
Ali Han, 1857 ayaklanmasında ingilizler'in 
yanında yer aldığı için onlar tarafından 
ödüllendirilmişti. Liyakat Ali. sonradan 
üniversiteye dönüştürülen Aligarh'taki 
Muhammedan Anglo- Oriental College'ı 
bitirdikten sonra ingiltere'ye giderek 
Oxford Üniversitesi'nde hukuk okudu ve 
avukatlık sertifikası alarak baroya kay
doldu. 1922'de Hindistan'a döndü. Önce
leri dönemin pek çok aydını gibi Hint mil
liyetçiliğine eğilim göstermesine rağmen 
1923'te Hindistan Müslümanları Birliği'
ne katılarak bu hareketin önemli temsilci
lerinden biri oldu. 1926-1940 yılları ara
sında United Provinces eyaletinin yasama 
meclisinde önce bağımsız milletvekili, 
ardından kurduğu Demokratik Parti 'nin 
başkanı olarak görev yaptı ve 1931'den 
1936'ya kadar bu meclisin başkan yardım
cılığını yürüttü. O yıllarda eski canlılığını 
kaybeden Hindistan Müslümanları Birli
ği'nin tekrar canlanması için yoğun faali
yetlerde bulundu ve 1934 Nisanında 
Londra'dan dönerek birliğin başına geçen 
Muhammed Ali Cinnah'ı bunu yapmaya 
ikna edenler arasında yer aldı. 1936'da 
birliğin genel sekreterliğine getirildi ve 
1947'ye kadar bu görevi yürüttü; ayrıca 
Hindistan'ı dolaşarak birliğin politikasını 

anlattı. Cinnah'ın sağ kolu olarak tanınan 
Liyakat Ali , Pakistan'ın doğuşu yılların
da da olayların merkezinde bulundu. 14 
Ağustos 1947'de Pakistan kurulunca Cin
nah devlet başkanı , kendisi başbakan ol
du. Çok geçmeden Cinnah'ın ölümüyle 
(1948) iki parçalı (Doğu Pakistan !Bang
ladeş J ve Bat ı Pakistan) yeni devletin bü
tün problemleriyle karşı karşıya kalan Li
yakat Ali. Dışişleri Bakanlığı'nın sorum
luluğunu da üzerine alıp ll. Dünya Savaşı 
sonrasının zor şartlarında milletlerarası 
alanda tarafsızlık politikası güderek Pa
kistan'ı yönetmeye çalıştı. Bu arada islam 
dünyasıyla yakıniaşmaya önem vererek 
Suriye. Türkiye. iran ve Endonezya ile 
dostluk antlaşmaları imzaladı. Ülke için-

Liyakat 
Ali Han 

de yeni bir Pakistan kimliği oluşturmaya 
ve bunun için ilk anayasanın hazırlanma
sına gayret etti. 

Liyakat Ali Han, 16 Ekim 1951'de Raval
pindi 'deki bir açık hava toplantısı esna
sında gerçekleştirilen suikast sonucu öl
dürüldü. Pakistan'ın kuruluş sürecinin 
bütün aşamalarında daima en merkez
deki isimlerden birini oluşturmuş ve ha
yatı boyunca Cinnah'a bağlı kalıp Pakis
tan'ın varlığını öncelikle ona borçlu oldu
ğuna inanmıştı. Azimliliği ve kararlarını 
uygulamadaki ısrarı ile kısa süren başba
kanlığında büyük güven kazanmış. bu 
sebeple kendisine, Muhammed Ali Cin
nah'a "kaid-i a'zam" diyen Pakistan halkı 
tarafından "kaid-i millet" (milletin önderi) 
unvanı verilmiştir. 
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Kuzeybatı Bulgaristan' da 
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tarihi bir şehir. 
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Sofya'nın 168 km. kuzeydoğusunda, Tu
na nehrinin kolu olan Osum'un ormanlık 
Balkan dağlarından çıktıktan sonra geniş 
Tu na ovasına ulaştığı yerde kurulmuştur. 
Bugün Lovec adını taşımaktadır. Osmanlı 

döneminde bir kaza merkezi olarak çok 
sayıda islami esere sahip bulunan şehir 
"Altın Lofça" şeklinde anılmaktaydı. 

