

30. Otların, hayvanların padişahı olan Lokman, bir gün ya
kınlarından birinin kızının sayrı olduğunu öğrenmiş. Otlardan bütün 
dertlerin şifasını öğrenmiş. Lokman, bu kez bir çare bulamaz. Bar 
zaman sonra kızın iyileştiğini öğrenince nasıl şifa bulduğunu sorar. 
Ayvanın suyundan şifa buldu dereler. Ayvanın kendisinden gizini 
sakladığını kızıp: "Suyun kurusun" der. O gün bugündür ayva susuz 
ve kurudur. [31,238] 

31. Uzun bir seyahatten köyüne dönen Lokman, yolda köle-
siyle karşılaştığında ailesinin durumunu öğrenmek istemiş. "Anan, 
baban öldüler". "Haklarına riayette kusur etmek endişesinden kurtul
dum". "Kız kardeşin de vefat etti". "İnsanlık hali, kendisinden bir 
fenalık çıkar da ailemizi mahcup edebilir endişesinden kurtuldum". 
"Erkek kardeşin de öldü". "Eyvah, şimdi kolum-kanadım kırıldı". 
"Oğlun da vebaya kurban gitti". "Şimdi yüreğim yandı, ciğerim par
çalandı", diyerek ağlamağa başlamış. [31, 270. 271] 

32. Lokman bir gün kuşları toplayarak. Cennet ve Cehennem 
arasındaki can suyundan getirene beş yüz yıl ömür vereceğini söyle-
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miş. Akbaba, istenilen suyu getirmiş, fakat gagasmdaki suyu verirken 
dökmüş ve bir damlasını da yutmuş. Bundan dolayıdır ki akbaba uzun 
ömürlüdür. [31] 

33. İshale yakalanan Lokman, tedavilere rağmen rahatsızlı
ğını giderememiş, bitkin düşmüş ve umudunu yitirmiş. Talebelerini 
toplayarak, "öldüğümde hamamda vücudumu hamur gibi yoğurun ve 
şu kalıba yerleştirin. Sonra, raftaki üç şişenin birincisini göbeğime, 
ikincisini başıma, üçüncüsünü de göğsüme dökün. Bu deney başarılı 
sonuçlanırsa ebedî hayatın sırrını bulmuş olacağız" demiş. Ölümün 
arkasından öğrencileri hocalarının dediklerini aynen uygulamışlar. İlk 
iki şişeyi döktükten sonra Lokman Hekim canlanmaya başlamış. O 
heyecanla öğrenciler üçüncü şişeyi göğsüne dökerlerken şişe ellerin
den düşüp kırıldığından canlanma mümkün olmamış. Bundan dolayı
dır ki "Lokman bile ecele çâre bulamadı" sözü kültürümüze yerleş
miştir. [31] 

34. Lokman Hekim, ölümü karşı baş su, orta su ve son su a-
dını verdiği üç su bulmuş. Daha sonra kendi vücuduna göre bir kalıp 
yaptırıp, çırağına kendisini kesip parçalamasını, parçaları bir kalıba 
dökmesini sonunda da sırasıyla döktüğünde canlanacağını söylemiş. 
Çırağı söylediklerini yerine getirmiş. Birinci su etleri toparlamış, ikin
ci su canlılık verir gibi olmuş, ama çırak tam üçüncü suyu dökeceği 
sırada. Tanrı şişeyi düşürtüp kırmış ve sular arpa tarlasına akmış. Arpa 
suyu bu yüzden şifalıymış. [\56,245,252] 

35. Gençleşmek arzusuyla baş vuran kadına. Lokman He
kim, "Çaresi yok", demiş. Bir süre sonra genç ve dinç olarak üsta
dın karşısına dikilerek "Hani geçleşmeye çâre yoktu" deyince. 
Lokman, "Evlendiğin genç delikanlı ne oldu?" demiş. Kadın "öl
dü" deyince, "ben gencin hayatını senin geçleşmek arzuna tercih 
etmiştim" cevabını vermiş. [26.5, 263, 267] 

36. Efendisi, yemeği önce Lokmân'a yedirir, sonra kendisi 
yer ve bundan büyük zevk alırmış. Bir gün Lokman, efendisine bir 
karpuz hediye getirmiş. Efendisi de Lokmân'a karpuzdan bir dilim 
vermiş. Lokman da kapuz dilimi şeker, bal yer gibi zevk ile yemiş. 
Bu durum efendisinin hoşuna gitmiş ve bir dilim karpuz kalıncaya 
kadar Lokmân'a yedirmiş. Son dilimi de kendisi yemiş fakat acılığın
dan dili yanmış, dudakları uçuklamış. Lokmân'a, "A benim canım, 
böylesine zehiri nasıl oldu da şerbet gibi içtin; bu kahrı nasıl lütuf 
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sandın. Bu ne sabırdır, niçin buna sabrettin. Yoksa canına düşman 
mısın" dedi. Lokman da, "Sizin nimetler bağışlayan elinizden o kadar 
nimetler yedim ki utancım iki kat oldu. Elinden, bir de acı bir şey 
yememek ayıp geldi bana. Şekerler bağışlayan elindeki tad, bu kar
puzda acılık bırakır mı hiç?" der. [91,220,237] 

37, Lokman, Hz, Davud'un demirden zırh yaptığı sırada ya
nına varır. Daha önce böyle bir şeyi görmediği için, ne yaptığını sor
mak isterse de susmayı tercih eder. Dâvud işini bitirdikten sonra, "Bu, 
savaş için zırh oldu" deyince Lokman, "Sükût hikmettir, takat susma
sını bilenler azdır" der. [92 ,93,209] 

38, Efendisi, Lokmân'la arkadaşlarını bahçeye meyve topla
maları için göndermiş. Tarladaki bütün meyveleri yiyip bitiren arka
daşları efendilerinin yanına eli boş dönerek, bütün meyveleri Lok
man'ın yediğini söylemişler. Bunun üzerine Lokman efendisine, 
gerçeğin, herkese sıcak su içirilerek ortaya çıkacağını söyler. Efendile
ri hepsine sıcak su içirtip ata bindirip koşturur. İçleri bulanan hizmet
çilerin ağzından bütün yedikleri, Lokmân'dan ise sadece sıcak su 
çıkar. Lokman, "Behey gafiller, yarın Allah'ın huzurunda ben etme
dim, ben demedim, ben yapmadım demeyle kurtulamazsınız, orada 
sıcak su içirir koştururlarsa her şey açığa çıkar" der, [ 45.93] 

39. Sarhoş olduğu bir an bütün denizi içeceğini bahse giren e-
fendisi, daha sonra Lokmân'dan bu iddadan nasıl kurtulacağını sorar. 
O da bahse girenlere önce nehirlerin denize dökülmelerinin engellen
mesinin gerektiğini, çünkü efendisinin elbette dökülen nehirleri değil, 
yalnız denizin suyunu içmekle öğündügünü söyleyerek, efendisini 
kurtarır. [93] 

40. Lokman Mısr karalarından idi. Bir gün mevlâsına bir ko
yun boğazladı, mevlâsı eyitti: "Bu koyunun eyüce yirinden iki para et 
getür". Pes Lokman dahi koyunun dili ile kalbin akıp getürdi. IVIevlâsı 
hayli zaman tefekkür itdi. Bir koyun daha bogazlatdı ve eytdi: "Yara
maz yirinden iki para etin yabana bırak". Lokman dilin ve yüreğin 
yabana bırakdı. Çün mevlâsı gördi, eytdi: "Kim ne acab işi işledün, 
eyüsin istedüm dilin ve yüreğin getürdün, yaramazı bırak didüm yine 
dilin ve yüreğin bırakdun didi" didi. Lokman eytdi: "Dilden ve 
yürekden tayyib yokdur, kaçan tayyib olsalar; ve bunlardan habis dahi 
yokdur, kaçan habis olsalar. [227] 



34 Ali Haydar Bayat 

41. Lokman, efendisinin bir koyun kesip, en iyi iki parçasmı 
getirmesini isteği üzerine, dil ve kalbi getirmiş. Bir süre sonra yine 
ayni işlemi yaptırıp en kötü iki parça getirmesini istemesi üzerine yine 
dil ve kalbini getirmiş. Efendisi, "Sana en iyi iki parça getirmeni söy
ledim, dili ve kalbi getirdin. Sonra kötü iki parça getir dedim, yine dili 
ve kalbi getirdin?". Lokman da, "Onlar iyi olursa onlardan daha iyisi; 
kötü olursa da daha kötüsü olamaz" demiş. [9.ı, 267] 

42. Lokman bir cemâ'at ile hikmetden söz söylerdi. Bir gişi 
geldi. Meğer Lokmân'ı bikirdi, ^ t d i : "Sen ol değül misin ki benümle 
fülân virde koyun güder idik?" Eytdi: "Beli, olam". Eyitdi: "Pes bu 
mertebeye neden irüşdün?". Eyitdi: "Andan irişdüm ki söylesem, 
gerçek söyler idim ve gerekmez söz söylemez idim". Lokman çok 
söylemezdi ve dayım tefekkür içinde idi, ve derin nazarlu idi ve gün
dü^ uyumazdı ve adam gördügi yirde bevl itmez idi ve aybiu iş işle
mezdi ve çok gülmezdi ve oğlancıklarından nicesi âhırata intikal itdi. 
Lokman Hakîm sabr idüb ağlamadı, anun sözlerinden ki kur'ân'da 
hikâet olınur. Ba'zısı oldur kim oğluna nasihat itdi. [227] 

43. Lokman, tarlaya susam ekmesini isteyen efendisine rağ
men arpa ekmiş. Baharda tarlada susam yerine arpa filizlendiğini 
gören efendisi, "Ben sana tarlaya susam ekmeni söylemiştim, sen ise 
arpa ekmişsin" deyince Lokman, "Arpa ekmiştim, susam bitmiş" 
demiş. Efendisi, "İMasıl olur" diye hayretini ifade edince, "Efendim, 
nasıl olur da bu dünya tarlasına kötülük eken ahrette iyilik biçer? Sen 
bu dünyada kötülük ekiyorsan, ahrette nasıl iyilik biçip cennete gire
bilirsin?!" demiş. [93, 263, 267] 

44. Bir gün Lokman gündüz ortasında uyurıdı, gökten bir ün 
geldi kim, "Yâ Lokman, dilermisin kim, Tanrı seni bir yüzinde halife 
kıla kim, âdemiler içinde adi eyesin. ve hak buyurasın". Pes Lokman 
ol üne cevap virdi ve eyitti: "Eğer Tanrım beni erklü kılursa sağlığı 
ihtiyar kılam ve belâyı kabul kılmayam". Pes, ferişteler bir ünile 
Lokmân'a işittüre eyittiler kim, "Yâ Lokman, kadılığı neçün kabul 
kılmazsın? Lokman eyitti: "Anun içün kim, halife ve hakîm yollarun 
düşvarıragına yürür ve menzillerün katırağı içündedür; her kim dün
yayı âhirnet üzerine yiğlerse dünya elinden çıka ve ahiret dahi eline 
girmeye. [190.263] 

45. Lokmân'a, "Allah'ın vekili olarak yeryüzünde hükmet
mek ister misin? demişler. "Allah bu hususta beni kendi halime bira-



Türk Küitüründe Lokman Hekim 35 

kırsa başıma belâ alamam. Eğer emrederse başiistüne derim" demiş. 
[263] 

46. Lokman, hastasını muayenesi sırasında, raflardaki şişe
lerden içinde zehir olan kaynamağa başlamış. Lokman, "Zehiri hasta
ya versem ölür, canını almaya benim ne hakkım var" diye düşünerek, 
"Senin derdinin dermanı yok" demiş. Buna üzülen hasta şehri terk 
ederek bir mağaraya sığınmış. O sırada mağaraya giren bir yılanın 
kustuğunu görmüş. Hasta, "Nasıl olsa öleceğim, hiç olmazsa bunun 
zehiri ile hayatıma son vereyim" düşüncesiyle yılanın çıkardığı kus
muğu yemiş, uykuya dalmış. Uyandığında hastalığından hiçbir iz 
kalmamış. Şehre dönerken karşılaştığı çobana olayı anlatmış. Çoban 
koyunlardan birini sağarak sütünü adama içirmiş. Hasta Lokman 
Hekim'e başından geçenleri anlatmış. Lokman, belirli miktarda alı
nan zehrin ilâç olabileceğini, arkasından içilen sütün ise ona panzehir 
olduğunu söylemiştir. [239] 

Bütün vücudu çıbanlarla dolan biri tedavilerden fayda gör
meyince Lokman Hekim'e gitmiş. Lokman, "Senin derdinin çare
si yok" demiş. Çaresiz kalan hasta kendini öldürmeye karar vermiş. 
Mezarlıktan geçerken kapağı açık bir mezarın içine girip uzanacağı 
sırada çürümüş bir yılan görmüş. Ölmek arzusuyla yılanı yemiş ve 
kendinden geçmiş. Uyandığında iyileşmiş. Şehre döndüğünde 
Lokman Hekim'e giderken onu uzaktan gören Lokman, "Yılanı 
yedin iyileştin" demiş. Adam da "Madem çareyi biliyordun neden 
söylemedin" deyince, "O zaman sana mezardaki yılanı ye desey-
dim, yemezdin" demiş. [Özbekistanlı Burhaneddin Semer-
kanth'dan] 

47. Lokman Hekim hazırladığı ilaçları şişeler içinde rafa 
dizermiş. Bir hasta geldiği zaman da hangisinin faydalı olacağını 
ilaçlara sorarmış. Faydalı olanın şişesi sallanırmış. Bir gün bir 
hasta geldiğinde Lokman ilaçlara sormuş. Ama şişelerin hiçbiri 
sallanmamış. Bunun üzerine Lokman Hekim, "Senin hastalığının 
devası yok elimden bir şey gelmez" demiş. Hasta ümitsiz bir şekil
de oradan çıkmış, kendini dağlara vurmuş, öleceğim diye dağlarda 
deli gibi dolaşmaya başlamış. Bu arada bir taş üzerinde beyaz 
renkte peynir gibi bir şey görmüş. Nasıl olsa öleceğim diye hiç 
düşünmeden yemiş. Ama günden güne iyi olmaya başlamış, çünkü 
derdinin ilacı yediği o şeymiş. İyi olunca da Lokman Hekim'in 
yanına gelmiş ve "Bak sen derdimin ilacı yok diyordun, kırlarda 
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dağda yediğim bir şeyle iyi oldum" demiş. Lokman da "Ben nere
de bulaymı kara yılanı, kara koyunun sütünü. Kara yılan kara ko
yununu sütünü emsin, taş üstüne kussun, sen de onu yiyesin, iyi 
olasın" demiş. [2.38] 

48. Lokman Hekim bir gün bir hastası için ilâç yapmak ü-
zere kırda çiçeklerle konuşurken, bir çiçek dile gelmiş: "Aradığın 
ilaç bendedir. O ilaç olarak falanca eczanededir" demiş. Lokman 
Hekim bunu işitir işitmez hemen belirtilen eczaneye koşmuş. İçeri 
girer girmez raflara bakmış. İçinde çiçeğin söylediği ilaç olan kutu 
sallanmış. Lokman sallanan kutuyu alarak, hastasını şifaya ka
vuşturmuş. [267] 

49. Lokman Hekim, tedavi için gelen hastaları muayene 
etmez, raflarda bulunan şişelerine bakar, hastanın derdine derman 
olan ilacın bulunduğu şişeler titreyerek kendini belli edermiş. [267] 

50. Yaz günü tarlada kan-ter içinde çalışan köylüleri gören 
Lokman Hekim, bunların hastalanıp kendisine başvuracaklarını dü
şünürken, köylülerin işe ara verip yoğurt yediklerini görünce, "Bunla
rın neden hasta olmadıklarını anladım, yoğurt yiyerek hastalıklardan 
korunuyorlar" demiş. [239, 267] 

51. Dünyadaki bütün bitkiler Lokmân'a "Falan derde çâre
yim, ben şu illete iyi gelirim" diye konuşurlarmış. Bu yolla öğrendiği 
ilaç formüllerini defterine kaydetmiş. Eksik bir şey kalmasın diye 
okurken Azrail, Allah'ın irâdesine aykırı olduğu gerekçesiyle bir ka
nat vuruşuyla defteri yakmış. Lokmân'ın elinde yanık birkaç sayfa 
kalmış. Şimdi insanlığın elindeki tıp bilgisi diye ne varsa o birkaç 
sayfadan ibâretmiş. [120] 

52. Lokman Hekim bütün hastalıkların ve ölümün çaresini 
bulunca bunlardan bir kitap oluşturmuş. Adana'da Misis veya Amas
ya'da Kunç Köprüsü'nden geçerken Cebrail geimiş. Kitaba vurarak 
ölümün çaresinin yazılı olduğu sayfayı suya düşürmüş ve "Artık ölü
me çare bulamayacaksın" diyerek uzaklaşmış. Bu yüzden ırmağın 
suladığı arpa tarlaları, şifalı sayılır ve arpa suyu da şifa niyetine içilir
in iş. [II , 156, 234. 244.246] 

53. Lokman Hekim ab-ı hayatı ve hayatın sırrını bulmuş 
ve bunları bir kitaba kaydetmiş. Bir gün bir köprüden geçerken 
Cenabı Hak Cebrail 'e, "Git bunun kitabını Fırat nehrine at", de-
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miş. Cebrail emri aldı ya, hemen Lokman'm yanma vararak köp
rüde "Ya Hakim, sen hekimsin. Cebrail şimdi nerededir? Sualine 
Lokman hesaplamış ve düşünmüş, "Cebrail ya benim veya sen, 
derken Cebrail kolunun altındaki kitaba vurmuş. Fırata düşürmüş 
ve Hakkın emri yerini bulmuş. [263] 

54. Lokman her gün yaptığı tecrübeleri bir kitaba yazar, 
not edermiş. Bir çok araştırmalar sonunda ölümün de çaresini bul
muş ve sırlarını deniz kenarında bir kayanın üstüne oturup defteri
ne kaydetmeye başlamış. Fakat eser tam biteceği zaman Allah 
tarafından bir rüzgâr çıkmış, defteri denize uçurmuş. İhtiyar Lok
man ancak birkaç yaprağı kurtarabilmiş. İşte bugünkü hekimlerin 
hekimliği de orada yazılı imiş. [133, 263] 

55. Lokman Hekim ölümsüzlüğe çareyi bulmuş. Bunu bir 
kağıda yazmış, ancak nehir kenarından geçerken suya düşürmüş. Bu 
su arpa tarlalarını sulanıış. Bunun için arpa suyu içmek sıhhî sayıl
makta ve faydası görülmekteymiş. [263] 

56. Lokman ihtiyarlığında kitabını alıp bir kayığa binip, ö-
lüme çare aramaya giderken yanı başında bir adam peyda olur. Lok
man, "Bu yaşta tek başına nereye gidiyorsun?". "Ölüme çare arama
ya". "Ölüme çare var mı?". "Yok, yok! Ama aramak ta mı yok?". 
"Bak hele şu kitabına ne kadar ömrün kaldı?" Yoksa sen Azrail mi
sin?" der demez Azrail, bir kanat darbesiyle kayığı devirir. Lokman 
boğulur, kitap suya düşer. Dalgalar kitabın ancak birkaç sayfasını 
sahil-i selâmete ulaştırabilir ki bütün hekimliğimiz de orada yazılı 
imiş. [135] 

57. Bir gün Lokman Hekim kırlarda dolaşırken bir bitki ona 
seslenmiş, "Ey Lokman, bende ölümsüzlüğün sırrı var" deyince bit
kinin yanına gitmiş, suyunu çıkarıp bir şişeye doldurmuş. Sonra "Ö-
lümsüzlük sırrını elimde bulunduruyorum. Bunu ben mi içsem, yoksa 
başka birine mi içirsem? Acaba bir başkasına içirecek olsam, insanlı
ğın hayrına bir iş yapmış olur muyum? Ben içecek olsam, dünya ve 
insanlık benden ne fenalık görebilir? Kendim kadar güvendiğim biri 
var mı ki?" diye düşünürken ölümsüzlük sırrını bizzat kendisi içmeye 
karar vererek, şişeyi eline almış. Tam bu sırada, o zamana kadar gör
mediği bir kuş meydana çıkmış, şişeyi Lokman Hekimin elinden 
kapıp bir ağaç üzerine konmuş. Ölümsüzlük sırrını içmek ve sonsuz 
hayata kavuşmak isteyen kuş; şişeyi gagasıyla kırmış, yudumlamak 
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isterken, boğazı delinmiş ağaçtan düşmüş, şişede kalan sıvı da dökül
müş. Lokman Hekim kuşu yerden aldığı zaman, boğazının delinmiş 
olduğun görmüş ve ölümsüzlük suyunun kaybolduğunu anlamış. 

