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ÖN SÖZ 

Yüksek lisans tezi olarak hazırladığımız bu çalışmada Lokman Hekim ve 

onunla ilgili halk anlatıları konu edilmiştir. Konu ile ilgili olarak kapsamlı bir 

bilimsel çalışmanın elde mevcut olmaması ve konu ile ilgili sonuca ulaşılamamış 

problemlerin varlığı bizi bu çalışmayı yapmaya sevk etmiştir. Lokman Hekim 

anlatılarının epizot ve motif yapısının ortaya konması ve incelenmesi ile Lokman 

Hekim’in Türk halk kültüründeki algısının açığa çıkarılmasını hedefleyen 

çalışmamız “Giriş” ve “Sonuç” bölümlerinin dışında beş bölümden oluşmaktadır. 

Ayrıca çalışmanın sonunda, “Kaynak Şahıslar Listesi”, “Kaynakça” ve “Ekler” 

kısımları da yer almaktadır. 

“Giriş” bölümünde öncelikle çalışmanın problemi, amacı, kapsamı ve 

yöntemi ortaya konmuş, daha sonra çalışmamızda kullandığımız bir yöntem olan 

alan araştırmamıza dair bilgilere “Derlemede Kullanılan Metotlar”, “Derleme 

Sırasında Karşılaşılan Bazı Zorluklar” ve “Kaynak Şahıs Hakkında Bilgiler” 

başlıkları altında yer verilmiştir. 

Çalışmanın birinci bölümünde Lokman Hekim üzerine yapılan çalışmalara ve 

içeriklerine yer verilmiştir. “Lokman Hekim Üzerine Yapılan Çalışmalar” adını 

taşıyan bölüm kronolojik olarak düzenlenmiş ve yapılan çalışmalar Türkiye, Türkiye 

dışındaki Türk dünyası ve Türk dünyası dışındaki çalışmalar olmak üzere üç başlıkta 

incelenmiştir. 

Lokman Hekim’in kimlik problemine ışık tutulmaya çalışılan “Lokman 

Hekim’in Dinî, Tarihî ve Mitolojik/Efsanevî Kökenleri ve Türk Halk Kültüründeki 

Algısı” başlıklı ikinci bölümde çeşitli kaynaklarda Lokman Hekim’e atfedilen 

kimliklere temas edilerek konunun kökenleri ve Türk halk kültüründeki algısı tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 

“Lokman Hekim’le İlgili Halk Anlatılarının Motif Sırası ve Bu Anlatılarda 

Yer Alan Motifler” adlı üçüncü bölümde Lokman Hekim’e mal edilen 80 tane anlatı 

metni, anlatı türlerine göre “Efsaneler”, “Masallar”, “Halk Hikâyeleri”, “Fıkralar” 

ve “Sınıflamaya Girmeyen Türler” olarak tasnif edilmiş; bu anlatıların motif sırası 

verilerek anlatılarda yer alan motifler tespit edilmiştir. 

Dördüncü bölümde, Lokman Hekim’le ilgili halk anlatılarında tespit edilen 

motifler incelenmiş, bu motiflerin diğer Türk anlatılarıyla mukayesesi yapılmış, 
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motiflerin Stith Thompson’ın Motif Index of Folk-Literature’ündeki motif numaraları 

gösterilmiş; Lokman Hekim anlatılarının muhtevası konusunda önemli bilgiler elde 

edilmiştir.  

Çalışmanın beşinci bölümü ise metinlere ayrılmıştır. 

Çalışmada yapılan tespit ve değerlendirilmelerin sonuçları “Sonuç” 

kısmında, alan araştırması sırasında başvurduğumuz kaynak şahısların künyeleri 

“Kaynak Şahıslar Listesi” kısmında, çalışmamız sırasında kullanılan kaynaklar 

“Kaynakça” kısmında verilmiştir. Çalışmanın sonunda yer alan “Ekler” bölümünde 

ise “Lokman Hekim Falnamesi”, “Lokman Hekim’e Mal Edilen Sözler”, 

“Osmanlıca-Arapça-Farsça-Fransızca Metinler” ve “Fotoğraflar” yer almaktadır. 

Çalışmanın her aşamasında; konunun tespiti, kaynakların temini, çalışmada 

karşılaşılan güçlüklerin aşılmasında yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Prof. 

Dr. Ali DUYMAZ’a, kütüphanesinden yararlanmamı sağlayan ve desteklerini 

esirgemeyen saygıdeğer hocalarım Prof. Dr. Mehmet AÇA, Doç Dr. Bülent 

BAYRAM, Doç. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ ve Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN’e, 

konuyla ilgili kütüphane kaynaklarına ulaşmam konusunda yardımlarını gördüğüm 

mesai arkadaşlarım Arş. Gör. Habibe YASTIKCI ile Arş. Gör. Mehmet TUNCER’e 

ve alan araştırmamızın her anında yanımda olan ve desteğini hiçbir zaman 

esirgemeyen sevgili eşim Ahmet KOYUNCU’ya teşekkür ederim. 

 

Emine Serpil KOYUNCU 

Balıkesir 2014 
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ÖZET 

LOKMAN HEKİM’LE İLGİLİ HALK ANLATILARI ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA 

Emine Serpil KOYUNCU 

Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Ali DUYMAZ 

2014, XİV+535 sayfa 

Türkiye’de Lokman Hekim üzerine kapsamlı bir bilimsel çalışma 

yapılmamıştır. Kısıtlı sayıda yapılan çalışmalarda onun daha çok dini kimliği öne 

çıkarılmış ve nasihatlerine yer verilmiştir. Hâlbuki o çok yönlü bir kimliğe sahiptir. 

Hekimlikte ve hakîmlikte ün yapmış bir tiptir Lokman Hekim. Bu da beraberinde 

konuyu çok yönlü bir açıyla ele almayı gerektirmektedir. Bu konunun geniş bir 

perspektifle ele alınmamış olması bizi bu çalışmayı yapmaya sevk etmiştir. Konunun 

derli toplu bir şekilde çalışılmamış olması bizi cezbetmekle beraber kaynakların 

kısıtlı olması bizi zorlayan ve çalışmanın süresini uzatan unsurların başında 

gelmiştir. 

Lokman Hekim’i ve Lokman Hekim anlatılarını konu alan bu çalışmada 

Lokman Hekim üzerine Türkiye başta olmak üzere Türk dünyası ve Türk dünyası 

dışında yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların içerikleri değerlendirilmiş; Lokman 

Hekim’in dinî, tarihî ve mitolojik/efsanevî kökenleri ile Türk halk kültüründeki algısı 

tespit edilerek Lokman Hekim’le ilgili kimlik problemini sonuca bağlama noktasında 

değerlendirmelerde bulunulmuş; Lokman Hekim anlatılarının epizot ve motif 

yapısının ortaya konması ve incelenmesine çalışılmış; Lokman Hekim’in Türk halk 

kültüründeki algısının açığa çıkarılması yönünde tespit ve değerlendirmelerde 

bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Lokman, Hekim, Hakîm, Hikmet, Lokman Hekim 

Anlatıları, Epizot, Motif.  
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ABSTRACT 

A RESEARCH ON THE FOLK TALES ABOUT LOKMAN 

HEKİM 

Emine Serpil KOYUNCU 

Ph. D. Thesis, Departmant of Turkish Language and Literature  

Supervisor: Prof. Dr. Ali DUYMAZ 

2014, XİV+535 pages 

There has not been a comprehensive scientific study on Lokman Hekim in 

Turkey. Limited number of studies highlighted rather his religious identity and 

admonitions. However he has a multi-faceted identity. Lokman Hekim is famous as a 

type of medicine and wise. This requires to handle the subject by versatile 

perspective. This issue has been addressed with a broad perspective that has led us to 

make this work. To study topics neatly tempts us, however limited resources and 

dispersed studies were one of the elements that was severed and extending the period 

of study.  

In this study which subjects Lokman Hekim and Lokman Hekim folktales, 

the subject area of Turkish world, especially Turkey and Turkish studies that was 

conducted outside world and the contents of these studies were evaluated; Lokman 

Hekim’s religious, historical and mythological/legendary folk culture with origins 

and the perception of Turkish folk culture were identified and the problem of identity 

of Lokman Hekim were commented at the point of concluding the assessment; the 

structure of Lokman Hekim’s folklates and motifs were tried to be expressed and 

examined; the detections and considerations were made in the direction of revealing 

the perception of Lokman Hekim in Turkish folk culture.  

Key Words: Lokman, Doctor, Philosopher, Wisdom, Lokman Hekim Folk 

tales, Episode, Motif. 
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GİRİŞ 

1. Çalışmanın Problemi, Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 

a. Problem 

Türkiye’de Lokman Hekim üzerine kapsamlı bir bilimsel çalışma 

yapılmamıştır. Kısıtlı sayıda yapılan çalışmalarda onun daha çok dinî kimliği öne 

çıkarılmış ve nasihatlerine yer verilmiştir. Hâlbuki o çok yönlü bir kimliğe sahiptir. 

Hekimlikte ve hakîmlikte ün yapmış bir tiptir Lokman Hekim. Bu da beraberinde 

konuyu çok yönlü bir açıyla ele almayı gerektirmektedir. Bu konunun geniş bir 

perspektifle ele alınmamış olması bizi bu çalışmayı yapmaya sevk etmiştir. Konunun 

derli toplu bir şekilde çalışılmamış olması bizi cezbetmekle beraber kaynakların 

kısıtlı olması bizi zorlayan unsurların başında gelmiştir.  

Lokman Hekim anlatılarında önemli bir sorun tip/konu tasnifi sorunu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Anlatıların hangi tür kapsamına alınarak inceleneceği konusunda 

tereddüt yaşanmıştır. Lokman Hekim’in yer aldığı aynı anlatılar bazen efsane, bazen 

masal, bazen hikâye, bazen de fıkra olarak anlatılmış ya da yayımlanmıştır. Bu sorun 

şu iki nedenden kaynaklanmış olabilir: 

 1) Anlatı türleri arasındaki farkın anlatıcılar ya da yazıya geçirenler 

tarafından ayırt edilemiyor oluşu 

 2) Anlatı türlerindeki anlatı unsurlarının iç içe geçmiş olması (Örneğin; 

Lokman Hekim ile Şahmeran Hikâyesi, hikâye olarak adlandırılmakla beraber 

içerisinde efsane ve masal unsurları barındırmaktadır.) 

Çalışmada karşılaşılan diğer bir problem de Lokman Hekim’in kimliği ile 

ilgili elde mevcut kesin bilgilerin bulunmamasıdır. Onu tek bir tip olarak incelemek 

mümkün değildir. O hem bilge bir veli tipi, hem de bir hekim tipidir. Farklı farklı 

olduğunu düşündüğümüz kişilere ait kimlikler ve anlatılar ona atfedilmiştir. Kimliği 

ile ilgili ortak nokta “hikmet” kavramında gizlidir. Kim olursa olsun, Lokman Hekim 

tüm anlatılarda “hikmet sahibi bir kişi” olarak hüviyet göstermektedir.    
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b. Amaç 

Araştırmanın temel amacı, Lokman Hekim’le ilgili olarak yapılan tümü 

değilse de belli başlı çalışmaların bir araya getirilmesi; Lokman Hekim’le ilgili 

olarak kimlik problemi, tür problemi, anlatıların kaynağı ile ilgili problemler gibi 

sorunlarda sonuçlara ulaşılması; Lokman Hekim anlatılarının motif sırası ve motif 

yapısının ortaya konması ve incelenmesi; Lokman Hekim’in Türk halk kültüründeki 

algısının açığa çıkarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır:  

1) Lokman Hekim’le ilgili Türk dünyasında ve Türk dünyası dışında yapılan 

çalışmalar ve içerikleri nedir?  

2) Lokman Hekim’in dinî, tarihî ve mitolojik/efsanevî kökenleri ve Türk halk 

kültüründeki algısı nedir?  

3) Kur’an-ı Kerim’de Lokman Hekim’e verildiği bildirilen “hikmet” kavramı 

neyi ifade etmektedir?  

4) Lokman Hekim anlatılarının kaynakları nelerdir? Şahmeran’la ilişkisi 

nedir?  

5) Lokman Hekim anlatılarındaki motifler nelerdir? Bu motiflerin 

anlatılardaki işlevleri nelerdir? 

c. Kapsam 

Türk coğrafyasında ve Türk coğrafyasının dışında Lokman Hekim’den 

bahseden sözlükler, ansiklopedi maddeleri, kitaplar, makaleler, bildiriler, tezler ve 

sanat işlemeleri gibi yazılı ve görsel kaynaklar ile Çukurova (Adana-Mersin) civarı 

ile Afyon il, ilçe ve köylerinde yapmış olduğumuz alan araştırması ile derlemeler 

araştırmamızın kapsamını oluşturmaktadır.  

Alan araştırmamızın kapsamını belirleyen unsur Lokman Hekim’in o bölgede 

yaşadığına inanılması ve Lokman Hekim’le ilgili anlatıların o bölgede yaygın 

olmasıdır. Bizi Çukurova’ya yönlendiren unsur yazılı kaynaklar olmuştur. Yazılı 

kaynaklarda Lokman Hekim’in Çukurova bölgesinde yaşadığına ve anlatılarının o 

bölgede bilindiğine atıflar vardır. 
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Çalışmanın birinci bölümünde Lokman Hekim üzerine yapılan çalışmalara ve 

içeriklerine yer verilmiştir. “Lokman Hekim Üzerine Yapılan Çalışmalar” adını 

taşıyan bölüm kronolojik olarak düzenlenmiş ve yapılan çalışmalar Türkiye, Türkiye 

dışındaki Türk dünyası ve Türk dünyası dışındaki çalışmalar olmak üzere üç başlıkta 

incelenmiştir. 

Lokman Hekim’in kimlik problemine ışık tutulmaya çalışılan “Lokman 

Hekim’in Dinî, Tarihî ve Mitolojik/Efsanevî Kökenleri ve Türk Halk Kültüründeki 

Algısı” başlıklı ikinci bölümde çeşitli kaynaklarda Lokman Hekim’e atfedilen 

kimliklere temas edilerek konunun kökenleri ve Türk halk kültüründeki algısı tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 

“Lokman Hekim’le İlgili Halk Anlatılarının Motif Sırası ve Bu Anlatılarda 

Yer Alan Motifler” adlı üçüncü bölümde Lokman Hekim’e mal edilen 80 anlatı 

metni anlatı türlerine göre “Efsaneler”, “Masallar”, “Halk Hikâyeleri”, “Fıkralar” 

ve “Sınıflamaya Girmeyen Türler” olarak tasnif edilmiş; bu anlatıların motif sırası 

verilerek anlatılarda yer alan motifler tespit edilmiştir. 

Dördüncü bölümde, Lokman Hekim’le ilgili halk anlatılarında tespit edilen 

motifler incelenmiş, bu motiflerin diğer Türk anlatılarıyla mukayesesi yapılmış, 

motiflerin Stith Thompson’ın Motif Index of Folk-Literature adlı çalışmasındaki 

motif numaraları gösterilmiş; Lokman Hekim anlatılarının muhtevası konusunda 

önemli bilgiler elde edilmiştir. 

Çalışmanın beşinci bölümü ise metinlere ayrılmıştır. 

d. Yöntem 

Çalışmamızda halk bilimi alan araştırması yöntemleri ile metin merkezli 

yöntemlere başvurulmuştur. Lokman Hekim’in Türk halk kültüründeki algısının 

ortaya koyulması ve anlatılarının derlenmesi sırasında alan araştırması 

yöntemlerinden; anlatıların yapı ve motif ile muhteva özelliklerinin değerlendirildiği 

kısımlarda metin merkezli yöntemlerden yararlanılmıştır. Ayrıca Lokman Hekim 

anlatılarının Türk anlatı geleneğindeki yerinin tespiti amacıyla mukayese yöntemi 
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kullanılarak diğer Türk anlatı metinlerindeki motifler ile Lokman Hekim 

anlatılarındaki motifler mukayese edilmiştir. 

2. Derleme Bilgileri 

a. Derlemede Kullanılan Metotlar 

Çalışmamızda kullanılan metotlardan birisi “Alan Araştırması”dır. Tespit 

edilen araştırma konusuyla ilgili halk kültürü unsurları hakkında bilgi almak için söz 

konusu unsurların yaşadığı topluluğa gidilerek çalışmalarda bulunulmasına “alan 

araştırması” denir. Bir başka ifadeyle, alan araştırması, “araştırılan konuyla ve 

amaçla ilgili olarak bilgi edinmeye uygun insanların bulunması ve onlar tarafından 

kabul edilebilir bir rolle aralarına katılınması ve davranışlarının gözlemlenmesi ve 

bunların halkbilimin kullanabileceği şekilde ve gözlenen insanlara hiçbir şekilde 

zararlı olunmadan rapor edilmesi veya araştırılan konu ile ilgili olarak bilgisine 

müracaat edilen “kaynak kişi”lerle yapılan görüşmeler yoluyla derlenen bilginin 

bilimsel çalışmalarda kullanılmaya hazır hale getirilmesidir (Çobanoğlu, 2005: 63).” 

Bu nedenle, araştırmamızda “Gözlem, Görüşme, Kılavuz Kişilerden Yararlanma” 

gibi alan araştırması teknikleri kullanılmıştır. 

Çukurova (Adana-Mersin) bölgesi ile Afyon çevresinde yaptığımız alan 

araştırması sırasında görüşme yaptığımız kişilerin o bölgenin kültürüne hâkim olan 

kişiler olmasına dikkat edilmiştir. Mülakat (Görüşme) tekniği uygulanırken ses kayıt 

cihazından yararlanılmış ve kaynak kişilerden derlemeler bir sohbet havası içinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Alan araştırmasına çıkılmadan önce araştırılacak alanın tarihî, coğrafî ve 

kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olunmaya yönelik okumalar ve çalışmalar 

yapılmıştır. 
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b. Derleme Sırasında Karşılaşılan Bazı Zorluklar 

Derleme sırasında karşılaştığımız ilk zorluk, Çukurova bölgesine yabancı 

oluşumuz nedeniyle derleme yapılacak alanın tespiti ile kaynak şahıslara ulaşım 

oldu. Derleme yaptığımız bölgelerde o bölgenin kültürünü iyi tanıyan ileri yaşlardaki 

kişilerin az oluşu, gençlerinse geleneği bilmeyişi; özellikle Lokman Hekim 

anlatılarında en çok bahsi geçen Misis’in yaşadığı depremler sonucu Eski Misis ve 

Yeni Misis olarak ikiye ayrılması ile farklı bölgelere göç vermesi ve farklı 

bölgelerden göç almasının (özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinden göç fazladır) 

sonucu olarak bölgenin kültürüne hâkim olan yerlilerinin az oluşu bizi zorlayan 

etkenlerdi.  

Derlemeye ayıracak zamanımızın kısıtlı oluşu, karşılaştığımız diğer bir 

zorluktu. Kısa bir zaman içerisinde, alan araştırmasına çıkmadan önce yazılı 

kaynaklardan tespit ettiğimiz Lokman Hekim’in yaşadığına inanılan ve anlatıların 

çıktığı bölge olan Çukurova dediğimiz Adana ve Mersin bölgelerinin il, ilçe ve 

köylerinde derlemeler yapabildik. Afyon’da yaptığımız derlemeler ise konaklama 

imkânı bulabildiğimiz Afyon/Merkez ile Üçlerkayası, Yiğitpınar ve Demirçevre 

köyleri ile sınırlı kalmıştır.   

c. Kaynak Şahıslar Hakkında Bilgiler 

“Kaynak şahıs” terimi halkbilimi çalışmalarında “bilgisine müracaat ettiğimiz 

kişi”dir (Çobanoğlu, 2005: 63). Kaynak şahısların doğru bir şekilde tespit edilmesi 

çok önemlidir. 

Alan araştırmamız sırasında kaynak şahısların bölgenin kültürüne hâkim olan 

kişiler olmasına ve o bölgenin yerleşik halkından olmasına önem verilmiş, geleneği 

daha iyi aktarabileceğini düşündüğümüz yaşlı kişiler tercih edilmiştir.  

Kaynak şahısların adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, tahsili, mesleği ve bize 

verdiği bilgileri nereden öğrendiği gibi bilgiler tespit edilmiştir. Bu bilgiler 

çalışmamızın “Kaynak Şahıs Bilgileri” bölümünde verilmiştir. 
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Alan araştırması sırasında çok sayıda kaynak şahısla görüşülmesine karşın 

malzeme derleyebildiğimiz kişi sayısı 18’dir.  Bayanların çekingen tavrı nedeniyle 

tüm kaynak şahıslarımız erkeklerden oluşmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

LOKMAN HEKİM ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Lokman Hekim‟in hayatı, dinî, efsanevî ve tarihsel kişiliği, tıp alanındaki yeri 

ve önemi ile ona mâl edilen fıkra, masal, hikâye ve efsane nev‟inden anlatılar üzerine 

pek çok çalışma yapılmıştır. Bunların bazısı doğrudan Lokman Hekim‟i konu olarak 

alırken bazısı da bir şekilde bu konuya temas etmiş olan sözlükler, ansiklopedi 

maddeleri, antolojiler, kitaplar, makaleler, bildiriler, tezler ve sanat işlemeleridir.  

İncelememize geçmeden önce yapılan bu çalışmaları tarih sırasına göre 

tanıtmakta fayda görmekteyiz. Bu bölümde Lokman Hekim üzerine Türkiye‟de, 

Türkiye dışındaki Türk coğrafyasında ve Türk dünyası dışında yapılan çalışmalara 

yer verilmiştir. Türkiye‟de yapılan çalışmalar “Sözlükler”, “Ansiklopedi Maddeleri”, 

“Antolojiler”, “Kitaplar”, “Makaleler”, “Bildiriler”, “Tezler” ve “Sanat İşlemeleri” 

olmak üzere sekiz başlık altında kronolojik olarak incelenirken, Türkiye dışındaki 

Türk coğrafyasındaki çalışmalar Azerbaycan ve Özbekistan çevresinde ele alınmış, 

Türk dünyası dışında yapılan çalışmalara “Ansiklopedi Maddeleri”, “Kitaplar” ve 

“Tezler” başlıkları altında kronolojik olarak yer verilmiştir.  

A. Türkiye’de Yapılan Çalışmalar 

Kur‟an-ı Kerim‟de adının geçmesi ve adına müstakil bir sûre bulunması 

dolayısıyla Türk kimliği ve İslam inancına sahip bölgelerde Lokman‟ın daha çok dinî 

kişiliği üzerinde durulmuş, onun Kur‟an-ı Kerim‟e giren ve oradan çıkan değerli 

hikmetleri, oğluna nasihatleri müfessirler, vaizler vb. din adamları tarafından 

incelenmiş, çeşitli kitaplarda “Lokman Hekim‟in (Lokman A.S.‟ın) Oğluna 

Nasihatleri” başlığı altında toplanmış, Lokman Suresi‟nin tefsiri, eğitim açısından 

yorumu, çocuk eğitimi açısından önemi gibi konularda tez çalışmaları yapılmıştır. 
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Lokman‟ın dinî kişiliğinden sonra onun en çok tıp alanındaki yeri üzerine 

çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda Süheyl Ünver, Ali Haydar Bayat ve Edip 

Kızıldağlı‟nın önemli çalışmaları olmuştur.  

İlhan Yardımcı‟nın ise Lokman‟ın kimliği, huyları, hekimliği, hikmetleri, 

efsaneleri, vasiyet ve tavsiyelerini, Lokman Hekim‟le ilgili mısraları içeren derli 

toplu çalışmaları bulunmaktadır. 

Lokman‟ın efsanevî kimliği, edebî eserlerde de yerini bulmuş ve Hekim 

Lokman‟ın ölümsüzlük arayışı efsanesi ile ilgili olarak biri Ahmet Cemil Akıncı‟ya, 

biri Emin Cenkmen‟e, diğeri Uğur Becerikli‟ye ait olmak üzere üç adet roman 

yayımlanmıştır.  

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen toplantılara 

Çukurova bölgesinin sahiplendiği efsanevî tıp adamına atfen “Lokman Hekim ve Tıp 

Tarihi Günleri” adı verilmiştir. 1999 yılı mayıs ayından itibaren her yıl sağlık ile 

ilgili mesleklerin tarihî, folklorik, edebî, felsefî ve kültürel boyutları bu toplantılarda 

tartışılmaktadır.  

1. Sözlükler 

Konu ile ilgili olarak tespit edebildiğimiz ilk sözlük maddesi çalışması 1299 

tarihli Ahmed Rif‟at‟ın Lugât-i Târihiyye ve Coğrafiyye (Tarih ve Coğrafya Sözlüğü) 

için yazmış olduğu “Lokmân” maddesidir. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olan bu 

maddede Lokman, eski âlimlerden ve salih kavimlerden mübarek bir zat olarak 

tanıtılmıştır. Ahmed Rif‟at, Cenab-ı Hakk‟ın Kur‟an-ı Kerim‟de ve lekad âteynâ 

lokmânelhikmete buyurduğunu ve Lokman‟ın nübüvvetine inanılmış olunduğunu 

söyler. Burada verilen bilgilere göre Lokman‟ın hangi asırda yaşadığı bilinmemekle 

birlikte bazı müfessirler Davud Aleyhisselam zamanında yaşadığını, bazıları Eyüb 

Aleyhisselam‟ın kız kardeşinin ya da teyzesinin oğlu olduğunu ve Habeşli bir köle 

olup hürriyetine kavuşmasından sonra terzilikle geçindiğini ve herkese nasihatlerde 

bulunduğu ve çok uzun ömür sürdüğünü bildirmişlerdir. Rivayete göre, kabri 

Tarsus‟tadır. Bu bilgileri verdikten sonra Ahmed Rif‟at, nasihatlerini ekseriyetle 

oğluna hitaben söylediğini belirttiği Lokman‟ın bu şekildeki bir nasihatine yer 
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vermiştir. Biz bu nasihati Türkiye Türkçesine şu şekilde aktarabildik: “Oğlum 

hanzalı
1
 yedim ve sabrı tattım; fakirlikten daha büyük bir acı görmedim. Kader 

gereğince eğer fakir olursan sakın halini insanlara söyleme ki seni aşağılamasınlar. 

Sen isteğini yalnız Allah‟tan talep et; hangi kimse Allah‟tan sual etmiş de isteği 

yerine gelmemiştir?” (Ahmed Rif‟at, 1299: 141). 

1983 tarihli Tercüman Yayınlarından çıkan Ansiklopedik İslâm Lügati‟nin 

375. sayfasında “Lokmân” başlıklı bir yazı bulunduğunu A. Haydar Bayat‟ın 

çalışmasının Lokman Hekim bibliyografyasına ayrılan bölümünden (Bayat, 2000: 

117) öğreniyoruz. 

İslam İnançları Sözlüğü‟nün “Lokman” maddesinde öncelikle Lokman 

Suresi‟nin tanıtımı yapılmıştır. Bu sure, Kur‟an‟ın 31. suresidir, Mekke‟de inmiştir 

ve 34 ayettir. 27-28. ayetlerinin Medine‟de indiğini ileri sürenler de bulunmaktadır. 

Sure, Lokman adlı Habeşli‟den söz ettiği için bu adla anılmıştır. Surenin 12. ayetinde 

Lokman‟a hikmet verildiğinden bahis vardır: “Biz Lokman‟a Allah‟a şükretsin diye 

hikmet verdik (ve lekad âteynâ lokmânelhikmete)”, 13. ayetinde ise: “Hani Lokman 

oğluna öğüt verirken şöyle demişti (ve iz kaâle lokmânü libnihî): Oğlum, Tanrı‟ya 

ortak koşma, çünkü bu en büyük günahtır.” demektedir.  

Orhan Hançerlioğlu, İslam İnançları Sözlüğü‟nde, Lokman Suresi ile ilgili 

olarak verdiği bu bilgilerden sonra, Lokman‟ın oğluna verdiği öğütlerin tüm 

Müslümanlığa verilmiş öğütler olduğunu belirtir.  

Bundan sonraki kısımda Lokman‟ın kimliği ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Lokman, tarihsel açıdan İslamiyet‟ten önceki Arapların mitolojik/efsanevi bir 

kişisidir. Adına Muammer (Muammar) de denen bu kişi, kahraman ve filozof 

(hakîm) olarak kabul ediliyordu. Halk inancına göre yedi kartal ömrü yaşamıştır. 