LOFÇA 

Lofça Bulgarca'da "avcılar kalesi" anla
mına gelir. Eski bir Roma kasabası olan 
Melta'nın dalaylı devamıdır. VI. yüzyılın 
ortalarında imparator lustinianos döne
minde güçlendirilen bu şehre 600 yılın
dan sonraki tarihi kayıtlarda rastlanmaz. 
Adının yeniden kaynaklarda geçmesi, Bi
zans imparatoru 1. Isaakios Commenos'un 
kaleyi işgal eden Peçenekler'e karşı hare
ket emri verdiği 1 059 yılına rastlar. Bu n~ 
dan sonra şehrin adı, 1187'de Bulgar
lar'ın Bizanslılar'a karşı isyan ettiği sıra
da üç ay süren başarısız bir kuşatmanın 
ardından imparator Isaakios Angelos'un 
ikinci Bulgar Çarlığı ' nın başlangıcı anla
mına gelen Lovec 1 Lofça barışını imzala
mak zorunda kaldığı olaylar sırasında ge
çer. O dönemde yöresi kayalıklar la çevrili 
bir tepenin üstünde kurulmuş küçük fa
kat güçlü bir kale durumundaydı. Kalenin 
güney tarafına doğru uzanan plato üze
rinde surla kuşatılmış bir kasaba vardı. 
Kale ve sur la çevrili alan toplam 2.5 hek
tarlık bir araziyi kapsıyordu ve en çok 
450-500 kişiyi barındırabiliyordu. Kalenin 
altında ayrıca 400-500 kişiyi içine alabile
cek bir varoşun olması kuwetle muhte
meldir. 1921 ve 1963 -1966'da surla çev
rili yerleşim bölgesinde yapılan kazılarda 
Xl. yüzyıla ait bir kilise ile bir diğer küçük 
kilisenin temel kalıntılarına rastlanmıştır. 
XV. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Neşri 
burayı, 790-791 (1388-1389) kışındaki se
ferde Çandarlızade Ali Paşa'ya teslim olan 
Çar ivan Şişman'ın kalelerinin listesi ara
sında zikretmez. Şişman'ın bütün eyafet
leriyle birlikte bu kalenin Yıldırım Baye
zid'in orduları tarafından 795'te (1393) 
fethedildiği sanılmaktadır. Bulgar tarih
çiliğinde yerli halkın kahramanca savun
ması sebebiyle Osmanlılar'ın 1474'e ka
dar burayı ele geçiremediği görüşü sıkça 
tekrarlanır. Ancak bu tarih Bosna'daki 
Lovec Kalesi'nin fethiyle ilgilidir. 

Osmanlılar Lofça'yı alınca kaleye bir 
askeri garnizon yerleştirdiler. Şehir ve 
kale, 1444'teki Varna savaşı sırasında 
Haçlı ordusu tarafından tahrip edildi 
( Gazaviit-ı Sultan Murad bin Me hem
med Han, s. 45). Savaşın ardından ka
sabanın yukarı kısımlardaki yıkılan bölü
mü tekrar inşa edilmedi. Osmanlı döne
minde Lofça. Osum ırmağının bir büklü
mü içindeki kalenin altında yer alan düz 
arazide gelişmesini sürdürdü. 1444'ten 
sonra buraya Anadolu'dan Türk gruplar 
getirilip yerleştirildi. Niğbolu sancağının 
884 (1479) tarihli en eski tahrir defterle
rine göre Lofça'da 124 hıristiyan hane
nin dışında elli bir hane müslüman Türk 
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LOFCA 

bulunmaktaydı. Bu rakamlara göre top
lam sivil nüfus 900'e ulaşıyordu. Kasaba
nın nüfusu 1479-1S16 yılları arasında iki 
katına çıktı , 1516-1580 arasında iki katı 
da aştı. 1479'da müslümanların oranı 0Aı 
29 iken bu oran 1 S 16'da o/o 40'a ve 1580'
de o/o S3'e yükseldi. Sofya'da muhafaza 
edilen ve yayımlanan 947 (1540) tarihli 
bir vakıf defterinde, Sultan Mehmed Ca
mii'nin yanı sıra yeni inşa edilmiş Meh
med Çelebi Çavuş Muallimhanesi ve Mes
cidi ile Abacı Muslihiddin Mescidi, Hacı 
Mehmed Mescidi, Kad ı Abdurrahman 
Mescidi ve Ali Çelebi Muallimhanesi'nden 
bahsedilir. 988 ( 1580) tarihli bir tahrir 
defterinde Yenicami'nin (Cami-i CedTd) 
adına rastlanır. Sonraları Hünkar Camii 
diye adlandırılan Sultan Mehmed Camii 
kasabanın 1444 yılında tahrip edilmesin
den kısa bir süre sonra inşa edilmiştir. 
1612 tarihli sicillerde XIX. yüzyıla kadar 
hizmet veren Alemdar İsmail Ağa Med
resesi'nin adı geçer. 