58. Lokman Hekim ölüme çare bulmak için kitaplarını ala
rak dağlara çiçek toplamaya giderken, önüne çıkan köprünün üzerin
den geçerken, Cenâb-ı Hak Cebrail, "Lokman Hekim ölüme çare 
bulmak için köprünü üzerinden geçiyor. Hemen git elindeki bütün 
kitapları suya at" diye emreder. Cebrail hemen köprü üzerinde Lok
man Hekim'in önünü keserek, "Dur nereye gidiyorsun? "Ecel derdine 
derman buldum, şu karşı ki dağdan çiçeklerini toplamaya gidiyorum". 
"Öyleyse şu anda Cebrail nerede bulunuyor, bil bakalım?". Lokman 
Hekim cevap verir, "Gökleri aradım, göklerde bulamadım. Yerleri 
aradım, yerlerde bulamadım. Yerle gök arasında su üzerinde kurulmuş 
bir köprü üzerinde bir insanlar konuşurken buldum. Öyle ise Cebrail 
sensin" demesi ile Cebrail hemen kolunu vurarak Lokman Hekim'in 
bütün kitaplarını suya düşürmüş. Lokman Hekim'in elinde sadece 
birkaç yaprak kalmış. Başka bir rivayete göre; Lokman Hekimin 
elinde bulunan ölümsüzlük formülünü, bir balık kaparak sulara karış
tırmış. Ölümsüzlük suyunu gagasında getiren bir karga, ağzını açarak, 
arpa tarlasına düşürmüş. Karganın boğazında kalan bir damla su yü
zünden, ömrü uzun olmuş. [267] 

59. Hükümdarın hastalanan kızına yapılan tedaviler fayda 
vermeyince, son çare olarak Lokmân'a baş vurmuşlarsa da o bir so
nuç alamamış. Saraydan ayrılırken hükümdara, "Kızınız temiz havalı 
bir yerde yıllanmış üç şeyin bir araya gelmesiyle iyileşebilir" demiş. 
Bahar geldiğinde çaresiz kalan baba hasta Icizını Haruniye'de ki Dül
dül Dağı'nın tepesine Tanrı'nın lûtflına bırakılmasını kabul etmiş. 
Ertesi gün, dağda sürüsünü otlatan bir çoban kızı baygın bir halde 
görmüş, acıdığından orada bulduğu bir kaplumbağanın kabuğu içine 
yaşlı keçisinden sağdığı sütü koyarak uzaklaşmış. Bir yılan gelerek 
sütün bir kısmını içmiş, arta kalana da zehirini akıtıp kaybolmuş. Bir 
ara uyanan kız yanındaki sütü içmiş ve kısa zamanda iyileşmeye baş
lamış. Çoban, her sabah kızın uykuda olduğu sıralarda oradan sürü-
süyle geçerken süt bırakıyormuş. Yaptığından pişman olan hükümdar 
dağdan kızını almaya gittiğinde kızınm sapasağlam bir halde görünce 
sevinçten ne yapacağını şaşırmış. Kız olayları anlattığı sırada çoban 
oradan geçiyormuş. Sütü kendisinin bıraktığını söyleyince hükümdar 
kızıyla onu evlendirmiş. Lokman Hekim'e kızının iyileştiğini söyle-
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diğinde Lokman, "Temiz dağ havası, yüz yıihi< tcapiumbağanm kabu
ğu, yüz yaşındaki keçinin sütü ile şifalı yılanın zehirini ben nereden 
bulayım?" demiş, [i i] 

60. Lokman Hekim'le Bergama'daki büyük doktor/gavur 
doktor (Galenos) hangisinin dünyanın en büyük hekimi olduğu konu
sunda iddialaşmışlar. Lokman demiş ki, "İkimiz de birer zehir ve 
panzehir hazırlayalım. Herkes hasmının verdiği zehiri kendi panzehiri 
ile önlemeğe çalışsın" demiş. Lokman, Büyük doktora "önce senin 
hazırladığın zehiri ben içeyim" demiş. Gavur doktor "Hazırlığı yok" 
deyince? "O halde önce ben hazırlayacağım zehri sana vereyim" de
miş. Hemen havanda kırınızı bir maddeyi dövüp bir kese içine koyup 
bif dala asarak kırk gün beklemesini söylemiş. Her gün oradan geçen 
Gavur doktor kesedeki zehirin ne olduğunu düşünürmüş. Zehiri içece
ğine birkaç gün kala korkusundan ölmüş. Lokman Hekim keseyi 
boşalttığında kiremit tozu olduğu görülmüş. O zaman Lokman demiş 
ki: "Dünyada en büyük öldürücü zehir vehimdir. Evhamın ölümden 
başka çaresi yoktur. [Mestan Yapıcı'dan derlenmiştir] 

6 1 . Lokmân'ın, daracık bir odası vardı. Bütün gece azap ve 
ıstıraplar içinde kıvranırdı. Öğle sıcağında da gider güneşe yatardı. 
Aptalın biri "bu iki ayak basımı kadar küçük olan bu oda sana nasıl 
kâfi geliyor diye sordu. O da ah çekerek ve ağlayarak: "bu ölecek bir 
insan için çok bile" diye cevap verdi. (671 

62. Bir gün Lokman Hekim, Oto 'dan Ardanuc'a doğru gi
derken Dikmede iri yarı tunç gibi doksanlık bir ihtiyara rastlar. Lok
man Hekim memleketinizde doktor var mı? siz hep böyle dinç misi
niz? diye sorar. İhtiyar cevap olarak: Biz yazın yaşa, kışın taşa otur
mayız. Yazın dere suyu, kışın pınar suyu içmeyiz. Kızılcık çorbası ile 
pancar aşı yer, sırt üstü yatarız" demiş. [139] 

63. Lokman günün birinde ölümsüzlüğün çaresini bulma 
sevdasın kapılmış. Dağları aşa aşa, kırları dolaşa dolaşa, diyar 
diyar gezerek yolu Diyarbakır'a düşmüş. Urum (Urfa) kapısından 
içeri girmiş, zerzevatçılar (sebzeciler) meydanına gelmiş. Orada, 
gözü yığın yığın duran patlıcanlara değince, "Hayret" demiş, "Bu 
patlıcanları yiyen halk, nasıl oluyor da hastalanmıyor?" Biraz daha 
yürümüş, dağlar gibi üst üste yığılı karpuzları görünce "Ha", de
miş, "Yemekten sonra bu karpuzlardan bol bol yiyorlar, sebebi bu" 
demiş. [39 .94] 
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64. Loicmân Hekim Allah'tan ölümün çaresini sormuş. O da 
söylemiş. Ama Allan demiş ki: Bu ilaçlarla insanları diriltirsin ama 
rızkım vereceksin, rızkı veren benim. Dirilttiklerinin karnını nasıl 
doyuracaksın? O da demiş ki: "Ben dirilteyim gerisi kolay." Lokman 
Hekim deniz kıyısına gitmiş. Boğulan adamları diriltmiş. Yanındaki 
adamlara demiş ki kazanlarla yemek yapın, bunların karının doyura
yım" yemekler pişmiş. Dirilttiği kimselere yiyecek verecekken bir 
balık denizden başını uzatmış. Lokmân'dan yiyecek istemiş. O da 
yanındakilere bir kepçe çorba vermelerini söylemiş. Balığa çorba 
vermişler, biraz sonra balık tekrar başım uzatıp çorba isteyince yine 
vermişler, üç kazan yemek bitmiş balığın karnını doyuramamışlar, 
bunun üzerine Lokman Heldm hatasını anlamış, "Aman Allah'ım, 
ben hata ettim. Rızk vermek sana mahsustur. [238] 

65. Lokman'ın oğlu hastalanmış. Lokman çaresini bulama
mış, oğlu ölmüş, hastalığını merak eden Lokman oğlunun cesedini 
yararak, midesinden bir ur çıkartmış. Bunu oğlundan bir yadigar dü
şünerek cebinde taşımış, bir dere kenarında otururken, oradaki yar
puzlardan (Yabani nane) cebindeki urun eriyerek yok olduğunu gör
müş ve nanenin şifalı etkisi o zamandan beri bilinmekteymiş (Doğu 
Türkistan'da). [238] 

66. Lokman Heldm'in babası da hekimdi. Ölmeden karısına 
bir defter vererek, "Doğacak çocuğumuz büyük bir hekim ve bilgin 
olacak. Bu defteri zamanı gelince ona verir" der. Bir süre sonra kadı
nın bir oğlu olur ve adını Lokman koyar. Okuma çağında bir türlü 
okuma-yazmayı sökemez. Evin geçimin sağlamak amacıyla oduncu
luk yapar. Bir gün yine odunlarını satmış, yorgun argın eve dönerken 
kırda bir inleyen insan başlı, ak yılan gövdeli bir yaratık görür. Çok 
korkar. Yılan, "Ey insanoğlu, benden korkma. Ben yılanların padişa
hıyım, bana yardım edersen bir gün bunun karşılığını mutlak öderim" 
der. Lokman, onu kucağına alır, tarif ettiği yerlerden geçerek bir 
mağara önüne götürür. Yılanın mırıldandığı bazı sözlerden sonra ma
ğaranın kapısı açılır. Eşsiz güzellikte olan bu mağarayı bekleyen kara 
yılan Şahmeran'ı sarayına götürür. Kısa bir tedaviden sonra iyileşir. 
Kırk gün sonra Lokman eve dönmek isteğini söyleyince Şahmeran, 
gördüklerini kimseye söylememesini tembihler ve "Ölümümün insan 
elinden olacağını biliyorum. Öldüğümü duyduğunda sana yapacakla
rını anlatayım. Sakın unutma dediklerimi aynen yapacaksın" der. 
isleresinin hangi hastalığa iyi geleceğini, ilâçların nasıl hazırlanacağı-
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nı bir bir anlatır. Lokman eve döndükten sonra bambaşka bir insan 
olmuştur. Bütün zamanını okumaya, yazmaya ve öğrenmeye ayır
maktadır. Aradan uzun bir süre geçer. Şahmeran sarayındaki billur 
suda evreni izlerken, birden gözü Tarsus beyinin güzeller güzeli kızına 
takılır. Ona tutulur, yamadan içmeden kesilmiştir. Günün birinde de, 
kızın hamama gittiğini görür ve hemen hamama gider. Islak mermer
ler üzerinden kayıp düşer. Hamamcı ve kızın hizmetkârları 
Şahmeran'ı göbek taşında öldürürler. Şahmeran'ın öldürüldüğünü 
duyan Lokman Tarsus'a gelir. Bu sırada Tarsus beyi çaresiz bir has
talığa yakalanmıştır. Vezirinin baktığı fala göre. Bey, Şahmeran'ın 
gözlerini ve ciğerini yerse iyileşecektir. Vezir, Şahmeran'ın olağa
nüstü gücünü bildiğinden, bey olmak amacıyla ilâcı kendisi hazırla
mak ister. Lokman da ilâç hazırlamak isteyince Bey bu işi ona verir. 
Şahmeran'ın dedikleri aynen yaparak, önce onu üçe bölerek kaynatır. 
Parçalar kaynarken, her biri, hangi hastalığa iyi geleceğini söylemek
tedir. Bu sırada. Lokman'ın yanına gelen vezir hasta olduğunu söyle
yerek, insanlara olağanüstü güçler veren parçanın suyunu ister. Hangi 
parçanın hangi hastalığa iye geleceği konusunda yanlış bilgiler verir. 
Lokman kötü niyetini anlar ve kuyruk suyundan vererek onu öldürür. 
Gövdenin ikinci suyunu kendi içer. Hazırladığı ilâçla Bey'i iyileştirir. 
Lokman saraydan ayrılıp, kırda yürürken birden bitkiler dile gelerek 
hangi hastalığa şifa olduklarım söylemeğe başlar. O da duyduklarını 
defterine kaydeder. Ünlü Hikmelü'l-Lokmân kitabı böyle meydana 
gelir. 19. 11.47, l.'ig. 196, 226] 

67, Dağdan topladıkları odunları şehirde satan üç arkadaş, bir 
gün ormanda içi balla dolu ağzı taşla kapatılmış bir kuyu bulmuşlar. 
Balı bitirinceye kadar her gün bir miktar şehre getirip satmışlar. So
nunda, kuyunun dibindeki balı alması için aşağıya indirdikleri ineni 
diğer arkadaşları parayı üçe taksim etmemek için orada bırakmışlar. 
Dışarıya çıkamayan delikanlı yorgunluktan uyuya kalmış. Rüyasında 
anahtarla bir kapıyı açtığını görmüş. Uyandığında gerçekten de orada 
bir anahtar ve kapı varmış. Anahtarla kapıyı açmış. Yer altındaki bü
tün hayvanat orada imiş. Yılanların oğlanı öldüreceği sırada 
Şahmeran yılanları durdurmuş ve yanına almış. Yedi sene yer altında 
yaşayan çocuk, annesini özlediği için Şahmeran'dan izin istemiş. 
Şahmeran, "Oğlum, benim ölümüm senin elinden olacak, bu sebep
ten seni bırakamam" demişse de çocuğun yalvarmalarına dayanama
yıp kabul etmiş ve bir yüzük vererek, "sıkıştığında bu deliğin ağzına 
gelerek yüzüğü yala" demiş. Bir süre sonra, çaresiz derde tutulan 
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devrin iıükümdarına iıekimler bir şey yapamamış. Sonunda bir hekim 
tedavi edebileceğini söylemiş ve herkesin soyunup sarayın önünden 
geçmesini istemiş. Bu isteği yerine getirilmişse de hekim aradığını 
bulamamış ve başka gelmeyen olup olmadığını sormuş. Yedi senedir 
evinden uzak kalmış birinin olduğu söylenince hemen onu bulup elbi
sesini çıkarttığında çocuğun yılanlarla yedi sene beraber olmaktan 
sırtının j;/fl« alası görünce, "Sen padişahımızın derdine deva bulacak
sın. Sana kırk gün müsaade" demiş. Otuz dokuz gün bir şey yapama
yan delikanlı nihayet kuyunun başına gelip yüzüğü yalamış. 
Şahmeran peyda olmuş, "Demedim mi oğlum, ölümüm senin elinden 
olacak. Neyse, kader böyleymiş. Beni kesin, belimi kaynatıp suyunu 
padişaha içirin. Sakın kuyruğumu hiçbir şey yapmayın, o zehirlidir. 
Kafamı da kimseye verme, kaynatıp suyunu sen iç" demiş. Oğlan 
Şahmeran' ın dediklerini aynen yapmış, padişah iyileşmiş; oğlan da 
yılanın kafasını kaynatıp suyunu içtikten sonra herkesin bildiği meş
hur hekim Lokman olmuş. [42] 

68. Lokman Hikâyeti. . . . 

İşitti ki Lokmân'ga devrân ara 
Sükûn irdi bir künc-i vîrân ara 
Bozugnı mekân elep andak ki gene 
Tapar irdi ısığ savug birle rene 
Yagm yâküneşdin ol ârâm-gâh 
Anın cismiga birmes irdi penâh 
Yaşı mifige yitkünçe irdi bu hâl 
Birev kıldı hayret yüzidin su'al 
Ki ey yaratup yir yüzin dânişiil 
Nidim yok cihan ayşı birle işifi 
Vatan eylemey turfa kâşânei 
Kılıpsın mekân künc-i vârânei 

Lokmân'ın Cevabı 
Bu kim çugd yaiîlıg beser eyledim 
Sağındım ki def-i zarar eyledim 
Ki çUn kılmadım meyi âlemga hiç 
Mini ol dagı salmagay gamga hiç 
Munıkör ki devrâdın iltür çagı 
Alur mindim uşbu bozugnı dagı 
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Cihan terkidür şâdlıg bâ'isi 
Harâbdür âbâdlıg bâ'isi [144] 

69. Luqman Hekimge, Bunce İlminge 
Sebebci kim, Deb Seval Berlişi ve 

Anm Cevabı 

Hem endin birev sordi bu nev soz 
Ki ej revşen etkan bilig birle koz 
Cu esrinde joq erdi endafi kişi 
Ki sen caqifl olqan enin danişi 
Bes uşbu qeder danişi behsab 
Değil kimdin oldi sene iktisâb 
Dedi: daniş ehliiıe ejlanmedim 
Bilinki bilur eldin organmedim 
Vihan ilmi bukim mene jad erur 

Çü âhır adem sarı koygum kadem 
Mana bardur artug bu vîrâne hem 
Cihandın niçe il herâsân irür 
Afim rencidin muhmis âsân irür 

Hikmet, bir sâyil suâli Lokmân'dın... 
Hem andın birev sordı bu nev söz 
Ki ey rûşen itken bilig birle köz 
Çü asrında yok irdi andak kişi 
Ki sin çaglıg olgay anın dânişi 
Pes uşbu kadar dâniş-i bîhisâb 
Digil kimdin oldı sanna iktisâb 

Lokman Hekim 
Didi dâniş ehliga aylanmadım 
Biligni bilür ilden örgenmedim 
Cihan ilmi bu kim maüa yâd irür 
Ana barca cehl ehli üstâd irür 
Ni kim kıldı câhil ki irdi yaman 
Tutup aksi taptım yamandın emân 
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Ene barce çehl ehli ustad erur 
Nekim qildi çahilki erdi jeman 
Tutub eksini tapqtim endin eman 
Cihan ehline cun şiar oldi çehl 
Erur barcenin eksini tutgan ehl [14] 

70. Lokman Hekim oğluna, "Ormanda veya ağaçlık altına 
yatıp uyuma, ekmeğini şekerle ye, büyüklerin sözlerini dinle", demiş. 
Bir zaman sonra, oğlan uzun bir yolculuğa çıkmış. Yolda yaşlı bir zat 
ile tanışmış ve seyahati beraberce yapmaya karar vermişler. Ağaçları 
sık bir ormana geldiklerinde, yaşlı zat, çok yoruldukları için, "Oğlum 
şu ağacın altına yatarak biraz dinlenelim" demiş O sırada oğlanın 
aklına babasının, "Ağaç altında yatıp uyuma" nasihati gelmiş. Dedeye 
dönerek, "Babam ağacın altında yatma derdi", demiş. "Baban sadece 
bunu mu sana nasihat etti oğlum. Büyüklerinin sözlerini dinle, ekme
ğini şekerle ye de demiştir, ben senin büyüğünüm, neden ağacın altın
da yatmıyorsun?" Bu söz karşısında delikanlı, ağacın altında yatmaya 
mecbur olmuş. Biraz sonra ağaçtan inen bir yılan uyumuş oğlanı tam 
ısıracakken, dede ile atılarak yılanı öldürmüş. Oğlan uyandığında 
yanında ölü yılanı görünce, "Gördün mü dede, babam ağaç altında 
yatma demişti. Ben daha ağaç altında yatmam" demiş. Yolculuktan 
geri döndükten sora başından geçenleri babasına anlatmış. Babasının 
diğer nasihati olan "Ekmeğini şekerle ye" sözünden bir şey anlamamış 
ki, babasına sormuş, "Her zaman şekeri ben nereden bulayım da ek
mekle yiyeyim baba?". Lokman Hekim gülerek, "Oğlum ben sana 
şekerle ekmek ye demiyorum. Yemek yiyeceğin zaman iyice karnın 
acıksın. Acıktığın zaman sadece ekmek yesen bile, sana şeker gibi 
gelir. Karnının doyduğunu da hissedince, hemen sofradan kalk. Kar
nını tam doyurma", demiş. [267] 

