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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).
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LOG MiNARE
(bk. ENDERUN CAMİİ).
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LOKMAN
(.;_ıt.o.;;J)

Kur'an'da
kendisine hikmet verildiği bildirilen,
peygamberliği tartışmalı

L

bir din

büyüğü.

_j

Lukman kelimesinin İbranice veya Suryanice olduğu belirtilmektedir ( F'lrOzabadl, VI, 90; AIOsl. XXI, 82). Kur'an'da Lokman'la ilgili bilgiler, aynı adı taşıyan surede 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 almakta 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 hikmet 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 Lokman b. Ad (Ve hb b. Münebbih, S. 78; Mufaddal ed-Dabbl. s. 151 ); Lokman b. Adiya b. Lüceyn b. Ad veya Lokman b. Ad b.
Avs b. İrem (Meydan!, ı. 429; ll, 389); Lokman 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 temayüz eden Lokman. Cahiliye dönemi şiirle
rinde Hz. Hud'un kavmine adını veren
Ad'a nisbetle Lokman b. Ad olarak geçmekte, ancak İslami kaynaklarda bu zatın 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 göstermektedir. Rivayete göre Ad kavmi günahkarlıkları ve peygamberlerini dinlememeleri
yüzünden kuraklıkla cezalandırılınca (Taberi, Tari/], I, 2I9; İA, VII , 65) bu felaketten sadece Hud ve ona inanantarla yağ 
mur duası için Mekke'ye giden. araların
da Lokman'ın da bulunduğu bir heyet
kurtulmuştur. İkinci Ad kavminin çekirdeğini oluşturan bu topluluk. yeni bir kuraklıktan korktuğu için başlarına geçen
Lokman'la birlikte Sebebölgesine göç etmiş, Me'rib Seddi de Lokman tarafından
inşa edilmiştir (Cevad Ali. ı. 319).
Lokman ' ın ne kadar yaşadığı konusunda farklı rivayetler vardır. Bu rivayetlere
göre Lokman Allah'tan uzun ömür dilemiş, tercih kendisine bırakılınca Araplar'da uzun ömı;.pn simgesi olan kartatdan
hareketle yedi karta! ömrü kadar yaşa
mayı istemiştir (Ta beri, Tarfl]., I, 223). Lokman'ın beşyüz altmış, bin, üç bin, üç bin
beş yüz veya dört bin yıl yaşadığı nakledilmektediL Bu sebeple kendisine "Lokmanü'n-nüsur" (karta! lar kadar uzun ya şayan Lokman ı denild i ği gibi "el-Muammer" (uzun ömürlü) lakabıyla da anılmış
tır (Nüveyrl, XIII, 60) Ebu Hatim es-Sicistani uzun ömürlüler arasında Lokman'ı
Hızır'dan sonra ikinci sırada zikreder (elM u'ammerün, s. 4-5). Vefat ettiğinde Ahkaf'ta Hud peygamberin kabrinin yakını
na defnedildiği söylenir (Vehb b. M ünebbi h. s. 78-85). Yakut. onun mezarının Taberiye gölünün doğu tarafında veya Remle'de, bir rivayete göre de Yemen'de olduğunu nakletmektedir (Mu<cemü 'l-büldan,
IV, 19)
Lokman b. Ad hikmetli sözler söylemesiyle meşhur olduğundan Lokmanü'l-hakim diye de maruftur. Hz. Peygamber'in