Kur‟an‟da hikmetli sözlerin söyleyicisi olarak karşılaştığımız bu hakîm kişiye 

İslamiyet‟ten sonra da hikmetli sözler ve atasözleri atfedilmiştir. Hançerlioğlu, bu 

hikmetli sözlere örnek olarak Lokman Suresi‟nin 19. ayetini gösterir: “Ağırbaşlı ol, 

sesini alçalt, bağırma, çünkü seslerin en çirkini bağıran eşeklerin sesidir.” Bu konuda 

bir inceleme yazan Doğubilimci Rendel Harris bu ayetle Ahikar‟ın şu sözü arasında 

bağlantı kurar: “Çünkü bir ev yapmak için yüksek sesle konuşmak gerekseydi eşek 

                                                            
1 Hanzal: Ebucehil karpuzu da denilen, portakal büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü 

olan bir *bitki (Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara: Aydın Kitabevi, 

2005, s. 326) 
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her gün iki ev yapardı.” Bu nedenle de Lokman‟a İslamiyet‟ten sonraki Arap 

edebiyatında Arapların Aeosopos (Ezop)‟u denmektedir (Hançerlioğlu, 1984: 287-

288).   

İskender Pala‟nın Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü‟nde Lokman, “halk 

geleneğinde değişik kişiliklerle karşımıza çıkan tarihi bir şahsiyet” olarak 

tanıtılmıştır. Kur‟an-ı Kerim‟de adına bir sure bulunur. Eski Araplar arasında da ünlü 

olan Lokman‟ın peygamber veya nebi olduğu hakkında tefsirlerde rivayetler 

olduğunu söyleyen Pala, çoğunluğun onu “salih bir kul” olarak benimsediğini 

vurgular. Aynı zamanda o, hikmet ve hekimliğin piri ve sembolü olmuştur (Pala, 

1989: 90-91; 2004: 290-291). Sözlükte, Lokman‟la ilgili bu bilgilerin yanı sıra 

“Lokman” mazmununun kullanıldığı divan şiiri örneklerine yer verilmiştir.  

Şemseddin Sami‟nin Kâmûs-ı Türkî‟sinin “Lukmân” maddesinde Lokman; 

aslı, zuhuru ve zamanı belli olmayan bir hekîm, tabib olarak geçmekte; hikâyelerinin 

Yunan (Ezop) hikâyelerinden tercüme edildiği belirtilmektedir (Sami, 2004: 1244). 

Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Devellioğlu, 2005: 554)‟ın 

“Lûkmân” maddesinde kelimenin Arapça has isim olduğu belirtildikten sonra şu 

bilgiler verilir: “İslâmlıktan önceki Araplarda efsânevi bir şahsiyet olup, Kur‟ân‟da 

da zikredildiği gibi, sonraki devirlerin efsâne ve şiirinde öğüt veren sözleriyle 

meşhur olan pek eski bir hekîmin veyâ hikâyecinin adı.” 

Türkçe Sözlük (TDK, 2005: 1314)‟te Lokman Hekim maddesi şu şekilde 

açıklanmıştır: “Lokman hekim öz. is. Tadı güzel olan şeyler için kullanılan Lokman 

hekimin ye dediği deyiminde geçen bir söz.” 

2. Ansiklopedi Maddeleri 

Meydan Larousse (1969-1973: 41)‟da “Lokman Hekim veya Lukman 

Hekim” başlığı altında verilen bilgilere göre, İslamlıktan önce yaşadığı kabul edilen 

efsane kahramanı Lokman Hekim‟in efsanesinin doğuşunda değişik inançlar 

birbirine karışmıştır. Bazı Arap kaynakları Lokman Hekim‟i uzun ömrün simgesi, 

bazıları hekimliğin atası, bazıları da kahramanlığın atası sayarlar. Ömrünün yedi 

kartal ömrü uzunluğunda olduğu, beslediği yedinci kartal ölünce kendisinin de 
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öldüğü söylenir. Kur‟an, Lokman‟ı bazen bir şair, bazen bir hekim olarak gösterir. 

Lokman‟ın insanlara hekimliği öğreten bir peygamber olduğu söylentileri de vardır. 

Başka bir söylentiye göre Lokman, hikmet sahibi bir kişidir; insan soyuna bilgeliği 

öğretmiş, yol gösterici olmuştur. İslam dininin doğuşundan çok önce ortaya çıkan 

Lokman Hekim efsanesi zamanla değişik biçimlere girmiş, halkın hayal gücüyle 

zenginleştirilmiştir. Özellikle İslam dininin yayılmasından sonra Lokman, hikmetli 

şiirler söyleyen bir şair olarak anılmaya başlanmıştır. Onun tarihi bir kimse, bir vezir 

ya da büyük bir devlet adamı olduğunu anlatan rivayetler de vardır. Arap 

edebiyatında bu konu ile ilgili birçok hikâye mevcuttur. Daha sonraki çağlarda İran 

ve Türk edebiyatına giren bu hikâyeler biçim ve yapı değişikliğine uğrar. İran ve 

Osmanlı edebiyatında Lokman Hekim, hekimliğin atası olarak tanınır. Onun ilkçağda 

yaşadığı bilinen Yunanlı hekim Galenos olduğunu, İslam dünyasına sonradan 

değişerek girdiğini ileri sürenler vardır. Aisopos, Bile‟am ve Ahikar hikâyeleriyle 

benzerlik gösteren Lokman efsanesinin Eskiçağ kaynaklı olduğu, Arap dilinde yeni 

biçimlere girdiği söylenebilir. Halk arasında yaşayan efsaneye göre Lokman, 

bitkilerin dilinden anlayan ve ölümsüzlüğün ilacını arayan bir hekimdir. 

Çukurova‟daki bitkilerden ölümsüzlüğün ilacını öğrenir, fakat öğrendiklerini yazdığı 

kâğıt Misis köprüsünde elinden uçar. Böylece ölüm, insanoğlu tarafından çaresi 

bulunamayan bir gerçek olarak kalır. 

1976 tarihli Türk Ansiklopedisi‟nin 23. cildinin 67. sayfasında “Lokman 

Hekim” maddesinde şu bilgiler yer alır: 

Lokman Hekim, İslâmlık öncesi efsaneleşmiş kahraman. L. H. efsanelerde kimi 

zaman şâir, kimi zaman tarihî bir kişi veya büyük bir devlet adamı veya bir hekim 

olarak tanıtılmıştır. Ayrıca, Kur‟ân‟da şâir ve hekim olarak da adı geçer. Onu, Arap 

kaynaklarının bir kısmı kahramanlığın, bazıları uzun ömrün veya hekimliğin timsali 

olarak gösterir, İranlılarda ve oradan geçerek Osmanlılarda ise hekimliğin atası 

olarak tanınmıştır. L. H. bütün bitkilerin özünü bilen, ölümsüzlük ilâcını arayan bir 

kişidir, ancak, bir türlü ölüme çareyi bulamaz. (Türk Ansiklopedisi, 1976: 67).  

 

Lokman Hekim‟le ilgili bir efsaneye yer veren, Yurt Ansiklopedisi‟ndeki  

“Lokman Hekim Söylencesi” adlı yazı 1981 tarihlidir. Burada verilen bilgiye göre, 

Çukurova yöresinden kaynaklandığı söylenen “Lokman Hekim Söylencesi” 

Amasya‟da çok ünlüdür: 

Lokman Hekim Söylencesi: Lokman Hekim ölümsüzlüğü sağlayacak bir ilaç 

bulmaya çalışmaktadır. Bir gün, çiçeklerin konuşmalarını dinlerken ilacın formülünü 

öğrenir, ama öğrendiklerini yazdığı kâğıt, Ceyhan Irmağı üzerindeki Misis 
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Köprüsü‟nden geçerken elinden uçar. Söylencenin başka bir varyantında olay benzer 

bir biçimde Amasya‟da geçmektedir: 

Lokman Hekim tüm hastalıkların ve ölümün çaresini bulunca bunlardan bir kitap 

oluşturmuş. Amasya‟da Kunç Köprüsü‟nden geçerken, Cebrail gelmiş. Kitaba 

vurarak ölümün çaresinin yazılı olduğu sayfayı suya düşürmüş ve “artık ölüme çare 

bulamayacaksın” diyerek uzaklaşmış. Bu ırmağın suladığı bu arpa tarlaları, bu 

yüzden şifalı sayılır ve arpa suyu da şifa için içilirmiş. 

Lokman Hekim, ölüme karşı, baş su, orta su ve son su adını verdiği üç çeşit su 

bulmuş. Daha sonra kendi vücuduna göre bir kalıp yaptırıp, çırağına kendisini kesip 

parçalamasını, parçaları kalıba dökmesini ve sonunda da suları sırasıyla dökerek 

kendisini canlandırmasını söylemiş. Çırağı söylediklerini yapmış. Birinci su etleri 

toparlamış, ikinci su canlılık verir gibi olmuş, ama çırak tam üçüncü suyu dökeceği 

sırada, Tanrı şişeyi düşürüp kırmış, sular arpa tarlasına akmış. Arpa suyu bu yüzden 

şifalı sayılmış. (Yurt Ansiklopedisi, 1981: 490). 

 

Yine aynı ansiklopedinin 5. cildinde (1982: 3737) “Lokman Hekim ve 

Şahmeran Söylencesi” adlı bir çalışma yayımlanmıştır. Burada anlatılan 

“söylence”ye göre Lokman Hekim‟in babası da hekimdir ve ölmeden önce doğacak 

çocuğu için karısına bir defter bırakır. Odunculuk yapan Lokman, bir gün evine 

dönerken bir yılanla karşılaşır. Bu yılanların padişahı Şahmeran‟dır. Lokman, 

Şahmeran‟ı mağarasına götürür. Lokman burada kırk gün kaldıktan sonra evine 

döner. Şahmeran bir gün Tarsus Beyi‟nin kızına âşık olur ve kızın peşinden hamama 

gider. Hamamcı ve kızın hizmetkârları onu göbek taşında öldürürler. Bu arada Tarsus 

Beyi çaresiz bir hastalığa yakalanmıştır; ancak Şahmeran‟ın ciğerini ve gözlerini 

yerse iyileşecektir. Ölümünün insan elinden olacağını daha önceden bilen Şahmeran 

kendisi öldükten sonra yapması gerekenleri önceden Lokman‟a izah etmiştir. 

Şahmeran ölünce Lokman onun dediklerini aynen uygular. Bu şekilde kötü niyetli 

veziri öldürür, Bey‟i iyileştirir, kendisi de bitkilerle konuşmaya başlar. Bitkilerden 

duyduklarını defterine kaydederek Hikmetü‟l-Lokmân kitabını meydana getirir (M. 

40).  

Yeni Türk Ansiklopedisi (1986: 2093)‟nde Lokman Hekim‟le ilgili bilgiler yer 

almaktadır: “Lokman (Hakîm-Hekîm), Kur‟ân-ı Kerîm‟in 31. sûresinde (12 ve 13. 

âyetlerde) adı geçen, bu sebeple bu sûreye adı verilen (Lokman Sûresi) hikmet 

sahibi-bilge kişi.” Burada verilen bilgilere göre, bazı din bilginleri onun peygamber 

(nebi) olabileceğini düşünmüşler; fakat Allah‟ın hikmet verdiği bir kişi olduğu 

görüşünde birliğe varılmıştır. Burada, Kur‟an-ı Kerim‟de geçen Lokman‟ın oğluna 

hikmetli öğütlerinden örnek verilir:  
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“(Kibirlenip de) insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde şımarık yürüme. Zira 

Allah, kibir taslayan, kendini beğenip öğünen hiç kimseyi sevmez.” “Yürüyüşünde 

ölçülü (mu‟tedil) ol. Sesini alçalt (bağırarak konuşma), çünkü seslerin en çirkini (en 

hoşa gitmeyeni) herhalde eşek anırmasıdır (Bağırmak güzel olsa, eşek sesi hoşa 

giderdi, hâlbuki ne kadar çirkindir!)” 

 

Lokman halk arasında efsane kahramanıdır. 7 kartal ömrü (560 yıl) 

yaşadığına inanılır. Eyüp peygamberin teyzesinin veya kız kardeşinin oğludur. Davut 

peygamberden ilim öğrenmiştir. Davud peygamberden önce İsrailoğullarına kadılık 

yaparmış. Lokman şair olarak da görülmektedir. Mesleği konusunda da çeşitli 

görüşler vardır. Nasreddin Hoca ya da Ezop anlatmaları olarak bildiğimiz birçok 

anlatma Lokman‟a atfedilmiştir. Halk arasında hakîm ve hekîm kelimeleri birbirine 

karıştırıldığı için “Lokman Hekim” şeklinde bilinir ve doktor kişiliği ile tanınır. 

Otların, bitkilerin dilinden anlayarak her derdin devasını bulur. 

Büyük Türk Klasikleri (1988: 395)‟nde Lokman‟la ilgili verilen bilgiler şu 

şekildedir: 

Lokmân: Efsanevî bir şahsiyettir. Kur‟ân‟da adı geçtiği gibi sonraki devirlerde 

efsâne ve şiirlerde de yer almıştır. Lokman Câhîliye devrinde yaşamış uzun ömürlü 

bir kahramandır. 360 yıl ile 3500 yıl arasında ömür sürdüğüne dâir türlü rivâyetler 

vardır. Hızır‟dan sonra en uzun ömür süren kişidir. Kur‟ân‟da darb-ı mesel hükmüne 

girmiş bir hakîm ve şâirdir. Kur‟ân‟dan sonra onu, hikmetli kıssaların kahramanı 

olarak görüyoruz. 

Edebiyatta sevgilinin vasıflarını anlatan sözlerin hepsi birer hikmet olduğu için 

âşık kendisini Lokmân‟a benzetir. 

 

AnaBritannica (1989: 562)‟nın Lokman maddesinde Lokman, “sözlerine 

Kur‟an‟da yer verilen bilge bir kişi” olarak tanıtılmaktadır. Kendisine hikmet 

verildiği belirtilen Lokman‟ın öğütlerinin yer aldığı 31. sureye Lokman adı 

verilmiştir. Lokman, Arabistan‟da İslam öncesinde de bilge bir kişi olarak 

anılmaktadır. O dönemin şairlerinden İmruü‟l-Kays, Lebid, A‟şa ve Tarafa 

şiirlerinde ondan söz etmişlerdir. Aynı dönemde Lokman‟ın sözlerinden oluşan 

Sahife-i Lokman adlı bir külliyatın varlığından da söz edilmektedir.  

Burada Lokman‟ın tarihsel açıdan tartışmalı bir kimliğe sahip olduğu 

belirtilir. Lokman‟ın bu tartışmalı kimliği ile ilgili çeşitli rivayetlere yer verildikten 

sonra (Bu rivayetlere çalışmamızın İkinci Bölüm‟ünde yer verilmiştir.) Lokman‟ın 

öğütlerinin İslam‟ın temel öğretileri ile özdeş olduğu belirtilir.  

Halk arasında Lokman‟ın çok uzun yaşadığı, bütün dünyayı dolaştığı, 

bitkilerle konuşarak tüm hastalıkların çaresini bulduğu, bu şekilde ölüme de çare 
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bulan Lokman‟ın öğrendiklerini yazdığı kâğıdı birden çıkan bir rüzgârın dereye 

uçurması sonucunda kaybetmesi anlatılır.     

Hayat Ansiklopedisi‟nin IV. cildinin (tarihsiz: 2165-2166) “Lokman” 

maddesinde, Lokman‟ın kimliğini bulmanın imkânsız hale geldiği belirtilmiştir. 

Kaynağının Arap efsaneleri olduğu, Cahiliye devrinde “yedi kartal ömrü” (500-600) 

yaşayan Lokman‟ın Hızır‟dan sonra en uzun ömürlü insan olduğu, özlü sözler 

söyleyen bilge Lokman‟ın sıfatı olan “hakîm” kelimesinin halk arasında “hekim”e 

dönüşmesiyle Lokman Hekim adını aldığı, bu isimden hareketle de her derdin 

devasını bilen bir insan olarak düşünüldüğü ifade edilmiştir. Ayrıca eski 

Yunanistan‟dan başlayarak, Aisopos gibi kişilerin sözlerinin Lokman‟a mal edildiği; 

böylece onun “ünlü hekim Hippokrates‟i de içine alan bir çeşitli kişiler harmanı” 

haline geldiği işaret edilmiştir.   

AnaBritannica (1990: 223-224)‟da Şahmeran Hikâyesi, ana kahramanları 

Şahmeran ve Camasb olan, Camasbname olarak da bilinen Arap, İran ve Türk 

edebiyatlarında manzum ve mensur olarak işlenmiş bir çerçeve masal ile ona bağlı 

çeşitli masallar olarak tanıtılmaktadır.   

Burada hikâyenin özeti şu şekilde verilmiştir:  

Hekim Danyal‟ın oğlu olan Camasb, kendisine ihanet eden arkadaşları tarafından 

bir kuyunun dibinde bırakılır. Kuyuda bir deliği genişleterek geçtiği yerde, bir tahtta 

uyuyakalır. Uyandığında etrafının yılanlarla, ejderhalarla çevrilmiş olduğunu görür. 

Yılanların padişahı olan insan başlı Şahmeran‟la dost olur. Ona, bulunduğu yeri 

kimseye söylemeyeceğine söz verir ve onun yardımıyla yeraltı dünyasından 

kurtularak ülkesine döner. Ama ülkesinin hasta hükümdarına iyileşmesi için 

Şahmeran‟ın etini yemesi önerildiğinden, verdiği sözden dönmek zorunda bırakılır. 

Şahmeran‟ın etini yiyerek sağlığına kavuşan hükümdar, Camasb‟ı önce istediği kızla 

evlendirir, ardından da kendisine vezir yapar. 

 

Burada, ilk kez Camasbname adıyla 1429‟da Abdî tarafından yazılıp II. 

Murad‟a sunulan mesnevide işlenen bu konunun kaynağı Binbir Gece Masalları 

olarak gösterilmiştir. Battalname‟de de yer aldığı tespit edilen anlatı Türkiye‟de 

Hikâye-i Şahmeran adıyla, ilki 1874‟te olmak üzere pek çok kez basılmıştır. Yeni 

harflerle yapılan ilk basımı olan Şahmeran Hikâyesi (1931), Süleyman Tevfik 

Özzorluoğlu tarafından yayıma hazırlanmıştır. Bu hikâyedeki Camasb‟ın yerini 

zamanla Lokman almış ve hikâye, halk arasında “Lokman Hekim ile Şahmeran” 

efsanesi olarak anlatılagelmiştir.  
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Lokman Hekim‟le ilgili olarak bilgi veren bir diğer çalışma Büyük 

Larousse‟daki “Lokman Hekim ya da Lukman Hekim” maddesidir (1986: 7526). 

Lokman Hekim, burada, “bitkilerin dilinden anladığına, her türlü hastalığı 

iyileştirdiğine inanılan ve İslamlıktan önce yaşadığı kabul edilen efsane kahramanı 

hekim” olarak tanıtılmıştır. Anadolu‟nun çeşitli yörelerinde Lokman Hekim‟e ilişkin 

birçok efsane olduğu belirtilmiştir. Bu efsanelerde ufak tefek farklar görülmekle 

beraber ana motif aynıdır. Lokman her türlü hastalığı iyi edebilen, bitkilerle iletişime 

geçebilen bir hekimdir. Ölüme çare aramaya çıkar. Ölümsüzlük otunu bulur, 

defterine not eder; fakat defteri bir akarsuya düşer ve ölümsüzlüğün sırrı da sulara 

karışır. Defterin kalan yapraklarından “Hikmetü‟l-Lokman” adı verilen kitap ortaya 

çıkmıştır. İslam kaynaklı efsanelerde defteri suya düşüren Cebrail‟dir. Ölümsüzlük 

sırrının yazılı olduğu kâğıtların düştüğü su kimi efsanelerde Ceyhan nehri, kimi 

efsanelerde Asi ırmağı olarak anlatılmaktadır. Bu nedenle bu ırmakların suladığı 

toprakların bereketli ve burada yetişen ürünlerin şifalı olduğu inancı vardır. Amasya 

civarında ise defterin Kunç köprüsü üzerinden sulara gömüldüğüne dair bir efsane 

anlatılmaktadır. Bazı inanışlarda Lokman Hekim‟in elindeki defter kendi notları 

değil, Davut peygamberin hastaları tedavi etmede kullandığı kitaptır. Bu kitap, 

Danyal peygamber vasıtasıyla Babil‟e geçmiş, Aristoteles kitabı Yunanca‟ya 

çevirmiş, Harunurreşit döneminde Arapça çevirisi yapılmış ve halk hekimlerine 

kaynak olmuştur.  

Lokman Hekim efsanesi ile ilgili bu bilgilerden sonra Büyük Larousse‟da, 

Lokman Hekim‟in kimliği konusunda ileri sürülen görüşler ortaya koyulur. Bazı 

kaynaklarda İlkçağ‟da yaşamış Yunanlı Hekim Galenos olduğu iddia edilmiştir. 

Aisopos, Bile‟am, Ahikar efsaneleriyle benzerlik göstermesi dolayısıyla efsanenin 

İlkçağ kaynaklı olduğunu ve farklı milletlerin inanışları ve efsaneleriyle karıştığını 

iddia edenler de vardır. Bazı Arap kaynakları Lokman Hekim‟i uzun ömrün, bazıları 

hekimliğin, bazıları da yiğitliğin atası olarak kabul etmiştir. Ömrünün yedi kartal 

ömrü uzunluğunda olduğuna dair inanışlar vardır. Yaygın inanışlar arasında onun 

insanlığa hekimliği öğreten bir peygamber, hikmetli sözler söyleyen bir bilge ya da 

şair olduğu inanışları yer almaktadır. Bazı efsanelerde ise büyük bir devlet adamı ya 

da vezir olarak anlatılır.  
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 Büyük Larousse‟da Lokman Hekim efsaneleri ve onun kişiliği ile ilgili 

verilen bu bilgilerden sonra onun Divan Edebiyatı‟ndaki yeri anlatılmıştır. Bu 

konuya çalışmamızın İkinci Bölümünde yer verileceğinden burada 

açıklanmayacaktır. 

Lokman Hekim‟le ilgili bir diğer çalışma Ahmet Karabulut‟a aittir. 

Karabulut, Lokmân Hekim adlı yazısını Tıbb-ı Nebevî Ansiklopedisi‟nde 

yayımlamıştır (Karabulut, 1993: 270-273). Burada Lokman Hekim‟in bazı öğütlerine 

yer verilir: “Akıllı kimseyi bulamazsan, cahili elçi olarak yollama, sen kendin elçi 

ol.” “Babaların çocuğuna attığı sopa, bitkiye gökten inen yağmur gibidir.” “Borçtan 

sakın, çünkü borç gündüzleri utanma, geceleri ise üzüntü ve kederdir.” “Bütün acıları 

tattım, fakat fakirlikten daha acı bir şey tatmadım.” “Büyük kayaları yerinden 

oynatmak, söz anlamayana söz anlatmaktan kolaydır.” “Hasta olmadan önce hekim 

çağır, hekime hasta olmadan önce hürmet et.” “Helâda çok oturma, ciğerine hastalık 

gelir; abdestini çok tutma hastalık verir.” “Miden tok iken yemek yeme. Zira tok iken 

yiyeceğin şeyi köpeğe atman, senin için onu yemenden daha iyidir.” “Susmak 

hikmet, fazilettir, fakat bunu yapanlar ise pek azdır.” “Şeker gibi tatlı olma yutarlar, 

biber gibi acı olma tükürürler.” “Tövbeyi geciktirme, çünkü ölüm ansızın gelir.”  

Ömer Faruk Harman‟ın Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi için 

hazırladığı “Lokman” (Harman, 2003: 205-206) maddesinde Lokman, “Kur‟an‟da 

kendisine hikmet verildiği bildirilen peygamberliği tartışmalı bir din büyüğü” olarak 

tanıtılmaktadır. Burada öncelikle “Lukmân” kelimesi üzerinde durulmuştur. Bu 

kelimenin İbranice veya Süryanice olduğu iddia edilmiştir (Fîrûzâbâdî, VI, 90; Âlûsî, 

XXI, 82). Daha sonra Lokman‟ın Kur‟an‟da ve Cahiliye şiiri ile Kısas-ı Enbiyâ başta 

olmak üzere bazı İslamî kaynaklardaki tartışmalı kimliği, ne kadar yaşadığı ve 

mezarının nerede bulunduğu konularına yer verilmiştir (Bu konulardaki tartışmalar 

için bk. çalışmamızın “İkinci Bölüm”ü).  

Aynı ansiklopedinin “Lokman (Türk Edebiyatı)” ile ilgili kısmını ise Mustafa 

Uzun kaleme almıştır (Uzun, 2003: 206-208). Uzun, Arap edebiyatında 

hakîm/filozof kimliği ile öne çıkan Lokman‟ın Türk edebiyatında daha çok 

hekim/tabip kimliğinde olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle Türk edebiyatında 

“Lokman Hekim, Lokmân-ı hâzık, tabip Lokman, dert Lokman‟ı, şifâ Lokman‟ı” 

gibi ad ve sıfatlarla anılmıştır. “Şifâ-yı Lokmân, devâ-yı Lokmân, yed-i Lokmân, 
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Lokman eli, ilâc-ı Lokmân, merhem-i Lokmân, bâb-ı Lokmân, muhtâc-ı Lokmân, 

yara saran Lokman” bunlardan en yaygın olanları olarak zikredilmiştir. Divan şiiri ve 

halk şiirinden mısra ve beyit örnekleriyle Lokman‟ın Türk edebiyatında aşk başta 

olmak üzere ölüm hariç, tüm dertlerin devasını bilen hekim olarak, bazen de, 

özellikle divan şiirinde, bizzat sevgilisinin kendisi olarak tasavvur edildiği ortaya 

konmuş, kimi zaman şairlerin kendi sözlerini Lokman‟ın hikmetli sözlerine 

benzettikleri belirtilmiştir.  

Yine aynı ansiklopedide “Lokman Suresi” maddesini İlyas Üzüm 

hazırlamıştır (Üzüm, 2003: 209-211). Bu bölümde adını Lokman‟dan alan Kur‟an‟ın 

31. suresinin Mekke döneminde indiği, 27-28 veya 27-29. ayetlerin Medine‟de 

indiğinin rivayet edildiği (M. Tâhir b. Âşûr, XXI, 138; M. İzzet Derveze, III, 157) 

belirtilir. Sure, 34 ayet olup 12-19. ayetlerde Lokman‟dan bahsedilmektedir. Üzüm, 

bu bilgileri verdikten sonra Sure‟nin muhtevasını dört bölümde inceler: “İlk bölümde 

(1-11. ayetler) Kur‟an‟ın hikmet, hidayet ve rahmet kaynağı olduğu belirtildikten 

sonra ondan istifade edenlerin temel özellikleri namaz kılmak, zekât vermek ve 

ahirete inanmak şeklinde özetlenir.” Lokman‟dan bahsedilen ikinci bölüm 12-19. 

ayetleri kapsar. Burada onun hayatı ve kimliği hakkında bilgi yoktur, sadece Allah‟ın 

kendisine hikmet bahşettiği belirtilerek oğluna öğütleri verilmiştir. Bu öğütler; 

“Allah‟a ortak koşmamak, anneye babaya iyi davranmak, namaz kılmak, iyiliği 

emredip kötülükten sakındırmak, sabırlı olmak, böbürlenmemek, başkalarını 

küçümsememek, alçak gönüllü olmak” gibi konulardadır. Üçüncü bölüm (20-32. 

ayetler) Allah‟ın verdiği nimetler ve Allah‟ın yüceliğine ilişkindir. Dördüncü 

bölümde (33-34. ayetler) ise kıyamet gününden bahsedilerek geçici dünya hayatı 

konusunda müminler uyarılmakta, Allah‟ın ilmi ve kudreti anlatılarak ilahi bilgiyle 

insan bilgisi arasındaki farklar ortaya konmaktadır. 

3. Antolojiler 

Saim Sakaoğlu, Ali Berat Alptekin, Yurdanur Sakaoğlu ve Esma Şimşek‟in 

birlikte hazırladıkları Meddah Behçet Mahir‟in Bütün Hikâyeleri adlı çalışmanın II. 

cildinde “Şahmaran ile Lokman Hekim” başlığı altında Lokman Hekim‟le ilgili 
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anlatılara yer verilmiştir. Meddah Behçet Mahir hikâyeyi anlatmadan önce 

yeryüzünde okumadan; hoca, medrese görmeden büyük ilime sahip olan üç kişi 

olduğunu söyler. Bunlar: “Hazret-i Lohman, Eflatunî ve Çulle Hekim”dir. Üçü de 

ölüme çare bulmuştur; fakat farklar vardır. Meddah Behçet Mahir bu farkları şu 

şekilde belirtir: 

Yeryüzüne, yani bu kevn-i mekâna ohumadan, hoca, medrese görmeden, üç gişi 

ohumadan, böyük bir elme yetişmiş, sahib olmuş. Bu üç gişi kimlerdi? Birinci 

Hazreti Lohman, ikincisi Eflatunî, üçüncüsi Çulle Hekim ve bunnarın üçi de ölüme 

çare bulmuş, yani ölümü otunu bulmuş. Ölüme çare bulmuş. Amma, Hazreti Lohman 

ölümün dermanını otda buldi. Eflatuni Zeman ölümün dermanini Gur‟an‟da buldi. 