71. Bir gün Lokman Hekim oğluna bir çuval buğdayı tes
lim ederek değirmene götürmesini ve yolda çuval düşerse oradan 
geçen adamlara seslenerek Lokman Hekim'in oğlu olduğunu, 
yardım etmelerini söylemesini tembihlemiş. Bir süre gittikten son
ra hakikaten çuval eşeğin sırından düşmüş. Çocuk oradan geçen bir 
adama seslenmiş, "Amca ben Lokman Hekim'in oğluyum, yardım 
edin de şu çuvalı eşeğe yükleyelim". Adam, "Ben Lokman He
kim, mekim tanımam, yazın dere suyu, kışın göze suyu içmem. 
Senin çocuk hatırın için yardım ederim, demiş ve yere düşen çuvalı 
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eşeğin sırtma yüklenmesine yardnncı olmuş. Oğlan değirmenden 
dönünce, babası sormuş, "Yolculuk nasıl geçti?'". "Çuval eşeğin 
üzerinden yere düştü. Oradan geçen bir adama bana yardım etme
sini söyledim. Adam, ben Lokman Hekim, mekim tanımam, yazın 
dere suyu, kışın göze suyu içmem dedi". Lokman Hekim gülüm
seyerek, "Oğlum ben Lokman Hekim' im ama. o adanı benden 
daha Lokman Hekim imiş". [267] 

72. Lokman, ömründe karısı ile bir defa cinsi ilişkide bu
lunmuş ve bir çocuğu olmuş. Kocasının bu durumuna tahammül 
edemeyen karısı, bir gün oğlunu yanına çağırarak, "Git babanın 
yanına de ki, bana bir kardeş yap ne olur babacığım". Çocuk baba
sının yanına giderek annesinin söylediğini aynen söyler. İsteğin 
karısından geldiğini anlayan Lokman Hekim, oğluna, "Oğul, sana 
kardeş lazımsa, bana da can lâzım". |267J 

73. Adamın biri nefes darlığına tutulmuş. Lokman He
kim'e koşmuş; "Göğsüm tutuluyor, ne yapayım?" demiş. Lokman 
da, "Arpayı kaynatarak suyunu iç". Lokmân ' ın tavsiyelerini uy
gulayan hastanın hemen göğsü açılmış. [267] 

74. İhtiyar bir kadının tek oğlunun gözleri kör olmuş. 
Gözlerinin açılması için Lokman Hek im 'e gitmelerini isteyen 
çocuk, "Gözlerimin kör olduğunu Lokman Hek im 'e aktardığında, 
onun ilk söylediğini aklında tutmasını istemiş. Oğlunun isteği üze
rine ihtiyar anne Lokman Hekime giderek, durumu anlatmış. 
Lokman Hekim, "Ah o elleri olmasaydı" demiş. Eve dönen ihti
yar kadın. Lokman Hekim' in söylediği ilk sözü oğluna aktarınca 
çocuk annesine ellerini sıkıca bağlamasını söylemiş. Bir hafta son
ra çocuğun gözleri açılmış ve gözünün yaralan iyi olmuş. [267] 

75. Bir gün adamın biri Lokmân ' a . "Senin oğlun neden 
altına işiyor? IVIadem sen büyük bir hekimsin, neden bunun önüne 
geçemiyorsun?" demiş. Lokman Hekim, "Ben oğluma ata binme 
dediğim ve defalarca ikaz ettiğim halde yine binmeye devam etti. 
Başa çıkamayacağımı anlayınca, sidiğin nerede gelirse orada atın
dan in ve ihtiyacını gider dedim. Yine sözümü dinlemedi, at üze
rinde iken sidiği geldiğinde inat edip işemiyor ve sidik damarları 
düğümleniyor. Yatağa yattığı zaman altına ıslıyor. [267] 

76. Lokman Hekim bir gün hastalanmış. Ailesine kendisi
ni pamuklara sarmalarını söylemiş, bunun üzerine bütün vücudunu 
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pamuklara sarmışlar. Yüz sene pamuklar içersinde kalmış. Sonra 
Allah'ın emri ile Cebrail, Lokman Hekim'e can \ i m i ş . Bir daha 
hiç hastalanmadan yıllarca yaşamış. [267] 

77. Lokman Hekim bir gün bağ sulamaya gitmiş. Karşısı
na bir adam çıkarak, su vermemek istemiş. Lokman Hekim'e ileri-
geri kötü sözler söylemesi üzerine, "Allah senin belânı versin" 
diye beddua etmiş. Hastalanıp, yataklarına düşen adam uzun zaman 
tedavi edilememiş. Nihayet Lokman Hekim'e götürmüşler. Hasta
yı tanıyan Lokman, "Seni affettim, Allah şifanı versin" demiş. 
Aradan birkaç gün geçtikten sonra hasta iyileşerek ayağa kalkmış 
ve bir daha başkalarının kötülük yapmamaya yemin ederek. Lok
man Hekimden özür dilemiş. [267] 

78. Lokman Hekim arkadaşlarıyla birlikte bir gün bir ha
mamın önünden geçiyorlarmış. Hamamdan gebe bir kadın çıkmış. 
Lokman yanında bulunan arkadaşlarına, "Yarım saat sonra bu 
kadın ölecek" demiş. Arkadaşları şaşırmışlar. Gerçekten yarım saat 
sonra gebe kadın ölerek, cenazesini kaldırmak için tellallar bağır
maya başlamışlar. Lokman Hekim ile arkadaşları kadının evine 
gitmişler. Lokman, hastanın karnına çuvaldızı batırır ve biraz 
sonra kadın canlanır, ayağa kalkar. Lokman Hekim, kadının öl
mediğini söyleyerek. "Hamile hamamda çok fazla kaldığından, 
çocuğu içeride bunalmış. Bu yüzden anasının ciğerine el atmış. 
Nefesi kesilen da kadın bayılmış. Çuvaldızı kadının boşluğundan 
çocuğun eline soktum. Eli acıyan çocuk elini anasının ciğerinden 
çektiğinden anne rahatlayarak kendine geldi" demiş. Gebe kadınla
rın hamamda fazla kalması doğru değildir. [267] 

79. Devrin padişahın güzel bir kızı varmış. Kızını hiç dışa
rı çıkarmazmış. Kız günlerini pencere önünde yoldan geçenleri 
seyrederek geçirirmiş. Bir gün yoldan geçen bir delikanlıya aşık 
olmuş, günden güne erimeye başlamış. Kızının bu hale gelmesi 
padişahı çok üzmüş. Lokman Hekim'i getirterek, kızın derdine bir 
çare istemiş. Muayenede Lokman, kızın sevdalandığı için bu hale 
düştüğünü tespit etmiş. Bir kuzu kestirip güzelce kızarttırdıktan 
sonra sofraya koymuş. Bu sırada kız, "Ben Dal Yusut^a yandım, 
sen niye böyle yandın ay kuzu" der. Böylece kızın. Dal Yusuf adlı 
birine aşık olduğunu anlar. Padişaha bu durum aktarılınca, kızın 
sevgilisinin yanına gitmesine izin verir. İki gün sonra Dal Yu
suf un babası, oğluna haber yollayarak, oğlunu kendi seçtiği bir kız 
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ile evlendireceğini bildirince delikanlı ülkesine gitmeye mecbur 
olur. Kız sevdiğinin yerini tespit eder. Ve gerdek gecesi, oğlanın 
evinin bahçesindeki servi ağacına saçlarından kendini asar. Sevgi
lisinin aşkına dayanamayan Dal Yusuf da sevgilisinden habersiz 
kendisini başka bir ağaca asar. İki sevgili sabaha kadar ağaçlar 
üzerinde ölümle pençeleşirler. Sabah, onların durumunu görenler 
padişaha haber verirler. Ağaçlardan indirilen sevgililer Lokman 
Hekim'e götürerek tedavi ettirilir. Aileler yaptıklarına pişman 
olurlar ve bu iki genci evlendirirler. [267] 

80. Lokmân'ın babası ölümünden sonra yapılmasını iste
diği bazı şeyleri oğluna vasiyet eder. Babasının ölümünden sonra 
Lokman Hekim kırlarda babasının istediği çiçekleri toplayarak bir 
terkip hazırlayarak babasının vücuduna döker. Lokman Hekim 
döktükçe, mezarın içerisinden "Dök!, dök!" diye bir ses işitilmiş. 
Bu ameliyatın yapılmasından birkaç hafta sonra Lokman Hekimin 
babası dirilmiş. [267] 

81. Lokman ölürken talebesine vasiyet etmiş: "Ben ölünce 
vücudumu iyice ufak parçalara ayır ve bir kavanoza doldur, üzeri
me şu sudan dök ve bir gübreliğe göm. Dokuz ay sonra çıkarırsı
nız". Ölünce, talebesi vasiyetini yerine getirmiş. Lokmân'ın karısı 
da çok sabırsızmış. Her gün gübreliğin etrafında dolaşır, talebesine 
daha kaç gün var diye sorarmış. Aradan yedi sekiz ay geçmiş, bir 
gün sabrı tükenen kadın fırsatını bulup kavanozu gübreden çıkar
mış. Lokmân'ın uzvu teşekkül etmiş vaziyetteymiş. Kadın kava
nozun ağzını açınca Lokmân'ın şu sözleri işitilmiş: "Biraz daha! 
Biraz daha!". [133] 

82. Lokmân'ın oğlu bir gün at üzerinde çarşıdan geçerken 
çişi gelmiş. Kalabalık yanında attan inerek bir kenara idrarını bo
şaltmış. Bu durumu görenler Lokman Hekim'e giderek, oğlunun 
densizliğinden dert yanmışlar. Lokman Hekim gülerek, "Ben 
oğlumun yerinde olsam atan inmeden işerdim" demiş [267] 

83. Lokmân'a "Bu kadar uzun süren hayatında dünyayı 
nasıl gördün? Diye sorduklarında, "Dünyayı iki kapalı han olarak 
gördüm. Birisinden girdim, birisinden çıktım" demiş. [267] 

84. Lokman Hekim etrafında bulunan kimselere dört ö-
ğütte bulunmuş, "bunlardan ikisini unutacak, ikisini de unutmaya
caksınız. Unutmayacaklarından biri Allah'ın var olduğu, diğeri ise 
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ölümün varlığıdır. Unutacaklarınız ise, başkaları tarafından sana 
yapılan kötülükler ve başkalarına yaptığınız iyiliklerdir. [2671 

85. Bir adam çok ağır hasta imiş. Bütün hekimlere bakıldı
ğı halde, tedavi olamamış. Sonunda Lokman Hekim"e gelmiş. 
Lokman, ameliyatla hastanın karnından bir kurt çıkarmış. Hekim
lerin daha önce hastaya verdikleri bütün ilaçları kurda yedirmiş ve 
kurt iyice büyümüş. Daha sonra kurdun üzerine limon sıkmaya 
başlamış. Limon sıkılan kurt erimiş. "Şimdiye kadar çektiğin bütün 
çileleri boşuna çekmişsin. Hekimlere verdiğin paralar ve aldığın 
ilaçlar boşuna gitmiş. Devamlı olai'ak limon yese idin, hemen iyi 
olurdun" demiş [2671 

86. Lokman Hekim zamanında büyük bir kuraklık olmuş. 
Ekinler kurumuş, dağlar çıplak kalmış, sular kesilmiş, toprak su
suzluktan çatlamış. Bütün hayvanlar kuraklık yüzünden çeşitli 
hastalıklara tutularak ölmüşler. Halktan da ölenler olmuş. Halk 
yağmur yağması için günlerce beklemiş. Mihayet Lokman He
kim'e gitmeye karar vermişler. Lokman Hekim, gelenlerden bir 
miktar zeytinyağı istemiş. Zeytinyağlarını fıçılara dolduran Lok
man Hekim bir meydanda oturarak "Yağ, yağ" diye bağırarak 
halka dağıtmış. O, "Yağ" dedikçe, yağmur yağmaya başlamış. 
Zamanla yağmur sel halini almış. Yağmur isterken sellere kapılan 
halk, bu sefer de yağmurun durması için Lokman Hek im 'e "dur
dur şu mübareği" demiş. Bu sefer de torbasının içini fındık ve 
fıstıkla doldurup, sokakta oynayan çocuklara "Yağma, yağma, 
yağma!" diye bağırarak dağıtmaya başlamış. Biraz sonra yağmur 
kesilmiş. [267] 

87. Öleceğine yakın Lokman Hekim kızını yanına çağıra
rak, "Kızım, ben öldüğümde, vücudumun ağırlığının üç misli sa
rımsak alarak iyice ezin. Etimi kemiğimden ayırarak, oynak yerle
rime ezdiğiniz sarımsağı iyice doldurun. Bütün vücudumu da sa
rımsak ezmesi ile kapatın. Öldüğümü kimseye sakın söylemeyin. 
Allah'ın izni ile yirmi dört saat sonra dirileceğim, der ve ölür. 
Vasiyeti üzerine kızı, babasının dediklerini aynen yapar. Biraz 
sonra kapı vurularak Cebrail insan kılığında içeriye girer. Lokman 
Hekim'in nerede olduğunu sorar. Kızı babasının evde olmadığını 
söyler. Cebrail, kızı doğru söylemesi için çok sıkıştırır. Sonunda 
kız, babasının öldüğünü itiraf eder. O anda Cebrail ortadan kay
bolur. Bir gün sonra dirileceğini söyleyen Lokmân ' ın dediği çık-
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mamış. Eğer kızı, babasının öldüğünü Cebrail 'e söylemeseymiş, 
dediği saatte dirilecekmiş. [267] 

88. Lokman Hekim zamanında, bir suçluyu yer altı hapsi
ne mahkûm ederler. Durumuna dayanamayan mahkuma Lokman 
Hekim'i götürürler. Lokman Hekim hükümlünün bulunduğu zin
dana gider. Ölüm halinde bulunan mahkûmun önüne her gün bir 
tane haşlanmış koyun kellesi asılmasını söyler. Bir ay sonra Lok
man Hekim tekrar hükümlünün bulunduğu kuyu önüne gelerek 
hastanın durumunu gözden geçirir. Kuyuya bu anda bir ip sarkıtı
lır. Hükümlünün bu ipten tutunarak dışarı çıkması söylenir. îpten 
tutmaya çalışan mahkumun gücünün olmadığı görülür. Lokman 
Hekim, fazla miktarda pamuk getirmelerini söyler. Hemen pamuk 
getirilir. Hükümlünün sağına ve soluna pamuk doldurulur. Bu iş
lem devamlı tekrarlanarak mahkum kuyudan çıkarılır. Pişirilmiş 
koyun kellesi kırk gün daha hükümlünün önüne asılır. Kırk gün 
sonra hükümlü ayağa kalkar. Bundan sonra, koyun kellelerinin bir 
çok derde deva olduğu söylenir. [267] 

89. Lokman Hekim'e hastalar geldiğinde, raflardaki ilaç 
dolu şişelerden hangisi hastaya iyi gelecekse sallanmaya başlarmış. 
Bir gün, hastayı muayene sırasında, içinde zehir bulunan şişe sal
lanmış. Zehir şişesinin sallandığını gören Lokman Hekim, hastayı 
tedavi edemeyeceğini belirterek evine yollamış. Her muayene ayni 
şeyler olunca, "Bu hastanın çaresi budur" diyerek zehri hastaya 
verir. Hasta tamamıyla iyi olur. O zaman Lokman Hekim, "Zehir 
de bir ilaçtır" demiş. [267] 

90. Lokman Hekim öldükten sonra, oğlu babasının bu na
sihatlerini dinlemek ister. Bir zaptiyeyi dost edinen oğlu, cemiyetin 
nefret ettiği alçak bir adamdan bir miktar borç para alır. Bir kuzu
yu parçalayıp kızarttıktan sonra bir çuvala bırakır, evine getirerek 
bir adam öldürdüğünü karısına söyler ve beraberce cesedi gömer
ler. Bir süre sonra oğlu karısını döver. Hiddete gelen karısı koca
sının bir adam öldürerek evlerine gömdüğünü ihbar eder. Dost 
zaptiye çocuğu kadıya götürürken, alacaklısı yolunu keserek para
sını ister, mahkeme idama mahkum eder. Babasının nasihatlerinin 
doğruluğunu gören Lokman, son isteği olarak evinde gömülü ce
sedin çıkarılmasın talep eder. İsteği kabul edilerek evine gidilir. 
Bir torba içerisinde ceset yerinde, kızartılmış kuzu çıktığını gören 
ilgililer çocuktan özür dilerler. Babasının nasihatlerinin doğrulu-
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ğunu gördüğünden bir daha insanlara güvenmez, inanmaz olur. 
[267] 

91 . Bir iftira yüzünden, devrin padişahı Lokman Hekim 
ile oğlunu zindana atar. Bir torba badem çekirdeği veya bir torba 
fındıkla yüz sene zindanda günlerini geçirir. Lokman Hekim vasi
yetlerini geyik derisi üzerine yazarak, zindanın bir duvarına asar. 
Bu vasiyetler arasında yüz sene sonra kendisini ilk önce badem 
yağı ile yıkamalarını, pişmiş koyun kellesi koklatılmasını ve on 
yedi yaşlarında üç kız ile sarılmasını ister. Lokman Hekim zindan 
içerisinde sığabileceği kadar oyuk açarak buraya yerleşir ve badem 
tanelerin yiyerek günlerini geçirir. Bu çileye oğlu dayanamayarak 
birkaç sene sonra ölür. Aradan yıllar geçer. Devirler değişir. Padi
şahların biri gelir, biri gider. Lokman Hekim zindanda unutulur. 
Zamanın birinde devrin padişahının boğazında bir ur çıkar. Baş 
vurmadıkları hekim ve ilaç kalmaz bu illetin ortadan kalkması için. 
Padişah bu hastalığı her geçen gün biraz daha fazlalaşır. Ülkenin 
bütün tabipleri bu illete çare bulamazlar. Saray kişilerinden birkaçı 
"Ah Lokman Hekim, şimdi senin yerindi. Sen olsaydın padişahı
mızın bu illeti iyi olurdu." diye söylenirler. Lokman Hekimin 
zindanda olduğu öğrenilince, hemen zindana koşulur, Lokman 
Hekimin sağ, fakat kalbi yavaş yavaş attığı görülür. Vasiyetindeki 
işlemler yapıldığında Lokman Hekim canlanarak padişahın huzu
runa çıkarılır. Padişahın boğazındaki illeti gören Lokman Hekim, 
tedavisinin, "Padişahın on beş yaşındaki oğlunu kesilerek kanından 
boğazındaki bu illete sürerseniz hemen iyi olur." der. Lokman 
Hekimin bu teklifine ilk önce üzülen padişah, canının sağlığı ve 
ülkesinin selâmeti için oğlunun kesilmesine razı olur. Saray orta
sında ayrı bir yer hazırlanarak, Padişahın oğlu kesilmek üzere geti
rilir. Lokman Hekim padişahın genç oğlunun yanına sokularak, 
kendisini kesmeyeceğini, korkmamasını ve bıçağın arkasına boy
nuna sürdüğü zaman gücü yettiği kadar bağırmasını gizlice söyler. 
Feryat ve figanlar sarayın duvarlarından yankı yapmaya başlar. O 
anda oğlunun kesildiğini zanneden padişahın boğazında şiddetli bir 
acıma feryadı yükselir. Feryadın arkasından, yıllardan beri çekilen 
ve bir türlü çaresi bulunamayan illetin dışarı çıktığı görülür. "Der
dim boğazımdan dışarı çıktı, oğlumu kesmeyin" diye bağırır. 
Lokman Hekim ile padişahın oğlunun karşılıklı olarak oturdukları 
görülür. Bu sahneyi bilerek hazırladığını ileri süren Lokman He
kim, "Padişah bu şekil feryat etmeseydi, boğazında bulunan ur 
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dışarı çıkmazdı" der. Lokman Hekim padişah tarafından müka
fatlandırılır. Uzun yıllar padişahın yanında kalır. Hastalarını şifaya 
kavuşturur. [267] 

92. Lokman Hekim ailesine bir sandık bırakarak, "Ben 
öldükten sora bu sandığı açmadan satın" demiş. Lokmân'ın ölü
münden sonra sandığı satın alan kişi kapağını açtığında, içinde bir 
kemik üzerinde yazılı şu ibareyi bulmuş: Ayağını sıcak tut başını 
serin, kendine bir iş bul düşünme derin [ 2 5 2 , 2 6 3 , 267] 