XV. yüzyıl ortalarında şehrin merkez 
olduğu Lofça kazası sınırları içinde Ala
eddinler. Doyran obası ve Tatarlar adlı 
toplam otuz dört haneli üç Türk köyü ku
ruldu. 922 (1516) tarihli tahrir defterin
de en büyüğü elli bir hanelt ömer obası 
olan. toplam 239 müslüman haneye sa
hip dört Türk köyü daha kaydedilir. 1122'
de ( 171 O) kırk iki haneli yeni bir köyün 
(Şahin kaya) mevcut olduğu tesbit edil
mektedir. Bu arada hıristiyan Bulgarlar'ın 

Türk köylerine yerleşmeye başladığı, bu 
sebeple köyterin İslami kimliklerini yavaş 
yavaş kaybettiği dikkati çeker. 1873'te on 
köyün hane sayısı 1596'ya ulaşmıştı ve 
bunun o/o 32'sini hıristiyanlar oluşturmak
taydı. Bulgarlar' ın müslüman köylerine 
yerleşmesine karşılık İslamiaştırma Lof

. ça'nın eski Bulgar köylerinde sürdü. ll. 
Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Bulgar 
kaynaklarında İslamiaştırma iki büyük 
kampanyanın sonucu olarak gösterilir. 
Buna göre ilki Yavuz Sultan Selim zama
nında 1515-1 S 16 yıllarında, diğeri Selim 
Gir ay idaresindeki Tatarlar'ın Macaristan'a 
savaşa giderken geçtikleri Lofça bölgesin
de yaptıkları yağmalar sırasında yaşan
mıştır; böylece Bulgar kökenli müslüman 
halk ("Lofça Pomaklan" 1 Lovecki Pomat
si) ortaya çıkmıştır. Ancak bu kurarnlar 
için kullanılan bilgiler XIX. yüzyılın tahri
fata uğramış kaynaklarına dayanır. 1 S 16. 
1 S4S ve 1 S80 tarihli tahrir defterleri 
1580'e kadar çoğunluğu hıristiyan Bul
gar olan, 1642'de ve özellikle 171 0-17S 1 
arasında hızlı bir İslamiaştırma süreci 
yaşayan belli başlı Pomak köylerinin var-
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lığına işaret eder. Pomak köylerinin en 
önemlilerinden biri olan Turski lzvor'un 
1642'de nüfusunun çoğu müslümandı , 

burada 171 O'da sadece bir hıristiyan aile 
kalmıştı. XIX. yüzyıla gelindiğinde nüfus 
tamamen müslümanlardan oluşmaktay
dı. Yavuz Sultan Selim döneminde zorla 
müslümanlaştırıldığı iddia edilen Galata 
14 79. 148S. 1516 ve 154S'teki tahrir ka
yıtlarında bulunmaz. İlk defa 1 S80 tarihli 
tahrir defterlerinde zikredilen bu yerde 
altı müslüman ve on hıristiyan hanenin 
olduğu görülür. Lofça'nın en önemli otuz 
üç köyünde müslüman nüfusun genel 
nüfusa oranı 1479'da o/o 2. 1S16'da o/o 4. 
1 S80'de o/o 9, 171 O'da o/o 19. 17S 1'de o/o 
26 ve 1873'te o/o 28 idi. Lofça Pornakları 
yavaş ilerleyen ve neredeyse üç asra ya
yılan İslamiaştırma sürecinin bir ürünü
dür. 

XVII . yüzyılda Lofça fazla bir gelişme 
göstermedi. Evliya Çelebi'nin 1663'te ka
sabada 3000 ev. yirmi iki mahalle (on altı 
müslüman. dört hıristiyan, bir Kıpti ve bir 
Musevi). yedisi cami otuz mihrap. üç 
medrese ve beş tekkenin varlığından bah
setmesi hayli abartılıdır. 1052 (1642) ta
rihli deftere göre kasabada yedi müslü
man, beş hıristiyan mahallesiyle toplam 
417 ev bulunmaktaydı ( BA, 7D, nr. 775) . 
XVII. yüzyıldaki gerilemeden sonra kasa
ba yavaş yavaş toparlanıp eski durumu
na kavuştu ve 171 O'da o/o 48'i müslüman 
olan S58 haneye (toplam ı 250 kişi) ulaştı . 