Lâkin Çulle Hekim de ölümün gohusini gohlamada buldi. Nefesini, burnini çekerkan 

ölü midir, diri midir, o da ölümi gohlamada buldi. Bu kevn-i mekana, yani bu 

dünyaya bu üç gişi ölüme çara buldilar. Ölümü geri çevirdiler. Yani ölenneri diriltme 

içün çare buldular.  

 

Meddah Behçet Mahir bu bilgileri verdikten sonra “Şahmaran ile Lokman 

Hekim” hikâyesini anlatır (Sakaoğlu vd., 1999: 233-252). 

4. Kitaplar 

1292/1878 tarihli Emsâlü‟l-Lokman Fî Tehzibü‟l-Ezhan (Zihni Arındıran 

Lokman Masalları) adlı çalışma Mütercim İskender Efendi tarafından yapılmıştır. 

İSAM Kütüphanesi, 892.7 EMS.L numarada kayıtlı olan bu eser, Osmanlıca-Farsça-

Arapça-Fransızca‟dır (Eser için bk. çalışmamızın Ekler bölümü).  

1324/1906 tarihli Medine Kadısı Ahmed Raşid‟in Pendnâme-i Lokmân 

Hakîm Tercüme-i Manzumesi (Lokman Hakîm Nasihatnamesi‟nin Manzum 

Tercümesi) adlı eseri Lokman Hekim‟in öğütlerine yer veren, beyitlerden oluşan bir 

çalışmadır (Ahmed Raşid, 1324/1906). Bu eserin Türkiye Türkçesi‟ne aktarımı 

Osman Öztürk (Öztürk, 1997: 179-231; 2000: 179-231) ve Şaban Karaköse 

(Karaköse, 2009: 88-155) tarafından yapılmış, metnin Farsça ve Osmanlıca 

orijinalleri (Öztürk, 2000: 557-576) Öztürk‟ün çalışmalarında yer almıştır. Hicrî 

1319-1320 (miladî 1901-192) yıllarında Medine kadısı olarak görev yapan İstanbullu 

Ahmed Raşid, eski Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey‟in kütüphanesinde, İranlı meşhur 

hattatlardan Hoca İmâdüddin tarafından Farsça olarak yazılmış Pendname-i Lokman 

Hekim Cihet-i Ferzend (Lokman Hekim‟in Çocuğuna Nasihatnamesi) adlı bir metne 
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rastlar. Ahmed Raşid, metni, özellikle çocuklar ile gençlerin faydalanması için 

Osmanlı Türkçesi ile şerh eder. Bu Osmanlı Türkçesi ile şerh edilen eserde Lokman 

Hakîm (Hekim)‟in her öğüdü genel olarak 5‟er beyitle açıklanmıştır. Bu eserde ele 

alınan başlıca konular: “Allah‟ı tanımak, ana-baba ile ilişkiler, hoca ile ilişkiler, 

yaşlılar ile ilişkiler, dostluk adabı, düşmanlarla ilişkiler, çocukların eğitimi, gençlik 

döneminin kıymetini bilmek, başkalarına nasihat ederken kişinin kendi nefsini 

unutmaması, dilin muhafazası, sırrın muhafazası, öfke, hayır işlerde sebat, istişare, 

orta yolu (vasatı) tercih etmek, cömertlik, açgözlülük, kanaat, konuşma adabı.” 

(Karaköse, 2009: 89-90). Eser, bizim çalışmamızın Ekler bölümünde yer almaktadır. 

İSAM Kütüphanesi‟nde 297. 212 ERA.T numarada kayıtlı Abdülhadi el-

Eraşiki‟nin Tefsiru Sureti Lokman (Lokman Suresi‟nin Tefsiri) adlı Arapça çalışması 

mevcuttur. Eserin tarihi bilinmemektedir. 

Osman Bayatlı, Bergama‟da Şifalı Otlar ve Lokman Hekim (1952; 1968) adlı 

çalışmasında Lokman Hekim, şifalı otlar, otların resimleri, otların Türkçe-Latince 

listesi, hayvanî ve madenî ilaçlar, insan hastalıkları ve hayvan hastalıkları için ilaçlar, 

otlar hakkında bilgiler vermiştir. 

Süheyl Ünver‟in 34 sayfadan oluşan Lokman Hekim (1968; 1972) adlı 

çalışması Lokman Hekim‟in kimliği, oğluna vasiyetleri, nasihatleri, sözleri, bazı 

suallere cevapları, fıkra ve menkâbeleri, hikâye ve latifeleri, tasavvufta ve 

edebiyattaki yeri, mezar taşlarında, Amasya ve Bergama‟daki yeri, Lokman‟ın 

resimli falı, huyları ve darbımesellerinden oluşan derli toplu bir çalışmadır.  

İlhan Yardımcı‟nın Sağlık Folklorumuzda Lokman Hekim adlı kitabı Lokman 

Sağlık Yayınları tarafından 1969‟da yayımlanmıştır. Kitap, 71 sayfadır. Bu çalışmada 

Lokman Hekim‟in kimliğinden, huylarından, nasıl hekim olduğundan, bazı sorulara 

verdiği cevaplardan, onunla ilgili efsanelerden, vasiyet ve tavsiyelerinden bahsedilir 

ve Lokman Hekim‟le ilgili mısralara yer verilir. Bu çalışmanın daha sonra ilaveli 

ikinci baskısı (1970) yapılmıştır. 

M. Tevfik Hacıbeyoğlu‟nun çeşitli yıllarda yayımlanan Lokman Yıllığı‟nın 

1972 tarihli yayınında “Asırların Unutturamadığı Hekim Hazreti Lokman” 

(Hacıbeyoğlu, 1972: 89-94) başlıklı bir yazı yer almakta ve burada Hazreti 

Lokman‟ın sadece tıp sahasında bir otorite değil; aynı zamanda büyük bir fikir 

adamı, filozof olduğundan bahsedilmekte ve nasihatlerinden bazılarına yer 
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verilmektedir. Bu çalışmada yer alan Lokman Hekim‟in nasihatleri olarak kabul 

edilen hikmetli sözleri aşağıda vermeyi uygun buluyoruz: 

“Dünya‟nın her lezzetini tattım. İlimden lezzetlisini bulamadım.” 

“Oğlum, başkasının rızkına tama gözü ile bakma, boşuna ıstırap çekmekten 

kurtulursun.” 

“Aza kanaat edersen dünyada senden zengin kimse olmaz.” 

“İnsanın hakiki malı, ahiret zahiresidir.” 

“Mal o değildir ki, el için toplayasın, başkalarına miras bırakasın ve hesabını yine 

sen veresin.” 

“Dostlar müşkül zamanda belli olur.” 

“Selâm vermeyi adet edin.” 

“Doğru yere dahi olsa, yemin etme. 

“Dört şey, bir kimsenin mert ve kâmil olduğuna delalet eder: 

1) Akıl danışmak, dostlarla müşavere etmek, 

2) Düşmanlara güler yüzle muamele etmek, 

3) Heva ve hevesten nefsini korumak, 

4) Acı söze katlanmak. 

“İki şey, insana iki şey kazandırır: 1- Sabır, murada eriştirir, 2- Kanaat zenginliğe 

ulaştırır.”  

“Dört şey, dört şey kazandırır: 

1) Sükût, insanı selamette bulundurur, 

2) İyilik, insanı emniyette tutar, 

3) Cömertlik, insanın itibarını artırır, 

4) Şükür, nimeti bereketlendirir. 

“400 hikmet okudum, cümlesinden dört nasihat aldım, ikisini unuttum ikisi 

hatırımdadır daima, zihnimden çıkmaz. Biri: Halkın sana ettiği cefayı ve senin halka 

ettiğin atâyı (senin halka verdiğini) unutmalı. Diğeri: Allah ve ölümü hiç hatırdan 

çıkarmamalı.” 

“İşlediğin hata, hardal tanesi kadar olsun, bu hata ister iyi olsun, ister kötü. Ve bu 

hata bir taş içinde saklansa yahut semalara veya yeryüzünün bir yerine sokulsa, Allah 

(C.C.) onu kıyamet gününde meydana çıkarıp cezasını verir.” 

“Ayağını sıcak tut başını serin. Kendine bir iş bul, düşünme derin.”  

 

Hasan Özönder‟in Peygamberimizin Sağlık Öğütleri (Tıbb-ı Nebevî) adlı 

çalışmasında Lokman Hekim‟in az yemeyi tavsiye eden bir öğüdüne şu şekilde yer 

verilmiştir (Özönder, 1973: 378): “Mide dolunca tefekkür uyur, hikmet ölür ve 

uzuvlar ibadetten uzaklaşır, tembelleşir. Zikir ve münacatın lezzeti kendileriyle olan 

kalp safiyeti ve rikkati zail olur, gider.” 

1977 yılında Mehmet Öten‟e ait Hz. Lokmân‟ın Oğluna Öğütleri ve 

Hikmetler adlı çalışma yayımlanmıştır (Bayat, 2000: 120).  

Nil Akdeniz Sarı‟nın Osmanlılarda Hekimlik ve Hekim Ahlâkı adlı 

çalışmasında Lokman Hekim‟le ilgili kısa bir anlatıya yer verilmiştir. Burada 

anlatılana göre, Lokman Hâkim zamanında, puta tapan bir padişah, inanmış kişiler 

olan Sadık ve Saduk adlı vezirlerini bir bahane ile Lokman‟a gönderir ve döndükleri 
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zaman sınırdan içeri almaz. Bunun üzerine Lokman‟a geri döndüklerinde Lokman, 

onlara yıldız bilgisini, rüya yorumunu, ilaç yapmayı vs. öğretir ve onlar da bu vesile 

ile para kazanıp hayatlarını idame ettirirler (Sarı, 1977: 67). 

Ehliman Ahundov‟un Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri (akt. Semih Tezcan) 

adlı çalışmasında Lokman ile öğrencisinin başka bir şehre gidişi ve orada yaşadıkları 

traji-komik olaylar sonucunda o şehri terk edişleri mizahî bir üslupla verilmiştir 

(Ahundov, 1978: 239-241, 261-264). 

Ali Püsküllüoğlu‟nun Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Efsaneler 

adını taşıyan kitabında “Yedi Kartal Ömrü Yaşayan Adam” başlığı altında 

doktorların piri olan Lokman‟ın insanların kendisinden isteği üzerine ölümsüzlük 

otunu aramaya Çukurova‟ya gidişi ve bulduğu ölümsüzlük otunu kaybedişi efsanesi 

ile yedi kartal ömrü yaşaması ile ilgili rivayete yer verilir (Püsküllüoğlu, 1982: 7-12).   

İlhan Berk‟in Şifalı Otlar Kitabı‟nda Lokman Hekim‟den “otların, 

hayvanların padişahı” olarak bahsedilmiştir. Berk çalışmasının dipnotunda şu 

bilgileri veriyor: 

Kitaplar ondan Halil İbrahim Peygamber kuşağından diye söz eder. Eskiler de 

hekimler hekimi diye tarih düşürürler. Bir halk adamı gibi yaşamış, öyle dolaşmış, 

otlarla konuşmuş, kurdu kuşu sevmiş, sonra da eceliyle ölmüş. Derler ki gizli zengin 

dillerini bir ona açmış, bu dünyadaki 777 derdi öyle öğrenmiştir Lokman da. Dahası, 

hangi derde hangi otun iyi geldiğini yine otlar ona söylemiş. Böylece Tanrı‟nın 

sevgili kulları arasına karışıp birçok Peygamberle görüşüp konuşmuştur. Yeryüzünü 

baştanbaşa dolaştığını, „altın mürekkeple yakut kalemle billur üzerine‟ cami sözleri 

olduğu, Ezop gibi hayvan hikâyeleri yazdığı biliniyor. Tefsir-i Tibyan‟da da çağdaşı 

Hz. Davut‟un ateşli elinde meydana gelen kalkanı sabırla seyretmiştir diye söz edilir. 

Bin yıl yaşadığını biliyoruz (Berk, 1982: 11).  

 

Berk bu çalışmasında Lokman Hekim‟in Sarı Sultan Selim zamanında 

yazılmış ünlü altı öğüdünü dediği öğütleri şu şekilde verir: 

Kesretiyle sakın cima etme 

Lezzetiyle anin tama etme 

Gece uyu gündüz ol biydâr 

Hapsi bevletme sakın zinhar. 

Nısfülleyi olicek sakın nagâh 

Uyanıp su içem deme ey şah. 

Her taam üstüne yeme nimet 

Ta ki görmiyesin elemü sıklet. (Berk, 1982: 12) 

 

Berk “Tecimle karadan Hindistan‟a giden Halil Kurabiyeci‟nin not 

defterinden alınmıştır.” diye belirttiği bizim çalışmamızın Metinler bölümünde yer 
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alan (M. 11) ayvanın neden susuz, kuru olduğunu açıklayan efsaneye de çalışmasının 

13. sayfasında yer vermiştir. 

Ayrıca aynı çalışmanın 80-81. sayfalarında İlhan Yardımcı‟nın Şifalı Bitkiler 

ve Halk İlaçları kitabından aktarılan şu öğütlere yer verilmiştir: 

Gündüzün çok uyuma, geceleri az uyuyun. 

Sidiği saklama. 

Çok cima etmeyin. 

Doyunca daha çok yemeyin, gece de su içmeyin. 

Çok yeme, az yemek yeme ile kanaat eyle. 

Hamam yaptıktan sonra uyuyun, velevki bir dakika olsa bile. 

Cima yaptıktan sonra derhal idrar boşaltın, velevki bir damla olsa bile. 

Yemekten sonra muhakkak yürüyün, bir metre olsa bile. 

Vücudunuzu dipdiri görmek istiyorsanız, çıbanlarınızı olgunlaşmadan 

deşmeyiniz. 

Ayak üstünde su içmeyin. 

İştahın gelmeyince yemek yeme.  

 

Abdürrezzak Öz‟ün Lokman Hekim ve Hikmetli Sözleri (1988) adlı 23 

sayfalık çalışması Kur‟an-ı Kerim ve tefsirlerin başlıca kaynak olarak kullanıldığı, 

Lokman Hekim‟in kişiliği ve hikmetli sözlerinden kısaca bahseden bir çalışmadır. Bu 

çalışmada öncelikle enbiya tarihçilerinin Lokman‟ın kişiliği, daha sonra da yaşadığı 

devir ile ilgili verdikleri bilgiler yer almıştır. Ayrıca Lokman‟ın hikmetli sözlerinden 

bazılarına da yer verilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise Lokman‟ın ailesi hakkında 

bilgiler yer almaktadır (Bu konu çalışmamızın “İkinci Bölüm”ünde ele alınmıştır). 

Şükrü Haluk Akalın tarafından hazırlanan 1990 tarihli Ebu‟l-Hayr-ı Rûmî‟nin 

Saltuknâme‟sinin III. cildinde Lokman Hekim‟in Babil ve Hint vilayetleriyle ilgili bir 

efsanesine yer verilmiştir (Akalın, 1990: 210-211). Burada anlatılan efsaneye göre 

Lokman Babil‟de bir şehre gider, buranın halkının kırk yıldan fazla yaşamadığını 

görür: “Bu şehr deniz kenârındadur, şimâli ve cenûbı tutgundur. Havâsı kem olur 

andandur.” der. O şehre geldiğine kederlenir ve bir gece durup oradan çıkar. Buradan 

çıkıp Hint vilayetinde bir şehre giden Lokman, buranın halkının dört yüz - beş yüz 

yıl yaşadığını görünce hükemâsından bunun nedenini sorar. “Havâsı hûbdur, suları 

lâtiftür ve nüfûz-ı havâ her taraftan olur, hareket ider kavmi sıhhattedür ve emrâz 

bunda az olur” derler. Lokman bundan mutlu olarak orada kırk gün durur ve şöyle 

der: “Ol kem havâlu şehrün zarârın ol eyü havâlu şehirde savdum. Şimden girü kem 

havâlu yirlerde turmayam.”  
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Celal Arabacıoğlu‟nun Hekimlik ve Hastanecilik adlı çalışmasında Lokman 

Hekim‟in sağlık öğütlerinden birkaçına yer verilmiştir: “Yaptığın iyi veya kötü bir iş, 

bir hardal tanesi ağırlığınca olsa, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin 

diplerinde saklanmış olsa, Allah onu mutlaka meydana çıkarır. Zira, şüphesiz ki 

Allah, her şeyin inceliğini ve gizli tarafını bilir, her şeyden haberdardır.” “Allah 

insanoğluna dört bin hastalık vermiştir. İki binini hiçbir kimse bilmemiştir. Bini 

bilinir. Bini de Allah bildirmemiştir.” “Fakirliğini gizle ki, seni küçük görüp 

aşağılamasınlar. İsteğini Allah‟tan dile. Kim Allah‟tan istemiş de arzusuna 

ermemiş”.  (Arabacıoğlu, 1991: 61-63)  

Ali Duymaz‟ın Türkiye Türkçesine aktardığı Kafkasya Oğuzları veya 

Türkmenleri adlı çalışmada daha çocukken yetim kalan Lokman‟ın su altında 

yaşayan ve balıkçıların ağına takılan kızın, salıverilmesine karşılık hediye olarak 

padişaha sunduğu undan yapılan ekmeği tesadüfen yemesi üzerine bitkilerle 

konuşmaya başlaması ve Lokman Yetim‟den Lokman Hekim‟e dönüşümü anlatılır 

(Kürenov, 1995: 68-69). 

Süleyman Ateş‟in Kur‟ân-ı Kerîm Tefsîri (1995)‟nde 2009-2025. sayfalar 

arası Lokman Sûresi‟ne ayrılmıştır. Adını Allah‟ın Lokman‟a verdiği hikmeti anlatan 

12. ayetten aldığı belirtilen Sure‟nin muhtevası açıklandıktan sonra surenin Mekke 

devrinin ortalarında, Sâffât Suresinden sonra indiği belirtilmiştir. Bu sure resmi 

sıralamada 31., iniş sırasına göre 57.dir. 34 ayet olan Sure‟nin, 27-29. ayetlerinin 

Medine‟de indiği rivayet edilir. Ateş, Sure ile ilgili olarak bu bilgileri verdikten sonra 

Sure‟nin sırasıyla ayetlerinin Arap harfleriyle yazılışını, Türkiye Türkçesine 

tercümesini ve tefsirini vermiştir. 

1997‟de Abdullah Pamuk‟un Lokman Hekim‟den Oğluna Öğütler adlı kitabı 

yayımlanmıştır. Çalışmada Lokman Hekim‟in oğluna, onun kuşağına ve sonrakilere 

verdiği nasihatler maddeler halinde yer almaktadır. Aynı yıl Osman Öztürk‟ün, yine 

Lokman Hekim‟in oğluna olan nasihatlerini konu alan Lokman Hekim (A.S.)‟in 

Oğluna Nasihati (Öztürk, 1997) adlı çalışması yayımlanmıştır. Yazarının da kitabın 

önsözünde belirttiği üzere, bu çalışmada Lokman Hekim‟in hayatı, oğluna 

nasihatleri, hikmetli sözleri ve ibretli hikâyeleri farklı eserlerdeki muhtelif 

bilgilerden de yararlanılarak bir araya getirilmiştir. Bu çalışmanın altı bölüm ilaveli 

ikinci baskısı Hz. Lokman Hekim Hayatı-Nasihatları ve Hikmetleri adı ile 
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yayımlanmıştır (Öztürk, 2000). İkinci baskıda ilave edilen bölümlerde La Fonten ile 

Lokman Hekim‟in karşılaştırılması yapılmış, La Fonten‟in hayatı hakkında bilgiler 

verilmiş ve onun şiirlerinden seçmeler sunulmuş, son olarak da Pendname-i Lokman 

Hekim (Lokman Hekim Nasihatnamesi)‟in Farsça ve Osmanlıca metinleri 

yayımlanmıştır. 

Hikmet Öz‟ün Bilinmeyen Tarsus (Öz, 1998: 63-98) adlı çalışmasında meşhur 

Lokman Hekim ve Şahmeran söylencesine yer verilmiştir: Lokman, odunculuk 

yaparken bir yılana rastlar. Yılan onu Şahmeran‟ın sarayına götürür. Uzun bir zaman 

Şahmeran‟ın yanında kaldıktan sonra ülkesine geri döner. Şahmeran Tarsus Beyi‟nin 

kızına âşık olur. Kızın peşinden hamama gider. Hamamda kızı izlerken göbek taşına 

düşer ve öldürülür. Tarsus Beyi hastalanmıştır. Lokman, daha önce Şahmeran‟ın 

anlattıklarını yaparak Bey‟i iyileştirir, kötü veziri öldürür, kendisi de bitkilerle 

konuşmaya başlar (Anlatının tamamı için bk. M. 40).  

Muhammet Yelten‟in hazırladığı Şirvanlı Mahmûd‟un Târîh-i İbn Kesîr 

Tercümesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük)‟nde Lokman Hekim‟le ilgili anlatılar yer 

almaktadır. Bu anlatılardan birini aşağıya aldık, diğer iki anlatı çalışmamızın 

Metinler bölümünde yer almıştır. 

“Lokmân Hakîm‟e sordılar kim, „Halkun kangısı hayrludur?‟ Eytdi: „Ganî.‟ 

Eytdiler: „Mal ile mi gani?‟ Eytdi: „Yok, belki gani oldur ki anûn katında hayr 

isteseler bulına ve illâ nefsi müstağni kıla‟ ve eytdiler: „Halkun eşerri kimür?‟, „Ol 

kimsedür ki halk anı yaramaz iş üzerinde görse kayurmaya ve gussa 

yimeye.‟(Yelten, 1998: 370-372)” 
 

Ali Haydar Bayat‟ın Türk Kültüründe Lokman Hekim (Bayat, 2000) adlı 

kitabında Lokman Hekim‟in kimliği meselesi üzerinde durulmuş, ona mal edilen 

sözler, öğütleri, efsane türünden söylenceleri, onunla ilgili Türk Edebiyatı‟ndaki 

atasözleri ve şiirlerden örnekler sunulmuş ve ayrıca kitabın sonunda Lokman Hekim 

bibliyografyasına ve Türk Edebiyatı‟nda Lokman Hekim ile ilgili mısra, beyit ve 

kıtalara yer verilmiştir. 

Doğan Üvey‟in Tarsus‟ta Lokman Hekim (Üvey, 2008) adını taşıyan 

kitabında çeşitli başlıklar altında Lokman Hekim‟in biyografisine, Kur‟an‟daki 

şahsiyetine, oğluna öğütlerine, hekimlik yemini ve Lokman Hekim yeminine, 

Lokman Hekim‟in falnamesine, hikmetli söz ve nasihatlerine, tavsiyelerine, 

Lokman‟la ilgili şiirler ve sözlere, Lokman fıkra ve menkâbelerine, hikâye ve 
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latifelerine, efsanelere, Lokman‟ın günümüz tıbbındaki yerine ve halk ve tasavvuf 

edebiyatındaki yerine değinildikten sonra Lokman Hekim‟le ilişkili olarak 

Tarsus‟taki mekân ve ürün fotoğraflarına yer verilmiştir.   

Hanifi Tosun‟a ait Çocuk Eğitiminde Hz. Lokman (as) Örnekliği (Tosun, 

2009) adlı çalışmada “Lokman (as) Yol Göstericiliğinde Çocuk Eğitimi”, “Lokman 

(as) Kimdir?”, “Lokman‟ın Kişiliğinde Somutlaşan Anne-Baba Profili!” gibi konular 

kısaca işlenmiştir.  

Şaban Karaköse tarafından yazılan Hz. Lokman‟ın Oğluna Öğütleri Gençlerin 

Hayat Prensipleri (Karaköse, 2009) adlı çalışma 2009 yılında yayımlanmıştır. 

Karaköse tarafından bir “Gençlik Eğitimcisi” olarak nitelenen Hz. Lokman‟la ilgili 

bu çalışma üç ana bölümden oluşur. Birinci bölümde, Hz. Lokman‟ın Kur‟an‟daki 

öğütlerine; ikinci bölümde tefsir, hadis, tarih, ahlak ve edebiyat kitaplarındaki 

sözlerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, Medine Kadısı Ahmed Raşid‟in 

yukarıda bahsi geçen eserinin Osmanlı Türkçesi‟nden Türkiye Türkçesine aktarımı 

yapılmıştır. 

Hüseyin Adıbelli, Uğur Pişmanlık ve Gündegün Parlar tarafından hazırlanan 

Tarsus‟tan Bir Efsane Şahmeran (Adıbelli vd., 2010) adlı çalışmada Şahmeran 

efsanelerinin çeşitli varyantları ile birlikte Lokman‟la ilgili varyantına da yer 

verilmiştir. 

Muhsin Demirci‟nin Lokman Sûresi ve Ahlâki Öğütler adlı bir kitabı 

bulunmaktadır (Demirci, 2011). İki bölüme ayrılan çalışmanın ilk bölümü Lokman 

Sûresi‟nin tefsirine ayrılırken ikinci bölümde Sûre‟deki ahlaki öğütlere yer 

verilmiştir. 

Necmettin Şahinler, Lokman‟ı Dinlerken adlı çalışmasının (Şahinler, 2013), 

İbn Abbas‟tan rivayet edilen ve Hz. Peygamber‟in “Siyâhîlere sahip olunuz. 

Şüphesiz ki onlardan üçü cennet ehlinin efendilerindendir. Bunlar Lokmân el-Hakîm, 

Necâşî ve müezzin Bilâl‟dir.” sözüne sahip çıkmanın bir çabası olduğunu belirtir. 

Kitapta, sırasıyla kendisine “hikmet” verildiğinde ittifak olunan; fakat peygamberliği 

tartışmalı olan Hz. Lokman‟ın kimliği ile ilgili görüşlerden, “hikmet” ve “şükür” 

kavramlarından, Lokman‟ın halk arasında bilinen hikmetli söz ve davranışlarından, 

hikmet ve hekimlik ilişkisinden ve onun tüm anne-babalara örnek teşkil eden oğluna 

nasihatlerinden bahsedilmiştir.  
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5. Makaleler 

 

Süheyl Ünver ile İsa Nazım‟ın ortak çalışması olan “Amasya ve Civarında 

Lokman Hekim Efsanesi” adlı makalede Lokman Hekim‟in ölümsüzlük suyunu 

bulması; fakat çırağının hatası sonucu kendi canlanacağı yere üzerine dökülen 

arpaların şifalı olmasına sebep olması ile ilgili efsane anlatılır (Ünver-Nazım, 1936: 

49-51). 

A. Süheyl Ünver‟e ait “Türk Mitolojisinde Yaşayan Lokman Hekim ve 

Hipokrat” başlıklı makale 1941‟de yayımlanmıştır. Aynı tarihte Ünver‟in bir başka 

çalışması “Lokman Hekim” başlığını taşır (Bayat, 2000: 125). Burada Lokman 

Hekim‟le ilgili olarak anlatılan “Susam Yerine Arpa Ekin”, “Lokman Hekim ve Her 

Uzvun Huyu”, “Başa Bela Alamam”, “Çare Yok” başlıklı anlatılar için bk. M. 25, M. 

27, M. 58, M. 67. 

 Edip Kızıldağlı‟nın Lokman Hekim ile ilgili önemli çalışmaları olmuştur. 

Bunlardan “Lokman Hekim‟e Dair” adlı makalesi Tıbbiyeli‟de yayımlanmıştır 

(Kızıldağlı, 1948: 3). Süleyman Peygamber, Lokman‟dan hikmet dersleri alırken 

Lokman‟a uzun yaşamanın sırlarını sorunca Lokman, uzun yaşamanın beş şartı 

olduğunu söyler: “Az taam, az kelâm, az selâm, az intikam ve çok sabır.” Burada 

anlatıldığına göre Lokman‟dan uzun yaşamanın sırlarını öğrenen Süleyman 

Peygamber yüz beş yaşına kadar yaşamıştır (M. 56). 

Süheyl Ünver‟e ait “Lokman Hekim ve Her Uzvumuzun Huyu” adlı çalışma 

1949 tarihli Sağlığımız dergisinin 2. sayısında 31-32. sayfalarda yayımlanmıştır 

(Bayat, 2000: 125).  

Ünver‟in “Lokman Hekim Efsanelerine Dair” adlı makalesi Yeni Tıp 

Âlemi‟nin VIII. (Ünver, 1955: 29-31), X. (Ünver, 1956: 35-37) ve XII. (Ünver, 1957: 

15-16) ciltlerinde yer almıştır (Burada anlatılan arpa suyunun şifalı olması ile ilgili 

efsane metni için bk. M. 33). Ayrıca burada Lokman Hekim‟in ailesine bir sandık 

bırakarak “Ben öldükten sonra açmadan satın” dediği, öldükten sonra sandığı alan 

kişi kapağı açtığında bir kemik üzerine yazılı şu ibareyi bulduğu ile ilgili anlatı 

verilmiştir: Ayağını sıcak tut başını serin, kendine bir iş bul düşünme derin. 