93. Lokman Hekim'e kör ve sa^ır biri Lokman Hekim'e 
çırak olur. Aradan günler, aylar ve yıllar geçer. Bir gün Lokman 
Hekim ameliyat yaparken, çırağı hocasının kusuVunu görerek nasıl 
yapılması gerektiğini anlatır. Daha sonra evine giderek bir çanak 
süte kör gözleri ile bakar. O anda çanaktaki sütün bir küçük derya 
olduğunu ve daha büyük deryaları aramasının şart olduğunu gaip
ten gelen ses fısıldar. Çırak, memleketinden ayrılarak başka ülke
lerde tecrübesini artırır. Nihayet memleketine dönerek, hocası olan 
Lokman Hekimle imtihan olmak ister. Lokman Hekim çeşitli 
otlardan zehir yaparak, çırağına içirir. Çırak ta daha önceden ha
zırladığı panzehirle zehirin etkisini giderir. Böylece birbirlerinin 
büyük hekim olduklarını etraflarına daha ispat ederler. Çırak, geç
mişte yaptığı densizlikten dolayı, Lokman Hekimden af diler. 
Lokman Hekim gururlanan çırağının bu hareketini affeder. [ 267 ] 

94. Süleyman peygamber Lokmân'dan hikmet dersleri alır
ken merak ettiğinden, "Uzun yaşamanın sırları nedir?" diye sormuş. 
Lokman da "Uzun yaşamanın beş şartı vardı: Az taam, az kelâm, az 
intikam ve çok sabırdır. Hz. Adem, Nuh ve diğer peygamberler bin 
yaşın üstünde yaşadılar. Bu kadar çok yaşamak arzu ettiler, ölüm 
korkusu akıllarına bile gelmedi. Ben bile bugün bin yaşın üstünde
yim. Az yemek yerim, hiçbir zaman tıka basa karnımı doldurmam, 
gözüm sofrada kalkarım. Vücudumun hücrelerini yemekle zehirle
mem. Dişlerimle mezarımı kazmam. Az konuşur öz konuşurum. Boş 
yere nefes tüketmem. Az selâmdan murat nefse hâkim olmaktır. Ka
rıma bile ancak yılda bir selâm verir, ona bir evlât bağışlarım. Boş 
yere selâm vermem. İntikama gelince: Bana kötülük edenlere kin 
beslemem, tanrı onların cezasını verir, intikam ateşi beni hiçbir zaman 
yakmamıştır. Sabır etmeğe gelince, herhalde benden sabırlı bir kimse 
yoktur. Baban Davut her gün örsün başında demir döver zincir yapar
dı, ben altı ay onu seyrettim, ne yapıyorsun diye sormadım. Bir gün 
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gördüm ki o zincirlerden kendine bir zırh yapmış ve onunla harp mey
danına indi. O vakit ne yaptığını anladım. Uzun yaşamanın sırlarını 
Lokmân'dan öğrenen Süleyman Peygamber bu sayede yüz beş yaşına 
kadar yaşadı, kocamadı, bunamadı. Ölüm korkusu içine düştüğü za
man bir mağaraya çekildi ve orada öldü. [136] 

95. Diyâr-ı Rûm'da, içinde Lokmân'ın da bulunduğu bir 
kervan soyulur. Kervandakiler, Lokmân'a "Soygunculara biraz 
nasihat etsen belki mallarımızın bir kısmını geri verirler" demişler. 
O da cevaben, "Mallardan ziyâde bunlara israf edilecek nasihate 
yazık" demiş. [93, 263, 267] 

96. Lokman Hekim her uzvun bir huyu olduğunu pek iyi 
bilirmiş. Lokman Hekim ameliyat yaparak hastasının karnındaki 
derdini keser ve o esnada dışarı çıkan bağırsaklara, "Haydi içeri 
girin" der. Onlar da Lokmân'ın sözüne, "Peki" diyerek sükûnetle 
girerle. Lokman yarayı diker ve hastasını da ayağa kaldırır. Bu 
ameliyatı öğrenen talebesinden bir muavini, hocasını Lokman 
Hekim'in bulunmadığı bir sırada yine böyle bir hastasının karnını 
açar, derdini çıkarır. O sırada dışarı çıkan bağırsaklara: "İçeri giri
niz" der. Bir türlü girmezler, tıpkı ustası Lokman Hekim'in söyle
diği gibi söyler, lâkin onun sözünü dinlemezler. Sarsaklar da dışa
rıda dururken hocası Lokman Hekim gelir. Muavini böyle şaşala
mış görünce ne yaptığını sorar. O da: "Tıpkı sizin gibi açtım. Aç
tım, hastanın karnındaki derdi çıkardım. Dışarı çıkan barsaklara 
tıpkı sizin dediğiniz gibi içeri giriniz dedim. Girmediler. Tekrarla
dım, lakin o taraflı olmadılar. Ben sokayım dedim, dinlemediler." 
cevabını verir. Lokman barsaklara sert bir dil ile "Haydi bakayım, 
çabuk içeri girin" deyince barsaklar bu emri dinleyerek içeri girer
ler. Yardımcısı, bunu görünce şaşırır. Sonra Lokman Hekim, "Ge
çen gün benim ameliyat ettiğim hastanın barsakları söz dinleyen 
takımdandı. Bu seninkiler söz dinlemeyecek kadar aksi, onu iyi 
anladığımdan benimkiler tatlı dil ile dediğimi yaptılar, bu da ancak 
sert bir dil ile mutavaat gösterdi. Tedavi ettiğin her bir uzvun böyle 
bir huyu vardır. Onu da anlamak lazımdır." der. [263] 

97. Lokman Hekim ölüme karşı üç su bulur. Baş, orta, 
son. Kendi vücuduna göre kalıp yaptırır ve çırağına beni kesip 
parçalayacaksın, kalıba dökeceksin. Bu suları sıra ile kullanarak 
beni tecessüm ettireceksin diyor. Çırağı da bunu yapıyor. Eti dö
küyor, kalıba koyuyor. Fakat üçüncü su dökülüp gidiyor. Allah bu 
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suyun kullanılmaması için şişesini düşürterek kırdırıyor. İşte bu su 
arpa tarlasına aktığından arpa suyunu şifalı sayarlar. Lokman He
kime otlar ben filan hastalığa yararım diye söylerlermiş. Sütlege-
nin sıtmayı kestiğini bulmuş. [24.51 

98. Lokman HakîmMn zamanında puta tapan bir padişah 
hüküm sürmede. Bunun Sâdık ve Sâduk adlı iki veziri var. İkisi de 
inanmış kişi. Padişah, bunların inancını duyunca onlardan kurtul
mak için, ikisini de Lokmân'a gönderiyor. Bir müşkülüm var, 
gidin, sorun; cevabını getirin diyor. Bunlar Lokmân'a gidip padi
şahın sorusunu arz ediyorlar. Cevabını Padişaha bildirmek üzere 
döndükleri zaman Padişahın emriyle bunları sınırdan içeriye sok
muyorlar. Onlar da dönüp Lokmân'a gidiyorlar. Lokman, onlara 
yıldız bilgisini, rüya yormayı, hastalara ilaç yapmayı vs. öğretiyor. 
Gidin diyor, meydana bir sayvan (gölge yapan şey) kurun, kitapla
rınızı koyun, halka ilaç satın, rüyalarını yorun, yıldızlara bakın, 
buna karşılık da para alıp hayatınızı idâme ettirin." [2131 

99. Lokman her gün yaptığı tecrübeleri bir kitaba yazar, 
not edermiş. Bir çok araştırmalar sonunda ölümün de çaresini bul
muş ve sırlarını deniz kenarında bir kayanın üstüne oturup defteri
ne kaydetmeğe başlamıştır. Fakat eser tüm biteceği zaman Allah 
tarafından bir rüzgar çıkmış, defteri denize uçurmuş, ihtiyar Lok
man ancak birkaç yaprağını kurtarabilmiş. 

100. Lokman Hekimlikte o kadar ilerlemiş ki hastasını 
görmeden kapıdan uzattığı bir iple muayene etmeğe başlamış. Ge
len hasta ipi koluna bağlar Lokman da içeride telin hareketine 
göre teşhisini kor ve ilacını gönderirmiş. Halk vaziyetten şüphe 
etmeğe başlamış ve Lokman'ı imtihana karar vermişler. Bir gün 
hasta yerine aç bir kedinin ayağını tele bağlamışlar. Lokman içeri
den bağırmış. "Buna sıçan eti yedirin!". [133. 263. 267] 

101. Lokmân'ın hocası bir gün mühim bir ameliyat yapmak 
üzere bir hamamı hazırlatmış, hastası ile beraber içeri girmiş fakat 
Lokmân'ı içeri almamış. Merakını yenemeyen Lokman da hama
mın kubbesinden ameliyatı seyretmeğe karar vermiş. Hocası hasta
nın kafatasını açmış, beyin zarları arasındaki bir böceği oynaşır 
durur ve hastayı rahatsız eder bir şekilde görmüş. Hoca, böceğin 
çengelli ayaklarıyla zara sıkıca tutunduğunu görünce böceği al
makta tereddüde düşmüş. Kafatasını kapatmak üzereyken, Lok-
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mân yukarıdan bağırmış: "Ateş ister! Ateş göster!". Hocası denile
ni yapınca, ateşten korkan böcek kaçmış. Hasta da kurtulmuş. [\3?<] 

102. Hz. Süleyman, Lokmân'dan hikmet dersleri alırken me
rak edip sordu: 

Uzun yaşamanın sırları nedir? 
Uzun yaşamanın beş şartı vardır: Az taam, az kelâm, az 

selâm ve çok sabır. 
Bunlar nasıl olur? 
Hz. Adem, Hz. Nuh ve diğer peygamberler bin yaşın üs

tünde yaşadılar. Bu kadar çok yaşamak arzu ettiler. Ölüm korkusu 
akıllara gelmedi. Ben bile bugün bin yaşın üstündeyim. Az yemek 
yerim. Hiçbir zaman tıka basa karnımı doldurmam, gözüm sofradan 
kalkarım. Vücudumun hücrelerini yemekle zehirlemem. Dişlerimle 
mezarımı kazmam Az konuşur öz konuşurum. Boş yere nefes tüket
mem. Az selâmdan murat nefse hâkim olmaktır. Karıma bile ancak 
yılda bir selâm verir, ona bir evlât bağışlarım. Boş yere selâm ver
mem. İntikama gelince: Bana kötülük edenlere kin beslemem, Allah 
onların cezasını verir, intikam ateşi beni hiçbir zaman yakmamıştır. 
Sabır etmeğe gelince, benden sabırlı kimse yoktur. Baban Davud her 
gün örsün başında demir döver zincir yapardı, altı ay onu seyrettim, ne 
yapıyorsun diye sormadım. Bir gün gördüm ki o zincirlerden kendine 
bir zırh yapmış ve onunla harp meydanına indi. O vakit ne yaptığını 
anladım. Benim bütün tecrübelerim sabır ile elde edilmiştir. Bir hik
met söyleyebilmek için bazan bir yılda binlerce tecrübe yaparım. 

Uzun yaşamanın sırlarını Lokmân'dan öğrenen Süleyman 
Peygamber, bu sayede yüz beş yaşına kadar yaşadı, kocamadı, buna-
madı. Ölüm korkusu içine düştüğünde bir mağaraya çekildi ve orada 
öldü. [134] 

103. Bâbirde bir şehr vardı, (Lokman) gördü kim anun 
halkı kırk yıldan öte yaşamazlar, yiğirmi beş yaşında sakallan 
ağarur pîr olurlar. Pes Lokman ol kavimden anı sordı eyitti: "Bu 
şehr deniz kenarındadur, ş i m a l i ve cenubi tutgundur. Havası kem 
olur andandır" didi. Pes Lokman ol şehre girdüğine gamgîn olup. 
bir gice anda turub irtesi çikup gitti, Hint vilâyetine sefer eyledi. 
Anda bir şehr vardı kim halkı dört beş yüz yıl yaşarlar. Pes server 
eyidür: "Yâ melik! Kaçan Lokman ol şehri gördi hükemâsından 
sordı, eyittiler: "Havası hûbtur, suları lâtiftür ve nüfûz-i hava her 
taraftan olur, hareket ider kavmi sıhhattedür ve emraz bunda az 
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oluı" didiler. Andan Lokman şâd oldı, kırk gün anda turdı, daim 
dir idi kim, "ol kem havâlu şeiırün zararın ol eyu havâlu şehirde 
savdıım. Simden girü kem havâlu yirlerde turmayam" diyü halka 
vasiyyet eylemiştür kendülere taksîrlik itmeyeler. Anun gibi 
yirlerden kaçup karâr eylemeyeler ve ben dahi hisarı yıkturduğum, 
ol hekim-i hâzıkun kavliyledür" didi [Saltuknâme] [711 

104. Hz. Süleyman bir gün Lokman olmak sevdasına düş
müş. Adamları ona çölün ortasında bir kale tarif etmişler, orada 
ancak hekimlik sırrını öğrenirsin demişler. O da kalkmış kaleye 
gitmiş, fakat içerde hiç kimseyi bulamamış. Nihayet bir siyah yıla
na rast gelmiş ve sormuş, "Lokman olmanın sırrı nedir?" Yılan da, 
"Şu taşı kaldır görürsün", demiş. Süleyman taşı kaldırmış, esmer 
ve beyaz olmak üzere iki küme un görmüş, bunları alarak dönmüş. 
Fırıncısına ikisinden de ayrı ayrı ekmek yapmasını söylemiş. Ek
mekler pişmiş, tam o anda kapıya bir fakir gelmiş ve dilenmiş. 
Fırıncı bu adama acımış. Süleyman esmer ekmeği ne yapacak diye 
hepsini dilenciye yedirmiş, beyazları da götürmüş. Biraz sonra 
dilenci şehirden uzaklaşmış, amma yürüdüğü yollardaki otlar dile 
gelmiş ve biz şu derdin devasıyız diye konuşmaya başlamışlar. 
Fakir Lokman oluvermiş. Süleyman ise vaziyeti öğrenince Lok-
mân ' ı yanına almış, ne yapalım Allah hekimliği bize kısmet etme
di demiş. [I3 ,ıl 

105. Loğman' ın bir yahın dostu var imiş. Ortaya nifag dü
şür, dost düşmene çevirilir. Bir gün hemin düşmenin oğlu hastala
nır. Hara aparırlarsa, derdine elaç olmur. Hastanın atası 
gohumlarmdan hahiş edir ki, onu Loğman' ın yanına aparsınlar. 
Amma, Loğman' ın ilk defa söylediği sözü gelip ona söylesinler. 
Hesteni Loğman' ın yanma getirirler. Loğman bahıp "el aman" 
deyir. Sonra bir nece derman yazır. He.steni gaytanp atasının yanı
na getirirler. Atası Loğman' ın yazdığı dermana bahıp, onun dediyi 
ilk sözü soruşur. Deyirler ki, Loğman' ın ilk sözü "el aman" oldu. 
Oğlanın atası gülümsünüb deyir: "Bunun ellerini bağlamag lâzım
dı. Yohsa gözlerindeki yaraya tohunup onu yayar. [Azerbaycan] 
(841 

106. Bir gün Loğman' ın şakirdlerinden birinin gözleri 
berk ağrımaya başlayır. Ne geder derman düzeldirse, bir neticesi 
olmur. Gözlerinin ağrısı daha da şiddetlenir. Mecburiyet garşısında 
anasını Loğman' ın yanına göndermeli olur. Anası Loğman"a deyir 
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ki: "Oğlumun gözleri agrıyır, derman üçün meni gönderip senin 
yanma". Loğman deyir,"Onun düşmeni elleridir"Birden yanma 
düşür ki, bu şakird çohdan beri onunla regabet aparır, arhasmca 
cürbecür sözler danışır, indi evez çıhmag megamı gelib. Odur ki, 
şakirdinin anasına deyir: "Oğluna deyesen ki sarımsağı 
hevengdestede yahşi yahşi ezib goysun gözünün üstüne. Sonra da 
möhkem bağlasın. Ana gelib oğluna Loğman'ın dediklerini 
çatdırır. Oğlu deyir: "Bu deyyil ay ana, men onun dedikleri kimi 
elesem gözlerim ömürlük kor olar". Anası da deyirki: "Neyleyim, 
ay bala, sen meni gönderdin Loğman'ın yanına, o da mene bele 
dedi". Oğlan deyir: "Yahşi yahşi yadına Sal, sen Loğman'ın yanı
na gedib salam verende onun birinci sözü ne oldu?". Anası deyir: 
"Men salam verib senin derdini danışanda Loğman dedi ki, onun 
düşmeni elleridir". Şakird sevincinden bağırır: "Bah ana, menim 
dermanım budur. Galan sözler lazım deyil. Tez ol. bir kendir getir, 
menim ellerimi bağla". Hegigeten de, Loğman'ın şakirdinin elleri 
arhadan bağlanandan sonra o, bir daha gözlerini ovuştura bilmir. 
Belelikle de gözleri dermansız-filansız yavaş yavaş sağalmaya 
başlayır. [Azerbaycan] [3] 

107. Loğman bütün derdleri, hestelikleri bilenden sonra 
bir-bir onların çaresini, dermanını da tapmışdı. Hem de hemin 
dermanların adı itmesin deye kağızlara yazıb kitab bağlamışdı. 
Megsedi de bu olmuşdu ki, gelecek nesillerde bir vaht bu derman
lardan faydalanabilsin. Hemin dermanların siyahısında ölmüş 
sağaldan dermanın adı da var idi. Günlerden bir gün Loğman sefe
re çıhmalı olur. Derman siyahisini da heybesine goyub özü ile 
götürür. Az gedir, çoh gedir, yolda garşısına bir çay çıhır. Çayın 
üstünde dar bir körpü varmış, Loğman heybeni çiynine atıp 
körpüden geçerken birden tufan gopur., şiddetli külek heybeni 
Loğman'ın çiyninden alıb suya atır. Loğman körpünü bir teher 
keçib kor-peşman yoluna davam edir. Ancag böyük zehmetle 
öyrendiyi, bildiyi dermanların siyahisinin sularda gerg olmasına 
heyfslenmekten başka elacı galmır. İş ele getirir ki, hemin heybeni 
bir müddetden sonra balıg tutan hariciler tapırlar. Heybeni acıb 
görürler ki, onun içinde bütün hesteliklerin mualicesinin derman 
siyahisi var. Ölümü sağaltmağın mualicesini ise su pozduğuna göre 
ne gader çalışırlarsa ohuya bilinirler. Belelikle, o vahtdan hariciler. 
Loğman'ın heybesinden tapılan derman adlarından istifade eleme
ye başlayırlar. [Azerbaycan] f 3 | 
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108. Revayete göre. Loğman iki min beş yüz il bundan 
gabag yaşayıb. Özü de iki yüz il ömür sürüb. İlk defe tebiblik der-
manlarmı o hazırlayıb. Dediklere göre Loğman çölleri gezende 
etraftaki yararlı bitkiler, güller, çiçekler dil açıb deyermişler ki, 
men filan derdin dermanıyam , men filan hesteliyin. Loğman da 
onları derib getirermiş eve. Derdiyi bitkilerden, çiçeklerden der
man hazırlayıb besteleri mualice edermiş. Ba'zi besteleri ise sözle 
sağaldarmış. Bu minvalla Loğman halg arasında böyük şöhret 
gazanıb. Loğman devirmiş: "Ele bir derd yohdur ki, ona derman 
tapılmasın". Hatta o, ölüme garşı derman hazırlamag isteyirmiş. 
Ba'zen din hadimleri Loğman'ın hekimlik gudretini gebul elemek 
istemeyib behane getirirdiler ki, bu dünya puç dünyadır., esli heyat 
o dünyadadır, ona göre da insan ömrünü uzatmağa, ölümsüzlük 
dermanı tapmag üçün canfeşanlıg etmeye deymez. Loğman ise 
onlara cavab verib deyinniş ki, dünya nadanlar çün puçdur. Siz 
insanları ruhdan, hevesden salırsız. Dünya, Ay, Güneş ve ulduzlar 
insanın heyri üçün yaranıb. Loğman insanlara müraciet edib 
deyerıniş ki, "Ey insanlar! Ganan adamlar üçün bu dünyanın özü 
de bir cennetdir. İnsan gerek gacalana geder öz cavanlığını yaddan 
cıhartmasm. Cavanlıg şestiynen yaşasın. Bu sertle ki, o ağıllı 
adamlarnan oturub-dursun. Yeri gelende özü özünün hekimi ol
sun". Vaht geldi ve'da yetişdi, bir gün Loğman ölüm yatağına 
düşdü. Bildiyi topladığı bitkilerden, çiçeklerden ne geder güçlü 
dermanlar hazırladısa, kar etmedi. Get-gede derman hazırlamag 
üçün ayağa galhmağa tageti de kesildi. Bu geder yaşayıb ölüm
süzlük dermanı hazırlamağa macal tapamadığına çoh heyiflendi. 
Nehayet, emin oldu ki. daha ölüm onu da yahalamışdır, ondan can 
gurtarmag mümkün deyil. Sessiz, tagetsiz yatagda uzanıb ölümün 
gelmesini gözledi. Ömründe birinci defe ümüdsizliye gapılıb, 
pıçıltıyla bu sözleri dedi: 

Aleme derman veren can dermansız galnıış indi, 
Dost liecil olııb, yene güldü düşmen mene pün/ıan. 
Çekme gem, Loğman, ecel ki,üstünü almış indi, 
Ayrılıg valıtı çatıb, göç eyle sen de dünyadan. 
Bu sözler, Loğman'ın dodaglarından gopar-gopmaz o. 