XIX. yüzyılda hızla genişleyen Lofça'nın 
hane sayısı 184S'te 1339 (% 66's ı müslü
man). 1873'te 1660 (% 7l'i müslüman) 
oldu. Lofça bu haliyle el sanatları. deri, 
metal. tekstil ve şarap üretim merkezi 
durumuna geldi. 1286 (1869) tarihli Tu
na Vildyeti Salnamesi kasabada 220S 
evin. yirmi caminin, 603 dükkanın, iki ha
mam ve üç kilisenin bulunduğunu kayde
der. Diğer kaynaklar Lofça'da dört med
resenin yer aldığını belirtir. Osmanlı döne
mi sonunda kasaba, Osum nehri boyun
ca 2 km. uzunluğunda 6S hektarlık bir 
alana yayılmıştı. Bu haliyle Osmanlı döne
mi öncesinden yirmi altı kat daha fazla 
bir büyüklüğe erişmişti. Felix Kanitz 1875 
yılında Lofça'nın 12.000 nüfusu olduğunu 
belirtir. Aubaret, 1876'da Bulgar hıristi
yanlarının nüfusun sadece üçte birini 
oluşturduğunu yazar. 1290 ( 1873) tarihli 
salnarnede Lofça kazasının yetmiş yedi 
yerleşim bölgesi olduğu ve burada% S9'u 
müslüman 36.945 erkek nüfusun bulun
duğu kaydedilir. Lofça kazası . imtiyazlı 

statüleri olduğu için sadece hıristiyan 
Bulgarlar'ın yaşadığı yerleşim bölgeleri 

olarak gelişen, her birinde XVI ve XVII. 
yüzyıllarda inşa edilmiş büyük ve zengin 
birer manastırın yer aldığı Tetevan ve Tro
yan kasabalarını da içine alıyordu. Hıris
tiyan ve müslümanların oluşturduğu ka
rışık bir nüfusu bulunan. XVII ve XVIII. 
yüzyıllarda büyük bir zenginliğe kavuşan 
bir maden şehri olan Etropole kasabası da 
Lofça'ya bağlıydı . 

Türk- Rus savaşı sırasında Lofça 5 Hazi
ran 1877'de Ruslar tarafından işgal edil
di. Rifat Paşa kumandasındaki Osmanlı
lar'ın 1 S Haziran'da Ruslar' ı geri püskürt
mesine rağmen şehir 23 Ağustos'ta ter
kedildL Müslüman halkın çoğu işgal sıra
sında veya hemen sonrasında şehirden 
ayrıldı. 1880'deki ilk Bulgar resmi nüfus 
sayımına göre Lofça' nın nüfusu sadece 
S978 idi ve bunların ancak 497'si müslü
man dı. 1934'e gelindiğinde nüfus. 427 
müslüman ve beş MOsevi'nin dışında ta
mamı Bulgar 9420'ye yükselmişti. 1878'
den sonra Bulgarca konuşan müslüman 
nüfusun (Pomak) ve Türkler'in bulundu
ğu köylerdekilerin büyük çoğunluğu Tür
kiye'ye göç etti. Bugün sadece dört köyde 
(Galata, Gradesnica, Pomasca Lesnica ve 
Turski lzvor) Pomak nüfusu bulunmakta
dır. ll. Dünya Savaşı'nın ardından şehir 
nüfusunu telafi etmekle birlikte eski gü
zelliğine kavuşamamıştır. Günümüzde 
SO.OOO nüfuslu ve sanayisi oldukça hızlı 
gelişen bir şehirdir. Sanayi faaliyeti ola
rak elektrikli aletler. otomobil. motosik
let, tarım makineleri üretilir. Ayrıca gıda 
ve deri sanayiine ait fabrikalar vardır. 
1980'lerde harap vaziyetteki eski Hünkar 
Camii hala duruyordu, diğerlerinin tama
mı yok olmuştur. Ayakta kalan tek Os
manlı mimari eseri XVI. yüzyılın ilk dö
nemlerinden kalma, Üsküp'teki zengin 
külliye için gelir sağlama amacıyla inşa 
edilen Yahya Paşa'nın "Deli Hamamı"dır. 
Lofça. Müşir Derviş İbrahim Paşa ve Ah
med Cevdet Paşa'nın doğum yeridir. 
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LOGOS 

Hıristiyanlık'ta, Hz. Isa'nın 
Tann'nın kendisine hulı11 etmiş ezeli 

ve ebedi ketarnı olduğu inancını 
ifade eden terim 

(bk. KEI..İME; TESI..İS). 