Ünver‟in “Lokman Hekim Efsaneleri” çalışması 1960 tarihli Sağlığımız‟ın 2. 

sayısında 10-11. sayfalar arasındadır (Bayat, 2000: 124).  
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1961‟de bir başka çalışma yine Süheyl Ünver‟e ait olan “Türk Âleminde 

Hayırlı Bir Falı Olan Lokman Hekim: Eskülap” (Yeni Tıp Âlemi, C X, S. 115-120, 

İstanbul, 472-476) yayımlanmıştır (Bayat, 2000: 125).  

Ünver‟in “Lokman Hekim Efsanelerine Dair” makalesi önce 1962‟de 

Medico-Sosyal Sağlık Dergisi (s. 13)‟nde (Bayat, 2000: 125), daha sonra 1983‟te 

Orkun‟da (Ünver, 1983a: 15-16) yayımlanmıştır. 

Osman Keskinoğlu‟nun “Hz. Lokman‟ın Oğluna Öğütleri” adlı makalesi 

Diyânet Dergisi‟nin I. cildinde yer almıştır (Keskinoğlu, 1962: 5-6). Makalede, 

Lokman suresinin 12-19. ayetlerine yer veren Keskinoğlu, makalesinin sonunda bu 

ayetlerin kısa bir yorumunu yaptıktan sonra “Hz. Lokman‟ın oğluna verdiği bu 

öğütlerin bütün insanlığa yapılmış güzel öğütler olduğunu” vurgular.  

Süheyl Ünver‟in “Tarihte Milletlerarası Tıp İlahımız Lokman Hekim Sözleri 

ve Menkıbeleri” adlı makalesi konumuzla ilgili bir diğer çalışmadır (1967: 50-55). 

1969 tarihinde Ünver‟e ait olan bir başka çalışma daha karşımıza çıkıyor: “Lokman 

Hekim‟in Oğluna Verdiği 100 Nasihat” (1969: 9-11; 1983b: 15-16). Bu çalışmada, 

Ünver, aslının “Sad pendi sûdmend, berayi ferzedi hietmend” şeklinde Çağatay 

Türkçesi ve Farsça ile 26 Mart 1891‟de Petersburg‟da basımına izin verilip Kazan 

Hazine Matbaasında basıldığını ve bu nüshasının İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 

No. 77836‟da bulunduğunu bildirdiği Lokman Hekim‟in oğluna verdiği yüz nasihati 

yazmıştır. 

Edip Kızıldağlı‟nın “Lokman Hekim‟in Kitabından Birkaç Örnek” adlı 

makalesi Türk Folklor Araştırmaları‟nın XII. cildinde (1970a: 5586-5587), 

“Hatay‟da Lokmân Hekim Efsaneleri: Hikmet‟ül-Lokmân Kitapları” adlı makalesi 

yine aynı derginin XIII. cildinde (1970b: 5764-5765), “Lokmân Hekim‟in Vasiyeti” 

adlı makalesi aynı derginin XIV. cildinde (1973: 6656) yer alan önemli çalışmalardır. 

Aynı zamanda bahsettiğimiz son çalışma, 1994‟te yayımlanan Edip Kızıldağlı‟nın 

Derlediği Hatay Masalları adlı kitapta da yer almıştır (Tekin ve Nakib, 1994: 15-16). 

(Bu yayınlarda yer alan metinler için çalışmamızın bk. M. 56, M. 57) 

14 Mart 1972 tarihli Lokman Gazetesi‟nde “Asırların Unutamadığı Hekim 

Hazreti Lokman A.S.” başlıklı bir yazı yer almakta ve yazıda Lokman Hekim‟in 

öğütlerine yer verilmektedir (Bayat, 2000: 108): “Yeryüzünde kibirlenerek yürüme! 
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Şüphesiz ki Allah büyüklük taslayan ve övünen kimseleri sevmez. Yürüyüşünde tabiî 

ol.”  

Müjgân Üçer‟in “Sivas‟ta Lokman Hekim” adlı çalışması 1974 tarihli Sivas 

Folkloru‟nda yayımlanmıştır (Üçer, 1974: 3-4). Çalışma Sivas‟ta yaşlı kimselerden 

derlenen Lokman Hekim‟le ilgili bilgi ve anlatılardan oluşmaktadır: 

- Lokman Hekim kırlarda gezinirken otlar, ağaçlar, kurtlar, kuşlar hangi hastalığa 

iyi geldiğini ona söylermiş (Bu efsane Amasya‟da da bilinmektedir). 

- Lokman Hekim‟e fakir bir kimse sormuş: “Ne yiyeyim de hasta olmayayım?” 

“Ne bulursan ye” demiş. Zengin birisi aynı şeyi sorunca: “Gam yeme de, ne yersen 

ye” diye cevap vermiş. 

- Lokman‟a “Hasta olmamak için ne yaparsın?” diye sorulduğunda cevabı şöyle 

olmuş: “Gece su içmem, gündüz uyumam, idrarımı tutmam.” 

- Lokman Hekim “Gencin az uyuyanı, ihtiyarın çok uyuyanı hastadır” demiş. 

- “Hasta olmadan önce hekimi çağır” demiş Lokman. 

- Şalgamı pek şifalı bulan Lokman, yılda bir defa yemeğini yemeli, şayet 

yenilmezse hiç olmazsa şalgam tarlasının kenarından geçilmeli demiş. 

- Lokman‟ın “Sarımsağın tohumu bulsaydım ölüme çare olurdu” dediği de 

rivayet edilmektedir. 

- Lokman Hekim oğluna “Az ye, az uyu, karındaki çocuk gibi az oyna, yolda 

yavaş yürü, konuşurken yavaş konuş” diye nasihatlerde bulunmuş. 

- Ayrıca temiz ve sıhhatli bir vücut için üç tavsiyede bulunmuş ki, günde bir defa 

dışarı çıkmak, haftada bir defa yıkanmak, ayda bir defa tıraş olmak. 

- Lokman Hekim ameliyat yaptığı kimselerin bağırsaklarını dışarı çıkarttığında 

“Gir” deyince hemen bağırsaklar yerlerine girerlermiş. Bir gün, bu yeteneği öğrettiği 

öğrencisi de ameliyat sonrası bağırsaklara ne kadar gir dediyse becerememiş. Hemen 

Lokman‟ı çağırmışlar. O da gir demiş, girmemiş bağırsaklar. Bu sefer Lokman 

hızlıca bağırmış, hemen yerlerini almış bağırsaklar. Bunun üzerine Lokman 

“Herkesin bir tıyneti, anlayacağı ifade vardır, ona göre hitap etmeli” demiş (Bu 

efsane İstanbul‟da da bilinmektedir. 

- Lokman‟ın her nasılsa ölüme çareyi bulduğu ve bunu bir deftere yazdığı rivayet 

edilir. Tanrı buna razı olmaz, ırmak kenarında bir taşın üzerinde elinde bir defterle 

oturan Lokman‟a Cebrail‟i rüzgâr halinde göndererek defter dallarını sulara düşürtür. 

Bu suların arpa tarlalarını suladığı, bu sebeple arpanın şifalı olduğu, Lokman‟ın 

elinde kalan bir iki dal da bugün bilinen ilaçların yazılı olduğu rivayet edilmektedir. 

Bu efsane yurdumuzun hemen her yöresinde bilinmektedir. 

 

Edip Kızıldağlı‟ya ait bir çalışma olan “Lokmân Hekim‟e Göre Uzun 

Yaşamanın Beş Şartı” Türk Folklor Araştırmaları‟nın XVI. cildinde yer almıştır 

(Kızıldağlı, 1975: 7471). Bu çalışmada Lokman Hekim‟den hikmet dersleri alan 

Süleyman Peygamber‟in Lokman Hekim‟e uzun yaşamanın sırlarını sorması üzerine 

Lokman Hekim‟in verdiği cevaplar yer almaktadır (M. 56). Bu makale, 1994 

tarihinde yayımlanan Dr. Edip Kızıldağlı‟nın Derlediği Hatay Masalları adlı kitapta 

da yer almıştır (Tekin ve Nakib, 1994: 13-14).  
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Abdülkadir Güler‟in Türk Folklor Araştırmaları‟nın XVI. cildinde 

yayımlanmış Lokman Hekim‟in Diyarbakır karpuzu ile ilgili efsanesine (M. 37) yer 

veren “Diyarbakır Karpuzu ile İlgili Tıbbî Folklor ve Efsane” adlı makalesi, 1975 

tarihlidir (Güler, 1975: 7406). 

Cahit Öztelli‟nin “Herodot Tarihinde Bir İskit Efsanesi Şah Maran” başlıklı 

yazısında (Öztelli, 1978: 3-4) Camesep (Lokman Hekim)‟in yılan vücutlu, insan 

başlı kadın-yılan Şahmeran ile karşılaşması ve çeşitli olaylardan sonra Şahmeran‟ın 

yardımı sayesinde hikmet sahibi bir adama dönüşümü efsanesi anlatılır.  

Cevdet Çakmakçı‟nın “Lukmân Fi‟l-Edebi‟l-„Arabî” adlı Arapça olarak 

yazılmış olan çalışması Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi‟nin XX. 

sayısında (Çakmakçı, 1978: 367-391) yayımlanmıştır.  

Süheyl Ünver‟in “Türk Tıbbının Efsaneleşmiş Adı: Lokman Hekim” adlı 

çalışması Yeşilay (Ünver, 1978a: 7-8)‟da yayımlanmıştır. Ünver, bu çalışmasında, 

Lokman‟ın “tıp ermişi” olduğunu söyler ve her memlekette farklı isimleri olduğunu 

belirtir. Bu isimlerden bazıları şunlardır: “Eski Mısır‟da Hermez, İmboneb, Eski 

Hint‟te Danvantari, Eski İran‟da Trita, eski İslâm âleminde Lokman, Şimal 

Türklerinde Lo-Kamo ve diğer isimler…” Ünver‟e göre, bu isimlerin hepsi aslında 

aynı kişidir. Bu bilgilerden sonra makalede, Lokman‟ın nasihatlerinden bazılarına 

yer verilmiştir. Aynı makale, Tercüman (Ünver, 1978b)‟da, daha sonra ise tekrar 

Tercüman‟ın Ramazan İlavesi (Ünver, 1993)‟nde yayımlanmıştır (Bayat, 2000: 125).   

1981 tarihinde Loğman Ağalı‟nın Işık Neşriyat tarafından yayımlanan Sözlü, 

Nağıllı Geceler adlı kitabında Lokman‟ın hekimliği ile ilgili dört tane anlatı (M. 44, 

M. 45, M. 46, M. 50) yer almaktadır (Ağalı, 1981: 37-41). 

Abdürrezzak Öz‟ün “Tarihi Şehir Tarsus‟ta Lokmân Hazretleri ile Me‟mun 

Ulu Cami‟de” adlı bir sayfalık bir çalışması vardır  (Öz, 1983). 

1983 tarihli Milliyet Gazetesi‟ndeki “Lokman Hekim” başlıklı yazı Talat Sait 

Halman tarafından kaleme alınmıştır (Halman, 1983: 2). Can Kulağı adlı köşesinde 

Halman, eskiden Lokman Hekim adıyla çıkan kitapçıkların kocakarı ilaçlarını, 

karınca dualarını içerdiğini belirtir. Bu yayınlardan dilimize bir deyim yerleşmiştir: 

“Lokman Hekim‟in Ye Dediği.” Halman, bu içerikle yazılan kitapçıkları eleştirdiği 

yazısının devamında Türkiye‟nin Lokman Hekim kitaplarını çoktan aştığını, 

ülkemize ancak aydın ve vatansever beyinlerin mutlu günler getirebileceğini söyler: 
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“Kuran-ı Kerim‟in 31. suresinde Lokman‟ı İslam toplumları tıbbın, hikmetin, güzel 

anlatımın timsali yapmıştır. Çağımızın en güçlü tedavilere, rasyonel yaklaşıma ve 

dürüst inanca, doğru düşünüp güzel söylemeye ihtiyacı var.” 

Müjgân Üçer‟in “Lokman Hekim Üzerine” adlı makalesinde 7-9 Mayıs 1983 

tarihinde Eskişehir‟de yapılan I. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri‟ndeki 

bildirisinde sunduğu Lokman Hekim etrafında oluşan folklor malzemelerine ekler 

yer almaktadır (Üçer, 1984: 117-120). Üçer‟in Bayat‟tan aktardığı bilgiye göre 

(Üçer, 1984: 118), Lokman Hekim ve İbni Sina‟nın hikâyeleri birbirine karışmıştır. 

Seminer‟e Çin Halk Cumhuriyeti‟nden katılan Tayipcan Eliyop, Doğu Türkistan‟da 

Lokman‟la ilgili şöyle bir maninin söylendiğini belirtmiştir: 

Hani bin yaşayan Lokman 

Ölüme hileler kılan 

Neden dünyaya bel bağlayıp 

Canına bulmadı derman 

 

Üçer, Lokman‟la ilgili bir şarkının sözlerine de çalışmasında şu şekilde yer 

vermiştir: 

Hani Karun malı n‟itmiş 

Hani Cengiz şanı n‟itmiş 

Hani Lokman canı n‟itmiş 

Yalan dünya yalan imiş 

 

Üçer, çalışmasında, Sivas‟ta Naime Mergan‟dan yaptığı şu derlemeye de yer 

vermiştir: 

Lokman Hekim, “Çok uzun yaşadım ama iki şeye akıl erdiremedim” demiş: 

“Birisi sıcak suyun ölüleri diriltmediğine, diğeri ise ikindi ile akşam arası yatıp 

da kalkanların mecnun olmadıklarına.” (Üçer, 1984: 119)  

 

Halk arasında, kerahat vakti denilen ikindi ile akşam vakitleri arasında 

uyuyanın delireceğine dair bir inanç söz konusudur. Hatta bu konuda hadis 

âlimlerinin gerçekliği konusunda şüphe duydukları bir hadis olduğuna dair rivayetler 

bulunmaktadır. Yukarıda vermiş olduğumuz Üçer‟in derlemesi, hakkında kesinlik 

bulunmayan bu hadisin Lokman‟a atfedilmiş bir şekli olmalıdır. 

Üçer‟in çalışmasında Fahrettin Kırzıoğlu‟ndan şu derlemeye yer verilmiştir: 

Lokman Hekim bir yaz günü, harman süren köylüleri görmüş. Çok sıcakta kan 

ter içinde çalışıyorlarmış. Lokman onların hasta olup, kendisine gelerek çare 

isteyeceklerini düşündüğü sırada, köylüler, işe ara vererek yoğurt yemişler. Bunu 

gören Lokman, “Bunların neden hasta olmadıklarını anladım, yoğurt yiyerek 

hastalıklardan korunuyorlar” demiş. 
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1982 yılına kadar Sivas‟ta hekimlik yapan M. Kazım Erkent, o yörenin 

insanlarının kendisine söyledikleri iyi dilekleri toplayarak şöyle bir derleme ortaya 

çıkarmış: 

Şifa yurdu olsun haneniz 

Yağa bala gitsin kazancınız 

Eliniz İbni Sina‟dan olsun 

İlacınız Lokman Hekim‟den 

Dürüstlük rehberiniz olsun 

Haneniz bereketle dolsun. (Üçer, 1984: 119) 

 

Üçer çalışmasında son olarak, Abdülkerim Abdülkadiroğlu‟nun Farsça 

hocalarının kendilerine yazdırmış olduğu Lokman Hekim Nasihatlarını not 

defterinden tercüme ederek 6.1.1984 tarihli mektubuyla kendisine yazıp göndermiş 

olduğu nasihatlere yer vermiştir (Üçer, 1984: 123): 

- Lokman Hekim‟den kimin âlimliğinin daha üstün olduğu soruldu, cevaben 

“Zamanın muhalefetinden gönlü daralmayandır.” dedi. 

- “Daha çok himmet sahibi kimdir?” diye sorulduğunda, cevaben “Ahiret 

nimetini, azığını dünyaya tercih edendir.” dedi. 

- “Daha çok zengin kimdir?” diye sorulduğunda, “Olgun bir akla sahip olandır.” 

dedi. 

- “Hangi şerbet tadıldığında öldürür?” diye sorulduğunda da “Şehvettir.” cevabını 

verdi. 

- “Hangi aydınlığın ateşi kendini yakar?” sorusunu da “Haset” olarak cevapladı. 

- “Hangi binanın hiçbir zaman harap olmayacağı” sorusuna “Adalet” cevabını 

verdi. 

- “Hangi acılığın başkalarına şirin geldiği” sorulduğunda da cevabı “Sabır” oldu. 

- “Hangi tatlılık başkalarına acı gelir?” sorusuna “Çabukluk” cevabını verdi. 

- “Hangi hastalığın tedavisinde tabipler acizdir?” diye sorulduğunda da “Aptallık, 

budalalık” cevabını verdi. 

 

Lokman Hekim ve onun öğütlerine yer veren bir başka çalışma Ahmet Gül‟e 

ait “Lokman Hekim ve Öğütleri”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi‟nin 

II. cildinde yayımlanmıştır (Gül, 1985: 387- 406). Makale, Lokman Hekim‟le ilgili 

olarak “Adı ve Neshebi”, “İşi”, “Ömrü ve Ölümü”, “Lokman ve Diğerleri”, “Lokman 

Hekim‟in Resmi ve Falı”, “Kendine Verilmiş Olan Hikmetlerden Damlalar”, 

“Oğluna Öğütleri” ve “Sonuç” bölümlerinden oluşmaktadır. 

Asaf Ataseven‟in Bezm-i Âlem Valide Sultan Gureba Hastanesi 

Mecmuası‟nda 1985 tarihinde yayımlanan “Hekimlik Yeminleri ve Lokmân Hekim 

Yemini” adlı bir makalesi (s. 190-195) vardır. İshak Yazıcı‟nın “Lokman Hekim‟den 

Oğluna Öğütler” adlı 1988 tarihli yazısı Altın Oluk‟ta (s. 34-36)  yayımlanmıştır. 

Airport Magazin‟in 1990 tarihli 49. sayısında “Lokmân Hekim Der ki” (s. 40-41) 
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başlıklı bir yazı yayımlanmıştır (Ulaşamadığımız bu yayınların bibliyografyaları 

Bayat, 2000: 107-127‟den alınmıştır).   

Ahmet Kabaklı‟nın Tercüman Gazetesi‟nde yazdığı makale “Efsane Bu Ya” 

(Kabaklı, 1990: 2), Lokman Hekim‟in bitkilerin dilinden anlamasıyla ilgili efsaneyi 

konu alır (M. 28).  

Muhammed Aydoğmuş‟un Yeni Ümit (Aydoğmuş, 1990: 18-19)‟te 

yayımlanan “Sure-i Lokman‟dan Hak Erlerine” adlı bir çalışması bulunmaktadır. Bu 

yazıda Lokman Suresi‟nin 17, 18 ve 19. ayetlerinde geçen Hz. Lokman‟ın oğluna 

nasihatlerinden örnekler verilmiştir. Hz. Lokman bu ayetlerde oğluna verdiği 

nasihatlerde öncelikle şirkin “büyük bir zulüm” olduğuna dikkat çeker ve oğlunu bu 

konuda uyarır. Onun oğluna diğer bir nasihati namazını kılması, iyiliği emredip 

kötülüğü menetmesi, başına gelenlere sabretmesi doğrultusundadır. İnsanları 

küçümseyip onlardan yüz çevirmemesi, yeryüzünde böbürlenerek yürümemesi, 

yüksek sesle konuşmaması, az ve yerinde konuşması konularında da Hz. Lokman‟ın 

oğluna verdiği nasihatler bu yazıda yer bulmaktadır.  

1991 yılında yayımlanan Zeki Duman‟ın “Ailede Çocuk Eğitimi ve Lokman 

Hakîm‟in Oğluna Nasihatlerinin Düşündürdükleri” adlı çalışmasında Lokman‟ın 

Kur‟an‟da zikredilen oğluna öğütlerinin veriliş tarzına bakılarak ailede çocuk eğitimi 

konusunda bazı eğitim metotları tespit edilmiştir (Duman, 1991: 103-116).  

Yine 1991‟de Şeref Boyraz‟ın Erciyes‟te yayımlanan “Lokman Hekim 

Menkabesi (Bal Kuyusu)” ile karşılaşıyoruz (Boyraz, 1991: 28). Boyraz, Lokman 

Hekim‟le ilgili olarak derlediği bu anlatıyı “masal” olarak nitelendirmiştir (Anlatı 

için bk. M. 2). 

1995 yılında Çağatay Üstün‟ün “Tıbbın Babası Hippocrates ise Efsane Adamı 

da Lokman” başlığını taşıyan makalesi Medicaria (Muğla Tabib Odası Bülteni)‟da 

(s. 29) yayımlanmıştır (Bayat, 2000: 126). 

Yunus Ekin‟in “Lokman Suresi‟nin Tanıtımı” adlı makalesinde adını Lokman 

Hakîm‟den alan Lokman Suresi‟nin nerede nâzil olduğu, ayetlerin sayısı, nüzul 

sebebi ve muhtevası ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır (Ekin, 1996: 157-162). 

Burada verilen bilgilere göre, 31. sure olan Lokman Suresi, Rum Suresi‟nden sonra, 

Secde Suresi‟nden önce yer almaktadır. Saffat Suresi‟nden sonra Sebe‟ Suresi‟nden 

önce nazil olan Lokman Suresi, nüzûl sırasına göre 57. suredir. Sure, genel görüşe 
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göre Mekke‟de nazil olmuştur. Bazı ayetlerinin Medine‟de nazil olduğunu 

savunanlar da olmuştur. Ayet sayısı Mekke ve Medineli kıraat âlimlerine göre 33; 

Şam, Basra ve Kûfeli kıraat âlimlerine göre ise 34‟tür. Nüzul sebebi olarak, 

Kureyş‟in Hz. Lokman‟ın zatı, oğluna öğütleri ve çocuklarının kendisine 

gösterdikleri saygı hakkında Hz. Peygamber‟e soru sorulması, gösterilmiştir. 

Lokman‟a hikmet verildiğinden bahsedilen ve hikmet ekseni etrafında örgütlenen 

Sure‟de tevhid ve ahlaki fiiller işlenmektedir. İlk dokuz ayette iman, namaz, zekât 

gibi temel ahlaki faziletler özetlenmekte; 13.-19. ayetlerde ise konu 

genişletilmektedir. Ekin, bu bilgilerden başka Lokman‟ın kişiliği hakkında da bilgiler 

vermektedir. 

Mevlüt Güngör‟ün “Kur‟ân-ı Kerim‟de Hz. Lokman” konulu bir makalesi 

bulunmaktadır (Güngör, 1996: 167-178). Çalışmada, Lokman‟ın kimliği ile ilgili 

bilgiler verildikten sonra Kur‟ân-ı Kerim‟deki Lokman bahsinden ve onun Kur‟an‟da 

yer bulan öğütlerinden bahsedilir.  

Esma Şimşek‟in “Bir Olağanüstü Varlığın Yaratılış Miti: Şahmaran” adlı 

Lokman‟ın yılanların şahı ile olan macerasını ele alan makale (Şimşek, 1996: 333-

339), Ahmet Buran‟ın hazırladığı Tuncer Gülensoy Armağanı‟nda yayımlanmıştır 

(M. 40). 

Özkan Öztekten‟in Milli Folklor‟da yayımlanan “Bir Tatar Masalı: „Yılan 

Patşası Şahmara‟” adlı makalesi (Öztekten, 1997: 131-137) Linar Camalitdin‟in 

hazırladığı Tatar Halık Ekiyetleri-Tılsımlı Ekiyetler (Tataristan Kitap Neşriyatı, 

Kazan 1994) adlı kitaptan alınan Şahmeran masalının Tatar varyantı metninden ve 

Türkiye Türkçesi‟ne aktarımından oluşur. Bu masalda Lokman Hekim‟in ismi 

geçmemekle birlikte Lokman Hekim‟le Şahmeran efsanesinin en bilindik varyantı 

mevcuttur. 

Hüsrev Hatemi‟nin 1998 tarihli “Lokman Alkmaeon mu?” adlı çalışması Tıp 

Tarihi Araştırmaları‟nın 7. sayısında yayımlanmıştır. Hatemi, yazısında Kuran‟da 

adı geçen Lokman‟ın eski Yunan düşünürü ve aynı zamanda hekim olan Alkmaeon 

olup olmadığını sorgular. İkisinin de hem doktor hem filozof olmaları ortak 

noktalarıdır. Öte yandan ikisinin isimlerinde de aynı harfler bulunmaktadır. 

Hatemi‟nin bildirdiğine göre Amiri, hakim olarak sıfatlandırılan ilk kişinin Lokman 

olduğunu, Empedokles‟in hikmeti ondan öğrendiğini, Sokrat‟ın hikmeti, 
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Pythagoras‟tan aldığı, Pythagoras‟ın hikmet kaynağının ise, Süleyman Peygamberin 

ashabı olduğunu belirtmiştir. Alkmaeon da Batıda Pythagorasçılardan sayılmaktadır. 

Pythagoras okulunun hekimlik anlayışı ile Lokman‟ın sözleri uyuşmaktadır. 

Lokman, Kur‟an-ı Kerim‟de oğluna böbürlenerek yürümemesini, Allah‟ın kendini 

beğenmiş kişileri sevmediğini söylemiştir. Pythagorasçılara göre de insan ün 

aramaktan ve tutkulardan kaçınmalıdır. Hatemi tüm bu benzerliklerden, özellikle de 

isimlerindeki benzerlikten yola çıkarak ikisinin aynı kişi olmalarının büyük bir 

ihtimal olduğunu söyler (Hatemi, 1998: 169-170).   

Rıfat Oral‟a ait “Kur‟an‟da Lokman (A.S.) ve Çocuk Eğitimi” adlı çalışmada 

(Oral, 1999: 63-66) Lokman Hekim‟in hekimlik yönünden ziyade; eğitimci ve 

sosyolog yönü üzerinde durulmuştur. Onun aile ve çocuk eğitimi konularındaki 

sözleri insanlara rehber olmuştur. Oral, çalışmasında öncelikle Lokman‟ın kimliği ile 

ilgili görüşlere yer verir (Ayrıntılı bilgi için bk. İkinci Bölüm). İkinci olarak 

Lokman‟a verilen hikmet kavramından ve hikmetin sonucunun Allah‟a şükür 

olduğundan bahsedilir. Çalışmanın Çocuk ve “Hikmet” Eğitimi adlı bölümünde 

nesillerin doğru eğitimi konusunda peygamberlerin dua ve davetlerine yer 

verilmiştir. Çalışmanın son bölümünü ise Kur‟an‟da Lokman (A. S.)‟ın Temel 

Prensiplerine ayrılmıştır. Oral bu temel prensipleri önce özetlemiş, sonra 

açıklamıştır. Biz, bu temel prensiplerin özetini vermekle yetiniyoruz: 

 a) Şirk en büyük haksızlıktır. b) Anne babaya saygı sınırlıdır. c) Allah‟tan hiçbir 

şey gizlenemez. d) Namaz güzelce kılınmalıdır. e) Doğru her zaman savunulmalı ve 

kötülüklere karşı olunmalıdır. f) Musibetlere karşı sabredilmeli. g) Her işte azimli 

olunmalı. ğ) Kibirden sürekli kaçınılmalı. h) Davranış ve konuşmalar dengeli 

olmalıdır. 

 

Pınar Okyay‟ın 1999 yılında İzmir‟de Sıcak Zincir‟in 1. sayısında (s. 14-15) 

yayımlanan “Eski Çağlarda Tıp: Asklepios-Lokman Hekim” adlı bir makalesi 

bulunduğunu Bayat‟ın Lokman Hekim Bibliyografyasından (Bayat, 2000: 120) 

öğreniyoruz. 