Gözlerini ebedi yumdu. [Azeıbaycan][3] 

109. Bir gün Loğman hörmetli şehislerle meclisde oturub 
elmden, dünyanın gerdişinden sohbet edirdi. Bu zaman ev adamla-
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rından biri Loğman'a heber verir ki, bes cavan bir oğlan gapı ag-
zmda dayanıb aglayır seni görmek isteyir. Loğman deyir ki. 
"bırahm gelsin". Oğlan meclisdekilere edeb-erkanla salam verib 
yüzünü Loğman'a tutur ve deyir: "Ey bütün derdlere derman 
tapan Loğman menim de derdime bir çare ele". Cavan bu sözü 
deyib yene ağlayır. Loğman soruşur: "Nedir senin derdin. Ey 
cavan?". Oğlan cavab verir ki, "Men bir gıza aşıg olmuşam, heç 
cür onu yaddan cihara bilmirem. Giz ise meni sevmir. İndi sen 
mene bir elac ele ki, bu derdden gurtanm". Loğman deyir: "Ey 
cavan, iki şeye çare yohdur: bir ölüme, bir de bedbeht hadiseye. 
Aslında bunların da tagsırı ba'zen insanın özünde olur. Men senin 
derdine çare taparam ve senin azab çekdiyin bu beladan ihlas 
ederem. Ancak evvelce de görüm, bir giz seni sevse, sen ise onu 
sevmesen, onunla govuşmag mümkün olarını?". Cavan deyir: "El
bette ki yoh". Loman deyir: "Men senin ağlını sınadım, sen bu 
beladan gurtara bilersen. Çünki ağlın başındadır. İndi eşit ve yahşi 
yahşi gulag as. Sen kişi cins isen, giz ise gadın. Sen kişi ola-ola 
seni sevmeyen gizin garşısında diz çöküb nece öz menliyini itire 
bilersen? Bütün derdlere derman var, o cümleden eşgin dermanı 
var, Eşgin dermanı yalnız eşgdir. Eğer sen doğrudan da geyretli. 
sevmeyi bacaran adamsansa, indi aşıg olduğun gızdan da yahşisini 
tapa bilersen. Bacar seni sevmeyenden üz dönder, onu yaddan 
çıhart. Ele bir adama yahmlaş ki, o hegigeten seni ürekden sevmiş 
olsun!". Loğman danışdıgça oğlan da, meclisdekiler de ona 
diggetle gulag asırdılar. Birden oğlanın yadına düşür ki, bir vaht 
yeniyetme çağlarında onu seven bir giz olub. Hemin giz indi de ere 
getmeyib onun yolunu gözleyir. Oğlan derdine çaresi tapılan a-
damlar kimi sevinç içinde, Loğman'a ve meclisle sağollaşıb gedir. 
Hemin gizi tapıb onunla evlenir ve belelikle de ona gece-gündüz 
rahatlık vermeyen eşg derdinden ihlas olur. Bir müddetden sonra 
oğlan yene de sohbet meclislerinin birinde Loğman'ın yanına 
gelir. Böyük alimin garşısında diz çöküb minnetdarlıgını bildirir. 
[Azerbaycan] [3] 

110. Günlerden bir günü Loğman Seyirdi ile seyahet eleye 
eleye bir şehre geldiler. Onlar menzil tutub rahatlanandan sonra 
Loğman Şeyirdini hazara gönderdi ki, çörek, yağ. şor alıb getirsin. 
Şeyird bazara gedib yağın kiymetini heber aldı. Ona dediler: 

Batmanı yüz dinardı. 
Soruşdu: 
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- Çörek neçeydi? 
Dediler: 
- Onun da batmanı yüz dinar. 
Soruşdu: 
- Bes şoru neçeye verirsiniz? 
Dediler: 
- Batmanı yüz dinara. 
Şeyird bazarda neyin kiymetini soruşturdu, "yüz dinardır" 

dediler. O, sevine sevine ustanın yanına gelib dedi: 
- Ne yahşi sehere gelmişik. Yüz dinardan baha kiymet 

yohdu. 
Loğman dikketle seyirde kulak asıb dedi; 
- Ele ise burada kalmak olmaz, tez çıhıb getmeliyik. 
Şeyird dedi: 
- Ne üçün? 
Loğman dedi: 
- Bir yerde ki, yağla şora ferg koyumadı, orda yaşamak 

meslehet deyil. 
Şeyird ustasına e'tiraz eledi. Loğman özü sözünün üstünde 

dayandı, ancak, helelik, bu seherde kalmağa razılık verdi. Bir nece 
günden sonra car çekildiyini eşitdiler. Me'lum oldu ki, bu gün bir 
neferi padşahın emri ile asacaklar. Loğman seyirdi ile dar ağacı 
kurulmuş meydana geldi. Adamlar toplaşandan sonra padşah ve
zirleri ile gedib bir terefde oturdu, üzünü mükessire tutub dedi: 

- Bu saat teksirlerini bir bir de. kendiri öz elinle boğazına 
keçir ki seni assınlar. 

Mükessir dedi: 
Padşah sağ olsun, men bağbanam. Bir gün bağda 

işlediyim zaman oğruya rast geldim. Kaçıp onu tutmak isteyende 
dırmaşıb divara çıhdı, küçeye atılanda yıhılıb kıçı sındı. Meni 
dustak edib dediler: "Günüh sendedi ki, bağın hisarını uca 
elemisen. Divar alçak olsaydı, oğru hoppananda yıhılılb kıçı sın-
mazdı, buna göre seni cezalandırmak lazımdı". 

Padşah: 
- Doğrudu, lap doğrudu, deye cezanın düzgün olduğunu 

tesdik eledi. 
Bağban dedi: 
- Padşah sağ olsun, divan men hörmemişem. 
Padşah dedi: 
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- Bes kim hörüb? 
Kişi dedi: 
- Benna. 
Padşaiı dedi: 
- Ele ise bağbanı azad eleyib bennanı getirin. 
Bağbanı burahtılar, bennanı tapıb dar ağacının altına getir

diler. Cellad kendiri hazırlayanda benna dedi 
- Padşah sağ olsun, günah mende deyil. 
Padşah dedi: 
- Bes kimdedi? 
Benna dedi: 
- Şeyirdimde. Eğer o kerpici çoh vermeseydi, men divan 

hündüre kaldıra bilmezdim. 
Padşah emr verdi, seyirdi tapıb huzura getirdiler. Şeyird 

yalvardı: 
- Kerpici çoh vermekde menim teksirim yohdu. 
Padşah soruşdu: 
- Bes kim teksirkardı? 
Şeyird dedi: 
- Padşah sağ olsun, men ustama kerpiç verende yoldan bir 

arvad keçirdi. Onun kolunda çoh garibe bir kolbağ vardı. Gözüm 
kolbağa sataşanda, heyran kalıb başımı itirdim. Bir de ayılıb gör
düm ki, usta divan hörüb ucaldıbdı. 

Padşah emr eledi: 
- Bu saat o arvad tapılıb dar ağacının dibine getirilsin. 
Me'murlar ahtarıb arvadı tapdılar, meydana getirdiler. 

Padşah ondan soruşdu: 
- Bu seyirdin ağlını başından alan senin kolbağın olub mu? 
Arvad dedi: 
- Beli. 
Padşah dedi: 
- Ele ise kendir senin boynuna salınacak. Cellad çek arvadı 

dara! 
Arvad dedi: 
- Padşah sağ olsun, bu işde men mükessir deyilem. 
Padşah dedi: 
- Bes kimdi? 
Arvad dedi: 
- Mükessir zergerdi ki, ele geşeng kolbağ kayırıb. 
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Padşah bir keder fikirieşib, onun sözlerini tesdik eledi, dedi: 
- Doğru deyirsen, yerde olsa, göyde de, bu saat zergeri dar 

ağacının dibinde hazır eyleyin. 
Me'murlar arvadı burahıb, zergerin dalınca getdiler. Bir az

dan sonra onu çeke çeke padşahın huzuruna getirdiler. Padşah 
ondan soruşdu: 

- Kolbağı sen kayırmısan mı? 
Zerger dedi: 
- Beli, padşahım. 

Bes sen fıkirleşmemişsen mi, o çoh göz;el olsa, baha
nın gözleri kamaşar, elindeki işleri çaşdırar. 

Zerger padşahın sualına cavab vermeye söz tapmadı. jCellad 
kendiri halkalayıb onun boynuna saldı. Ancak zergerin boynu yo
ğun, başı balaca olduğundan kendiri sahlamadı. Ha elediler başı 
halkadan çıhdı. Cellad gelib te'zim eledi: 

Padşah sağ olsun, zergerin başı kiçik, boynu yoğun
du, kendir dayanmır, bilmirem ne eleyim? 

Padşah dedi: 
Bundan asan ne var ki? Bir nefer başı büyük, boynu 

nazik adam tap, kendiri keçir onun boynuna, kutarsın getsin. 
Cellad padşahın emrini yerine getirmek üçün adamların içe

risine girdi, gözleri Loğman'ın şeyirdine sataşanda sevine sevine 
kışkırdı: 

Padşah sağ olsun, başı böyük, boynu nazik adamı 
tapmışam. 

Padşah dedi: 
Keçir halkanı onun boynuna. 

Şeyird yalvarıb yaharıb mükessir olmadığını dedikçe, 
padşah onun sözünü kesdi: 

Boş danışma, mükessir olub olmamağının bizim üçün 
ehemmiyeti yohdu. Bize yeke baş, nazik boyun lazımdı. Cellad, ne 
dayanmısan, assana bunu! 

Loğman bu haksızlığa döze bilmedi, ireli gelib dedi: 
Padşah sağ olsun, sizin emriniz doğrudu. Bunun boy

nu kendire geçirilmelidi. Ancak o menim şeyirdimdi. Özümüz de 
sizin sehere konak gelmişek. Hele paytahtın gözelliyini doyunca 
seyr etmemişik. Bunu mene bağışla. Koy sizin sağlığınıza gezib, 
memleketinize temaşa elesin. 

Padşah Loğman'ın sözlerini beyenib dedi: 
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- Doğru deyirsen, koca, eferin, onu sene bağış layı ram. 
Cellad, burah mükessiri, koy getsin. 

Cellad kendiri seyirdin boğazından çıhardıb azad eledi. 
Onlar kayıdıb ınezillerine geldikde, Loğman dedi: 

- Bu ne yahşi seherdi. Kalıb burada yaşamak lazımdı. 
Şeyird utana utana başını aşağı salıb dedi: 
- Yoh usta, bu seherde ki, yağla sorun ferki olmadı, orda ya

şamak korhuludu. Başımızı bedenimizin üstünde salamat sahlamak 
üçün burdan getmeyimiz meslehetdi. 

Loğman güldü. O saat seherden çıhıb getdiler. [Azerbay
can] [8. 182] 

111. Bir varmış, bir yoh imiş. Loğman adında bir hekim 
var imiş. Bir gün Loğman öz oğlunu da götürüb seyahet üçün 
başga bir padşahın memleketine gedir. Onlar da gedirler, uz 
gedirler, dere tepe düz gedirler, ahırda gelib böyük bir sehere varid 
olurlar. Bir müddet Loğman oğlu ile bu padşahın memleketinde 
galır. 

Günlerin bir günüde memleketin padşahı berk nahoşlayır, 
yorğan-döşeye düşür. Seherin bütün hekimleri padşahın yanına 
gelib onun derdine derman tapa bilmirler. 

Padşahın emrine göre memleketin her terefine adam gedir, 
car çekir, hekimlikden başı çıhan adamları padşahın sarayına 
de'vet edirler. Amma padşahın merezi get-gede şiddetlenib onu 
elden salır. Bir gün öler, sabah öler deye vezir, vekil hamisi elleri
ni padşahdan üzürler. 

Bu seda Loğman'ın gulağına çatır. O, derhal özünü 
padşahın sarayına çatdırıb hekimlikten başı çıhdığını bildiri. Vezir, 
vekil bu heberden şad olub padşaha heber verirler. Padşah bu 
heberi eşiden kimi, Loğman'ı'öz hüzurana çağırıb deyir: 

- Eğer meni bu nahoşlugdan gurtarasan, seni dünya malına 
gani ederem. 

Loğman padşahın bedenine bahıb onun merezini tapir. 
Padşah merezinin ne olduğunu Loğman'dan soruştuğunda 

Loğman cevab verib deyir: 
- Padşah sağ olsun, senin bedeninde herçeng var. Eğer izin 

versen, müalice ederem, 
Padşah Loğman'ın bu sözünden çoh şad olub müalice etme

sini hahiş edir, 
Loğman deyir: 
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Padşah s'ağ olsun, bu merezin dermanı budur ki, öz 
oğlunu gözünün gabağmda öldürüb onun gani ile seni sağaldam. 

Padşahın gözünün ağı-garası bir oğlu var idi. Loğman'ın 
sözüne göre vezir, vekili yanına çağırıb onlara meslehed edir. Ve
zir, vekil padşaha meslehet görürler ki, Loğman'ın dediklerine 
razılıg versin..Padşah Loğman'ı çağırdıb deyir: 

Nece isteyirsen , ele de ele. Ancag meni bu merezden 
gurtar. 

Loğman padşahdan razılıg alandan sonra emr edir ki, 
padşahın yatdığı otağın ortasından bir perde çeksinler. O saat ota
ğın ortasından bir perde çekirler. Loğman veziri çağırıb helvetce 
ona deyir: 

Padşahdan gizlin menim yanıma bir goyun getirin. 
Sonra Loğman tapşırır ki, padşahın gözünün gabağmda 

oğlunu onun yanma getirsinler. Helvetce bir goyun getirirler. Son
ra padşahın oğlunu atasının gözünün gabağından keçirib 
Loğman'ın yanına ötürürler. Loğman perdenin dalından padşahın 
oğluna yavaşça deyir: 

Sen gorhma. Men yalandan deyecem ki, sen başını 
bele çevir, ellerini yana Sal! 

Bu sözleri deyenden sonra Loğman ucadan oğlanın üstüne 
gışgırır: 

Başını aşağı ey, ellerini yanına Sal! 
Loğman bu sözleri dedikçe, perdenin o biri terefinde 

padşahın bedeni ağacdaki yarpag kimi esmeye başlayır. 
Loğman ise bu sözleri deye deye elindeki bıçağı daşa çekib, 

şağ-şağ ile itileyenden sonra goyunun başını kesib ganini böyük bir 
testin içine doldurur. Sonra o, gandan bir cam doldurub perdenin 
ucunu galdırır, padşahın üstüne atır. Padşah bundan berk diksinir, 
üreyi gedir. Vezir, vekil yığışıb padşahı ayıldırlar. Loğman ikinci 
defe yene bele edir. Padşah yene geşş edib özünden gedir. Bu min
val Loğman üçüncü bir cam gam gefilden padşahın üstüne atanda 
padşah iyrenib gusur. O guşan kimi bedeninde olan herçengler 
gelib ağzından yere tökülür. Padşah bu merezden şifa tapıb yahşi 
olur. 

Padşah yahşi olandan sonra, Loğman onun gözünün ağı-
garası olan oğlunu getirib, ehvalatı ona nağıl eleyir. Padşah oğlunu 
sağ salamat görüb sevinir. Amma Loğman'a heç bir şey bağışlanır. 
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Günlerin bir günü yene padşah Loğman'ı öz yanına çağırıb 
ondan soruşur: 

Eger bir başga adam da menim kimi hestelense, onu 
da sağaldarsan mı? 

Lokman deyir: 
Padşah sağ olsun, can başla hazıram. 

Padşahın Loğman'a açığı tutur, o saat emr edir ki, seherin 
kenarında, yerin altında derin bir zindan hazırlasınlar. 

Bir gece gündüzün içinde padşahın emri ile derin bir zindan 
hazırlanır. Zindan hazır olan kimi padşahın emri ile Loğman'ı ve 
oğlunu tutub o zindana salırlar. Zindanın gapısını padşahın emri ile 
ehengle berkidirler. Sonra zindanın dörd bir terefinde arh gazıb su 
burahırlar. Loğman ile oğlu bir müddet bu zindanda galırlar. 

Ay gelir, gün keçir, il dolanır, günlerin bir günü İskender öz 
goşununu götürüb bu padşahın memleketine gelir, padşahı tahtdan 
salır. İskender Loğman'ın bu seherde olduğunu öyrenir. İskender'e 
heber verirler ki, Loğman tamam gırh ildir ki, padşahın emrine 
göre oğlu ile zindana salıbdır. İskender bu heberi eşinden kimi 
derhal Loğman'ın dustag olduğu zindanın yerini ahtarıb tapir. 

İstkender'in adamları zindanın iç garanlıg olduğundan heç 
kesi görmürler. Bir az zindanın için ahtarandan sonra görürler ki, 
burada insan sümükleri vardır. Onlar ele heyal edirler ki, Loğman 
da, öz oğlu da ölübdür. Onlar sümükleri yığışdınb İskender'in 
yanma getirirler. İskender sümükleri görüb deyir: 

- Zindanın içini bir de yahşi gezin. 
İskender'in adamları zindanın içine girib yene bir geder o 

yan bu yanı ahtarandan sonhra görürler ki, zindanın bir küncünde 
iki şehs goyun derisinin üstünde eyleşmişler. Onları garanlıg zin
dandan çıharır, İskenderi'in yanına getirirler. İskender bahıb görür 
ki, Lokmân'ın kirpikleri o geder uzanıbdır ki, gözleri ve sifeti 
görsenmir. Derhal ata ve oğlunu hamama gönderir. Orada onlar 
saçlarını, dimağlarını kesdirib temizlenirler. Köhne padşahın 
Loğman'a etdiyi zulmün evezinde İskender ona ve oğluna böyük 
ehtiram, mehebbet besleyib onları yanına sahlayır. [Azerbaycan][8] 

112. Bir padşahın karnında herçeng peyda olmuşdu. Dün
yada ne geder hekim-tebib var idi, hamisi g^lib bahmışdı, amma 
heç biri çare eleye bilmemişdi. Padşah gelen hekimlerin hamisi ile 
şert bağlamışdı ki, eger onu sağaltsalar, çohlu en'am alacaklar. 
Sağalda bilmeseler, boyunları vurulacak. Ne geder hekim gelirdise. 
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padşahın derdine elac eleye bilinirdi. Cellad o saat hemin hekimle
rin boynunu vururdu. Padşah o geder hekim öldürmüşdü ki. böyük 
bir gebiristanlık emele gelmişdi. Ahırda heber gedib Loğman'a 
çatdı. Loğman soraglaşa soraglaşa geldi padşahın yanma. Loğman 
dedi: 

- Şah sağ olsun, seni sağaldaram. amma gerek oğlunun öldü
rülmesine icaze veresen. Senin dermanın oğlunun gamdır. 

Padşah bu sözleri eşidende az galdı deli olsun, gözleri çıhdı 
kellesine. Dedi: 

- Gözümün ağı-garası birce oğlum var. Men bu işe nece razı 
ola bilerem? 

Loğman dedi: 
- Özün bil, razı olmasan çıhıp gederem. 
Padşah razı olmadı. Loğman veziri, vekili bir terele çekib 

dedi: 
- Men yalandan bele deyirem. Padşahın oğlunun başı 

evezine bir goyun başı keseceyem. Bu harede nebade padşaha bir 
söz deyesiniz. Deseniz, onu sağaltmag mümkün oimyacag. İndi siz 
gedin padşahı bu işe razı salm ki, oğlunun başını kesmeye icaze 
versin. 