LOG MiNARE 

(bk. ENDERUN CAMİİ). 

LOKMAN 
(.;_ıt.o.;;J) 

Kur'an'da 
kendisine hikmet verildiği bildirilen, 

peygamberliği tartışmalı 

bir din büyüğü. 

_j 

_j 

_j 

Lukman kelimesinin İbranice veya Sur
yanice olduğu belirtilmektedir ( F'lrOzaba
dl, VI, 90; AIOsl. XXI, 82). Kur'an'da Lok
man'la ilgili bilgiler, aynı adı taşıyan sure
de onun iki defa ismen zikredilmesinden 
ve oğluna verdiği bazı öğütlerin naklinden 
ibarettir (Lokman 31/12-19). Buna karşı
lık Cahiliye şiirinde ve kısas-ı enbiya baş
ta olmak üzere bazı İslami kaynaklarda 
Lokman'a dair çeşitli rivayetler yer almak
ta ve bu rivayetlerdeki bilgilerin aynı adı 
taşıyan veya benzer niteliklere sahip farklı 
kişilere ait olduğu ve bunların birbirine 
karıştınldığı ifade edilmektedir. Gerçekte 
biri Kur'an'da zikredilen ve kendisine hik
met verilmesi sebebiyle Lokmanü'l-hakim 
(Lokman Hekim) diye maruf olan. diğeri ise 
Arap şiirinde Lokman b. Ad olarak geçen 
iki kişinin mevcudiyetiyanında (Cevad Ali. 
I. 316-3 ı 7) zaman içinde muhtelif kişile

re ait çeşitli özellikler de bu isim etrafında 

toplanmıştır. Künyesiyle ilgili olarak Lok
man b. Ad (Ve h b b. Münebbih, S. 78; Mu
faddal ed-Dabbl. s. 151 ); Lokman b. Adi
ya b. Lüceyn b. Ad veya Lokman b. Ad b. 
Avs b. İrem (Meydan!, ı. 429; ll, 389); Lok
man b. Anka (İbn Kuteybe, s. 25; Mes'Odl, 
ı. 57; Süheyll, ı. 266); Lokman b. Baur b. 
NahOr b. Tareh (Sa'lebl, s. 266; Beyzavl, 
Il, 253) gibi bilgiler vardır. 

İslam'dan önce Araplar arasında uzun 
ömrü. bilgeliği ve darbımeselleriyle tema
yüz eden Lokman. Cahiliye dönemi şiirle
rinde Hz. Hud'un kavmine adını veren 
Ad'a nisbetle Lokman b. Ad olarak geç
mekte, ancak İslami kaynaklarda bu za
tın Kur'an'da zikredilen Lokman olmadığı 
belirtilmektedir (Cahiz, ı, 126; F'lrGzabadl, 
VI, 90). Hz. Lokman'ın Kur'an'da örnek 
bir şahsiyet olarak takdim edilmesi onun 
Arap toplumunca bilindiğini göstermek
tedir. Rivayete göre Ad kavmi günahkar
lıkları ve peygamberlerini dinlememeleri 
yüzünden kuraklıkla cezalandırılınca (Ta
beri, Tari/], I, 2I9; İA, VII , 65) bu felaket
ten sadece Hud ve ona inanantarla yağ

mur duası için Mekke'ye giden. araların
da Lokman'ın da bulunduğu bir heyet 
kurtulmuştur. İkinci Ad kavminin çekirde
ğini oluşturan bu topluluk. yeni bir ku
raklıktan korktuğu için başlarına geçen 
Lokman'la birlikte Sebebölgesine göç et
miş, Me'rib Seddi de Lokman tarafından 
inşa edilmiştir (Cevad Ali. ı. 319). 