Ali Haydar Bayat‟ın “Bibliografyanın Işığında Lokmân, Hakîm mi, Hekim 

mi?” adlı makalesi Tıp Tarihi Araştırmaları (Bayat, 2001: 144-155)‟nda 

yayımlanmıştır. Bayat‟ın bu çalışmasındaki görüşleri şu şekildedir: İnsanlık tarihinin 

çoktanrılı dönemlerinde Mezopotamya‟da Gula, Mısır‟da İmhotep, Yunanistan‟da 

Asklepios, Hindistan‟da Danvantari gibi tıp tanrıları bulunmaktaydı. Bu inanışlar 
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daha sonra tek tanrı inancının hâkim olduğu Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet‟te 

de şekil değiştirerek devam etmiştir. Yunanların Asklepios‟unun başlıca özelliği olan 

kurtarıcı (soter) adı, Hıristiyanlığın yaygın olduğu dönemlerde Hz. İsa‟ya mal 

edilmiştir. Lokman Hekim‟i de eski Yunan ve Roma sanatındaki tıp tanrılarından 

birinin İslami kimlik almış şekli olarak düşünmek gerekir. Bayat, Lokman Hekim‟le 

ilgili olarak bu görüşünü bildirdikten sonra halk arasındaki Lokman Hekim ile klasik 

kitaplardaki Lokman Hâkim arasında bazı farklar olduğuna dikkat çeker. Makalenin 

devamında Lokman‟ın kimliği, mesleği ve mezarı ile ilgili bilgiler verilir. Makalenin 

149-155. sayfaları Lokman Hâkim Bibliyografyası‟na ayrılmıştır. Bu makale daha 

önce, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin düzenlemiş olduğu I. Lokman Hekim 

Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri (20-22 Mayıs 1999)‟nde bildiri olarak 

sunulmuştur. 

 Murat Yurdakök “Lokman Hekim Öykülerinde Çocuk Hekimliği Bilgileri” 

adlı makalesinde (Yurdakök, 2003: 153-154) Bayat‟ın görüşlerinden hareketle, eski 

Yunan tıp tanrısı Asklepios‟un İslamî kimliğe bürünmüş şekli olarak belirttiği 

Lokmân Hekim‟in kimliği ve Lokmân sözcüğünün kökeni hakkında kısa bilgiler 

verdikten sonra Lokman Hekim‟e atfedilen öykülerden çocuk hekimliği ile ilişkili 

olan üçünü sunmuştur (M. 39, M. 68, M. 69).  

Nilgün Çıblak‟ın “Tarsus Kültürünün Tanıtımında Şahmeran Efsanelerinin 

Önemi” (Çıblak, 2007: 185-196) adlı çalışmasında “Şahmeran ve Lokman Hekim 

Efsanesi”ne yer verilmiştir (M. 40). Çıblak‟ın makalesine düştüğü dipnota göre bu 

makale KTB Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, 27 Haziran – 1 

Temmuz 2006 tarihleri arasında Gaziantep‟te düzenlenen VII. Milletlerarası Türk 

Halk Kültürü Kongresi‟nde sunulan bildiri metninin makaleye dönüştürülmüş 

şeklidir.  

Mehmet Yolcu‟nun “Cemiyeti İnşa Eden Değerler Açısından Hz. Lokman‟ın 

Nasihatleri ve Önemi (Lokman Sûresi‟nde Yer Alan Öğütleri)” konulu çalışması 

1999 tarihlidir. Makalede Hz. Lokman‟ın öğütleri cemiyeti inşa eden değerler 

açısından tasnif edilerek ele alınmıştır. Çalışmada öncelikle Lokman‟ın kişiliğinden 

bahsedilmiştir. Sonrasında Lokman Sûresi‟nde yer alan ilgili ayetlere değinilmiş, 

tefsir ulemasının bunlarla ilgili yorumları göz önüne serilmiş, hadis kaynaklarında 

yer alan rivayetlere yer verilmiş, ahlak ve edebiyat kitaplarında geçen ilginç tespit ve 
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yorumlara değinilmiştir. Yolcu, makalenin amacını bunların hepsini harmanlayarak 

bu nasihatlerin bir cemiyetin inşasında nasıl önemli rol oynayacak değerler 

olduklarını göstermek olarak belirtmiştir (Yolcu, 2009: 147-214). 

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (HRÜİFD)‟nde yayımlanan 

“Kur‟an‟da Aile İçi Eğitim: Lokman Suresi Örneği” adlı çalışmada Harun Şahin 

(Şahin, 2009: 81-91), Lokman Suresi‟nde “bir ebeveynin çocuklarını yetiştirme 

sürecinde hangi unsurları göz önünde bulundurması gerektiğine” vurgu yapıldığını 

belirterek Sure‟yi bu açıdan incelemiştir. Makalede Sure ile ilgili bilgi, Lokman‟ın 

kim olduğu, Lokman‟a verilen hikmet, Lokman‟ın oğluna verdiği öğütler gibi 

konular üzerinde durulmuştur.  

Hüseyin Baydemir‟in “Özbekistan‟da İskender, Zülkarneyn, Lokman Hekim 

ve Hatem Tay ile İlgili Halk Anlatıları” isimli makalesinde Özbekistan‟da İskender, 

Zülkarneyn, Lokman Hekim ve Hatem Tay hakkında anlatılan masal, efsane ve 

rivayetler incelenmiştir. Söz konusu halk anlatılarının olay örgüsü özetlenmiş, 

konunun yazılı kaynaklar ile halk anlatılarındaki yer alış biçimleri arasında 

mukayese yapılmıştır (Baydemir, 2009: 109-130). 

Lokman Hekim‟in yaşadığı şehirlerden biri olduğu rivayet edilen Tarsus‟ta 

çıkan Areios adlı Tıp Eczacılık ve Halk Sağlığı Dergisi‟nin Mayıs 2009 sayısında 

Serdar Onat‟ın kaleme aldığı “Lokman Hekim Üzerine Düşünceler ve Lokman‟ın 

Tarsus‟la İlişkisi Üzerine” başlıklı yazı öncelikle Lokman Hekim‟in içinden çıkılmaz 

kimlik meselesi üzerinde duruyor. Onat, Lokman Hekim‟in yaşamış, gerçek bir kişi 

olmasının düşük bir ihtimal olduğunu kabul ediyor ve Lokman Hekim isminin belki 

de tek bir kişi ismi değil de hastaları iyileştirenlere verilen genel bir ad olabileceğini 

ileri sürüyor. Daha sonra Lokman Hekim‟in ölümsüzlük iksirini bulması ve 

kaybetmesi ile ilgili efsanenin Gılgamış Destanı‟nda da benzer şekilde yer aldığından 

bahsediliyor. Bu çalışmada, Lokman Hekim‟in Camsap adı ile Şahmeran 

Efsanesi‟nde karşımıza çıktığından ve bu efsaneden de bahsedilir (Onat, 2009: 13-

17). 
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6. Bildiriler 

Müjgân Üçer‟in “Halk Edebiyatımızda Lokman Hekim Üzerine” adlı 

bildirisinde Lokman Hekim‟le ilgili bilgiler ve efsanelerinden örnekler yer almakta, 

aynı zamanda Lokman isminin geçtiği türkü, atasözü, mani ve mezar taşı 

yazılarından da örnekler verilmektedir (Üçer, 1987: 365-372). Bu örneklere 

çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde yer verilecektir. 

Selim Kadıoğlu tarafından 20-23 Eylül 1993 tarihleri arasında İstanbul‟da III. 

Türk Tıp Tarihi Kongresi‟nde sunulan “Tıp Tarihinin Şekillendirdiği Bir Mitos 

Olarak „Lokman Hekim Efsanesi‟” konulu bildiri metninde “Lokman Hekim” ismi, 

efsanenin kardinal öyküsü ve Lokman‟ın hekimliği icra tarzının tıp tarihi ile 

bağlantıları vurgulanmıştır (Kadıoğlu, 1999a: 337-341). 

20-22 Mayıs 1999 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

tarafından gerçekleştirilen I. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri‟nde 

“Lokman Hekim Üzerine Bazı Düşünceler: Lokman Hakîm mi? Lokman Hekim 

mi?” konulu bildiri Ali Haydar Bayat tarafından sunulmuştur (Bayat, 1999: 6). Yine 

aynı kongrede Lokman Hekim‟in efsane kahramanı bir tıp adamı olarak ortaya çıkışı 

ve efsanesinin hangi kültürel çerçevede nasıl kurgulandığının analitik bir yaklaşımla 

ele alındığı “Lokman Hekim Efsanesinin „Etio-Mitho-Genesi‟si” adlı çalışma Selim 

Kadıoğlu tarafından sunulurken (Kadıoğlu, 1999b: 16); Öztan Öncel ve Arın Namal 

tarafından “Lokman Hekim‟in Yüzyılımızdaki İzlerine Bir Örnek: Lokman Hekim 

Tıp Mecmuası” adlı bildiri (Öncel ve Arın, 1999: 21) sunulmuştur. 

27 Haziran-1 Temmuz 2006 tarihleri arasında Gaziantep‟te düzenlenen VII. 

Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi‟nde, Nilgün Çıblak tarafından sunulan 

“Tarsus Kültürünün Tanıtımında Şahmeran Efsanelerinin Önemi” konulu bildiride 

Lokman Hekim‟in Şahmeran‟la olan efsanesine yer verilmiştir. Bu bildiri metni daha 

sonra KTB Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından makale şekline 

dönüştürülmüştür (bk. yukarıda “Makaleler” bölümü).  
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7. Tezler 

Türkiye‟de yapılan çalışmalarda doğrudan Lokman Hekim üzerine tez 

çalışması bulunmamakla birlikte ele aldığımız tez çalışmaları Lokman Sûresi‟nin 

çeşitli açılardan yorumunu içeren 1991, 1994, 1997, 2007, 2008 yıllarına ait Temel 

İslam Bilimleri Anabilim Dalı‟nda yapılmış yüksek lisans tez çalışmalarıdır. 2010 

yılında ise Resim Anasanat Dalı‟nda yapılmış bir yüksek lisans tezinde Lokman 

Hekim‟le ilgili bazı anlatılara yer verilmiştir. Lokman Hekim‟i konu alan herhangi 

bir doktora çalışması ise mevcut değildir. 

a. Yüksek Lisans Tezleri 

1991 tarihinde Lokman Sûresi ile ilgili olarak bir yüksek lisans tezi 

yapılmıştır. Mustafa Kalender‟e ait bu tez çalışması “Lokman Suresi‟nin Eğitim 

Açısından Yorumu” adını taşımaktadır. 

1994 yılında bir başka yüksek lisans tezi Yunus Ekin‟e ait olan “İslam Ahlakı 

Açısından Lokman Suresi‟nin Tefsiri”dir. Tez, bir giriş ile dört bölümden 

oluşmaktadır. Çalışmanın Giriş bölümünde Lokman Suresi‟nin tefsirleri tanıtılmıştır. 

Tezin birinci bölümünde ahlak ilmi ve temel ahlaki kavramlardan bahsedilmiştir. 

Ekin, tez çalışmasının ikinci bölümünü Lokman Suresi‟nin tanıtımı, nüzul sebebi, 

muhtevası, muhteva açısından diğer surelerle münasebeti, Hz. Lokman‟ın 

biyografisi, surenin meali, Lokman‟ın ahlak tavsiyeleri gibi konulara ayırmıştır. 

Üçüncü bölümde ise Sure‟deki ahlaki kavramlara açıklık getirilmiştir. Sonuç ve 

bibliyografyadan oluşan dördüncü bölümde tezin kısa bir değerlendirmesi 

yapılmıştır. 

  1997‟de konumuzla ilgili olarak Mehmet Cesur‟un “Lokman Suresi Işığında 

Ailede Çocuğun Ahlaki Eğitimi” adlı bir yüksek lisans tez çalışması vardır. 

2007‟de konumuzla ilgili olarak bir yüksek lisans tezi daha bulunmaktadır. 

Ahmet Yılmaz‟a ait olan tez “Çocuklara Meal ve Tefsir Hazırlamanın Gerekliliği ve 

Örnek Olarak Lokman Suresinin Meal ve Tefsiri” başlığını taşımaktadır. Bu yüksek 

lisans tezinin konumuzla ilgili kısmında Lokman Suresi‟nin meali ve tefsiri çeşitli 
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yaş gruplarına ait çocuklar için meal ve tefsir hazırlamada örnek olması açısından 

incelenmiştir. 

2008‟de başka bir yüksek lisans tezi Mehmet Fatih Dede‟nin “Eğitim 

Açısından Lokman Suresinin Tahlili” adını taşımaktadır. Bu çalışmada Lokman 

Sûresi öğretmen ve öğrenci vasıfları, eğitim metotları ve eğitimin gayeleri açısından 

tahlili edilmiştir. Yine aynı tarihte bir başka yüksek lisans tezi Süleyman Kısaoğlu‟na 

ait “Klasik ve Çağdaş Tefsir Metinleri Işığında Lokman Suresinin Tahlili” adlı 

çalışmadır. Söz konusu çalışmada Lokman‟ın kişiliği ve şahsiyeti ile Lokman 

Suresi‟nin mesajlarla dolu ayetleri incelenmiştir. 

2010 yılında Melek Ortak tarafından hazırlanan “Tarsus Bölgesine Ait 

Şahmeran Efsanelerinde Yer Alan Sembollerin Yorumlanması” ile ilgili tez 

çalışmasında Lokman Hekim‟in Şahmeran‟la olan efsanelerine yer verilmiştir. 

Efsanelerdeki semboller minyatür sanatının simgesel anlatımından yararlanılmak 

suretiyle yorumlanmıştır. 

b. Doktora Tezleri 

Lokman Hekim üzerine yapılmış doktora tezi mevcut değildir. 

8. Sanat İşlemeleri 

Emin Cenkmen‟in Lokman: Eski Bir Aşkın Hikâyesi (1941) adlı eseri bu 

konuda yazılmış 31 sayfalık bir romandır (Bayat, 2000: 110). 

Ahmet Cemil Akıncı‟nın Lokman Hekim adını taşıyan 1973 tarihli 211 

sayfadan müteşekkil bir romanı vardır. Roman, Lokman Hekim‟in hayatı, efsaneleri 

ve sözleri üzerine kurulmuştur (Akıncı, 1973).  

1978 tarihinde Adanalı yazar Selma Aktan tarafından hazırlanan Hakiki 

Anadolu Efsaneleri Çukurova adlı resimli çalışmanın ikinci kitabında 8-27. sayfalar 

arasında “Lokmân Hekim Efsanesi ile Şahmaran Efsanesi”ne yer verilmiştir (Aktan, 

1978). 
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2005 yılında Yücel Feyzioğlu çocuklar için Lokman Hekim ile Çırağı adlı bir 

masal kitabı yayımlamıştır. Kitapta “Lokman Hekim ve Çırağı”ndan başka beş masal 

metni daha bulunmaktadır (Feyzioğlu, 2005). 

Lokman Hekim‟le ilgili olarak bir başka roman çalışması daha vardır. Uğur 

Becerikli, Lokman Hekim‟in Kayıp Kitabı adlı romanında ölümsüzlük formülünün 

yazılı olduğu Lokman Hekim‟in kayıp kitabını aramaya çıkan bir grup insandan ve 

bu esnada yaşanılan maceralardan bahseder. Romanın sonunda kayıp formülü 

bulurlar; fakat ölümsüz olmak onlara zannettiklerinin aksine mutluluk değil; felaket 

getirir (Becerikli: 2008). 

B. Türkiye Dışındaki Türk Dünyasında Yapılan Çalışmalar 

Türkiye dışındaki Türk dünyasında Lokman Hekim tipi pek tanınmamaktadır. 

Dolayısıyla onunla ilgili anlatılar ve çalışmalar bu coğrafyalarda kısıtlıdır. Lokman 

Hekim‟le ilgili olarak Türkiye dışındaki Türk dünyasında yapılan çalışmalardan 

bizim ulaşabildiklerimiz Azerbaycan ve Özbekistan coğrafyalarını kapsamaktadır.  

a. Azerbaycan’da Yapılan Çalışmalar 

Bu coğrafyada, Lokman‟a hikmet sahibi bir şahıs olarak rastlamaktayız. 

Lokman, bu sahada “Loğman” olarak anılmaktadır. Qara Namazov, Behlul Abdulla, 

İsrafil Abbaslı, Hüseyin İsmayılov, Ehliman Ahundov gibi isimlerin Azerbaycan 

Folklor Antolojileri‟nde Lokman Hekim‟in efsanelerine yer verilmiştir.  

Yaptığımız derlemelerden ve ulaşabildiğimiz kaynaklardan edindiğimiz 

izlenime göre bu coğrafyalarda Lokman, filozof karşılığında “hakîm” olarak yer 

bulmakla beraber onun tabip/hekimlik yönü daha ağır basmaktadır.  Onun “şakird”i
2
 

bulunmaktadır ve değerli hikmetlerini “şakird”ine aktarmaktadır. Bu coğrafyada 

Lokman ile ilgili anlatılar öğüt verici hikâyeler şeklinde geçmektedir.  

                                                            
2 Şakird: Öğrenci 
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1. Ansiklopedi Maddeleri 

Qara Namazov‟un Azerbaycan Ansiklopediası için hazırladığı “Loğman” 

maddesinde Lokman Hekim‟le ilgili çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde yer 

vereceğimiz çeşitli anlatılar (M. 48) bulunmaktadır (Namazov, 1996). 

2. Antolojiler 

Tahmasib Ferzaliyev ile Meherrem Gasımlı‟nın ortak çalışması olan 

Azerbaycan Folklor Antologiyası‟nın I. cildinde Hekim Lokman‟ın eski dost, yeni 

düşman olan kişiyi iyileştirmesi ile ilgili anlatı (M. 43) yer almaktadır (Ferzaliyev-

Gasımlı, 1994: 246). 

Behlul Abdulla‟nın tertip ettiği Azerbaycan Şifahi Halk Edebiyatı adlı 

antolojinin 2. cildinde Lokman‟ın tababetle ilgili efsanelerine (Abdulla, 2001: 113-

117)
3
 ve Lokman‟la öğrencisinin gittikleri bir şehirde başlarına gelen kötü olaylardan 

oluşan bir anlatıya (Abdulla, 2001: 137-140)  yer verilmiştir. 

Editörlüğünü Qara Namazov‟un yaptığı Azerbaycan Folkloru 

Antologiyası‟nın VII. cildinde “Loğman Qulu” başlığı altında Lokman Hekim‟in 

hekimlikle ilgili birkaç anlatısına yer verilmiştir (Namazov, 2002: 92-93).    

Editörlüğünü İsrafil Abbaslı‟nın yaptığı Azerbaycan Folkloru 

Antologiyası‟nın IX. cildinde “Loğmanın Cavabı” başlığı altında Davud Peygamber 

ve Hz. Lokman arasında geçen güzel bir diyaloga yer verilmiştir (Abbaslı, 2004: 

108-109).    

Editörlüğünü Hüseyn İsmayılov‟un yaptığı Azerbaycan Folkloru 

Antologiyası‟nın XII. cildinde konumuzla ilgili olarak “Loğmanla Şayirdin Ahvalatı” 

başlıklı bir anlatı yer almaktadır (İsmayılov, 2005: 333). 

 

                                                            
3 Aynı metin Azerbaycan Nağılları’nın 2. cildinde 133-139. sayfalar arasında da yer almaktadır.  
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b. Özbekistan’da Yapılan Çalışmalar 

Ali Şir Nevaî‟nin Sedd-i İskenderî (1941: 766-767)‟sinin bir sayfasında 

“Luqman Hekimge, Bunce İlminge Sebebci kim, Deb Seval Berlişi ve Anın Cevabı” 

başlıklı manzum bölüm yer almaktadır: 

Hem endin birev sordi bu nev soz 

Ki ej revşen etkan bilig birle koz 

Cu esrinde jog erdi endañ kişi 

Ki sen caqiñ olqañ enin danişi 

Bes uşbu qeder danişi behsab 

Degil kimdin oldi sene iktisâb 

Dedi: daniş ehliñe ejlanmedim 

Bilin ki bilur eldin organmedim 

Vihan ilmi bukim mene jad erur 

Ene barce çehl ehli ustad erur 

Nekim qildi çahilki erdi jeman 

Tutub eksini tapqtim endin eman 

Cihan ehliñe cun şiar oldi çehl 

Erur barcenin eksini tutgan ehl (Bayat, 2000: 14, 108) 

 

Özbekistan‟da Lokman Hekim anlatıları İskender, Zülkarneyn ve Hatem Tay 

anlatıları ile iç içedir. Baydemir, 1941‟de Taşkent‟te derlenen Lokman Hekim adlı 

masalı örnek gösterir. Bu masalda da İskender ile Zülkarneyn aynı kişidir. Masalın 

konusu kısaca şöyledir (Baydemir, 2009: 111-112): 

“Doğudan batıya yeryüzünün tamamına hâkim olan İskender Zülkarneyn bir gün 

vezirlerini çağırır. Yerin altında ve göklerde yaşayan insanları yeryüzünde 

toplamalarını ister. Vezirlerden biri suyun altında yaşayan insanlara ulaşabilmenin 

yolunu anlatır. Camdan büyük bir şişe yapılır. İçine, ölüme mahkûm edilen bir 

suçluyu koyarlar. Şişeye zincir bağlayıp ırmağa atarlar. Adam aşağı iner ve oradaki 

insanlara, padişahın, kendilerini yukarı çağırdığını söyler. Suyun altındaki insanlar, 

elçinin eline içi un dolu bir kâse verirler. Padişahın bu undan ekmek yaptırıp 

yemesini, boşalan kâseyi de altınla doldurup aşağı göndermesini söylerler. Bunu 

yapabilirse yukarı çıkacaklarını belirtirler. Padişah, ekmek yapması için unu 

hanımına verir. Kâseye kucak kucak altın koyarlar fakat kâse bir türlü dolmaz. 

Falcılar, kâsenin topraktan başka bir şeyle dolmayacağını söylerler. Kâseye toprak 

konulduğunda altına dönüşmektedir. Padişah, suyun altındaki insanları yönetme 

hevesinden vazgeçer. Padişahın karısı, verilen undan bir türlü güzel ekmek 

pişiremez. Normal undan ekmek yapıp padişaha verir. O sırada saraya dilenmeye 
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gelen birisine, o özel undan yaptığı ekmeği verip gönderir. Dilenci, bir suyun 

kıyısında ekmeği yiyince bitkilerin dilini anlamaya başlar. Her bir bitki, hangi 

hastalığa şifa olduğunu bu divaneye söyler. Bu adam, çevrede Lokman Hekim diye 

anılmaya başlar. Lokman Hekim, aynı zamanda padişahın dokumacısıdır. Bir gün 

avdan dönen padişah, Lokman Hekim‟in evinin önünden geçerken, elbisesinin 

kumaşı, kendisinin ve oğlununkilerin aynısı olan bir çocuk görür. Onun, Lokman 

Hekim‟in oğlu olduğunu söylerler. Padişah, Lokman Hekim ile oğlunun çöle 

götürülüp diri diri gömülmelerini emreder. Vezirler emri yerine getirirler. Padişah 

ölür ve yerine oğlu geçer. Yeni padişah, bir gün yemek yerken boğazına kemik 

takılır. Hiçbir tabip çare bulamaz. Lokman Hekim‟in canlı kalmış olabileceğini 

düşünerek gidip gömdükleri yerden çıkarırlar. Lokman Hekim gerçekten de canlıdır. 

Padişahın huzuruna getirirler. Padişahın iyileşmesi için şehzadenin kesilmesi 

gerektiğini belirtir. Çaresiz kalan padişah bunu kabul eder. Perdenin arkasında bir 

hayvan kesilir. Padişah, biricik oğlunun kesildiğini düşünerek feryat eder. Bu sırada 

gırtlağına takılan kemik çıkar ve padişah iyileşir. Daha sonra Lokman Hekim‟in 

oğlunu da gömüldüğü yerden çıkarırlar. Bir süre daha insanlara şifa dağıtan Lokman 

Hekim ölür. (Afzalov vd., 1966:  124-134).”  

 

Yukarıdaki masal üç farklı rivayetin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Denizin 

altına yapılan yolculuğu anlatan kısım Nevaî‟nin Sedd-i İskenderî adlı mesnevisinde 

de işlenen bir rivayettir. 

Lokman Hekim‟in gömülmesi ve çıkarılmasını içeren kısım da başka bir 

rivayettir. Mirza, Narmuhammed‟in 2008 tarihli Lokmani Hekim (Hakikat ve 

Rivayet) adlı çalışmasında Baydemir‟in kaynağı belirtilmediği için sözlü gelenekten 

derlenmiş olabileceğini belirttiği yukarıda anlatılana benzer bir rivayet yer 

almaktadır (Baydemir, 2009: 114):  

“Padişah bir gün öfkelenir ve Lokman Hekim ve oğlunu zindana attırır. Kimse 

bulamasın diye zindanın üzerini toprakla kapattırır, toprağa da ekin ektirir. Lokman 

Hekim zindana atılırken yanına kırk batman kuru üzüm alır. Aradan yıllar geçer. 

Yaşlı vezir, yeni padişaha Lokman Hekim‟in başına gelenleri anlatır. Bunu işiten 

padişah, Lokman Hekim‟in bilgeliği sayesinde hayatta kalabileceğini düşünerek 

zindanı açtırır. Yıllarca ışık görmediği için Lokman Hekim‟in cildi çok 

hassaslaşmıştır. Zamanla ışığa alıştırarak dışarı çıkarırlar. Yavaş yavaş yaşam 

ibareleri belirir. Sonunda nefes almaya başlar. Her gün üç defa ağzına sarı yağ 

damlatırlar. Lokman Hekim böylece iyileşmeye başlar (Narmuhammed Mirza, 2008: 

15-16).”   

 

Masalın son kısmında anlatılan konu ise başka bir rivayettir ve Mirza‟nın 

çalışmasında yer alan bu rivayetin konusu kısaca şöyledir (Baydemir, 2009: 115): 

“Padişah bir gün yemek yerken gırtlağına kemik parçası saplanır. Memleketin 

bütün âlimlerini, tabiplerini saraya toplarlar. Hiçbiri kemiği çıkarmayı başaramaz. 

Tabipler arasında Lokman Hekim de vardır. Lokman Hekim, padişahın biricik 

oğlunun kanıyla hazırlanacak ilacın bu derde deva olacağını söyler. Padişah bunu 

hemen reddeder. Fakat günler geçtikçe ıstırabı artar, artık bu derde katlanamaz hale 

gelir. Sonunda Lokman Hekim‟in önerisini kabul etmek zorunda kalır. Lokman 

Hekim, padişahın önüne bir perde çektirir. Perdenin öbür tarafında bir koyun kestirir. 
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Koyunun can çekişirken çıkardığı hırlama seslerini duyan padişah, yegâne oğlunun 

kesildiğini düşündüğü için, bütün dünyası başına yıkılmışçasına bağırarak ağlamaya 

başlar. O sırada kemik yerinden sökülerek çıkar. Daha sonra perde açılır ve padişah 

biricik şehzadeyi sağ salim görünce Allah‟a şükreder. Hem o amansız dertten 

kurtulmuş olur hem de oğlu sağ salim karşısındadır. Lokman Hekim‟e ihsan ve 

ikramlarda bulunur. Lokman Hekim kendi kulübesine döner ve halkın arasında 

yaşamaya devam eder. (Narmuhammed Mirza, 2008: 4-6).”    

 

Özbekistan‟da anlatılan masallarda Lokman Hekim İskender Zülkarneyn‟in 

çağdaşı olarak verilmiştir. Baydemir, bunun Sedd-i İskenderî‟nin tesiri olduğunu 

belirtir (Baydemir, 2009: 117-118). 

C. Türk Dünyası Dışında Yapılan Çalışmalar 

Türk dünyası olarak adlandırdığımız coğrafyanın dışında kalan coğrafyada 

Lokman Hekim üzerine yapılan çalışmalar daha çok şu bölgelerde yapılmıştır: Bath, 

Berlin, Beyrut, Cambridge, Kahire, Leiden, Lisboa, London, Madrid, Mısır, Milano, 

Paris, Viyana. Bu çalışmaları yayımlanış tarihlerine göre, “Ansiklopedi Maddeleri”, 

“Kitaplar” ve “Tezler” olmak üzere üç başlıkta inceleyebiliriz. 

1. Ansiklopedi Maddeleri 

Shorter Encyclopaedia of İslam (Leiden, 1935: 289)‟daki “Lokmân” maddesi 

Gibb ve Kramer‟e aittir (bk. Bayat, 2000‟in bibliyografya bölümü).  

2. Kitaplar 

1615 tarihinde Thomas Erpenius tarafından Lokman‟a atfedilen mesellerin bir 

araya getirildiği Emsâlü Lukmân al-Hakîm ve ba‟zu akvâli‟l-Arab (Leiade, 1615) adlı 

bir çalışma vardır (Harman, 2003: 206). Bu çalışmada La Fontaine Masalları olarak 

bildiğimiz hayvan masalları yer almaktadır.  Çalışma, Osman Öztürk tarafından 

Türkiye Türkçesi‟ne aktarılmıştır (Öztürk, 1997: 233-262; 2000: 233-262). 
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Aynı yıl F. Erpenii‟nin Locmani Sapientis Fabulae et Selectra Quaedam 

Arabum Adagia (Leiade, 1615)‟sı yayımlanmıştır. A. Olerius‟un Des Weisen 

Lokmân‟s Gedichte und Fabeln (1654) adlı bir çalışması mevcuttur. Yine Erpenii‟ye 

ait olan Paromiae Locmani Sapientis ex Grammatica Arabica (Viennae, 1703) adlı 

bir çalışma bulunmaktadır. M. Asensio Lasala ve M. Garcia‟nın Fabulas de Lokmân 

el Sabio (Madrid, 1784) adlı çalışması mevcuttur. Caussin Perceval‟a ait Loqman 

Surnomme Le Sage (Paris, 1803) adlı bir çalışma bulunmaktadır (Buraya kadar 

yazdığımız künyeler Bayat‟ın bibliyografyasından (2000) alınmıştır).  