Loğman'ın bu sözünden sonra vezir, vekil padşaha yalvar-
yapış elediler, padşahı razı saldılar. Lagman oğlanı getirib atasının 
gözünün gabağmda el-ayagını bağlayıb yıhdı yere, eline bıçağı alıb 
oğlana sarı getdi ki. başını kessin, padşah gışgırıb onu sahladı. 

- Heç olmasa, oğlumun başını gözümün gabagında kesme. 
Loğman dedi: 
- Padşah sağ olsun, ayrı cür elac yohdur. gerek bele ola. İndi 

ki görmek istemirsen, onda aralığa bir perde tutag. 
Getirib padşahla oğlunun arasına bir perde tutdular. 

Loğman bilirdi ki, bu iş bele olacag. Derhal perdenin aıhasına bir 
goyun getirdiler. Padşahın oğluna tapşırdılar ki, ses-küy salıp hırıl
dasın. Loğman perdenin arhasında goyunun başını kesdikce, oğlan 
da hırharır edirdi. Vezir, vekil padşahnı bir teher sakit eleyirler. 
Loğman kesdiyi goyunun ganmdan bir kasa doldurub padşahın 
nüzuruna apardı, dedi: 

-Eger sağalmak isteyirsense, al bu gam iç. 
Padşah ne geder eledi, içe bilemedi. Ahırda Loğman 

barmaglannı gana batırıb padşahın üstüne çekdi. Padşah o saat 
diksinib gusdu. Ağzından bir yeke herçeng düşdü. Loğman dedi: 
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- Ey padşah, daha canın gutardı, bu günden sen oldun 
sapsağ. 

Sonra Loğman perdeni açıb padşahın oğlunu özüne göster
di. Padşah gördü oğlu gülür. Başa düşdü ki, kesilen goyunun başı 
imiş, dedi: 

-Loğman bu ne sirr idi, sen eledin? 
Loğman dedi: 
- Senin dermanın tekçe bu idi. Eger bele elemeseydim, seni 

sağalda bilemezdim. 
Hamı Loğman'a dua edib, aferin dedi. Padişah onu çohlu 

hel'at verdi vezirle vekil de Loğman'ın ayağına düşüb dediler: 
- Ey Loğman, bizim de derdimize elac ele. 
Loğman dedi: 
- Sizin derdiniz nedi? 
Vezir dedi: 
- Menim başımda gurd var. Hemişe ağrıyır. 
Vekil dedi: 
Menim de beynimde gurbağa var, ele hey guruldayaır. 
Loğman dedi: 
- Vezir, sen düz deyirsen, başında gurd var. Amma vekil 

yalan deyir. Fikrine getirir ki, beyninde gurbağa var, ele bilir ki, 
doğrudan da var. Beyinde gurbağa olmaz. 

Loğman onların her ikisini de hamama aparıb dedi: 
- Men sizi burada müalice edeceyem. 
Evvelce vekile bir az bihuşdarı Verib onu yuhulatdı. Sonra 

başının derisini bir azca çertib gançıhardı. Boş kaba gurbağa ölüsü 
goyub gana batırdı. Sonra vekilin başını berk-berk sarıyıb ayıltdı. 
Vekil bahib gördü, başı sarıklı, gabağında da ganlı bir gurbağa 
balası. 

Ele bildi, onun başından çıharıblar. Dedi: 
- Hekim, neyleyirsen bihuşdarı verib, burda ne var ki, men 

de ele bele de düzerem. 
Loğman başa düşdü ki, vezir yuharıdan bakırmış. odu ki, 

dedi: 
- He, ele sen düz deyirsen, burda ne var ki, sene bihuşdarı 

verim. 
Loğman vezirin kellesini çekc-kelbetinle iki yere ayırdı, 

gördü beyninde yek bir gurd var. İstedi maggasla gurdu götürsün, 
birden hamamın bacasından Loğman'ın şagirdi gışgırıb dedi: 
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- Usta, maggası isit, sonra gurdıı götür. 
Loğmangördü ki, şakirdi yuhandan bahnv Tez maggası 

gaynar suda berk gızdırdı, gurdun başından tutub kenara atdı. Son
ra iıestenin başını bitişdirib berk sandı. O günden vezirin başının 
ağrısı kesdi. Loğman hamamdan cihanda şakirdini çağırıb dedi: 

- Bala, de görüm sen niye dedin, usta maggası gizdir? 
Şakird dedi: 
- Usta, men gördüm kurdun çohlu el-ayağı var, sen soyug 

maggasla gurdu götürende, o el-ayağı ile beyinden yapışacakdır. 
Beyin de zerif olduğundan zedelene bilerdi. Amma, isti maggas 
gurda deyen kimi, onun bedenini yandırır. o saat el-ayağı boşalır, 
heç yerden tutabilmir. 

Loğman dedi: 
- Ehsen, oğlum, men bilirem ki, sen çoh ahıllı hekim 

olacagsan. Bu işden sonra Loğman'ın şüceati her yere yayılmışdı. 
Odur ki, çanı-başı ağrıyan gaçıb gelirdi onun yanına. Loğman 
bütün besteleri yan-yana düzürdü, bir-bir üzlerine bahıb hamisinin 
derdini deyirdi. Bir gün Loğman otuz dogguz bestenin hamisinin 
derdinin dermanını tapdı, amma birinin üzüne bahıb dedi: 

- Oğul, senin dermanın mende yohdu, get özüne çare tap. 
Kişi kor-peşman evine gelib arvadına dedi: 
-Arvad, menim derdim gör necedi ki, Loğman da çare eleye 

bilemedi. Baş götürüb getdi. Az getdi. çoh getdi, tepeler keçdi, 
dağlar aşdı, gelib bir düzengaha çıhdı. Gördü acından ayaglarında 
taget yohdur ki, yerisin. Göyden yağış sel kimi tökürdü. Göy gu-
ruldadı, ildırım çahdı, birden-bire şaggıltı gopdu. Yeke bir goz 
ağacının başına ildırım düşdü. Ağaç o saat yanıb küle döndü. Ağa
cın başından yere ildırım vurmuş bir göy garğa düşdü. Tagetden 
düşmüş kişi dayana bilmeyib ölü garğanı yedi. Garganı yeyenden 
sonra kişi gördü ki, gözüne bir az işıg geldi. Başladı yene getmeye. 
Yolda bir çobana rast geldi. Aciıg kişini elden salmışdı. Çobandan 
bir az süd istedi. Çoban südü sağmağa gab tapmadı. Gördü yerde 
bir gırıg kelle sümüğü var, südü ona sağıb verdi. Heste canını dişi
ne tutub bir teher südün yarısını içdi. Gabin içinde bir az süd 
galmışdı, sahladı ki, elacsız galsa onu da içsin. Ele yenice kelleni 
yere goymuşdu. Bir de ne gördü bir gara ilen gelib südün galanını 
içdi. sonra da hamisini kellenin içine gaytardı. İlan südle braber 
yamyaşıl zeherini de tökmüşdü. Bunu görende kişi öz özüne dedi: 
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- Menim ki, derdime derman yoiıdn, ölüb gedeceyem, goy 
ele bu zelıerli südü içim, bir yollug canun gutarsın. 

Bu fikirle südü çekdi basma. Ha gözledi, gördü ölmür. Aya
ğa gallııb gördü besteliyi tamam gedib, lab anadangelme olub. Düz 
geldi Loğman' ın yanına, dedi: 

- Loğman, sen deyirdin menim derdimin dermanı yohdur, 
bes nece oldu sağaldım? 

Loğman dedi: 
- Gardaş, men haradan alaydım ildırım vurmuş göy garğanın 

etiyle gulun kellesindeki südün içine gusmuş ilan zeherini ki, sene 
vereydim. Bunlar senin dermanın idi. 

Kişi bu sözleri Loğman'dan eşidende, lab mat-meettel 
galdı. Doğrudan da onun böyük hekim olduğunu gördü. Kişi 
Loğman' la gardaş olub onun yanında galdı. 

Loğman çoh gocalmışdı. Daha tez-tez bestelerin evine gede 
bilmirdi. Kimin bestesi olsaydı onu gelmeye goymurdu ki, birden 
yolda soyug deyer. Odur ki. bestenin nebzine ip baglayıb bir ucunu 
öz olduğu yere getirderdi. Evvelce ipi gulağına tutub, sonra da bir 
o yana, bir bu yana oynadıb bestenin dermanını deyerdi. Bu 
seherde bir ayrı hekim de var idi. Bu hekim Loğman ' ı yohlamag 
üçün camaatı öyretdi ki, men bir kelek işledeceyem, eğer Loğman 
onu başa düşse, doğrudanda çoh böyük hekimdi, başa düşmesi onu 
seherden govub biabır eleyerik. Camaat sözü bir yere goyub 
küçeden yenice beş bala doğmuş tagetsiz, arıg bir pişik tutdular. 
Pişiyin ayağına bir ip bağlayıb ipin o biri ucunu da apardılar 
Loğman'a . 

-Hekim, de görek bizim bestemizin dermanı nedi? 
Loğman kendiri gulağına tutub, bir az o yana, bir az da bu 

yana terpetdi. dedi: 
- Bu heste yenice beş bala doğub, özü de acından taketden 

düşüb, ona bir nece siçan tutub yedirtmek lazımdır. Camaat bu 
sözü eşiticek Loğman' ın ağlına heyran galdı, onun hekimler heki
mi olduğunu bir daha tesdik etdiler. 

Cainaatla gelen hekim gördü ki, Loğman' ın hörmeti bir 
idise, indi bire-on artdı. Pahıllıg ona güç eledi. Hekim dedi: 

- Loğman. men de senin kimi hekiınem. özü de ele der
manlarım var ki, onların sende heç biri yohdur. Amma camaat 
hamisi bir balaca başı ağrıyanda gaçıb senin yanına gelir. İnden 
bele heç menim adımı çeken olmayacag. Bir seherde iki hekim 
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olmaz. Bir de ki, iki gocun başı bir gazanda gaynamaz. Ya bu 
seherde sen kal, ya men. 

Loğman buna altdan yuharı bahıb dedi: 
- Ey hekim, fikrini bir azca açıg de, görüm ne isteyirsen? 
Hekim dedi: 
- Loğman, gel şertleşek, ikimiz de zeherli derman 

hazırlayag. Menim dermanımı sen, seninkini men. Kimin dermanı 
güçlü olsa birimiz öleceyik. İkimizden biri galarık. 

Loğman bu serte razı oldu. Her ikisi çekilib evlerine 
getdiler. Hekim evine geden kimi yeddi-sekkiz dermanı birbirine 
gatıb ele zeher hazırladı ki, daşın üstüne tökende daş yeddi yerden 
parçalanırdı. Hekimi goyag evde, görek Loğman neyledi? 

Loğman davacat otağına gedib, bir hevendeste götürdü, he-
vengin içine bir keçe gınğı salıb başladığı döymeye. Loğman 
hevengde keçe kırığını o geder döyecledi ki, bir de gördü sabah 
açıldı. Bu terefden de bu hekimin yüreği dayanmadı ki, gedim 
görüm Loğman ne eleyir? Hekim yavaş-yavaş gapıya yahınlaşıb 
başladı gulag asmağa. Gördü Loğman hevengde ele derman 
döyeçleyir. Öz-özüne fikirleşdi ki, "ey dili-gafıl, inenim dermanım 
bir saatin içinde düzeldi. Amma Loğman dünenden çalışır, hele 
gurtarmayıb. Gör bunun dermanı ne geder güçlü olacag". Hekimin 
gorhudan üreyi partladı, tappıltıynan yere yığılıb öldü. Sese 
Loğman eşiye çıhdı, gördü hekim ölüb. Ehvalatı başa düşdü. Dedi: 

- Ey hekim, men hele sene derman vermemişden öldün. 
Hevengde döydüyüm bir keçe gınğı seni bu güne salanda, gör 
menim zeher neyleyerdi. 

Bu ahvalatı hamı bildi. Loğman ağlına heyran galdılar [A-
zerbaycanj.' 

113. Lokman, daha çocukken yetim kalır. Orada burada 
düşüb kalkan ve bir parça ekmeğe muhtaç olur. Bir gün Lok
mân'ın bulunduğu köyün padşahı, balıkçılarını balık tutmaya gön
derir. Balıkçılarını ağına su altında yaşayan güzel bir kız takılır. 
Balıkçılar şaşkınlıkla kızı padşahın yanına getirirler. Ancak kız hiç 
konuşmaz. Kızı konuşturmak için çeşitli yollara baş vururlarsa da 
bir sonuç alınmaz. Sonunda vezirlerden biri. kızı sokak sokak, köy 

Qaıa Namazov. Loğman, Azerbaycan Ansiklopediası. Neşriyat-Poligrafy'a Birliyi, 
Baku, 1996, 15 s. [Bu masal kitabın yazmıı sonunda ele geçtiğinden bibliogralya 
eklenemedi 



70 Ali Haydar Bayat 

köy dolaştırmayı padişaha teklif eder. Öyle de yaparlar. Bir ara kız 
iki yerde gülmüşse de yine konuşmamış. Bu durumu padişaha ha
ber vermişler. 

Padişah kızın yanına gelerek "iki yerde gülmüşsün. Eğer 
bunun sebebini söylersen seni daha önceki yerine gönderirim, de
niz dibinde yaşayabilirsin" demiş. Bunun üzerine kız neden güldü
ğünü söyler. Adamlar da onu buldukları yere bırakırlar. Suya dalan 
kız biraz sonra elinde bir avuç unla su üstüne çıkar, görürler ki un 
kupkurudur. Kız, "Bu un benden padişahınıza armağan olsun, o-
nunla padişahınıza ekmek pişirip verin" der. 

Unu padişaha getirirler. Padişah da ekmekçisine o undan 
ekmek yapmasını emreder. Ekmekçi unu yoğurur, hamur yapar ve 
fırına atar. Fakat istemediği halde ekmeği yakar. Daha sonra bu 
ekmeği padişaha götürmekten korkar ve kendi unundan yaptığı 
ekmeği götürür. Kızın verdiği undan yaptığı yanmış ekmeği ise 
saklar. Tam bu sırada kapıda Lolcmân yetim diye tanınan dilenci 
çocuk peyda olur. Ekmekçi daha önce yaktığı ekmeği çocuğa verir. 
Lolimân kırda ekmeği yerken etrafındaki bitkiler "ben filan hasta
lığa dermanım, ben falan hastalığa dermanım" konuşmağa başlar
lar. Yetim Lokman, ekmeğini bitirinceye kadar bitkilerin hepsi 
hangi hastalığa çare olduğunu söylemişler. Bitkilerin söyledikleri
ne hafızasına nakşeden Lokman köye döndükten sonra hekimlik 
etmeğe başlar. Hastalarını başarılı tedavi ettiğinden Lokman Ye
tim adı Lokman Hekim'e dönüşür [Kuzey Kafkasya]. [ i43] 



TÜRK EDEBİYATINDA 
LOKMAN HEKİM'LE İLGİLİ 

ATASÖZLERİ ve ŞİİRLER 

A T A S Ö Z L E R I 

Lokman bile çâre bulamaz [94,106] 

Çaresiz derde Lokman neylesin [75, 106, 241] 

Çaresiz derde Lokman bile derman bulamaz [76] 

Çaresiz derde Lokman Hekim gelse derman bulamaz [41] 
* 

Lokman Hekim bulurdu ecele olsa çâre [94, \0b] 

Lokman Heldm gelse çâre bulamaz [94, 106] 
* 

Dogrı gelen ejele Lukman Hekim neylesin? [,56] 

Lokman yoksa ruhu şâd olsun [94, 106] 

Elden ders alan Loğman olar [43] 

Lokman öldü ise ruhu şâd olsun [34] 

Lokman Hekim'in ye dediği [76,106] 



72 Ali Haydar Bayat 

H I K M E T S A H I B I L O K M A N 

Bilgide kelli-felli Lokman kesilsen. Eflâtun olsan bir bakışta 
hiçbir şey bilmez bir hâle getiririm seni, iyi işit. 

Mevlâna [61 ] 

Lokman, tertemiz bir kul değil miydi; gece-gündüz kullukta 
kusur etmez, gayret göstermez miydi. 

Efendisi, iş gördürmede onu ileri sürer, onu oğullarından da 
daha hoş tutardı. 

Lokman kul oğluydu ama efendiydi, nefis isteğinden hürdü. 
Lokmân'ın efendisi, görünüşte efendiye benzerdi; gerçekteyse 

efendisi, kuluydu, kölesiydi Lokmân'ın. 
Mevlâna [V91] 

Bilgide Eflâtun olsan, Lokman kesilsen bir görünüşte hiçbir 
şey bilmez hale sokarım seni. 

Mevlâna [61] 

İşte buracıkta o bilgi tahtasını gemi edinen, gemisine binmeye-
ni tufanlara boğan Nûh 

Kim ondan hırka giyerse feleğin hırkasını çeker alır; kim ondan 
bir lokma yerse o lokmadaki hikmet, onu Lokman haline çevirir. 

Mevlâna [61] 

Lokman Hekim, "Gam yeme de ne yersen ye", demiş [102] 
* 

Uzun ömür isteyen, başı serin, l<:albi ferah, ayağı sıcaic tutmah 
[52,94, 106] 

Yazın taşa oturmam, kışın yaşa oturmam, Lokmân'dan bana 
ne? [237] 
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Gene geldi aklın hem dadısı olan, hem akla âfet kesilen; cana 
hem eş-dost olan, hem düşman kesilen dost. 

O, öyle hafif aklı nereden kopacak? Lokmân' ın aklı gibi bir a-
kıl gerek ona, öyle bir akıl ister o. 

Mevlâna [61] 

Dil lebinden sorsa esrâr-ı dehânındır gören 
Bir delü Lokmân 'a hikmetden su'âl itmek diler. 

Hayietî [90] 

Hikmet taleb-i malda Kârûn gibi şimdi 
Hahinger-i lokmada Lokman unutulmuş. 

Nâbî [54] 

Hikmete Lokman benem hüccete burhan benem 
Surete inşân benem gel bana gel gel bana. 

Aynî [60] 

Hikmet-i Lokmân 'a vâkıf ârif-i eşyâ-yı Hak 
Bahşeder her bir marîze zahir ü bâtın şifâ 
Eylemiş emvâtı ihya enbiyâ-yı sâbıkîn 
Evliya-yı hâs eder ihsanı ölmekden rehâ. 

Kemâli [26] 

Gitti ol da geldi Lokmân-ı Hakîm 
Mahir etmiş hikmete on hakîm 
Geldi İskender bu kez tuttu nizâm 
Yapdı şeddi gezdi âfâkı tamâm 
Ba'zı der Lokmân'dan onu .son idi 
Ba'zılar der kim zamanı ön idi. 

Yazıcıoğlıı Mehmed [22] 
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Ne söyler dinle hayırdır suâlinde onun Lokman 
Ne sorar dinle kasırdır cevâbında onun Sokrat. 

Yazıcıoökı Mehmed [22] 

Dört bin nebîye hizmet eden Hazret-i Lo'kmân 
Öğrendi nice ilm ii edeb hikmet ii irfan [151 

Anlamam hikmet nedir şu âdet-i meş'ûmede 
Mantık olmaz böyle bir hürriyet-i mahkûmede 
Duymamıştı böyle derdi sorsalar Lokmân'a Türk. 

Neyzen Tevil k [97] 

Kim ola kim aşkdan ura benüm yanumda dem 
Müşkil işdür eylemek hikmetde Lokman ile bahs 

Tâcızâde Ca'fer Çelebi [321 

Tıfl-1 dil çün mekteb-i aşkundan almışdur sebak 
Eylesün hikmet makâlâtında Lokman ile bahs 

Ahmed Paşa [86] 

Hâlet-i mevtinde dedi Hazret-i Lokman 
Beş bin hadîs söyledim ben bir zemân 
Cümlesi mu'teber ü hikmeti bol 
Ulemâ vü fudalâ katında makbul 
Bu dördü sakladım kendüme ancak 
İkisi zikr ikisi sehv olıcak 
Zikr olıcak bir Allah'dır dâyimen 
Biri mevtdür kâyimen ve nâyimen 
Sehv olıcak olsa itdUğün vefâ 
Biri elden çekdüğün cevr ü cefâ 

Ali Ufkî [6] 
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Ne heybet gösterür gerdim ki dûn etdi Feiâtun'ı 
Ne hikmet hare eder devrân ki mat eyledi Lokmân'ı [74] 

Kâdî-i mahkeme-i dâniş-i Muslî Çelebi 
îlm-i hikmetde olan sânî-i Lokman nicedür 

Ben Vâmık U Ferhâd ile hem-hâl-i cünûnam 
Sen Âsaf ü Lokman ile hem-râz-ı ma'ârif 

RÛM [55] 

Cevrî [10] 

Ne heybet gösterür gördün ki du etdi Feiâtun'ı 
Ne hikmet hare eder devran ki mat eyledi Lokmân'ı [74] 

Bunda bir hikmet ü sırr-ı ilâhî vardır, 
Bir muamma gibidir anlayan anlar bizi. 
Paye tayy eyledüğü menzîli zîra Hızr'ın 
Payesinden alı kor hikmet ile Lokmân'ı [i/i75] 

Bahr-i hikmetde nice bin Lokman 
Acz ü noksan ile kalır hayran 

Nidaî[801 

Bir dem cehalette kalur Hiç nesneyi bilmez olur 
Bir dem dalar hikmetlere Calinus u Lokman olur 

Vıınıı,<; Eınıe 

Niçe bir Cercis ü Beıcis olan u IVIirrih olam 
Niçe bir Calinus u Bukrat olam. Lokman olam. 