Yemen'den gelen bir heyeti karşılarken
onlara, "İman Yemenli'dir, hikmetYemenli'dir" (Müslim, "İman", 88-90) şeklindeki
iltifatıyla Lokman'ın Yemen'deki Ad kavmine mensubiyetine atıfta bulunduğu
öne sürülmüştür (Gutas, Cl/1 [ 1981 J, s.
78). Lokman'a pek çok darbımesel atfedilmektedir (Mufaddal ed-Dabbl, s. 151163). İmruülkays b. Hucr, Nabiga ez-Zübyani, 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 kavmine mensup bir kişi olarak takdim edildiği gibi İslami kaynaklarda İsrailoğulla
rı'ndan biri olarak da gösterilmektedir.
Buna göre Lokman, Hz. EyyQb'un kız kardeşi nin veya teyzesinin oğludur. Hz. DavGd 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 Lokman'dan hikmet okuduğu rivayet edilmektedir. Lokman'ın İsrailoğulları'nın kadılarından biri olduğu, Hz. DavGd veya Hz.
lsa ile Hz. Muhammed arasında yaşadığı
da öne sürülmektedir (AIGsl, XXI, 82). Diğer taraftan Beni İsrail'den birine ait Habeşli (İbn Kuteybe, s. 25) veya Nübyeli(Sa'le bl, s. 266) siyah! bir köle olduğu gibi
başka rivayetler de vardır (Vehb b. Münebbih, s. 78; Mes'Gdl, I, 57).
Rivayete göre Lokman'dan nütıüwetle
hikmetten birini seçmesi istenince hikmeti tercih etmiş , hilafet DavGd'a verilmiş, Lokman da ona vezir olmuştur (Kurtubl, 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 beri, Cami<u'l-beyan, XXI. 67).
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LüKMAN
Kur'an -ı Kerim'in Mekke'de nazil olan
31. süresi Lokman adını taşımaktadır. Fa:'
kat bu sürede Lokman'ın kimliğine dair
bilgi bulunmadığı gibi Ad kavminden ve
onlara gönderilen Hud peygamberden
bahseden d iğer sürelerde de onun adın
dan söz edilmemektedir. Lokman süresinde (3 1/12-19) Lokman'a hikmet verildiği bildirilmekte ve oğluna hitaben iman,
ibadet. ahlak ve görgü kurallarına dair
öğütleri aktarılmaktadır. Lokman'a verilen hikmetin ilim, üstün kavrama yeteneği. isabetli söz ve davranış . ilim- am el uygunluğu , din konusunda derin bilgi olduğu belirtilmektedir (a.g.e., XXI. 67; Fahreddin er-Razi. XXV, 145). Hikmetlerinden
bir kısmı hadislerde de nakledilir (Müsned, ll. 87). İbn Hişam'ın rivayetine göre
Süveyd b. Sarnit adlı müşrik Lokman'a
nisbet edilen ve onun hikmetini, ilmini ve
mesellerini ihtiva eden Mecelletü Lu]fmdn'ın Kur'an'dan üstün olduğunu ileri
sü rmüş, ResOluilah onu dinledikten sonra
Lokman'a atfen söylenenleri güzel bulmuş. fakat Kur'an'ın bunlardan daha üstün olduğunu belirtmiştir ( es-Sfre 2, s.
427) Bu durum, Cahiliye Arapları'nca
"Mecelletü Lul5man" denilen bir sahifenin bilindiğini doğrulamaktadır. Vehb b.
Münebbih'in. Lokman'a nisbet edilen hikmet külliyatından on bin babı aşkın bir
kısmı okuduğunu , daha güzelini kimsenin işitmediği bu sözleri insan ların hem
konuşmalarında hem yazılarında kullandıklarını belirtmesi de (ibn Kuteybe, s.
25; Kurtubl, XIV, 61) bunu teyit eder.
Lokman'ın Cahiliye şiirinde efsaneleş
tirilmiş kişiliği başkalarına ait pek çok sözün ona nisbet edilmesine. özellikle onunkilerle Ezop'un (Aesop) sözleri arasında
alaka kurulmasına sebep olmuş, Batı'da
neşredilen bazı eserlerde Ezop'a atfedilenler gibi Lokman'a da çeşitli kıssa ve
rivayetler mal edilmiştir.
Çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğu için
Lokman Bel'am, Ahikar ve Ezop gibi tarihi şahsiyetlerle karşılaştırılmıştır. Sa'lebl ve Beyzavl onun şeceresini Lokman b.
Baür b. NahOr olarak verirler; benzer bir
şecere. Bel'am b. Baüra şeklinde Tevrat'ta Bel' arn'ın künyesi olarak geçmektedir.
Lokman'ın Bel' am ile aynı kişi sayılması
Taberi'de de rastlanmayan , geç dönemlere ait asılsız bir iddiad ır.
Lokman'ın öğütl eriyle Asur kralının veziri, kahin ve hakim Ahikar'ın veeizeleri
a rasında benzerlikler bulunduğu yolundaki eski bir iddia XX. yüzyılın başında R.
Harris tarafından yeniden ileri sürülmüş
se de bu iddia tatminkar deliliere dayan-
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maz. Bununla birlikte Ahikar efsanesi
Arap dünyasında biliniyor. ona ve Lokman 'a nisbet edilen hikmetli sözler Yakın 
doğu hikmet edebiyatının ortak birikiminin bir parçasını oluşturuyordu. Muhtemelen Yakındoğu'nun hikmet literatürüne ait pek çok mesel Cahiliye döneminden
itibaren Arap yarımadasına girmeye baş
la m ıştır. Nitekim Hlreli hı ristiyan Arap
şairi Adi b. Zeyd, Ahikar'dan el-l:fay~ar
diye bahsetmektedir. Bütün bunlar Lokman 'a nisbet edilen hikmetli sözler külliyatını arttırmış olabilir ( EJ2 1Fr ı. V, 81 7818; DBS, 1, 203)
Ortaçağ'lar