Emsâlü Lukmân el-Hakîm adlı çalışma Georg Wilhelm Freytag (Bonn 1823) 

tarafından Latince‟ye çevrilmiştir (Harman, 2003: 206). 

Aşağıda vereceğimiz Lokman Hekim‟le ilgili yurt dışında yapılan 

çalışmaların künyeleri Bayat‟ın bibliyografyasından alınmıştır (Bayat, 2000): 

C. Schier‟in Fables de Loqman Surnomme le Sage adlı çalışması 1831 

(Leipsic) tarihlidir.  

Let H. Helot‟un Fables de Lokmân Surnomme le Sage (1847) adlı çalışması 

Paris‟te yapılan bir çalışmadır. 

 F. Bahram‟a ait Lokmân‟s Arabic Fables adlı çalışma 1869 (Bath) tarihini 

taşımaktadır. 

 L. Ghiron‟un Le Favole de Lokmân İlsapiente (Milano, 1871)  adlı bir 

çalışması vardır.  

1890 tarihinde Rene Basset‟in Loqman Berbère (Paris) adını taşıyan bir 

çalışması mevcuttur.  

Jose Revpelo Grao Benoliel ile Lazar Wogue Rabbino‟nun Fabulas de 

Loqman (Lisboa, 1898) adlı bir çalışması bulunmaktadır.  

1913 tarihli Rendel Harris ve Agnes Levis‟in The Story of Ahikar‟ı 

Cambridge‟de yapılan bir çalışmadır.  

 „Abdu‟l-Mecîd Abîdîn‟in el-Emsâl Fi‟n Nasr el-„Arabî el-Kadîm adlı 

çalışmasının çeşitli sayfalarında Lokman Hekim‟in öğütlerine yer verilmiştir (Kahire, 

1956: 38, 43-51, 91, 94, 123, 137-143, 178, 182, 186-190). 

Cevad Ali‟nin el-Mufassal fî Târihi‟l-„Arab Kable‟l-İslâm adlı eserinde 

Lokman Hekim‟in çeşitli sağlık öğütlerine yer verilmiştir (Beyrut, C I: 314-321; C 

VIII: 362). 
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Enîs Feriha‟nın Ahikâr, Hakîm min el-Şarki‟l Ednâ el-Kadîm (Beyrut, 1962) 

adlı bir çalışması vardır.  

Ebû‟l-Hilâl Askerî‟nin Cemharatu‟l-Emsâl adlı eserinin çeşitli sayfalarında 

Lokman Hekim‟in öğütlerine yer verilmiştir (Kahire, 1964: C I: 62, 97, 126, 150, 

180, 201, 241, 269, 424, 481, 519, 565; C II: 17, 34, 52, 75, 176, 261, 294, 353, 436).  

Dımaşk‟ta 1984 yılında Muhammed Hayr Ramazan Yusuf‟a ait Lokmane‟l-

Hekim ve Hikemuhu adlı çalışma Arapça olarak yayımlanmıştır (Muhammed Hayr 

Ramazan Yusuf, 1984). 

Kahire‟de 1992‟de basılan bir Lokman Sûresi tefsiri bulunmaktadır ve Dr. 

Abdülhamid Mahmud Mütevellî tarafından kaleme alınmıştır. Eserin ismi Nefehâtün 

Rabbâniyye fi Tefsiri Sûreti Lokman el-Mekkiyye‟dir. Diğer bir müstakil çalışma da 

Suriye‟de Cevdet Said tarafından Edvaün min Sûreti Lokman adıyla yapılmıştır 

(Ekin, 1994: 13). 

Muhammed Re‟fet Saîd‟in Suretu Lokman beyne Hikmeti‟t-Tenzil ve 

Tenasubü‟s-Suver adlı çalışması 1992 yılına aittir. Kahire‟de yayımlanmıştır. İSAM 

Kütüphanesi, 297.17 SAİ.S numarada kayıtlı olan Arapça eser çalışmamızın Ekler 

bölümünde verilmiştir. 

Muhammed Abdürrahim‟in Arapça yazılmış Lokman el-Hekim: Siretuhu ve 

Hikemuhu adlı 208 sayfalık çalışması Beyrut‟ta yayımlanmıştır (Abdürrahim, 

Muhammed, 2003). İSAM Kütüphanesi 209 ABD.L numarada kayıtlı olan bu eser 

çalışmamızın Ekler bölümünde yer almaktadır. 

3. Tezler 

Mısır Ezher Üniversitesi Usûli‟d-Din Fakültesi‟nde Muhammed Ahmed 

İbrahim tarafından 1972‟de “Tefsiru Sûreti Lokman” isimli bir doktora çalışması 

yapılmıştır. Ayrıca Mahmud Ali Muhammed tarafından da 1976‟da “Vesâyâ 

Lokman kemâ veredet fi‟l-Kur‟ân” adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlanmıştır (Ekin, 

1994: 13). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

LOKMAN HEKİM’İN DİNÎ, TARİHÎ VE 

MİTOLOJİK/EFSANEVÎ KÖKENLERİ VE TÜRK HALK 

KÜLTÜRÜNDEKİ ALGISI 

Lokman ya da Lokman Hekim (Hakîm), Türk kültüründe ve halk 

muhayyilesinde çeşitli sembollere isim olmuş bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Lokman’ın kişiliğiyle alakalı sözlü ve yazılı kaynaklarda çeşitli rivayetler 

bulunmaktadır. Buna göre Lokman, Kur’ân-ı Kerim’de adına bir sûre olan 

peygamberliği tartışmalı, hikmet sahibi, bilge bir kişi, nebi veya veli, bitkilerin 

kendisine dile geldikleri bir tabip, meslek pirleri içerisinde tıbbın piri, babası olan bir 

hekim, aynı zamanda efsanevi bir kişiliktir.  

Kur’ân-ı Kerîm’de hakîm/filozof/bilge bir kişi olarak zikredilmesine mukabil 

tarihi kaynaklarda, şark folklorunda kahraman, bilge, tabib gibi değişik kimliklerle 

karşımıza çıkmakta; Sümer medeniyetinde Nuh’un babası Şuruppak, Yunanlıların 

Aesopos’u, Yahudilerin Lubat’ı, Aramilerin Ahikar’ı, Bizans’ın Planudes’i gibi tarihi 

şahsiyetlerle aynileştirilmektedir (Bayat, 2000: IX). 

 

AnaBritannica (1989: 562)’da Lokman’ın sözlerine Kur’an’da yer verilen 

bilge bir kişi, Meydan Larousse’un 8. cildinde (LOK 41) Lokman Hekim veya 

Lukman Hekim’in İslamlıktan önce yaşadığı kabul edilen efsane kahramanı hekim 

olduğu yönünde bilgilere yer verilir. Ömer Faruk Harman’ın Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Ansiklopesi’ne yazmış olduğu “Lokman” maddesinde Lokman’ın “Kur’an’da 

kendisine hikmet verildiği bildirilen, peygamberliği tartışmalı bir din büyüğü.” 

(Harman, 2003: 205) olduğu belirtilir.  

Halk arasında her mesleğin bir ilk icracısı, piri olduğuna inanılır ve bu pirler 

genellikle peygamberlerdir. Tanrı her peygambere bir meslek vermiştir. Bu geleneğe 

göre, örneğin Cebrâil, Hz. Ādem’e ekincilik öğretmiştir. Hz. İdris terzi ve yazıcıydı. 

Hz. Nûh marangoz; Hz. Hûd tüccar; Hz. Sâlih deveci; Hz. İbrahim Halep’te iken 

sütçü, Kâ’be’yi yaparken mimar, inşaatçı; oğlu İsmail avcı; Hz. Yûsuf zindanda iken 

saatçi, sonra melik; Hz. Mûsa sığırtmaç; Hz. Harun vezir; Hz. Zülkifl ekmekçi; Hz. 
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Circis şeyh; Hz. Lût tarihçi; Hz. Üzeyir tahammür
1
 eden içkileri yapan; Hz. İşmoil 

70 peygambere musâhib; Hz. İsmail tercüman; Hz. Dâvûd zırhçı; Hz. Yahyâ hurma 

yaprağından zenbil
2
 örücü; Hz. Zekerîyyâ zâhid; Hz. Yahyâ şeyh; Hz. İrmiya cerrâh; 

Hz. Danyâl falcıdır.  

Kimi peygamberler birden çok esnaf dalının pîri olmuştur. Örneğin Hz. 

Dâvûd kılıçların, zırhların, mızrakçıların, hançercilerin, kalkancıların, bıçak kını 

yapanların, tüfekçilerin, kaynakçıların, kantarcıların, çilingircilerin, altın 

dökümcülerinin, demircilerin, sabancıların pîridir. Bu sonuncusunun gerekçesi Hz. 

Dâvûd’un Talût’u sabanla öldürmesidir. Hz. Ādem çiftçilerin, ekmekçilerin, 

peksimetçilerin, aşçılık gereçleri yapanların, kömürcülerin pîridir. Hz. İbrâhim 

berberlerin, mezbahacıların, tuzcuların pîridir. Hz. Nûh gemicilerin, marangozların 

pîridir. Hz. Şît (Hz. Şîs) yelken bezi dokuyanların, kebabçıların, çul dokuyanların, 

bez dokuyup gömlek yapanların pîridir. Hz. Mûsâ neyzenlerin, musikârcıların pîri; 

Hz. Yûsuf saatçilerin ve özellikle kum saatçilerinin; Hz. Lokmân hekimlerin ve şifalı 

otların pîri; Hz. İdris terzilerin ve kürkçülerin pîri; Hz. İsmail avcıların; Hz. İshak 

dünya seyyahlarının pîri; Hz. Muhammed öğretmenlerin, tüccarların, gazâ edenlerin; 

Hz. Süleyman hasırcıların pîri; Hz. Şuayb koyun sütçülerinin; Hz. Yûnus balık 

pişirenlerin, balıkçıların, dalyancıların; Hz. Hızır gemicilerin ve nalbantların; Hz. 

Hûd tüccarların pîridir (And, 2010: 123).  

Türkmenistan’da; Veyis Baba, Düge’nin piridir. Sarsgın Baba, Diş’in piridir. 

Pîr Musa, koyuncuların piridir. Burkul Ata, Yağmur’un piridir (Kalafat, 2005: 133). 

Kırgızistan’da; Kamber Ata, atların hamisi olarak kabul edilir (Kalafat, 2005: 

133’ten Oğuz 1996: 303-308). Özbekistan’da “Baba Nevruz” bazen de “Baba 

Dekkan” çiftçilerin piridir (Kalafat, 2005: 133’ten Güzel, 1996: 167-181).  

Demircilerin piri Hz. Davut, fırıncıların Halil İbrahim, berberlerin Selman-ı 

Pak, ayakkabıcıların Hasan Basri, kalaycıların Abdülmecit Ayine Pak, marangozların 

Habib Neccar, terzilerin Hz. İdris, kahvecilerin Şeyh Şazeli, dericilerin Ahi Evran, 

çobanların Hz. Musa, saatçilerin Hz. Yusuf, dokumacıların Hz. Şit, boyacıların 

Zeynel Abidin, keçecilerin Hallac-ı Mansur, avcıların Baba Gömleksiz, çiftçilerin 

Hz. Âdem, hekimlerin Hz. Lokman, tüccarların Hz. Muhammet olduğu yönünde 

                                                            
1 tahammür: mayalanmak, ekşimek. 
2 Zenbil: İçine öteberi konulup elde taşımaya mahsus ağzı geniş, kulplu kap. 



49 

 

inanışlar vardır (Duymaz ve Şahin, 2010: 108’den Çimrin 1984: 96, Darıverenli 

1939: 22-23, Aça 2000: 44).  

Mehmet Aça’nın ifadesiyle Lokman, “kültür-medeniyet 

kahramanlarımızdandır.” Kültür-medeniyet kahramanları, insanlara her şeyin ilkini 

öğreten doğaüstü niteliklere sahip hayat kılavuzlarıdır, meslek erbaplarıdır. 

“İnsanoğlu hayatla ilgili uygulamaları ilk kez bu olağanüstü-tanrısal yardımcılar 

vasıtasıyla öğrenmektedir.” (Aça, 2000: 43). Lokman, bir “kültür-medeniyet 

kahramanı” olarak insanlara hangi bitkilerin hangi dertlere deva olduğunu ve 

hastalıkların tedavi yöntemlerini öğreten efsanevî bir kişilik olmuştur.    

Ayrıca, Lokman, halk arasında eski Arap geleneğinde köklü bir yeri olan, 

dünyevî üstünlük ve kazançlara değer vermeyen ve ruh olgunluğu için çaba gösteren 

bilge kişilerin prototipidir (Muhammed Esed, 2002: Lokman, 31/12). 

Görüldüğü üzere Lokman, birden fazla kimlik taşımaktadır. Belki de bir tane 

değil birden fazla Lokman vardır yahut da Lokman, hekimler için kullanılagelen 

genel bir isim, adeta bir marka olmuştur. 

A. Lokman Hekim’in Dinî Kökeni 

Kur’ân-ı Kerim ile Kitab-ı Mukaddes, hadisler ve tefsirler, Kısasü’l-Enbiyâ 

kitapları Lokman’ın dinî kişiliği ile ilgili başvurabileceğimiz temel kaynaklardır.  

Kur’ân-ı Kerim’de adına bir sure bulunan Lokman’a,                                           

(velekad âteyna Lukmâne’l-hikme) ayetinde, Allah tarafından hikmet verildiğinden 

bahsedilir. “Andolsun ki, biz, Lokman’a “Allah’a şükret.” diye(rek) hikmet verdik. 

(Lokman Suresi 31/12-19).” Bu sûre, Allah’ın birliğini ve O’na kulluğu bilmek, 

faziletli ahlâk ve edepleri emretmek, hoş olmayan çirkin söz ve tavırlardan 

sakındırmak sûretiyle “hikmet”in özünü idrak eden Lokman-ı Hakîm’in kıssasını 

ihtivâ ettiği için “Lokmân sûresi” diye adlandırılmıştır (Dede, 2008: 4). Bu ayet-i 

kerimenin ışığında hikmet kelimesine nebilik anlamı yükleyen bazı âlimler Lokman’ı 

peygamber yahut da nebi olarak kabul ederken başka bir kesim ise onun nebi değil 

veli olduğu görüşünü savunur.  



50 

 

Nebi, kendinden önce gelmiş veya aynı zamanda yaşayan bir peygamberin 

şeriatı ile amel eden ve o din hükümlerini insanlara öğreten peygamberlerdir (Güran, 

2005: 124).  

Peygamberler “mucize” gösterirken, veliliğin işareti keramet sahibi olmaktır. 

Ahmet Yaşar Ocak, Türk veli imajının prototipinin meşhur Dede Korkut’un şahsında 

bulunduğunu beyan eder (Ocak, 1997: 13):  

Resul Aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata dirler bir er 

kopdı. Oğuz’un ol kişi tamam bilicisiydi. Ne dir ise olur idi. Gaybdan dürlü haber 

söyler idi. Hak Teâlâ anun gönlüne ilham ider idi… Korkut Ata Oğuz kavminün 

müşkilini hall ider idi. Her iş olsa Korkut Ata’ya tanışmayınca işlemezler idi.  

 

Korkut Ata bilicidir, ne derse olur, gaipten yani bilinmeyenden haber verir, 

içinde yaşadığı toplumun sorunlarını çözer ve “Hak Teâlâ onun gönlüne ilham 

etmektedir.” Buradan hareketle, Hekim Lokman ve Dede Korkut, Allah’ın 

kendilerine hikmet bahşettiği Türk-İslam coğrafyasının iki efsanevî ismidir, 

diyebiliriz. Lokman Suresi 12. ayette Hz. Lokman’a hikmet verildiği belirtilir. Dede 

Korkut Kitabı da Korkut Ata’ya hikmet verildiğinin göstergesi olan “Hak Teâlâ anun 

gönlüne ilham ider idi…” cümleleriyle başlamaktadır. Böylece Hekim Lokman da 

Dede Korkut da Allah’ın hikmetine mazhar olmuş veli tipleridir. 

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamber şunlardır: Âdem, İdris, Nuh, 

Hud, Salih, İbrahim, İshak, İsmail, Şuayp, Lut, Yakup, Yusuf, Musa, Harun, Davut, 

Süleyman, Eyüp, Zülkifl, İlyas, Elyasa, Zekeriya, Yunus, Yahya, İsa ve Muhammed 

Mustafa (S.A.S)’dır (Güran, 2010: 125).  Uzeyr, Lokman ve Zülkarneyn’in isimleri 

de Kur’an-ı Kerim’de geçmekle beraber, “peygamber” mi yoksa “veli” mi oldukları 

konusunda görüş ayrılığı bulunmaktadır.  

Lokman’ın Kur’ân’da aynı isimli surede iki kez ismi geçer ve oğluna verdiği 

nasihatlere yer verilir. Yaşar Nuri Öztürk, Sûre’nin mealini şu şekilde verir (Öztürk, 

1994: 374-377):  

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla… 

1. Elif, Lam, Mim. 

2. İşte sana, o hikmetlerle dolu Kitap’ın ayetleri, 

3. İyilik ve güzellik sergileyenlere bir rahmet ve bir kılavuz olarak; 

4. Ki onlar namazı kılarlar, zekâtı verirler. Ve onlar ahirete de gözle 

görmüşçesine inanırlar.  

5. İşte onlardır rablerinden bir kılavuzlanma üzere olanlar; işte onlardır gerçek 

kurtuluşu bulanlar. 
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6. İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah yolundan bilgisizce saptırmak ve o yolu 

oyalanma aracı yapmak için laf eğlencesi/hadis eğlencesi satın alırlar. İşte 

böylelerine rezil edici bir azap vardır. 

7. Ayetlerimiz ona okunduğunda, böbürlenerek yüzünü çevirir. Sanki onları hiç 

işitmemiştir, sanki kulaklarında bir ağırlık vardır. İşte böylesini korkunç bir azapla 

muştula. 

8. İman edip barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, onlar için nimetlerle 

dolu cennetler vardır.  

9. Sürekli kalacaklardır orada. Allah’ın hak vaadidir bu. Azîz’dir, Hakîm’dir O. 

10. Gökleri direksiz, desteksiz yarattı; görüyorsunuz onları. Ve yeryüzüne, sizi 

çalkalayıp sendeletmesin diye ağırlıklar, dayanaklar bıraktı ve orada her çeşit 

hayvanı yaydı. Gökten bir su indirdik de orada her türlü cömert ve bereketli çifti 

filizlendirdik. 

11. İşte Allah’ın yaratışı/yarattıkları. Hadi gösterin bana onun dışındakiler ne 

yaratmıştır? Hayır, hayır, zalimler açık bir sapıklık içindeler. 

12. Andolsun ki biz Lukman’a şu yolda hikmet verdik: “Allah’a şükret.” 

Şükreden kendisi lehine şükreder. Nankörlük edense şunu bilmeli: Allah Ganî’dir, 

Hamîd’dir. 

13. Hani Lukman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Oğulcuğum, Allah’a ortak 

koşma. Çünkü Allah’a ortak koşmak, gerçekten büyük bir zulümdür.” 

14. Biz insana anne-babasını önerdik: Annesi onu güçsüzlük üstüne güçsüzlükle 

taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yılda olmuştur. O halde bana ve ana-babana şükret. 

Dönüş banadır. 

15. Eğer onlar, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için seni 

zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada örfe uygun geçin; ama bana yönelenin 

yoluna uy. Sonunda dönüşünüz banadır. Yapıp ettiklerinizi size haber vereceğim.  

16. “Oğulcuğum, şu bir gerçek ki, yaptığın bir hardal danesi ağırlığında olsa, bir 

kayanın bağrına veya göklere yahut yerin bağrına konsa, Allah onu yine de ortaya 

getirir. Çünkü Allah Latîf’tir, lütfu sınırsızdır; Habîr’dir, her şeyden haberdardır.” 

17. “Yavrucuğum; namazı kıl, iyiliği emret, kötülüğü yasakla, başına gelene 

sabret. Çünkü bunu yapabilmek zorlu/önemli işlerdendir.” 

18. “Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme, yeryüzünde kasılarak yürüme. 

Çünkü Allah, kurula-kurula kendini övenlerin hiçbirini sevmez.” 

19. “Yürüyüşünde doğal ol, sesini alçalt. Şu bir gerçek ki, seslerin en çirkini 

eşeklerin sesidir.” 

20. Görmediniz mi, Allah, göklerde ve yerde bulunan şeyleri sizin emrinize verdi 

ve görünür-görünmez nimetlerini üstünüze saçtı. İnsanlardan öylesi var ki, Allah 

uğrunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın mücadele eder.  

21. Böylelerine, Allah’ın indirdiğine uyun dendiğinde şu cevabı verirler: “Hayır, 

biz atalarımızın üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.” Peki şeytan onları, alevli ateşin 

azabına çağırmış olsa da mı? 

22. Güzel düşünüp güzel davranarak yüzünü Allah’a teslim eden, en sağlam 

kulpa yapışmıştır. İş ve oluşların sonu Allah’a varır. 

23. İnkar edenin küfrü seni tasalandırmasın. Onların dönüşü bizedir; yapıp 

ettiklerini onlara haber vereceğiz. Kuşkusuz, Allah, göğüslerin içindekini 

bilmektedir. 

24. Onları birazcık nimetlendiriyoruz. Sonunda hepsini şiddetli bir azaba 

süreceğiz. 

25. Eğer onlara, “gökleri ve yeri kim yarattı” diye sorarsan yemin olsun, “Allah” 

derler. De ki: “Hamd Allah’adır.” Ama onların çokları bilmiyorlar. 

26. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Kuşkusuz, Allah mutlak 

Ganî, mutlak Hamîd’dir. 
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27. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha 

katılarak yardımcı olsa, Allah’ın kelimeleri tükenmez. Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.  

28. Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de bir tek canlınınki gibidir. Allah 

Semî’dir, Basîr’dir. 

29. Görmedin mi, Allah geceyi gündüzün içine sokuyor, gündüzü de gecenin 

içine sokuyor. Güneş’i ve Ay’ı bir emre boyun eğdirmiş. Hepsi belirlenmiş bir süreye 

doğru akıp gidiyor. Kuşkusuz, Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır. 

30. Bu böyledir; çünkü Allah Hakk’ın ta kendisidir. O’nun dışında yalvarıp 

yakardıkları ise bâtıldır. Ve Allah Aliyy’dir, yüceliğine sınır yoktur; Kebîr’dir, 

büyüklüğüne sınır yoktur. 

31. Size ayetlerinden göstermek için, Allah’ın nimetiyle gemilerin denizde akıp 

gidişini görmedin mi? Kuşkusuz bunda gereğince sabreden, gereğince şükreden 

herkes için kesin ibretler vardır. 

32. Kara bulutlar gibi dalga kendilerini kuşattığı zaman; Allah’a, dini O’na 

özgüleyerek yalvarırlar. Fakat onları karaya çıkarıp kurtarınca, içlerinden sadece bir 

kısmı doğru yolu tutar. Bizim ayetlerimize ancak gaddar nankörler karşı çıkarlar. 

33. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Herhangi bir şeyde babanın evladı, evladın 

da babası yerine karşılık ödemeyeceği günden ürperin. Allah’ın vaadi haktır; dünya 

hayatı sizi sakın aldatmasın. O yaman aldatıcı, sizi Allah hakkında/Allah ile 

aldatmasın.  

34. O kıyamet saatine ilişkin bilgi Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır. O, 

rahimlerde olanı da bilir. Hiçbir benlik yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiçbir 

kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Allah Alîm’dir, Habîr’dir.    

 

Lokman’ın sûrede yer alan oğluna ve onun üzerinden de tüm topluma yönelik 

bu öğütleri onun kişiliği hakkında bilgi edinebileceğimiz önemli ipuçlarıdır. 

Yorumculara göre, Lokman’ın oğluna verdiği öğütler Kuran’a, İslam’ın bir geleneğin 

uzantısı olduğunun, yeni ve bütünüyle yabancı bir öğreti getirmediğinin gösterilmesi 

amacıyla alınmıştır (AnaBritannica, 1989: 562).  

Lokman’ın öğütleri İslâm’ın temel öğretileri ile uyuşmaktadır. Öyle ise 

Lokman, veli veya nebi midir? Burada odaklanılması gereken nokta, “hikmet” 

kelimesidir. Hikmet nedir, kimlere hikmet verilir, hikmet verilen kişi kimdir? 

Arapça kökenli bir kelime olan hikmet, مكح (H-K-M) fiilinden türetilmiştir. 

Dolayısıyla, “bilgi, bilgelik, gizli sebep, hâkimlik” gibi anlamları karşılayan 

“hikmet” kelimesi hakîm ve hekîm ile de aynı kökten türemiştir. 

Hikmet, ilk dönemlerde Yunanca “sophia” kelimesinin karşılığı olarak 

kullanılmıştır. İslam’dan önce peygamberlerin vaaz ve irşadları için kullanılan 

hikmet kelimesi bazen felsefe ile de eşanlamlı olarak kullanılır (Altınparmak, 2003: 

86-87). 

Yahudi geleneğinde üç çeşit bilgi vardır: Hukuk, Kehanet ve Hikmet. Hukuk; 

Yehova’nın emir ve yasaklarıdır. Kehanet; Vahy anlamında davranışlar hakkında 
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hüküm verir ve Tanrı-İnsan ilişkilerinden bahseder. Hikmet; insanın kendi gözlem ve 

tecrübelerinin bir ürünü olarak kendini ifade eder (Altınparmak, 2008: 93’ten Davis, 

D. Lohn, The Dictionary of The Bible, Michigan, 281). Yahudi hikmetinde nebiler 

ile hâkimler arasındaki bazı farklardan bahsedilir. Nebiler, Yehova’nın kurtuluşa 

erdirici emirlerinden bahsederken hâkimler insanın aklına hitap ederler. Nebiler, 

Tanrıyla sözleşmiş topluluklara vahiy bağlamında hitap ederken; hakimler, vahiyden 

bağımsız olarak insana insan olması açısından seslenirler. Yahudilerde şeriat, 

insanlara tam bir hikmet sunmaktadır. Hâkim olmak isteyen kendini kutsal kitaba 

vermelidir. Tanrı, ilahî hikmet hakkındaki bilgileri Hz. Süleyman’a vermiştir. Ona, 

Tanrı tarafından bütün Grek bilgileri de öğretilmiştir.   

Ahd-i Atik’te hikmeti elde edenler: Tanrının rızası için çalışanlar, ilahi aşka 

tutulmuş olanlar, kutsanmış ruhlardır. Son dönem kutsal metinlerde (kitab-ı 

mukaddes) hikmetin tüm İsrailoğullarının vasfı olduğu söylenir (Altınparmak, 2008: 

93’ten Ziener, George, a.g.e., s. 971). İbranilerde hikmetin genelde dört anlamı 

vardır: Gayesi Allah’ı idrak etmek olan hakikatlerin kavranması, sanat ve maharet, 

ahlaki erdemler ve hile. Hakîm, nazarî ve ahlakî faziletlere sahip olanlara denir. Bu 

nedenle şeriat bilgisi, nazarî ve ahlakî faziletleri ihtiva ettiğinden hikmettir. 

“Ahd-i Cedid”te hikmet; adalet, ilim, hilm, incil, nübüvvet, bir şeyin doğru ve 

sağlam yapılması, bir şeyin yerli yerine konması demektir (Altınparmak, 2008: 93).   

Pavlos’un mektuplarında hikmet, gnostik
3
 tarzda açıklanmış ve vahiyle 

ifadelenmiştir. Pavlos’a göre Tanrı, filozofların anladığı anlamdaki hikmeti 

reddederek, kendisinin akla ters gözüken hikmetini ikame etmiştir. Ona göre İsa’ya 

inananlar Tanrının kudret ve hikmetine sahip olurlar (Altınparmak, 2008: 94). 

Âmirî (h. 381), hakîmi, ilahî ve insanî işleri bilen olarak anlamlandırır. Ona 

göre âlim olmak tek başına bilge olmak için yeterli değildir. Ayrıca hikmet 

konusunda da derinleşmenin gerektiği görüşündedir (Altınparmak, 2008: 100).  