Yumi.s Emre 
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Tefekkür kıl bir kez nefse ey cân 
Son nefeste kimse olamaz derman 
Ne faide eder Eflâtun Lokman 
Akıbet bulursun mezâristânı. 

Kani Yûsuf ki Mısra oldu sultân 
Kani dünyâya hükm iden Süleyman 
Bu denlü hikmet ile n'oldu Lokman 
Şu'ayb ile kani Mûsa bin İmrân [lıo] 

Tanış ehline evvel andan iş it 
Taleb kıl hikmeti Lokmân'dan işit 

Kız deyer sen çok öyünme özüne, 
Logman teki hud galim var menim. 
Her bezeğim, her düzegim düz perkar, 
Güzelligde Cem selalım var menim. 

Ezelden sultan yeridi yerler, 
Keyser ü hakan yeridi bu yerler. 
Sam ü Neriman yeridi bu yerler, 

Hikmet-i Loğman yeridi bu yerler, 
Gerdiş-i dövran yeridi bu yerler. 

Aşık Ferıkî [41] 

Giivahî [3S] 

Molla Cuma [77] 

Mücrim Kerim Varcianî [77] 

Genç kallağaylı, yaşıllı allı, 
Loğman derrakeli Yusuf camallı, 
Gülgez zenahdanlı, yanağı halli, 
Öymeli gözelsen yaşa Benövşe. 

Şeyda Eziz [77] 
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Kamalın Hekim-i Loğman'dan beter, 
Gamalın Yusif-i Ken'andan beter, 
Tersa aşığı Şeyh Sen'andan beter. 
Ömrünün bahçasın talarsan gözel. 

Kimisi Loğman'dı derin kâmallı. 
Kimisi tavısdı yaşıllı allı. 
Kimisi Leylidi güneş camallı, 
Ülker'le giribler behse dağlardan. 

Şövg salıb ay gabağa, 
Hebeşi halından beter. 
Çekilip gelen gaşı, 
Güdret hilâlından beter. 
Kamalını e'la gör-düm, 
Loğman kamalından beter. 
Gamalı şö'le verir, 
Yusif cemalından beter, 
Hüseyn'in hoşuna gelip 
Yazıp bir destan gözele. 

Ülker [78] 

Ülker [78] 

Aşık HiLseyin Bozalganlı [78] 

T A B I B L O K M A N 

Sevincin avınçın küvençin ili 
Aşyasu yaşasunı Lukman yılı 
(Sevinç, huzur ve güven içinde niemlekete 
hâkini oksun. Lokman kadar uzun ömürlü olsun) 

Yusuf Ha.s Hacib [108] 
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Şikeste beste körgiüm hasta irdi 
İlâcın kılgalı Lokman yitişti. 

Hârezmli Hâtiz [92] 

Sû'-i mizacın âlemiin hikmetle islâh itmeğe 
Sen Hızr-dem Isâ-nefes Lokmân'a sıhhat yaraştır. 

Ahmed Paşa [91] 

İllet-i iimmîd-i dünyadan gönül oldu halâs. 
Eyledi derman derd-i hahişe Lokman ye's. [29| 

Mürdeye canlar virir bîmara sıhhat leblerin 
Hikmet-i Lokman ü i'câz Mesîhâ bundadır 

Günde bir taşı bina-yı ömrümüzün düştü yere 
Yan yatar gafil, binası oldu vîrân bihaber 
Dil bekası, Hak fenası istedi mülk-i tenim 
Bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bîhaber 

Her kim ihlâsı ile hâk-i merkadinden zerreyi 
Alsa anınla tababet eylese Lokman olur [1/IS9] 

Derde düş Eyyûb-veş kurtlar doyur yâr aşkına 
Eyleme Lokmân'a minnet derdine tımar için. 

Bakî [1/189] 

Nivâzî Mısrî 

İrşâdî 

Gelmese Lokman âleme bulmaz illet-i aşka deva 
Yâre varsa sînede açma tabîbâ yâre aç. 

Maiıi.salı Tevhide Hanım 
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Dil-i bimârı gör kendi gözünle çok mudur? 
Lûtf-ı sübhân nice bin Lokmân'a değmez mi? 

Zeynî[25] 

Yere urdu Süleyman'ı edindi lokma Lokmân'ı 
Remîm etti Neriman'ı ne kılar gör cihan bî-dâd 

Yazıcıoğlıı Mehmed [22] 

Maraz-ı aşk devasın leb-i canandan sor 
Yürü ey hasta gönül hikmeti Lokmân'dan sor 

Ulvî [34] 

Bir marîza çaresiz olmakda âciz bin tabîb 
Kudret-i tıbbı bana gelsin de Lokman söylesin 

Nevres-i Kadîm [83] 

Müstaid-i merk olan bîmâra Lokman neylesin 
Avnî[83 | 

Felek zor eyleyüb yıkdı gör taht-ı Süleyman'ı 
Bozub hikmetini hâk ile yeksan kıldı Lokmân'ı. 

Fârî.'iîll')] 

Lokmân-ı Lokman ile tab'ın alışmaz ey hekim 
Anın için hân-ı hikmetden gıda gelmez sana. 

Usûlî [46] 
* 

Safra vü sevda vü balgam kan ile. 
Bahsederdim gelse ger Lokman ile. 

Şem.seddîn [,37] 



80 Ali Haydar Bayat 

Dürlü emraz ile âhir dehr-i hâyin öldürür 
Fi'l-mesel Lokman olursa lokmahâ-yı rüzgâr. 

Bunu tedbiri hikmetde virür Lokmân 'a da zahmet 
Devâ-yı derd-i uşşâkı leb-i şekker-şikenden sor. 

Usûlî [46] 

Zâlî [87] 

Leblerünün hastesiyem niçün itmezsün deva 
Eyle gel hikmet k i tabı üzre Lokman ile bahs 

Muhibbî [3] 

Sen de ey pervane gel yanma nâre 
Yakdı beni candan bir kaşı kare 
Ben derdime buldum derdimden çâre 
Tabibim şahı Lokman benimdir. 

Leblerinden gel ilâç eyle bu dem ben dil-hasteye 
Bilürem ki okumışdur hikmet-i Lokman ile. 

Çâresi cân virmek ise derd-i ışkun âkibet 
Ana da ey dil ne Calinus u ne Lokman gerek. 

Hîn-i fevtinde didi Nâ'ili târîh fakat: 
Lokma-i merkle âhar habı yutdı Lokman. 

Hiiznî [66] 

Muhibbî [3] 

Muhibbî [3] 

Nfı'ilî Cedîd=Salih [lO.S] 

Selâmun Hazret-i Abdü'r-rahîm'ün vâsıl it bidür 
Yine mülk-i Irak'a geldüğin ol reşk-i Lokmân'un. 

R u h î [55] 
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Fuzûlî [4, 59] 

Zatî [21] 

Şerbet-i bâde ile çok sınadım hastelere 
Eyler anı ki ne Bukrat ü ne Lokman eyler. 

Anlamaz derdün senün Lokman olursa ey gönül 
Şol ki derd-i ışk-ı dil-dâr ile bîmar olmadı. 

Şehâ esrâr-ı hikmetten gelüptür naki ile hüccet 
Buyurmuş Hazret-i Lokman dilersen cismine sıhhat 
Bahar eyyamı iç müshil ki hiç görmiyesin illet 
Vücudun mülkünü emrazdan hâlis ider şerbet [57] 

Bunu ol Hazret-i Lokman ider yılda bir isti'mâl 
Yaşadı nice bin yıllar cihanda hoşdem ü hoşhâl 
Gel imdi yılda bir bu şerbeti iç eyleme ihmâl 
Vücudun mülkünü emrazdan hâlis ider şerbet [57] 

Derd-i yâr ile vücudum yıkılıp harâb idi 
Geldi Lokmân'ım şükür derdime tımar eyledi. 

Mu.stafa Rûmî [63] 

Gene ü aşka mekân idi derd-i aşka Lokman idi 
Asrında bir sultan idi, sultan Halilü'l-Halvetî. 

Mustafa Rûmî [63] 

Kil tımarı bârî şimdi derdine 
Arayı gelmiş iken Lokman seni. 

Ağyarı terk etmeden yârânı arzularsın 
Dûçâr-ı der olmadan Lokmân'ı arzularsın. 

Mustafa Rûmî [63] 

Mustafa Rûmî [63] 
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Vech-i cânân ister belcle mürşid eşiğin 
Her tabibin kavline meyletme Lokman bir olur. 

Hasan Kenzî [68] 

Her seherde Besmeleyle açılır dükkânımız 
Hazret-i Lokman nebîdir pîrimiz üstadımız [l] 

İlâc-ı derdini tertip içün aczin beyân etti 
Diriga kavl-i Lokman hem de eczâne-i imkân. 

Dr. Emin Paşa'nın kabir taşından [99] 

Dest ü payı bağlıdır bîçâre kurban neylesin 
Müstaid-i merg olan bîmâra Lokman neylesin. 

Yenişehirli Avnî [36] 

Haste-i aşkı tedavi edebi İmez Lokman 
Bana rahmeylese cânâ bulur ancak derman. 

Taze yakdı sîneme Nazi bir ateş taze yâr, 
Taze derde taze derman taze Lokmân'ım gelir. 

Derde beni 
Kim saldı derde meni? 
Loğmanlar sağaldamaz 
Mayasın derd emeni. 

Kılmaz menim başım âmân. 
Gören cebrin der zeban. 

Abdî [79] 

Mehmed Nuri 

Bayatı [40] 
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Günde gelip îsâ Lokman, 
Tapmaz derde derman firak. 

Bir derde düşüp men, hiç kimse bilmez, 
İsa anmaz. Lokman çaresiz kılmaz. 
Gelir turnaz, duman baştan savulmaz. 
Her zaman bir dert eğser men söz bile. 

Mahtuınkulu [17] 

Mahtunıkıılıı [17] 

Bir rahmsız şâ eriptir, gönlüm içre cây tutup, 
Bend eyleyip Lokman'ı, haber almaz azarımdan. 

Lokman gibi dertler dermanın kılsan, 
Süleyman dek devi dermana salsam, 
İskender dek derin yüzünü alsan. 
Yere yeksan bolup, yer dek bolarsın. 

Felek figanının gözüne almaz, 
01 derdine Lokman dermanı bolmaz. 
Yahşi, yaman gedâ şâhı sılamaz. 
Kara göz, kalem, kaş, ince bel geçer. 

Tapsam, bolsun başım kurban mertlere. 
Lokman çâre tapsın gelen dertlere, 
Mahtumkulu aydar. merdân mertlere, 
Yaradandan iman himmet gerektir. 

Mahtıımkulu [17] 

Mahtumkulu [17] 

Mahtumkulu [17] 

Mahtumkulu [17] 

Nâmert korkar koç yiğidin adından, 
Evinde telmürür inerdin bâdından. 
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Dertli kullar, ömür salmaz, yâdmdan, 
Loktnân'mı kılan emi nef bolsa. 

Mahtumkulu [17] 

Canım ateşe saldım. 
Nâr içinde men kaldım, 
Aşktan yaradâr boldum. 
Lokman soramaz halim. 

Mahtumkulu [17] 

Derdime bir Lokman bulup deşmedim. 
Geçti ömrüm bir dengine düşmedim. 
Çok tuz ekmek yedim helalaşmadım. 
Nice hakk u hukukumuz nan da var. 

Ruhsatî [50] 

Doğrı gelen ecele Lokman Hekim neylesin? [.56] 

Darbıma dağlar dayanmaz kadir idim kuvvete. 
Bulmadı Lokman ilâcı çâre yoktur illete. 
Müjdeci yasım götürmez kem haberim devlete. 
Nazlıdır sultan efendim eşidüb gamlenmesün. 

Kâtibî[31,53] 

Zulmet-i hayatımın şahsından pervası yok. 
Hekim Lokman olsa da derdimin devası yok. 

Murat Orhan [lüü] 

Canım tebib, gözüm Loğman, 
Menim derdim ara tez tez. 
Bu derd meni çoh incidir, 
Sızıldayır yara tez tez. 

Kurbanî [2] 
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Yüz il heste yatsın cismi ölmesin, 
Üreyi şad olub, üzü gülmesin. 
Hekimler Loğmanlar derdin bilmesin. 
Gözleri kor, gulagları kar olsun. 

Aşık Valeh [2] 

Valeh kimdir, derd ehlinin Loğmanı? 
Hesretimi deyin ona pünhanı, 
Söyleye bu derdin nedi dermanı? 
Felek salıb başa gara düşmüşem. 

Dilgem'i öldüreler bu derd ne ise, 
Loğman tebib ger yarımı görürse, 
Zimistan könlüme yar eli deyse, 
Uröyşen tapıdan yaz olar m'ola? 

Aşık Valeh [2] 

Yahya Bey Dilgen [2] 

Hestema erz ü sema maürği hem maeda, eyler gaza. 
Hoş neva, derde deva, bir Hekim-i Loğman gelip. 

Melikbalh Gurban [2] 

Kelmene beli söyleyip, metleb ganan galmadı, 
Ne hasteler şefa buldu, ne de Loğman galmadı. 

Aşık Musa [2J 

Hikmet-i Loğman yeriddi bu yerler, 
Gerdiş-i dövran yeridi bu yerler. 

Mücrim Kerim [2] 
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Gaşlan celladdı, kirpiyi almaz. 
Haramdan ohlansam oram sağalmaz, 
Tebib-i Loğman da derdimi bilmez, 
Merd igidler gelsin çaraya dağlar. 

Molla Cüma bednam oldu arada, 
Loğmanımsan et derdime çara da. 
Ya kes başım, ya da yetir murada. 
Bir men bilim, bir de sen bil, bir de ki. 

Süzgün bakmasından fıkiryandırır. 
Şirince sohbeti gül dehandadır, 
Cüma'nın derdine derman bundadır, 
Neylerem Loğman'ı ol ol Loğman kimdir? 

Gözeller sultanı, melekler şahı, 
Alagöz cananım, getme, amandı. 
Derdinden hesteyem, çekirem ahi, 
Ölürem, Loğman'ım getme amandı. 

Hanı Nemrud, hanı Fir'on, hanı nece zülmkâr. 
Hanı Loğman-ı Erestun, goymaz gala ruzigar. 
Hanı İskender, Süleyman olan sahib-i ihtiyar. 
Onları da ateşlere felek yahdı dünyada. 

Aşık Ahmet [78] 

Molla Cuma [78] 

Molla Clima [78] 

Aşık Elesker [78] 

Kurban [78] 

Gedib Loğman huzurunda. 
Dedim derdim melulâne. 
Dedi, get, get Cahansuz, men. 
Sene sebri reva gördüm. 

Cahan.suz [78] 
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Eyle beyan, ağrın alım, 
Hesretinden heste düştüm. 
Men bimekân, ağrın alım. 
Hekim Loğman neya lâzım. 
Derde derman, ağrın alım. 

Şık E.sed [78] 

Yaradıb dövran dövran, 
Tebib-i Loğman, 
Derdlere derman, 
Olmuşam mehman. 

Veli Miskinli [78] 

Ucundan çekerler dara Necef'i 
Firget'in yandırır nara Necef i, 
Loğman gerek derin yara Necef i, 
Düşmüşem böhtana, gel gana, gel yeri. 

Aşık Necel'[78J 
* 

Ucundan çekerler dara Necef i, 
Firketin yandırıp nara Necef i. 
Derdim bilmez Lokman Yara Necef i 
Düşmüşem böhtana kala gel yeri. 

Aşık Necct"(78] 

Derin gamalıma Lokman dediler. 
Çatma kaşlarına Gaman dediler. 
Leblerin merize derman dediler. 
Söyle doğru mudur aşgar ay dilşad. 

Osman diyer meni bu günde gören. 
Hali ınükül perişana ağlasın. 
Eflâtun yenişse bulunmaz çara, 
Malûm edin o Lokmân'a ağlasın. 

Ülker[78] 

Şerel Tiişlıova [88) 
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Ağlayu ağlayu geldim kapuna, 
Güzellik tahtma sultan olan yâr, 
Bir hastayım, düştüm senin tapuna. 
Hey âşık derdine Lokman olan Yâr. 

Yeni bir sevdaya müptelâ oldum. 
Evvelki çektiğim sevda ne imiş. 
Yârimden derdime bir şifa buldum, 
Lokmân'ın verdiği devâne imiş. 

Ben sadıkım deyu eyledin ikrar. 
İşittim olmuşsun adûlara yâr, 
Derd-mend Pesendî oldu târümâr. 
Derdimin dermanı Lokman'ima ver. 

İrak yollar yakın olsa. 
Her güzelde hakkın olsa. 
Dostum Lokman Hekim olsa. 
Sarsam yarayı yarayı. 

Aşk ehline derman sordum âlemde. 
Ne Eflâtun bilir, ne Lokman yazar. 
Erbâb-ı aşk olan kalır matemde. 
Anların ahvâlin perişan yazar. 

Bursalı Aşık Halil [53] 

Bezmî [53] 

Kütahyalı Pe.sendî [53] 

Erzurumlu Emrah [53, 98] 

Aşık Dertli [53] 

Divâne veş aklım baştan şaşırdın. 
Ciğerimi püryan idüb pişirdün, 
Haddimden ziyâde derde düşürdün, 
Lokmân'ım devanı bilürüm deyü. 

Gevheri [28] 
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Ger ararsan cana derman, 
Neylesün bu derde Lokman, 
Gevherî bu aşk-ı canan, 
Bî-devâdır gafil olma. 

Gevherî [28] 

Hasretinle bunca dem gezdim garîb bî-nevâ, 
Şimdi mahzun yere atmak bendenizi olmaz reva, 
Dest-i pâkinle dil-i mecruhuma eyle deva. 
Gel benim Lokmân-ı derdim sîne-bendim merhaba. 

Gevherî [28] 
* 

Beni Mansûr gibi çektiler dâre, 
Anun için hasta düştüm dildâre. 
Ben Lokmân'a vardım yok dedi çâre, 
Derdimin dermanı bulmadım gitti. 

Gevherî [28] 

Sevdiğimden ayrılalı bir acab haleldeyim, 
Nâr-ı firkat yaktı cismim canıma kas t eyledi. 
Gitti ol Lokmân-ı derdim ben buna hayietdeyim, 
Derd-i serler cûşa geldi kendin izhar eyledi. 

Gevherî [28] 

Bister-i firkat esîri ben gedâ-yı dil-harab 
Zâr ü giryan eyler iken oldu da'vet müstecab 
Ol benim Lokmân-ı derdim ol şeh-i âlicenab, 
Gevherî'ye merhabaya geldi yüz bin naz ile. 

Gevherî [28] 

Gevherî aşkınla dâim ider zâr. 
Aşkın ateşi eşeddü mine'n-nâr, 
Tîğ-i gamzen ile hezar yaram var. 
Gel yetiş derdimin Lokmân'ı sensin. 

Gevherî [28] 
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Gevherî kulunu sanma ki bîhaber, 
Efendim intizar eşeddü mine'n-nâr. 
Gamzen tîğı ile hezar yaram var. 
Gel yetiş derdimin Lokmân'sm sen. 

Ben senin aşkmdan olmuşum alîl. 
Bendeni istersin dâima zelîl, 
Makta-ı aşkmda kat-oldu bu dil. 
Lokman olsa itmez bana çâreler. 