boyunca çeşitli kıssaların
olarak dillerde dolaşan Lokman bir bakıma Araplar'ın Ezop'u haline
gelmiş, Avrupa'da Ezop'la ilgili söylenenlerin büyük bir kısmı Lokman'a uyarlanmıştır. İslami kaynaklarda onun kalın dudaklı, geniş ayaklı, Habeşistanlı veya Nübyeli bir köle olaraktakdim edilmesi de
Ezop'i..ı hatırlatmaktadır. Efendisinin kendisinden bir koyun kesip önce en iyi, sonra da en kötü iki yerini getirmesini istemesi kıssası (Ta beri. Cami'u '/-beyan, XXI,
67-68). diğer kölelerin efendilerinin incirinden yiyip Lokman' ı itharn etmeleri gibi
olaylar Ezop'un kıssasında da mevcuttur.
Lokman'la ilgili olan ve Cahiliye Arapları'n
ca bilinmeyen bu tür kıssalar Ortaçağ'ın
sonundan itibaren ortaya çıkmıştır. Bu
sebeple Lokman'a dair muahhar hikayelerin birçok unsuru Ezop'un hikayelerinden alınmadır.
kahramanı

özellikleri yanında heolarak da tanınmış. onun
bütün bitkilerin özünü bildiği söylenmiş
ve kendisinden dertlere şifa olacak reçeteler ve formüller nakledilmiştir. Lokman'a nisbet edilen meseller çeşitli adlarla bir araya getirilmiştir. Bunlardan biri
Em~dlü Lu]fmdn al-Ifakim ve ba'zu a]fvdli'l- 'Arab'dır ki Thomas Erpenius (Lei da e 1615). bir diğeri olan Em~dlü Lu]fmdn el-Ifakim ise Georg Wilhelm Freytag (Bonn 1823) tarafından Latince'ye
Lokman

diğer

kimliğin atası

çevrilmiştir.
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ÖMER FARUK HARMAN

D TÜRK EDEBiYAT!. Türk edebiyaLokman. Arap edebiyatında öne çı
kan özellikleri yanında hakim 1filozof kimliğinden çok hekim 1 tabip hüviyetinde
görülmektedir. Bu sebeple Türk divan, tasawuf ve halk edebiyatla rıyla Türk falkIorunda "Lokman Hekim, Lokman-ı hazık,
tabip Lokman, dert Lokman'ı, şifa Lokman'ı" gibi ad ve sıfatiarta anı l mış. bu
özelliğini vurgulayacak kelimelerle tavsif
edilmiştir. "Şifa-yı Lokman , deva -yı Lokman, yed -i Lokman. Lokman eli. ilac - ı
Lokman, merhem-i Lokman, bab - ı Lokman, muhtac-ı Lokman , yara saran Lokman" bunlardan en yaygın olanlardır. Yazıc ıoğlu Mehmed, Muhammediyye'nin
"Tertlbü 'l-Enbiya" adlı bölümünde onu.
"Gitti ol da geldi Lokman-ı hekim 1 M ahir
etmiş hikmete onu hakim" beytiyle Süleyman peygamberden sonra gelen hikmet sahibi bir hekim 1 nebi olarak anar.
Müştak Baba'nın, "Avaz-ı bülend ile demiş Hazret-i Lokman 1 Hikmetle tegannl
maraz-ı aşka devadır" beytinde olduğu
gibi onun hikmet sahibi oluşu tabip olmasının gereği gibi görülmüş, birçok şiirde
bu iki özelliği bir arada zikredilmiştir.
tında

Türk-İslam edebiyat ve kültüründe
Lokman'ın

tabip özelliğinin öne çıkması.
hakim kelimesinin halk ağzında hekime
dönüşmesi ve eski dönemde felsefenin
tıp dahil olmak üzere devrin belli başlı
ilimlerini de içine almasıyla olmuştur (Ba-