“Müfessire göre hikmet nebevi misyonun bir yönüdür. Peygamberin 

kendisine inen kitabı öğretme sürecinde ilahi hükümleri nasıl açıklayacağını 

bilmesine ve onları bildirmesine, ayrıca bu şekilde elde edilen bilgiye hikmet denir.” 

(Kutluer, 1998: 504).  

                                                            
3 Gnostik: Sezgi veya tefekkür yoluyla edinilebilen bilgi.  
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Hikmet tasavvufta genellikle “ilâhî sırların ve gerçeklerin bilgisi, varlıkların 

var oluş amaçlarının kavranması, sebeplerle bunların sonuçları arasındaki ilişkilerde 

ilâhî iradenin rolünün keşfedilmesi” anlamında kullanılır (Kara: 1977).  

Batı kaynakları Arapça hikmetin Kitab-ı Mukaddes’in birçok yerinde “zihni 

kabiliyet, ustalık” anlamında kullanılan İbranice hokhmah kelimesiyle aynı semitik 

köke dayandığını belirtir (Kutluer, 1998: 503). Burada hokhmah kelimesi ile lokman 

kelimesinin fonetik benzerliği dikkatimizi çekmektedir. Lokman kelimesinin 

İbranice olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır. Hokhmah kelimesi de İbranice 

olduğuna göre, üstelik de Lokman, İbranice hokhmah kelimesi ile karşılanan “zihni 

kabiliyet, ustalık” anlamındaki “hikmet”e sahipse, acaba aynı dil ailesine mensup bu 

iki kelime arasında fonetik bir ilgi kurulabilir mi? 

İlk sûfîlere göre hikmet çabayla kazanılan, özenle korunan çok değerli bir 

gizli bilgidir. Bu bilgiye sahip olan kişiye hakîm denilir (Kara, 1997). 

 Makâle „an Semerâti‟l-hikme adlı çalışmada belirtildiği üzere; hakîm 

olmayan insan eksik insan olup onu ancak kuvve halinde saymak gerekir. Hakîm 

olan insan ise bilfiil eksiksiz insandır; kendini gerçekleştirmiş ve bu özelliğiyle öteki 

canlılardan ayrılmıştır (Kutluer, 1998: 507).  

Hikmet bilgisine sahip olduğuna göre Lokman, “hakîm” sıfatını hak 

etmektedir. Hakîm kelimesi, halk arasında “hekîm”e dönüşmüş ve Hakîm Lokman 

halkın muhayyilesinde hastalarına şifa dağıtan, ölüm dışında her derde deva bulan 

“Lokman Hekîm”e doğru yol almıştır.  

Lokman’a verilen hikmetin, ilim, üstün kavrama yeteneği, ilim-amel 

uygunluğu, isabetli söz ve davranış ve dinden derin bilgi olduğu belirtilir (Kısaoğlu, 

2008: 11). 

Mehmet Yolcu “Cemiyeti İnşa Eden Değerler Açısından Hz. Lokman’ın 

Nasihatleri ve Önemi (Lokman Sûresi’nde Yer Alan Öğütleri)” adlı makalesinde, 

“Hz. Lokman’ın hikmeti şükretmek, takva, Allah’ın verdiği görev ve sorumluluğu 

derin manada kavramak ve onları içselleştirmek,  onun emirlerine bağlılık göstermek 

gibi manaları kuşatır.” dedikten sonra onda görülen hikmetin hususiyetlerini şu 

şekilde sıralar: 

1. Kendini insanların seviyesinde görmek, 

2. İnsanları kendisinin seviyesinde görmek, 
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3. İnsanlara akıllarının alabileceği kadarıyla öğüt vermek böylece elde mevcut bir 

fayda sağlamak (Yolcu, 2009: 161). 

 

Lokman, İslâmî kaynaklarda İsrailoğulları’ndan biri olarak da 

gösterilmektedir. Buna göre Hz. Eyyûb’un kız kardeşinin veya teyzesinin oğludur. 

Hz. Dâvûd zamanına yetişip ondan ilim öğrenmiş, Dâvûd peygamber oluncaya kadar 

fetva vermiş, sonra da onun yardımcısı olmuştur.  

Yunan filozofu Empedokles’in Lokman’dan hikmet okuduğu rivayet 

edilmektedir. Lokman’ın İsrailoğullarının kadılarından biri olduğu, Hz. Dâvûd veya 

Hz. Îsâ ile Hz. Muhammed arasında yaşadığı da öne sürülmektedir.   

Diğer taraftan Benî İsrâil’den birine ait Habeşli veya Nübyeli siyahî bir köle 

olduğu gibi başka rivayetler de vardır. 

Rivayete göre Lokman’dan nübüvvetle hikmetten birini seçmesi istenince 

hikmeti tercih etmiş, hilafet Dâvûd’a verilmiş, Lokman da ona vezir olmuştur. İkrime 

el-Berberî ve Şa’bî onun nebi olduğunu söylemekteyse de Katâde b. Dilâme, 

Mücâhid b. Cebr gibi âlimlere göre nebî değil hakîmdir (Harman, 2003: 205). 

İbn Ömer (10 H.Ö. – 73 H. / 613 – 692 M.)’den rivayet edildiğine göre 

Peygamber (S.A.V.) Lokman’ı şu şekilde anlatmıştır: 

“Gerçek söylüyorum ki, Lokmân, peygamber değildi, Allah’ın korumuş olduğu, 

çok düşünen, bilgisi iyice kesin olan, Allah’ı seven, Allah’ın da onu sevip, kendisine 

hikmet verdiği bir kul idi. Şöyle ki: Bir öğle vakti uyuyordu. Ona rüyada bir ses 

geldi: Ey Lokmân, seni Allah, yeryüzünde halîfe yapıp, insanlar arasında doğru 

olarak hükmetmek ister misin? Sese şöyle cevap verdi: Eğer Rabb’im beni serbest 

bırakırsa sağlık ve selâmetlik (hekimlik) tarafını kabul eder, belâ ve sıkıntı istemem. 

Yok eğer emir kesinse, o zaman canla baş üstüne. Zira biliyorum ki, eğer beni halîfe 

yaparsa bana yardım eder ve beni korur. Melekler dediler ki: Niçin ey Lokmân? 

Cevap verdi: Çünkü hâkim, en şiddetli ve en sıkıntılı durumdadır. Zulüm onu kaplar. 

Eğer doğru hüküm verirse kurtulabileceğini umarım. Eğer yanılırsa cennetin yolunu 

şaşırır. Dünyada değersiz olan, şeref sahibi olandan daha hayırlıdır. Dünyayı âhirete 

tercih edeni dünya sürüp def eder. Âhireti de kalmaz. 

Onun bu güzel konuşmasına melekler şaşıp kaldılar. Biraz uyudu, kendisine 

hikmet verildi. Uyandı ve hikmetle konuşmağa başladı. Sonra Davud (A.S.)’a nidâ 

olundu. O, Lokman’ın şart koştuğu şeyi şart koşmadan halîfeliği kabul etti. Birkaç 

defa hataya düştü, her defasında Allah onu afvediyordu. Lokmân, hikmetiyle ona 

vezirlik yapıyordu. Dâvûd (A.S.) ona dedi ki: Ey Lokman, ne mutlu sana! Sana 

hikmet verildi, belâ senden uzaklaştırıldı. Dâvûd’a halîfelik verildi, belâya ve fitneye 

uğratıldı.” (Gül, 1985: 388-389).    

 

Hz. Lokman’ın kişiliğiyle ilgili enbiya tarihçileri arasında birçok rivayet 

vardır. Meşhur İbn-i İshak’ın rivayetine göre Lokman, Baur’un veya Baran’ın; Baura 

da Nahurun ki, İbrahim A. S.’ın babası Azer’in ismidir, oğlu olup Eyyub A. S.’ın da 
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hemşiresinin oğlu olduğu kaydedilmektedir. Mukatil ise Eyyub A. S.’ın halasının 

oğlu idi, diyor. Lokman, Davud A. S.’a da kavuşmuş, onunla çok sohbet etmiş, 

ondan çok feyiz almıştır. Vakidi’nin beyanına göre, İsrail oğulları arasında kadılıkta 

da bulunmuştur. Tabiinden İkrime ve Şabi, Lokman nebi idi demişler ise de, İbn-i 

Abbas, nebi olmayıp, siyah bir Arap idi, çobanlık yapardı, bu sırada ona hikmet 

verilmişti, diyor. Said İbni’l Müseyyeb’in sözüne göre Mısırlı, siyah bir Arap idi. 

Mücahit der ki: Dudakları kalın, ayakları yarık, siyah bir Araptı. Bazıları da tüccardı 

demişlerdir. (Öz, 1988: 7). 

İbn Abbas, Mücahid, Katade ve Said b. Müseyyeb gibi çoğunluğa göre 

Lokman peygamber değildir, kendisine sadece hikmet gücü bahşedilmiştir. İkrime ve 

Leys’e göre ise o bir peygamberdir ve kendisine verilen hikmet nübüvvet alametidir 

(Oral, 1999: 63). 

İkrime ve Şa’bî’ye göre nebi; Mücâhid, Katâde, Saîd b. Müseyyib ve Vehb b. 

Münebbih’e göre hakîm bir kişi olan Lokman’ın kavmi veya ırkı hakkında iki rivayet 

vardır: Cabir b. Abdullah’ın rivayeti Lokman’ın Sûdan’da bulunan en-Nûbe 

kavminden olduğuna dair iken; İbn Abbas’ın rivayeti ise Habeşî olduğu yönündedir. 

Said b. Müseyyib mesleğini terzilik, Abdurrahman b. Zeyd b. Cabir ise çobanlık 

olarak belirtmiştir. Marangoz olduğu, İsrailoğulları arasında kadılık yaptığı şeklinde 

de rivayetler bulunmaktadır (Ekin, 1996: 161). Zina yapan kadını recm ile, hırsızı da 

elini kesmek suretiyle ilk defa olarak cezalandıran Lokman’dır (Gül, 1985: 387). 

Süheyli’nin, İbni Cerir ve Kuteybi’den naklettiğine göre o, Lokman b. Anka 

b. Sedun’dur. Lokman b. Saran olduğu da söylenir. Süheyli şöyle demektedir: Eyle 

ahalisinden Nûbi (Sudanlı) birisiydi (İmam Hâfız İbn Kesir, 2011: 802). 

İbn Kesir’e göre Lokman, “ibadet eden, güzel konuşan ve büyük hikmetler 

sahibi olan salih bir adamdı (İmam Hâfız İbn Kesir, 2011: 802).” İbn Kesir, onun 

Davud Aleyhisselam zamanında kadı olduğu yönünde bir rivayetin olduğunu belirtir. 

İmam Evzai’nin, Abdurrahman b. Hermele’den bildirdiği rivayete göre zenci 

bir adam, Said b. Müseyyeb’in yanına gelip birtakım sorular sorduğu sırada Said b. 

Müseyyeb ona şöyle der: “Zenci olduğun için sakın mahzun olma! Zira insanların en 

hayırlılarından üç tanesi zencilerdendir. Bilal-i Habeşi, Hz. Ömer’in azatlı kölesi 

Mehca’ ve Lokman-ı Hakîm. Lokman, iri dudaklı Nûbeli bir siyahî idi.” (İmam Hâfız 

İbn Kesir, 2011: 803; Köksal, 2013: 230).   



57 

 

Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi (1981: 162)’nde 

Hazret-i Lokmân başlığı altında Lokman’ın kimliği ile ilgili şu bilgiler verilmiştir: 

Lokmân’ın nesebi, İbn-i İshâk’ın beyânına göre dördüncü batında Hazret-i 

İbrâhîm’e varır. Vâkidî de Lokmân’ın Benî İsrâil kadısı olduğunu, Eyle ve Medyen 

taraflarında oturduğunu ve Eyle’de öldüğünü bildirmiştir. İkrime’ye göre Lokmân 

Nebî’dir. Hekim olduğunda ise ulemânın ittifâkı vardır. Kur’ân’da Lokmân’a dâir 

müstakil bir Sûre vardır ki, bunda oğluna verdiği nasîhatleri bildirmiştir. 

 

Yolcu’nun verdiği bilgilerden hareketle (Yolcu, 2009, 149), İbn İshâk’a 

(v.151) göre nesebi dördüncü kuşakta Hz. İbrahim’in babasına ulaşır. Lokman b. 

Ankâ b. Sedûn (Serûn) deyip nasihat ettiği oğlunun adı Sârân’dır
4
 diyen rivayetler de 

mevcuttur. Lokman b. Bâûrâ’nın Hz. Eyyüb (kardeşinin ya da teyzesinin oğlu) veya 

Hz. Davud döneminde yaşadığına dair kayıtlar vardır.
5
 Şeddâd b. Âd’ın kardeşi olup 

birine Kuvvet, diğerine hikmet verildiği de söylenmiştir.
6
  

Müjgan Üçer, çeşitli kaynaklardan Lokman’ın kimliği ile ilgili şu bilgileri 

verir (Üçer, 1984, 117; 1987: 365): Lokman, Eyüp Peygamber’in kız kardeşinin ya 

da teyzesinin oğlu veya Habeşî bir köledir.
7
 Hakimken sonradan halk ağzında 

hekime dönüşen İbrahim Peygamber’in amcazadesi
8
 olan Lokman, yazmalardaki 

silsilenamelerde eski büyük hekimler arasında yer alır.
9
 Antakya, Ceyhan, Tarsus 

gibi güney illerinde hekimlik yaptığı
10

, Danyal ve Şit Peygamberlerle, Tarsus Ulu 

Cami bitişiğindeki türbede yattıkları belirtilir.
11

  

K. Philip Hitti, Siyâsî ve Kültürel İslam Tarihi adlı çalışmasının I. cildinde 

Lokman Hekim’den şu şekilde bahseder: “İster bir Habeşistanlı, ister bir İbrânî 

olsun, Lokman Hekim’in ağzından aklı selîm ile ilgili an’aneye dayanan bir çok 

hakimâne sözler çıkar. (Hitti, 1980: 137).” 

Felsefî ilimlerin yabancı kaynaklı oldukları şeklindeki düşünceye karşı Âmirî, 

Kur’an’a dayanarak hikmet sıfatıyla nitelenen ilk kişinin Lokman olduğunu, 

Empedokles’in hikmeti ondan öğrendiğini; kezâ, Sokrat, Eflâtun ve Aristo arasındaki 

hoca-talebe silsilesinin başı olan Sokrat’ın da hikmeti, Süleyman Peygamber’in 

                                                            
4 İbn Kesîr, Tefsîr, Alûsî, Rûhu’l-Me’ânî, 31/Lokman 13. AY. 
5 Zemmahşerî, el-Keşşâf, 31/Lokman 12. AY. 
6 31/Lokman 12. Ve 13. ayetler. 
7 Timurtaş, F., Yunus Emre Divanı, Ankara, 1980, s. 302. 
8 Ünver, A. S., Lokman Hekim, İstanbul, 1972, s.5. 
9 Ünver, A. S., “Tarihte Milletlerarası Tıp İlâhımız Lokman Hekim Sözleri ve Menkibeleri”, Doğu ve 

Güneydolu Anadolu, Ankara, 1967, s. 50. 
10 Akıncı, A. C., Lokman Hekim, İstanbul, 1973. 
11 Yaşar, A., “Şiir, Tarih ve Baharda Güney, Demiryol Dergisi, S. 446-447, İzmir, 1963, s. 29. 
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ashabından hikmet öğrenen Pythagoras’tan aldığını belirterek felsefe ve felsefî 

ilimlerin yabancı ilimler olmayıp, aksine, onların da kaynağının nübüvvet olduğunu 

ortaya koymaya çalışır (Turhan, 1992: 241). 

Buraya kadar Lokman’ın kişiliği konusunda dini kaynaklardaki rivayetleri 

birleştirecek olursak onun peygamber ya da nebi mi yoksa hikmet sahibi bilge bir 

kişi ya da veli mi olduğu konusunda enbiya tarihçileri arasında bir görüş birliğine 

varılamamıştır. Onun İsrailoğullarına kadılık yaptığı, Habeşli ya da Sudanlı dudakları 

kalın, ayakları geniş ve yarık zenci bir köle olduğu, terzilik ya da çobanlık yaptığı 

gibi rivayetler de bulunmaktadır. Soyu ve mesleği hakkında kesin bir bilgi 

bulunmadığı gibi mezarının yeri konusunda da elde mevcut kesin bir bilgi yoktur. 

Bazı kaynaklar mezarının yerini Tarsus, bazıları Amasya, bazıları ise Filistin olarak 

göstermiştir. Bizim yapmış olduğumuz alan araştırmasında Lokman’ın Abbasi 

Halifeleri’nden Harun Reşit’in oğlu Halife Memun’un kabri ve Hz. Şit’in makamının 

bulunduğu Tarsus Ulu Cami’nde makamının varlığına şahit olunmuştur. Bütün bu 

rivayetler tek bir kişiye aitmiş gibi gözükmemektedir. Öyle görünüyor ki Kur’an-ı 

Kerim’de adı geçen Hz. Lokman, İsrailoğulları arasında kadılık eden Hakîm 

Lokman, Habeşli veya Sudanlı olarak belirtilen köle Lokman ve bir de halk arasında 

meşhur Hekim Lokman ayrı ayrı kişiler olmakla beraber bütün rivayetler hangisine 

ait olduğunu bilemediğimiz tek bir Lokman’da birleşmiştir. Bütün bu kavram 

kargaşasının içinde tek bir ortak nokta vardır ki o da “hikmet”tir. Genel görüş, 

Lokman’ın kim olursa olsun, hangi Lokman olursa olsun hikmet sahibi bir kişi 

olduğu yönündedir.  

B. Lokman Hekim’in Tarihsel Kökeni 

Tarihsel açıdan Lokman’ın kimliği tartışmalıdır. Bazı rivayetlere göre Ad 

kavminden bir Yemen melikidir. Bu kavim Tanrı’nın gazabına uğradığında, Hz. Hud 

ile birlikte kurtulmuştur. Nâsırü’d-dîn bin Burhânü’d-dîn Rabgûzî’nin Kısasü‟l-

Enbiyâ (Ata, 1997: 40-43)’sında Kıssa-i Hûd faslında bu rivayete yer verilmektedir.  

Başka bir rivayete göre Mısırlı, Habeş ya da Nübyeli bir köledir. Medyen ve 

Akabe yörelerinde yaşamış, hikmetli sözleri de bu nedenle Arabistan’da yayılmıştır. 



59 

 

Başka bir rivayete göre Ebu Eyyub el-Ensari’nin kız kardeşinin ya da teyzesinin oğlu 

olan Azer’in soyundan gelen Baura’nın oğludur. Bin yıl yaşamış, Hz. Davud’a 

yetişmiş ve ondan bilgi almıştır. Lokman’ın Aisopos ile de aynı kişi olduğu söylenir. 

Onun, Kuran yorumlarına kadar giren öyküleri Aisopos’un öyküleriyle benzerlik 

göstermektedir (AnaBritannica, 1989: 562). 

Lokman, Arabistan’da İslam öncesi dönemde bilge bir kişi olarak anılırdı. O 

dönemde yaşayan İmruü’l-Kays, Lebid, A’şa ve Tarafa gibi bazı şairler şiirlerinde 

ondan söz etmişlerdir. Aynı dönemde Lokman’ın sözlerinden oluşan Sahife-i 

Lokman adlı bir külliyatın olduğundan da söz edilmektedir (AnaBritannica, 1989: 

562). 

Arap şiirinde Lokmân b. Âd olarak geçen Lokman’ın künyesiyle ilgili olarak 

İslam Ansiklopedisi (2003: 205)’nde şu bilgiler vardır: Lokmân b. Âd (Vehb b. 

Münebbih, s. 78; Mufaddal el-Dabbî, s. 151); Lokmân b. Âdiyâ b. Lüceyn b. Âd 

veya Lokmân b. Âd b. Avs b. İrem (Meydânî, I, 429; II, 389); Lokman b. Ankâ (İbn 

Kuteybe, s. 25; Mes’ûdî, I, 57; Süheylî, I, 266); Lokman b. Bâûr b. Nâhûr b. Târeh 

(Sa’lebî, s. 266; Beyzâvî, II, 253). 

Çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğu için Lokman; Bel’am, Ahikar ve Ezop 

(Aesop) gibi tarihi şahsiyetlerle karşılaştırılmıştır. Sa’lebî ve Beyzâvî onun şeceresini 

Lokmân b. Bâûr b. Nâhûr olarak verirken; benzer bir şecere, Bel’am b. Bâurâ 

şeklinde Tevrat’ta Bel’am’ın künyesi olarak geçmektedir (Harman, 2003: 206). 

İslâm’dan önce Araplar arasında uzun ömrü, bilgeliği ve darbımeselleriyle 

temayüz eden Lokman, Câhiliye dönemi şiirlerinde Hz. Hûd’un kavmine adını veren 

Âd’a nisbetle Lokmân b. Âd olarak geçmekte; ancak İslâmî kaynaklarda bu zatın 

Kur’an’da zikredilen Lokman olmadığı belirtilmektedir (Harman, 2003: 205). 

Rivayete göre Âd kavmi günahkârlıkları ve peygamberlerini dinlememeleri 

yüzünden kuraklıkla cezalandırılınca bu felaketten sadece Hûd ve ona inananlarla 

yağmur duası için Mekke’ye giden, aralarında Lokman’ın da bulunduğu bir heyet 

kurtulmuştur. İkinci Âd kavminin çekirdeğini oluşturan bu topluluk, yeni bir 

kuraklıktan korktuğu için başlarına geçen Lokman’la birlikte Sebe bölgesine göç 

etmiş, Merib Seddi de Lokman tarafından inşa edilmiştir (Harman, 2003: 205). 

Lokman’ın Âd kavminden olduğu yönünde rivayetler bulunmakla birlikte Âd 

kavmi ve onlara gönderilen Hûd peygamberden bahseden surelerde Lokman’dan 
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bahis yoktur. Kur’an-ı Kerim’de, Lokman’dan, kendisine hikmet verilen bilge bir 

kişi olarak bahsedilir.  

Lokmȃn b. Ȃd hikmetli sözler söylemesiyle meşhur olduğundan Lokmȃnü’l-

hakȋm diye de bilinmektedir. Hz. Peygamber’in Yemen’den gelen bir heyeti 

karşılarken onlara, “İman Yemenlidir, hikmet Yemenli’dir (Müslim, “Ȋmȃn”, 88-90) 

şeklindeki iltifatıyla Lokman’ın Yemen’deki Ȃd kavmine mensubiyetine atıfta 

bulunduğu öne sürülmüştür (Harman, 2003: 205).   

Mevlüt Güngör’ün “Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Lokman” adlı çalışmasında 

birbirinden farklı rivayetlere rastlanan Lokman’ın tarihi kişiliği ile ilgili olarak şu 

bilgilere ulaşılır: 

İbn İshâk (85-151/700-768)’a göre, Hz. Lokman’ın nesebi dördüncü batında Hz. 

İbrahim (a.s.) ile birleşir. Bin yıl yaşamış, kadılık yapmış, Hz. Dâvûd (a.s.)’a kadar 

yetişmiş ve ondan ilim almıştır. 

Vâkıdî (130-207/747-823) ise, onun Hz. İsâ (a.s.) ile Hz. Peygamber (s.a.v.) 

arasında bir zamanda Eyle ve Medyen taraflarında yaşadığını ve İsrailoğulları 

arasında kadılık yaptığını söyler.  

Ayrıca, onun, Hz. Eyyûb’un kız kardeşinin veya teyzesinin oğlu olduğu da 

rivâyet edilir.  

Bundan başka, onun, Âd kavminin helâkından sonra, Hz. Nûh (a.s.)’un yanından 

kurtulanlardan ve daha sonra Yemen meliki olan bir zât olduğu da zikredilir. Fakat 

bu kimsenin aynı adı taşımakla birlikte, Hz. Lokman’dan başka bir zat olma ihtimali 

daha kuvvetlidir. (Güngör, 1996: 167-168). 

 

Lokman suresinin tahlili ile ilgili yüksek lisans tezinde Süleyman Kısaoğlu, 

Lokman’ın künyesi ile ilgili ulaşabildiği rivayetleri şu şekilde vermiştir (Kısaoğlu, 

2008: 9): 

Lokman b. Âd (Vehb, 1347:78; ed-Dabbî, 1981: 151). 

Lokman b. Âdiya b. Lüceyn b. Âd veya Lokman b. Âd b. Avs b. İrem (el-

Meydânî, 2004: I, 429; II, 389). 

Lokman b. Anka b. Sed’ud (es-Süheylî, t.y.:I, 266; EL-Mes’ûdî, 2000: I, 57; 

İbn Kuteybe, 2003:25). 

Lokman b. Bahur b. Nahur (el-Beydâvî, t.y.:V, 59; es-Salebî, 2004: 266).  

Mehmet Yolcu Hz. Lokman’ın nasihatlerini ve önemini cemiyeti inşa eden 

değerler açısından incelediği makalesinde (Yolcu, 2009: 148) Hz. Lokman’ı tarihi bir 

şahsiyet olarak ele alırken Kur’ân’ın ondan övgü ile bahsettiğini dile getirmiştir.  
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Lokman’ın tarihsel kökeni Âd kavmine kadar gitmektedir. Tarihsel kimlik 

olarak Lokman, Âd kavminden bir Yemen melikidir, bir hükümdardır. Hikmetli 

sözler söylediği için kendisine Lokmȃnü‟l-hakȋm denmiştir.  

C. Lokman Hekim’in Mitolojik/Efsanevî Kökeni 

Meydan Larousse (Lok 41)’da verilen bilgiye göre Lokman Hekim veya 

Lukman Hekim, İslamlıktan önce yaşadığı kabul edilen efsane kahramanı bir 

hekimdir. Lokman Hekim efsanesinin ortaya çıkışında değişik inançların etkisi 

birbirine geçmiştir. Bazı Arap kaynakları Lokman Hekim’i uzun ömrün, bazıları 

hekimliğin, bazıları da kahramanlığın atası sayar. Lokman’ın insanlara hekimliği 

öğreten bir peygamber olduğu söylentileri de vardır. Başka bir söylentiye göre o, 

hikmet sahibi bir kişidir; insanlara bilgeliği öğreten bir önder, bir yol göstericidir. 

İslam dininin doğuşundan çok önce ortaya çıkan Lokman Hekim efsanesi, sonradan 

değişik biçimlere girerek halkın hayal gücü ile beraber zenginleştirilmiştir.  

Onun tarihi bir kimse, bir vezir, büyük bir devlet adamı olduğunu anlatan 

anlatılar, söylentiler de bulunmaktadır. Arap edebiyatında bu konuda birçok hikâye 

bulunur. Daha sonraki çağlarda İran ve Türk edebiyatına giren bu hikâyeler biçim 

değişikliğine uğramıştır. Gerek İran, gerek Osmanlı edebiyatında Lokman Hekim 

hekimliğin atası olarak tanındı. Her derde deva bulduğu inancı yayıldı. 

Onun ilkçağda yaşadığı bilinen Yunanlı hekim Galenos olduğunu, İslam 

dünyasına daha sonra değişerek girdiğini ileri sürenler de vardır.  

Aisopos, Bile’am ve Ahikar hikâyeleriyle benzerlik gösteren Lokman 

efsanesinin Eskiçağ kaynaklı olduğu, Arap dilinde yeni biçimler bulduğu 

söylenebilir. Lokman veya adı geçen diğerlerinin Eskiçağ milletlerinde bulunması bu 

efsanenin çok eski olduğuna işarettir. Efsaneye göre, Lokman kendisine verilen 

hikmetle bütün bitkilerin dilinden anlamaktadır ve böylece ölümün çaresini de bulur; 

fakat kaybeder.  

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde verilen bilgiye göre (Harman, 

2003: 206); Lokman’ın Cahiliye şiirinde efsaneleştirilmiş kişiliği başkalarına ait pek 
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çok sözün ona atfedilmesine neden olmuştur; özellikle Ezop (Aesop)’un sözleriyle 

onunkiler arasında bağlantı kurulmuştur.   

Lokman’ın öğütleriyle Asur kralının veziri, kâhin ve hakîm Ahikar’ın 

vecizeleri arasında benzerlikler bulunduğuna dair eski bir iddia 20. yüzyılın başında 

R. Harris tarafından yeniden ileri sürülmüştür. Bütün bunlar Lokman’a atfedilen 

hikmetli sözler külliyatını artırmış olabilir.  