Bu derd-i aşka kim biz mübtelâyüz. 
Lokman olsa devk etmekte âciz. 
Ne anlar bu halden zâhid ü vaiz. 
Kendi çektiğini mübtelâ bilür. 

Bir dest-i Lokmân'a yâr olup ey dîl, 
Dilâ kurtulmadın biçarelikten. 
Bîçâre ol yâre olalı mail. 
Meylin kesilmedi avarelikten. 

Aşkınla çektiğim rûz ü şeb elem. 
Şerha şerha çekmiş sineme alem, 
Lutf eyle sevdiğim Lokmân-ı âlem, 
Teşrîf idüb yokla nabzımı kendin. 

Gevheri [281 

Gevherî [28] 

Gevherî [28] 

Gevherî [28] 

Gevherî [28] 

Ey peri cihana sen gibi dilber 
Ne geldi ne gelir ne gelse gerek. 
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Lâ'lin gibi Lokman Tiryâk-ı Ekber, 
Ne buldu ne bulur ne bulsa gerek. 

Mecnun musun ey dil vefâ umarsm, 
Cihanın bir alay bî-vefâsından, 
Derd-i derûnuna deva umarsın, 
Lokman mı sanırsm hûb libâsından. 

Bülbülüm varın söyleyin verdime, 
Lokmân'dır ilâç kılsun derdime, 
Yiyüp safâsını sür deme. 
Öğünsün âlemde dursun bir zaman. 

Şol yâre kim anı sevdiğim yâre, 
Merhem-i Lokmân'dır bana o yâra, 
Rakîb ile vardık rû-berû yâre, 
Bana didi sen dur nâre o yana. 

Gevherî der gevherim kâne yitirdim. 
Başımı hırkaya çektim oturdum, 
Hasret bucağında hasta yatırdım, 
Tabibim Lokmân'ım geldi gönlüme. 

Gevherî [28, .53, 89] 

Gevherî [28] 

Gevherî [28] 

Gevherî [28] 

Gevherî [28] 

Gurbetlikte hasta düştüm yaralı, 
Onulur yarama değse yâr eli, 
Tabip Lokman bilür isen yar eli. 
Bana dostdan belgüzdır bu yara. 

Gevherî [28] 
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Derdime Lokman et yüz bin devayı, 
Yüz bin eyle âhı yüz bin de vâyı. 
İstemem gayriden yüz bin devayı, 
Banan Lokman yeter şimdi yâr eli. 

Gevherî [28] 

Sebeb-i lûtfa yetiş var yürü dermanıma git. 
Ne lemdir çelcerim derdime çâre bulamam. 
Gençlik başı için Hazret-i Lokmân 'a git, 
İşinden hürmet ider hâline Hengâmî senin 
Ezelî demde beraber olan ikrarıma git. 

Hengâmî [27] 

Sefil Şenlik zulüm eyledi sana. 
Çalardın, çırpardın, batardın kana. 
Derdin hadden aştı, gelmez hesaba, 
Lokman Hekim sarmaz yaranı kartal. 

Aşık Şenlik [64] 

Terkîb-i hakâyıkda tabîbâ cismim 
Eczâ-yı şifâhâhe-i Lokman olsun. 

Şeyh Rıza [19] 

Âhir zaman Lokmân'ıyam gelsin beri derdin bilen 
Hikmet ilmine ereli derman satar dilim. 

Sinan Ümmî[ l9] 

Cihan tasında ma'cûn-ı hayâta sa'y edip Lokman 
Çürüttü mâye-i ömrü memâta bulmadı derman. 

AğazadeNakşî [19] 

Hak'dan gönderilmiş Lokman Hekim'e 
Her derdin dermanıdır Bismillah [16] 
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Lokman cana hiç demiş 
Dertli derdi geç demiş [86] 

Umudunu kesmenin ne kârı var, 
Dermanların sır içinde sırrı var, 
Hızır'ı var, Lokmân'ı var, Pîri var. 

Lokman da menim derdime derman olabilmez 
Âhir olacak derdime derman gülüşünden. 

Aşık İsmeti [104] 

Yahya .«jeyda [35] 

Hey medet bulunmadı emrazının bir çâresi 
Genç yaşında tekmil etmiş meğer kim vâdesi 
Nice ruhanî ve cismanîyle tedbîr ettiler 
Gelse Lokman neylesün dolmuş ecel peymânesi. 

Çeşme'de bir mezar taşında [24] 

Âvâz-1 bülendi demiş Hazret-i Lokman 
Hikmetle teganni maraz-ı aşka devadır. 

Müştak Baba [37] 

Melhem olmaz yaralarım azdırır 
Derdimin Lokmân'ı gel yavaş yavaş. 

Her saat artmakta aşk macerası 
Bulunmaz ilacı, yokturşifası 
Derd imiş anladım derdin devası. 
Lokmân'ın verdiği emi neylerim. 

Karacaoğlan [20] 

Mefharî [69] 
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Ey hallakî âlem, ey kâni kerem 
Senden bu derdime derman isterim 
Onulmaz yareme sen eyle merhem 
Ne Eflâtun, ne de Lokman isterim. 

Yeni bir sevdaya mübtelâ oldum. 
Evvelki çektiğim sevda ne imiş. 
Yârimden derdime bir şifa buldum, 
Lokmân'm verdiği deva ne imiş. 

Didi bu pendi Hazret-i Lokman 
Olmasa âb helak olur insan. 

Çek elini Loğman, sürme yarama. 
Mende melhem almaz gizli yara var. 

Bagban oldum bir gül içine bağa, 
Aşkm saldı beni türlü boyağa. 
Hasta düştüm kalka bilmem ayağa, 
Tabib-i Lokmân'ım geldi, ha geldi. 

Sabı-Î [69] 

Bezmî [69] 

EyyCıbî [33] 

Aşık Piiryânı [23] 

Aşık Karanı [23] 

Engel ara yerde olmuş harami 
Muhannetden niçin uman keremi 
Lokman Hekim şarabi İmez yaramı 
Dost eli değmezse çâre mi olur. 

Aşık Veli [9] 
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Vefasız yâr için ne yan, ne ağla 
Kuru sevda çeken boşa mest olur. 
Umut bağlarsan da Lokmân'a bağla 
Devasız tabibe giden lıast'ölUr. 

Aşık Halil [491 

İşte derdi olan gelir sızılar. 
Lokman deyü geldim beyler gaziler 
Herle deyu meleşiyor kuzular 
Kazana bir avuç koyacağım yok. 

Deliktaşh Ruhsalı [8, 82] 

Bulamadı ecel zehrine tiryak 
Bu şehre nice Lokman kendi göçdü. 

Kemâl İJmmî [44. 45] 

İlletimin Loğman'ı 
Yamanlıgın amanı. 
Semeni ay semeni, 
Göyerden men seni [42] 

Ya ben derdim kime şekva edeyim 
Hicran benim, firkat benim, verem ben 
Hangi bir tabibi sual edeyim 
Mecruh benim, Lokmân'ı ben saran ben. 

.SUmmanî [48] 

Hiç gitmiyor şu başımın dumanı 
Kesemedim şu dünyanın gamını 
Çok aradım bulamadım Lokmân'ın 
Derdime bir çâre bula mı bildim. 

İlhamı [48] 
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Öyle bir derde düştüm ki dermanım gizli benim 
Ne saran var ne de merhem, Lokmân'ım gizli benim 
İçeli aşk badesini didârın âşıkıyım 
Sevdası seri mest etti, cananım gizli benim 
Sevdası seri mest etti cananım gizli benim. 

Mural Çobanoğlu [48] 

Çıragi'yem yaram belendi kana 
Aşka çâre olmaz gittim Lokmân'a 
Giyindim kısbetim çıktım meydana 
Ama kaderimle güreşemedim. 

Nuri Çırağı [48] 

El sürme yâreme sırsır sızılar 
Baştan başa var endamın yâreli 
Lokmânlar el çekmiş rakip sızılar 
Değmeyince iy'olur mu yâr eli. 

Gezdim gurbet eli bunca diyarı 
Üzüldü bu tenim candan usandım. 
Lokman Hekim gelse çâre bulamaz 
Paralandı vücut kandan usandım. 

Gönül bir deryadır sırrı bilinmez 
Lokmandan bu derde çâre bulunmaz 
Hüsnü bir an hayalimden silinmez 
İster yâd ülkeye sür beni. 

Çağlayan [48] 

Giilpaşa [48] 

Müdamî [48] 

Kaç kez gezdim ehl-i dükkân elinde 
Kul ne bilir her şey sultan elinde 



Türk Kültüründe Lokman Hekim 97 

İlâç idim Hekim Lokman elinde 
Kaç kurudum, kaç karıldmı kim bilir? 

Gulianî [481 

Sevdası yâ olmayan, 
Kalbinde yâre olmayan. 
Ciğeri sadpâre olmayan 
Zatî Lokmân' ı bilmezler. 

Ferman etti hüdâ 
Faniye hacet kalmadı. 
İçtim ecel şerbetini 
Lokmân 'a hacet kalmadı. 
Hep yârelerim iyi oldu 
Cerraha hacet kalmadı. 
Yapıldı cennet sarayım 
Mimara hacet kalmadı. 

Dehşe l î l l l ] 

Edimekaprdii mezar taşında [103] 

Derdim yığın yığın, gam kile kile 
Lokman da sağ değil derdimi bile [I2] 

Erdi safâ kalmadı gam oldu heba derd ü elem 
Ma'nî Lokmân 'a erip buldu o dermana vukuf. 

Hikmet olur sözleri haste-dil olanlara 
İllet ü emrazına ma'nî-i Lokman olur. 

Zatî Süleyman [ I l l | 

Zatî .Süleyman [ 1 I I I 

Hüdâ bilir severim derûn-ı candan seni 
Devasız derd elinden hayalin Lokman olur. 

Ruhsalî im 
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Tanyalı Bokrat'ım sır içinde lıikmetüm 
Gâh Calinos olmuşem gâiı ben Lokman idüm. 

Kuygusuz Abdal [39] 

Senün işlerine kimse karışmaz 
Âlimler cümlesi yolmda hayran 
Kani Husrev kam Şîrin ü Ferhâd 
Kani ol Calinus hakîm-i Lokman. 

.Said Emre [39] 

Leysan gibi yaş dökmekden irengim oldu tebdîl 
Lâçınım tljtî misâli benle oldu dilbendil 
Lâle yârim, âlem bildi, deyim bari sen de bil 
Lokman bile nâ-çar kalır, Zeynel hoca sağ değil [.58] 

Tedbir-i Lokmân'a bağlama âşık 
Belki ıslâh etmiş yâr)n-ı sâdık 
Tedbirin takdire gelmez muvafık 
Merhemin eline yâre keçine. 

Seyianî [18] 

Cihan tasında macun-ı hayata say edüb Lokman 
Çürüdü maye-yi ömrün memete bulmadı derman. 

Agazadc Nakşi [96] 
* 

Loğman'dan kec olan, ağıldan ganmaz 
Lobbaz adam, merd gabagda dayanmaz. 
Adam var ki dediğinden utanmaz. 
Hey herze danışar, üze dünyada. 
Aşık Elesker [71] 
Bir gözel gördüm bugün, 
Yusuf-i Kenan'dan beter. 
Derdlere derman eder, 
Hekim-i Loğman'dan beter. 

Aşık Elesker [71] 
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AşıkEleskerf71] 

Aşık Elesker [71] 

Hüsnde Züleylıa tek, 
Loğman'a benzer kamalı. 

İnanıram kamalına, 
Hekim-i Loğman Yetişe. 
Belki senden ilaç ola, 
Hesteye derman yetişe. 

Çaresiz derde Lokman bile âciz kalır [52] 

Nedir ayâ ilaç hicrana 
Sorsa âşık bilir mi Lokmân'a . 

Salim [62] 

Sana her veçhile öz canım dedim 
Her derdime derman Lokmân' ım dedim 
Nazargâhım şahım sultanım dedim 
IVlinnet etmem senden başka ferde ben. 

Geredeli Figanî [47] 

Çaresiz kaldım tabibim çâre-sâz eyle bana 
Başın için Lokmân 'a bildir bak ne der. 

Seyri [67] 

Hestelik kanunla ölseydi eger 
Ona birce sözle fermen yazardım. 
Loğmanlık elimden gelseydi eger. 
Kaygını en vacib derman yazardım. 

Vilâyet Rıı.slcmzâde [7] 
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Şirin, dönme bî-sütunı yonannan 
Bimârıyam eşlci salıp bu nannan 
Sağalmanam yüz Lokman gele Yunannan 
Sağ eyler sedrine bir alma meni. 

Telimhan [5] 

Gönüller derdine Lokman arâ, bul, tez deva iste 
Ne istimdâd olur kuldan, ne dünyadan vefâ iste 

Merdânî [83] 

Bülbülüm varın söyleyin virdime 
Lokmân'dır ilâç kılsın derdime 
Yiyüp içüp safâsını sür deme 
Öğünsün âlemde dursun bir zaman 

Gevherî [S9] 

Cân içredir cânân 
Anı bir yerde arama 
Sendedir senin Lokmân'ın 
Köyde şehirde arama 

Cemâl Hoca [89] 

Bir dest-i Lokmân'a yâr olup ey dil 
Dilâ kurtulmadın bî-çârelikten 

Gevherî [89] 

Lokmân-ı hazıksın ey kara doktor 
Söyle ma'rifetin gizleme kahve 

Zülâli [89] 

Yüce dağ başında çıktım oturdum 
Derdim elli iken yüze yetirdim 
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Lokman Hekim gibi cerrah getirdim 
Şu benim derdimi bilen olmadı 

Sivas Tüıkiisii [1/237] 

Derdim azar azar gam kile kile 
Lokman Hekim yok ki derdimi bile [1/237] 

Hani bin yaşayan Lokman 
Ölüme hileler kılan 
Neden dünyaya bel bağlnyıp 
Canına bulmadı derm?n 

Uygur manisi [1/238] 

Mekânım dağlar başı oldu 
Seyrâna hacet kalmadı. 
İçtim ecel şarabını 
Lokmân 'a hacet kalmadı. 
Yapıldı çeşm-i sarayım 
Mimara hacet kalmadı 

Sivas AbtIiilvabgazi Mezarlığı [1/150,1/238] 

Eflâtun el katmaz Lokman karışmaz. 
Bu yara Fatma'yı alacak dedim. 

Aman Allah böyle kalem çalınmaz 
Lokman Hekim gelse çâre bulunmaz 

Derdime bir Lokman bulup deşmedim. 
Lokman Heldm gelse çâre bulunmaz 

Ruhsatî [1/238] 

Ruhsatî [1/238] 

Ruh,satî [1/238] 



102 Ali Haydar Bayat 

Birinin elinde zehirli tastır 
Biri Lokman olmuş şerbet getirir. 

Bir iki ilâçla deva yapanlar 
Eflâtun'u ve Lokmân'ı tan eyler. 

Hangi bir tabibse sual edeyim 
Mecruhu ben, Lokmân'ı ben, saran ben. 

Merhem eyle Seyrânî'nin derdine 
Envaî ilâçlar Lokman sevdiğim 

Neylesin Lokmân'ı derdi aşkımın 
Destine kudretten çâre gelince. 

Tedbiri Lokmân'a bağlama âşık. 
Belki islâh eder yaranı sâdık. 

Ruh.satt [1/238] 

Siimmanî [1/238] 

Sümmanî [1/238] 

Everckli Seyranı [1/238] 

Everekli Seyranı [1/238] 

Eiigrekli Seyranî{1/238] 

Lokman gelse edemiyor tâbîri 

Lokman dahi dertlerimi bilmiyor 

Feryâdî [1/238] 

Şevkî [1/238,1/241] 

Yüz bin tabip gelse derdime çâre 
Derdimin dermanı Lokmân'a kalsın 

Erzurumlu Emrah [1/237] 
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Lâl-i lebin gibi şerbeti ihya 
Ne âb-ı hayatta ne Lokmân'da var. 

Eı-zummlu Emrah [y238] 

Her tabibe derd-i aşkı yâr olup sorma ilaç 
Daima derler meseldir: hikmeti Lokmân'a sor. 

Âşık Ömer [1/238] 

Şu dertli gönlümün Lokmân'ı sensin 
Kırıldı kanadım sarabildin mi? 

Lokman Hekim em çalmadı yâreme 
Pîre varmayınca yoktur çâresi. 

Gamzenin okundan hezâr yaram var 
Merhamet et kulunum Lokman'imsin sen. 

Lokman Hekim gelse bulunmaz deva 
Baştan başa gönül hep yârelendi. 

Nice tabîblere el aman desin, 
Lokman kâr etmedi hicranımıza. 
Çeksem ne çâre bir zaman dersin, 
Hamd edip sayalım Lokman'ımıza. 

Karacoğlan [1/238] 

Karacoğlan [1/238] 

Gevherî [1/238] 

Kâmilî [1/238] 

Fakîıî [1/238] 

Lokmân'a müracaat kılman geçmiştir. 
Selman [1/238] 



104 Ali Haydar Bayat 

Nasıl methedeyim kâş-ı kemanı, 
Elma yanaklıyı şirin zebanı, 
Onulmaz derdimin odur dermanı. 
Tabip içre Lokmân'ıma den gelsin! 

Çok çaresiz dert var ararsan ilâç. 
Bulunmaz bir tabip Lokmân'a kaldı. 

Der Seyyîd'im yoktan gelmez bir mânâ 
Muhtacım yok Lokman gelse dermâne 
Ben razıyım Hak'dan gelen fermâne 
Kulu halk etmeden haberi vermiş. 

Lokman Çâre bulmaz, yoktur Eflâtun, 
Yardan ayrılması ölümden çetin. 

Zâkîrî [1/238] 

Abdî [1/238] 

Seyyid Yalçın [1/238] 

Veysel [1/238] 

Bir onulmaz derdim var çâresi kimde bilmem 
Olursa ondan olur varıp gidem Lokmân'a 

Ali Şaliin Canozan [1/238 

Lokmân'a kudreti veren Allah'ım, 
Kullarına sebep kılan Allah'ım, 
Cümlenin derdini bilen Allah'ım, 
Sebep diye gidiyorum tabibe. 

Garibe (Hesna Ayvazoğlu) [1/238] 
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Derdimi açamam Lokmân' ı yoktur, 
Bendeki bir değil vallahi çoktur. 

Lokman Hekim gerek sarsın yâreyi 
Her hekim dertlere derman olamaz. 

Açtın sağa İm az yâreyi. 
Lokman bulamaz çâreyi. 
Ak üzre yanlış kareyi, 
Bilmeyip yazdığın yeter. 

Ha.saıı Tahsin Üçer [1/2.18] 

Sıtkı Per\ ane [1/238] 

Derdiniend (Fatına Otlaz) [1/238] 

Bir devasız derde düştüm ah ki Lokman bîhaber [I/I5I] 

IVlaraz-ı aşka deva eyleyemez Lokmânlar [1/1.51] 

Karadır kaşların ferman yazdırır 
Aşkınız beni diyar diyar gezdirir, 
Lokman Hekim gelse yaram azdırır. 
Yaramı sarmaya yâr kendi gelsin. 

Türkü [1/150, 1/238] 

Gelse Lokman neylesin dolmuş ecel peymânesi [1/151] 

Malı olmayan neylesin? 
Tabibi Lokman eylesin, 
Mevlâm versin İlyas söylesin 
Dolaşsın da dertli dertli. 

Aşık İlyas [13] 
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Hani Karun malı n'itmiş, 
Hani Cengiz şânın'itmiş. 
Hani Lokman cânı n'itmiş, 
Yayan dünya yalan imiş. 

Türkü [1/239] 

Yüce dağ başında çöktüm oturdum, 
Derdim elli iken bine yetürdüm, 
Lokman Hekim gibi cerrah götürdüm. 
Şu benim derdimden bilen olmadı. 

Âşık Kerem [1/267] 

Olur mu derdime derman? 
Cihan başıma zindan, 
Dirilse Hazret-i Lokman, 
İlâcı hiç bulunur mu? 

Âşık Veysel [1/267] 

Kisvetimiz güzel, içimiz kara. 
Dahî ilâç almaz bizdeki yara. 
Unuttuk Lokmân'ı kaldık âvâre. 
Hakka doğru giden yoldan bir haber. 

Coşküiı î [r/267] 
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