Lokman'ın ne kadar yaşadığı konusun
da farklı rivayetler vardır. Bu rivayetlere 
göre Lokman Allah'tan uzun ömür dile
miş, tercih kendisine bırakılınca Araplar'
da uzun ömı;.pn simgesi olan kartatdan 
hareketle yedi karta! ömrü kadar yaşa
mayı istemiştir (Ta beri, Tarfl]., I, 223). Lok
man'ın beşyüz altmış, bin, üç bin, üç bin 
beş yüz veya dört bin yıl yaşadığı nakle
dilmektediL Bu sebeple kendisine "Lok
manü'n-nüsur" (karta! lar kadar uzun ya
şayan Lokman ı denild iği gibi "el-Muam
mer" (uzun ömürlü) lakabıyla da anılmış
tır (Nüveyrl, XIII , 60) Ebu Hatim es-Sicis
tani uzun ömürlüler arasında Lokman'ı 
Hızır'dan sonra ikinci sırada zikreder (el
M u'ammerün, s. 4-5). Vefat ettiğinde Ah
kaf'ta Hud peygamberin kabrinin yakını
na defnedildiği söylenir (Vehb b. M üneb
bi h. s. 78-85). Yakut. onun mezarının Ta
beriye gölünün doğu tarafında veya Rem
le'de, bir rivayete göre de Yemen'de oldu
ğunu nakletmektedir (Mu<cemü 'l-büldan, 

IV, 19) 

Lokman b. Ad hikmetli sözler söyleme
siyle meşhur olduğundan Lokmanü'l-ha
kim diye de maruftur. Hz. Peygamber'in 
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Yemen'den gelen bir heyeti karşılarken 
onlara, "İman Yemenli'dir, hikmetYemen
li'dir" (Müslim, "İman", 88-90) şeklindeki 
iltifatıyla Lokman'ın Yemen'deki Ad kav
mine mensubiyetine atıfta bulunduğu 
öne sürülmüştür (Gutas, Cl/1 [ 1981 J, s. 
78). Lokman'a pek çok darbımesel atfe
dilmektedir (Mufaddal ed-Dabbl, s. 151-
163). İmruülkays b. Hucr, Nabiga ez-Züb
yani, A'şa . Lebid b. Rebia ve Tarafe b. Abd 
gibi şairler onun bu özelliğinden bahseder 
(Ebu Hatim es-Sicistanl, s. 4-5; Horovitz, 
s. ı 33-135) Cahiliye Arapları Lokman'la 
ilgili birçok kıssa biliyor ve kendisini hakim 
diye niteliyordu. Bu özelliği Kur'an'da da 
vurguianmaktadır (Lokman 31/1 2). 

Eski Arap kıssalarında Lokman, Ad kav
mine mensup bir kişi olarak takdim edil
diği gibi İslami kaynaklarda İsrailoğulla
rı'ndan biri olarak da gösterilmektedir. 
Buna göre Lokman, Hz. EyyQb'un kız kar
deşinin veya teyzesinin oğludur. Hz. Da
vGd zamanına yetişip ondan ilim öğren
miş, DavGd peygamber oluncaya kadar 
fetva vermiş. sonra da onun yardımcısı 
olmuştur (Taberl, Cami<u'l-beyan, XXI. 
67). Yunan filozofu Empedokles'in Lok
man'dan hikmet okuduğu rivayet edil
mektedir. Lokman'ın İsrailoğulları'nın ka
dılarından biri olduğu, Hz. DavGd veya Hz. 
lsa ile Hz. Muhammed arasında yaşadığı 
da öne sürülmektedir (AIGsl, XXI, 82). Di
ğer taraftan Beni İsrail'den birine ait Ha
beşli (İbn Kuteybe, s. 25) veya Nübyeli(Sa'
lebl, s. 266) siyah! bir köle olduğu gibi 
başka rivayetler de vardır (Vehb b. Mü
nebbih, s. 78; Mes'Gdl, I, 57). 

Rivayete göre Lokman'dan nütıüwetle 
hikmetten birini seçmesi istenince hik
meti tercih etmiş , hilafet DavGd'a veril
miş, Lokman da ona vezir olmuştur (Kur
tubl, XIV, 60). İkrime ei-Berberl ve Şa'bi 
onun nebi olduğunu söylemekteyse de 
Katade b. Diame, Mücahid b. Cebr gibi 
alimiere göre nebl değil hakimdir (Ta be
ri, Cami<u'l-beyan, XXI. 67). 

Lokman 
Hekim'i 

gösteren 
birminyatür 
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