Süleyman Ateş “Tantâvî ve Marmaduke Pıckthall’e göre Lokman hakkında 

anlatılanlar Roma kentinin kurulmasından iki yüz yıl önce doğmuş olan Yunanlı 

filozof köle Ezop hakkında anlatılanlara çok benzer. Şayet Lokman Hekim Yunanlı 

Ezop ise onun hayatı hakkındaki bilgiyi el-Cevâhir fî Tefsîri’l-Kur’ân ve Meydan 

Larous’tan özetliyoruz” dedikten sonra şunları aktarır:  

Aisopos veya Esop, Yunanlı masalcının (M.Ö. VI. yüzyıl) hayatı hakkında 

pek az bilgi vardır. Klasik çağ Yunanlıları bile ona yarı efsanevi bir kişi gözüyle 

bakarlar, hakkında bir sürü fıkra anlatırlardı. Yunanlı rahip Planudes, XIV. yüzyılda 

yazdığı “Aisopos’un Hayatı”nda bu fıkraları bir araya getirdi. Genellikle Aisopos 

Frigyalı kabul edilir. Fakat onun Trakya’da, Samos’ta veya Sard’da hatta Mısır’da 

doğduğunu söyleyenler de vardır. Plutarkos’a göre çirkin, kekeme ve kamburdu. 

Fakat ince bir zekâsı vardı. Köle iken efendisi filozof Ksanthos veya Samos’lu 

Ladmon’a kendisini azat ettirdi. Önce Samos’u istila eden Lidyan kralının hakaretine 

uğrayan Aisopos, hikmetleri ve hulûsu ile kendisini affettirdi. Bir süre sonra kralın 

yanında kalıp hayvanları konuşturan masallar yazan Asop, oradan seyahate çıktı. 

Mısır’ı, Babil’i ve doğunun büyük bir bölümünü gezdi. Koisos tarafından Delphoi 

kâhininin fikrini sormaya gönderildi. Alayları ile Delphoililerin rahatını kaçıran 

Esop, dine karşı gelmekle suçlanarak Hyampaca kayasından aşağı atılmak suretiyle 

idam edildi. Aisopos muhtemelen hiçbir eser yazmamıştır. Bununla beraber 

hayvanların başrolü oynadığı istiareli ve ahlaki birtakım küçük hikâyecikler eskiden 

beri halk arasında Aisopos masalları diye bilinirdi. Bu çeşit bir derleme M.Ö. V. 

yüzyılın sonunda elden ele dolaşıyordu. Sokrates eğlence kabilinden bu 

hikâyeciklerden bazılarını şiir haline getirdi. Sonraki yüzyılda Pholoros’lu 

Demotrios, eksiksiz bir Aisopos masalları derlemeleri yayımladı. Bu derlemeden 

bütün ortaçağ masalcıları ve en sonunda da La Fontaine yararlandılar.  
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Bunları aktaran Ateş, Esop’u Yunanlıların kendilerinden, Yahudilerin 

kendilerinden, Arapların da Lokman Hekim adıyla kendilerinden saymakta olduğunu 

ifade eder (Kısaoğlu, 2008: 12).    

Lokman Hekim’le ilgili efsanelerde Lokman Hekim’in bitkilerle konuşup ilaç 

yapması, çaresiz dertlere derman bulması, Cebrail ile iletişime geçmesi, gaipten 

haber vermesi, geleceği bilmesi, doğaüstü yeteneklere sahip olması gibi mitolojik 

motifler dikkati çekmektedir. Bu noktada mistik güçlere sahip olan Lokman Hekim, 

“şaman”ı akla getirmektedir. Şamanların diğer insanlardan farklı olarak olağandışı 

güçlere ve sezgilere sahip olduğuna inanılır. İlaç ve merhem yapmak, hastaları tedavi 

etmek şamanın görevleri arasında yer almaktadır. Lokman da şamanlar gibi birden 

çok görevi üstlenmiştir; hekimlik, din adamlığı, büyücülük, şairlik vs. Kutadgu 

Bilig’de, şaman sözcüğüne karşılık kimi zaman kâhin anlamında “Kam”, kimi zaman 

da hekim ya da ilaç yapan anlamında “Otacı” sözcükleri kullanılmıştır (Demir-

Çomak, 2009: 16). Kam tipi zaman içinde ve İslâmiyet’le birlikte fonksiyon 

dağılımına uğramış, bunun sonucu olarak da onun görevlerini üstlenen yeni tipler 

ortaya çıkmıştır. Dini fonksiyonunu derviş, âşık, şeyh, veli gibi İslâmî tipler; 

hekimlik, doktorluk fonksiyonunu ocaklılar, kırık-çıkıkçılar; geçmişten söz etme 

fonksiyonunu falcı ve büyücü tipler temsil etmiştir (Kalafat, 2005: 133).   

1. Latin (Yunan) Mitolojisindeki Kökeni 

Hüsrev Hatemi, “Lokman Alkmaeon Mu?” konulu makalesinde Kuran’da adı 

geçen Lokman’ın eski Yunan düşünürü ve aynı zamanda hekim olan Alkmaeon olup 

olmadığını sorgular. İkisinin de hem doktor hem filozof olmaları ortak noktalarıdır. 

Öte yandan ikisinin isimlerinde de aynı harfler bulunmaktadır. Hatemi’nin 

bildirdiğine göre Amiri, hakim olarak sıfatlandırılan ilk kişinin Lokman olduğunu, 

Empedokles’in hikmeti ondan öğrendiğini, Sokrat’ın hikmeti, Pythagoras’tan aldığı, 

Pythagoras’ın hikmet kaynağının ise, Süleyman Peygamberin ashabı olduğunu 

belirtmiştir. Alkmaeon da Batıda Pythagorasçılardan sayılmaktadır. Pythagoras 

okulunun hekimlik anlayışı ile Lokman’ın sözleri uyuşmaktadır. Lokman, Kur’an-ı 

Kerim’de oğluna böbürlenerek yürümemesini, Allah’ın kendini beğenmiş kişileri 
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sevmediğini söylemiştir. Pythagorasçılara göre de insan ün aramaktan ve tutkulardan 

kaçınmalıdır. Hatemi tüm bu benzerliklerden, özellikle de isimlerindeki benzerlikten 

yola çıkarak ikisinin aynı kişi olmalarının büyük bir ihtimal olduğunu söyler 

(Hatemi, 1998: 169-170).   

2. Arap Mitolojisindeki Kökeni 

Arap kültüründe Lokman, Âd kavminin yok edilmesi efsanesinde kendini 

gösterir. Hûd Peygamber zamanında, yurtlarındaki kuraklığa yardım istemek için 

Mekke’ye elçi olarak gönderilen Lokman’ı halk kovar. Bunun üzerine kara bir bulut 

onların yurtlarını yerle bir eder. Lokman, dinine bağlı olması nedeniyle yedi kartal 

ömrü kadar ömürle ödüllendirilir. Araplarda bir ok oyunu olan Maysir’de Lokman’ın 

nezaket ve yeteneğinden bahsedilir. Arap kaynaklarına göre mezarı Bağdad, Remle 

(Filistin)’dedir (Bayat, 2000: 2; 2001: 145). 

Ali Haydar Bayat, Lokman’ın Arapça kökenli bir kelime olmaması sebebiyle 

Arap kültürüne başka bir kaynaktan girdiği konusuna vurgu yapar: 

Yunan, Hind, Babil ve Mısır panteonlarını bağdaştırmak amacıyla yapılan 

çalışmalarda belirli noktalardaki benzerliklerden Asur-Akad tanrıları arasında 

Lakmo (Lakhmu), Hint kutsal kitaplarında Lokomano adıyla bir tanrının varlığı 

gösterilmiştir. Daha ilginci, Mısır’da bulunmuş Lokmân’a aidiyeti muhtemel 

birtakım yazılı metinlerde adı Ahikar olarak geçmekte olup, metin “Ahikar‟ın 

Sözleri” diye başlamaktadır. Daha da eskiye gidilirse, Lokmân motifi M.Ö. III. 

binlere kadar götürülebilir. Gılgamış Destanı’nda Lokmân’ın başından geçen 

olaylara mâruz kalmış bir kişi vardır. Böyle bir şahsiyet Zerduizm’de de bulunur. Bu 

benzerliklerin diffüzyon yoluyla bölgeden bölgeye geçirilmiş bilgiler olmadığı 

düşünülmektedir. Çünkü Lokmân motifinin, Hindistan’daki Lokoma-no motifini 

oluşturacak şekilde oraya nakledilmediği kronolojiye dayanarak tespit 

edilebilmektedir (Bayat, 2000: 3; 2001: 146). 

3. Türk Mitolojisindeki Kökeni 

Türklerdeki Lokman Hekim algısının anlaşılabilmesi için öncelikle bu algının 

mitolojik kökenine inmek gerekir. Eski Türk inancındaki “şaman” tipi İslamiyet’ten 

sonra “veli” tipine dönmüştür. Lokman Hekim’i de bu çerçevede değerlendirebiliriz. 

O, Tanrı “kut”una sahip hakîm bir kimsedir. 
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Lokman Hekim efsanelerinde dikkati çeken ilk motif, Lokman’ın bitkilerle 

konuşup ilaç yapmasıdır. Bu, Lokman’a Allah tarafından bağışlanan doğaüstü bir 

yetenektir. Bu noktada, mistik güçlere sahip olan Lokman, “şaman”ı akla 

getirmektedir. Şamanların diğer insanlardan farklı olarak olağandışı güçlere ve 

sezgilere sahip olduğuna inanılır. İlaç ve merhem yapmak ve hastaları tedavi etmek 

şamanın görevleri arasında yer almaktadır. Kutadgu Bilig’de, şaman sözcüğüne 

karşılık kimi zaman kâhin anlamında “Kam”, kimi zaman da hekim ya da ilaç yapan 

anlamında “Otacı” sözcükleri kullanılmıştır (Demir ve Çomak, 2009: 16).  

Efsanelerde dikkati çeken en önemli motif “ölümsüzlük arayışı”dır. Efsanenin 

çeşitli varyantlarında Lokman, ölümsüzlük suyu, iksiri ya da otunu bulur; fakat 

kaybeder. Ölüme çare bulunmaması halkın muhayyilesinde bu şekilde 

efsaneleşmiştir. Her derde derman bulan Lokman bile ölüme çare bulamamıştır. Öyle 

ise Kur’an (Enbiyâ/35; Ankebût/57; Âli İmrân/185)’da buyurulduğu gibi “her canlı 

ölümü tadacaktır.” 

“Ölümsüzlük arayışı” ve bunun sonucunda tıbbın ortaya çıkışı motifi birçok 

efsanede farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Tibet’te hastalıkların ve tıbbın 

menşeine dair şöyle bir efsane dikkatimizi çeker: “Tsê-dze-per-ddu evinden üç 

günlüğüne uzaklaşır. Döndüğü zaman ailesini ölü bulur. Bunun üzerine ölümün 

ilacını bulmak için ruhların şefinin bulunduğu ülkeye gitmeye karar verir. Birçok 

maceralardan sonra bu harikulâde ilacı çalar; fakat ruhlar tarafından takip edilerek 

yere düşürülür. İlaç yerlere dökülür ve böylece şifalı otlar meydana gelmiş olur.” 

(Seyidoğlu, 1995: 18-19). 

Benzer bir yapı Gılgamış Destanı’nda da bulunur. Gılgamış, 

Mezopotamya’da güçlü bir kraldır. İlâhî menşeli Engidu ile arkadaş olur. Fakat bir 

müddet sonra onun ölümüyle çok perişan bir hale düşer, derin bir ıstırap yaşar. 

Gılgamış, arkadaşı Engidu’yu yeniden hayata döndürmek için çâre arar. Sonunda 

insanı ebedî hayata kavuşturan bir ot olduğunu öğrenir. Bu otun yerini sadece 

“nehirlerin birleştiği yer”de oturmakta olup ebedî bir hayat sürmekte olan hakîm 

Utnapiştim bilmektedir. Gılgamış, uzun ve maceralı bir yolculuktan sonra onu bulur 

ve otun yerini öğrenir. Tehlikelerle dolu uzun bir yolun sonunda otun bulunduğu yere 

gelir. Ot, bir kuyunun içindeki suyun dibindedir. Otu çıkarır; fakat o sırada bir yılan 
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otu kaparak kaybolur ve tıpkı bizim kahramanımız gibi Gılgamış da amacına 

ulaşamaz.
12

 

Benzer bir efsane tıp tanrısı Asklepios için de anlatılır. Asklepios da 

ölümsüzlük ilacını bulmuş; fakat Tanrı Zeus tarafından yıldırımla cezalandırılmıştır. 

Asklepios daha sonra yine Zeus tarafından tıp tanrısı olarak ilan edilmiştir (Hancı, 

2005: 7). 

Türk-İslam inançlarında önemli bir yere sahip olan Hızır da İlyas ile birlikte 

İskender-i Zülkarneyn’in maiyetinde zulumat ülkesine “âb-ı hayât”ı (ölümsüzlük 

suyu) bulmaya çıkmıştır. Hızır ile İlyas bir pınarın kenarında pişirdikleri balıkları 

yerken Hızır’ın elinden bir damla su, balığa damlamış, balık canlanınca aradıkları 

suyun o olduğunu anlayıp, içerek ölümsüzlüğe kavuşmuşlardır.   

Ölümsüzlük otu, merkez simgeciliğinden köken alır. Yani bu ot, evrenin 

merkezinde bulunur ve amaç ona ulaşmaktır. “Merkez, her şeyin öncesinde kutsal 

olanın, mutlak gerçekliğin bölgesidir. Benzer şekilde, öteki tüm mutlak gerçeklik 

simgeleri de (yaşam ve ölümsüzlük ağaçları, gençlik çeşmesi vb.) merkezde 

bulunmaktadır. Merkeze giden yol zorlu bir yoldur ve bu gerçeklik düzeyinde 

doğrulanmaktadır: Tapınağın zorlukla çıkılan katları (sözgelimi Borobudur)
13

; kutsal 

mekânlara (Mekke, Hardwar, Yeruşalim) hac seferi; Altın Post’u, Altın Elmalar’ı, 

Hayat Otu’nu bulmak için girişilmiş kahramanca ve tehlike dolu yolculuklar; 

labirentte gezintiler, kendi benliğine, varlığının merkezine giden yolu arayan kişinin 

karşılaştığı zorluklar ve diğer birçokları. Yol zahmetlidir; tehlikelerle doludur; çünkü 

din dışı olandan kutsal olana, geçici ve yanıltıcı olandan gerçeklik ve ebediyete, 

ölümden yaşama, insandan tanrıya geçiş ayinidir.” (Eliade, 1994: 31). 

Ölümsüzlük arayışı ile ilgili efsanelerinde Lokman, Allah tarafından 

gönderilen Cebrail vasıtası ile cezalandırılır; çünkü o, yaşamın kanunlarına aykırı 

davranmıştır. Doğum ve ölüm arasında bir denge halinde giden hayata müdahale 

edilmesi elbette ki cezasız kalmayacaktı. Kemalettin Özden’in Asklepios için 

                                                            
12 Gılgamış Destanı için bkz. Ahmet Yaşar Ocak, İslâm-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas 

Kültü, Ankara, 1999, 34; Tankut Sözeri, Kültürlerde Şahmeran, İstanbul, 2000, 19-25; Murat Uraz, 

Türk Mitolojisi, İst., 1994, 306-311; Fred Gladstone Bratton (Çev. Nejat Muallim), Yakın Doğu 

Efsaneleri, 2000, 38-46.  
13 Cava’nın (Endonezya) orta kesiminde bulunan ünlü Budist tapınağı. 
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kullandığı ifadelerle Lokman’ın insanları ölümsüze taşıma gayreti, Tanrı ile eşit olma 

anlamı taşıyordu. Bu yüzden cezalandırılması gerekirdi (Özden, 2003: 60).  

Efsanelerde dikkati çeken bir diğer motif de “su”dur. Su, Türk mitolojisinde 

ve dünya mitolojilerinde her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Tanrı, evreni 

yaratmadan önce sadece “uçsuz bucaksız su” vardır. Kutsal mekânların bulunduğu 

yerlerde hep bir su akar. Su, temizleyicilik özelliğine sahiptir. Su, ölümsüzdür. Dede 

Korkut Kitabı’nda sudan “hak didarını gören su” diye bahsedilir. Lokman, elindeki 

ölümsüzlük sırrını suya düşürür. Gılgamış’ın aradığı ölümsüzlük otu bir kuyunun 

içindeki suyun altındadır. Dedem Korkut, ölümsüzlüğü ararken bir suyun üzerine 

seccade sermiş ve orada ölümsüz olmayı beklemiştir. Yukarıda da bahsi geçtiği 

üzere, Hızır ile İlyas da ölümsüzlüğe bir pınarın yanında kavuşmuştur. 

Türk mitolojisindeki Lokman Hekim’le ilgili en önemli unsurun “ölümsüzlük 

arayışı” motifi olduğu gözükmektedir. Bu motif belirgin şekilde Gılgamış 

Destanı’nda ve Hızır-İlyas kıssasında bulunmaktadır. Türk mitolojisinde Hızır-İlyas, 

Dede Korkut, Gılgamış, İskender (Zülkarneyn), İbn-i Sina; Lokman Hekim gibi 

ölümsüzlük arayışında bulunmuş olan isimlerdir.  

D. Türk Halk Kültüründe Lokman Hekim Algısı 

Lokman Hekim’in Türk halk kültüründeki algısını ortaya koyabilmek için 

alan araştırması sırasında yapmış olduğumuz derlemeleri burada vermeyi uygun 

buluyoruz. Derleme metinlerinin sonunda derlemenin hangi tarih ve saatte nerede 

gerçekleştirildiği bilgisine yer verilmiş ve kaynak şahsın isminin yanına parantez 

içinde doğum yeri ve tarihi bilgisi eklenmiştir. 

 

1 

Lokman Hekim’in eczanesi varmış. Hasta girdiği zaman ilaçlar sallanırmış. 

Adamın bir tanesi giriyor, hasta. Zehir şişesi sallanıyor. Lokman Hekim vermek 

istemiyor ve sonunda vermiyor da. “Senin ilacın burada yok” diyor, adamı savıyor. 

Yalnız, adamı takip ediyor.  
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Adam bir bakkalın yanına varıyor. Orda sirkeler küp ilen olurmuş. Bakkala 

diyor: “Ya, bana şurdan bir tas sirke ver.” Adam alıyor, sirkeyi içiyor.  

Adam gün gün iyi oluyor, hastalığı gidiyor. Lokman Hekim de bunu takip 

ediyormuş; hastalığı iyi olacak mı, diye. Adam iyi oluyor. Adamı çağırıyor, soruyor: 

“Sen nasıl ettin de iyi oldun?” diyor. “Falan bakkalın orda sirke küpünden içtim 

birkaç sefer, iyi oldum” diyor. 

 Lokman Hekimle beraber gidiyorlar. O küpü bir devirseler ki koca yılan 

içerisinde ölmüş. Zehrin de insana ihtiyaç olduğunu düşünüyor, ondan sonra o 

sallandı mıydı veriyormuş. 

(Bu derleme 02.08.2010 tarihinde, saat 13.49’da, Afyon/Üçlerkayası’nda 

yapılmıştır.) 

Hasan Hüseyin Tintaş (Afyon/Üçlerkayası, 1943) 

 

2 

Hastanın biri giriyor içeri. Girdikten sonra bakıyor, panzehir sallanıyor. 

Diyor: “Ya bu panzehir, kim içse öldürür.” Fakat hastalar girdiği zaman kime hangi 

ilaç iyi gelirse o sallanıyormuş, o gün de panzehir sallanmış. Ondan sonra, ilahi güç, 

haber geliyor: “Ver o ilacı, o ilaç ona iyi gelecek” diye. Adam panzehiri içiyor ve 

ondan sonra iyi oluyor. 

(Bu derleme 02.08.2010 tarihinde, saat 20.27’de, Afyon/İhsaniye’de 

yapılmıştır.)  

Rıza Yurt (Afyon/Yiğitpınar köyü, 1950, Ortaokul mezunu) 

 

3 

Lokman Hekim, peygambermiş zamanında. Hasta kapıdan girdi mi sağına 

soluna bakarmış, hangi ilaç sallandı, onu verirmiş. 

(03.08.2010, 13.55, Afyon/Demirçevre köyü) 

Şevket Sağlam (Afyon/Demirçevre, 1924) 
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4 

Bu, ölüme çare bulmuş. Hamamda oluyor bu; fakat o arada Cebrail (a.s.) 

geliyor, elindeki ilaca vuruyor, ilaç kayboluyor. Ondan sonra o da unutuyor, bir daha 

yapamıyor o ilacı. 

Oğluna nasihatleri var, “Ey oğul!” diye başlıyor. 

Çok değerli bir lokmanmış o, fevkalade bir insanmış. Bütün hastalıkların 

devalarını biliyor. Bende tafsilatlı çok güzel kitabı var. Mesela diyor ki orda; bir gün 

iki kişi geldiler bana, diyor. Göğüslerinden rahatsız olduklarını söylediler, göğsümüz 

ağrıyor dediler, diyor. Aradan bir müddet geçti, birer hafta arayla öldüler bunlar, 

diyor. Bunların ölümünün arkasından keşfettim, kalp hastasıymışlar. Bunlardan 

sonraki hastalara oğul otunu tavsiye ettim, diyor. Oğul otu kalplere deva, altın gibi 

bir ot. Bundan sonra kalp hastalarına oğul otunun tavsiye ettim, diyor. Kitabın ismi 

Şifalı Bitkiler. 

(03.08.2010, 19.01, Afyon [İmaret Cami bahçesi]) 

Kadir Zeyrek (Afyon, 1926, Emekli) 

 

5 

Lokman Hekim’in tababette öncü; ancak birçok kaynağa göre de Allah dostu 

olması kesin olmakla birlikte peygamber olduğu dahi rivayet edilmektedir. Lokman 

suresinde “Andolsun ki biz Lokman’a Allah’a şükret diye hikmet verdik” ayet-i 

kerimesi de bazı âlimlerce buna delil olarak gösterilir; ancak açık olarak peygamber 

olduğu da zikredilmemiştir. 

Lokman Hekim’in milattan önce 1100 yılları civarında yaşadığı intikal eder 

rivayetler arasında ve yaklaşık 550-600 yıl gibi yaşadığı bilinmektedir. 17 yaşından 

itibaren tababetle uğraştığı bilinmektedir. Hicazla Şam arası bir yerde dünyaya 

gelmiş. Köle bir babanın evladı. Kendisi de aynı şekilde köle olarak hayatını 

sürdürmeye başlamış. 

Tabi genç yaşta, 17 yaşından itibaren tababetle uğraşması ve birçok insanın 

şifa bulmasına sebep olması neticesinde etraftaki o zaman için tababeti genel olarak 

elinde bulunduran falcı ve büyücülerin çok tepkisini çekmiş. Onlar, bunu engellemek 

için çeşitli yollar denerler. Bunları beceremeyince de bunu buradan uzaklaştıralım, 

nasıl yapalım, efendisinden satın alalım, sonra azat edelim, derler ve gerçekten de 
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dedikleri gibi yaparlar. Efendisinden satın alırlar. Ondan sonra da bunu azat ederler 

ve bölgeden uzaklaştırırlar. 

Gerçekten uzaklaşır Lokman Hekim oradan. Sürekli gezer zaten, aşağı yukarı 

her tarafı gezdiği söylenir. Habeşiştan’ı, Sudan’ı, Çin’i, her tarafı dolaştığı söylenir. 

Binekle olabilir, yürüyerek olabilir. Çünkü kısa bir sürede de değil bu gezmeler, 560-

600 yıl gibi bir ömürden bahsediyoruz. Dolayısıyla yürüyerek dahi olabilir. 

Muhtemelen öyle de olabilir; çünkü bitkileri tanıması olayı da belki o şekilde; 

dağlarda çeşitli şekillerde Allah (A.S.)’ın verdiği hikmetle bitkilerin dilinden 

anlayarak. 

Yine Lokman hazretin Harun (A.S.) ve Musa (A.S.) zamanında, Firavun 

döneminde de yaşadığı; hatta onlar döneminde yaklaşık 50 yıl civarında hapiste 

kaldığı rivayet ediliyor. Tek Allah inancını söylemesi dahi hapse sebebidir ki 

peygamber olduğu net olmamakla birlikte sürekli insanlara tek Allah inancını ve bu 

inanç doğrultusunda yaşamayı öğütleyen, öğütlerinden de anladığımıza göre İbrahimȋ 

dinlere mensup bir kimse. Eserinin de büyük bir bölümünü hapishanede yazdığı da 

rivayet edilir. Yine Davud (A.S.)’a ve Süleyman (A.S.) dönemine de rastlar. Hatta 

yazdığı eseri Davud (A.S.)’a verdiği, Davud (A.S.)’un da Danyal (A.S.)’a verdiği, 

ondan da daha sonra Filistin’in İskender’in eline geçmesiyle İskender’in hocası 

Aristo’nun eline geçtiği rivayet edilir. Aristo’nun kullandığı birçok şeyin yine 

Lokman hazrete dayandığını belirtirler. 

Kendisi gezerken çok talebe yetiştirmiş. Diyarbakır’da bir medrese kurduğu 

rivayet edilir. Atina’da, Bergama’da, Alaşehir’de, Tarsus’ta medrese kurarak öğrenci 

yetiştirdiği rivayet edilir. Bu talebelerden bir tanesi de belli bir müddet yanında 

yetişmiş, ondan sonra onun yazdıklarını çalarak İran civarına kaçmış. İran kökenli. 

İran Lokman Hekim’i diye de nam salmış.  

Daha sonra Lokman Hekim’in Adana-Ceyhan bölgesine göç ettiği, orda Misis 

ırmağının kenarında ikamet ettiği ve o bölgede bulunduğu, hatta tevatür olarak ölüme 

de çare bulduğu, ölmek üzere olan bir hastasını tedavi etmek için elinde kitaplarıyla 

birlikte giderken bu nehrin üzerindeki köprüden geçerken kuvvetli bir rüzgâr geldiği 

ve o rüzgârın elindekileri uçurup götürdüğü, yani ölüme dahi çare bulduğu rivayetler 

arasındadır. Ama bizler biliyoruz ki ölüm ve yaşlılığa çare yoktur. Onun dışındaki 

her hastalığa çare bulunacağı sahihtir. Zira Peygamber Efendimiz (S.A.S.): “Hiçbir 
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hastalık yoktur ki Allah devasını vermiş olmasın” diye bizlere hadis-i şerifte 

bildirmektedir. Dolayısıyla her hastalığın, her derdin devası mutlaka vardır. Lokman 

Hekim’in vasiyet olarak yazdığı “Ayağını sıcak tut, başını serin; kendine bir meşgale 

bul, düşünme derin derin” diye, yine onun öğütlerinden olduğu söylenen “Günde bir 

kez yemek ye, haftada bir kez eşine yaklaş, ayda bir müshil kullan, yılda bir kan 

aldır” diye söylediğini, yine oğluna nasihat olarak “Dünya ile meşgul olma; ancak 

orada kalacağın kadar meşgul ol, rabbine muhtaç olduğun kadar ibadet et, ahrete 

oradaki makama ve kalacağın süreye göre amel yap” şeklinde bu tip nasihatler 

yaptığını, bunların evladına vasiyet olarak bildirdiği şeyler olduğunu biliyoruz. Yine 

oğluna, Allah’a asi olmak için Allah’ın görmeyeceği bir yeri seçmesini söyler. Bu da 

tabi mümkün değil; dolayısıyla günah işlememeyi doğrudan tavsiye etmiştir. 

“Allah’ın azabına dayanabileceğin kadar günah işle” dediği, bu şekilde vasiyet ettiği; 

hatta bir evladının o zamanki gençliğin hevesine kapılarak asileştiği, ondan sonra bu 

vasiyeti oluşturduğu yine rivayet edilir. Kaç tane ömrü olduğu konusunda bir kayıt 

görmedim; ama 500-600 küsur ömrü hayatında 350 yaşları civarındayken eşini 

kaybettiğini ve bir daha evlenmediği rivayetler arasında yer alan bir olay. 

(Bu derleme 04.08.2010 tarihinde, saat 10.30’da, Afyon/Merkez’de kaynak 

kişimizin Karahisarlı Lokman Hekim adlı dükkânında yapılmıştır. Kaynak kişimiz 

Kara Harp Okulu mezunu olup 4 yıldır aktarlık yaptığını, bu bilgileri 

babaannesinden, görev yaptığı yerlerdeki aktarlardan, zaman zaman yaşlı insanlardan 

ve duyarak öğrendiğini belirtmiştir.) 

Mustafa Şahin Eroğlu (Afyon/İhsaniye, 1962, Aktar) 

  

6 

Lokman Hekim hazretleri, Allah’ın bir peygamberi. 

Bismillahirrahmanirrahim. Adem, İdris, Nuh, Musa, Ali, İshak, İbrahim, İsmail, 

Yakub, Şuayb, Lut, Yahya, Zekeriya, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, 

Elyasa, Zülküf, İsa, Eyyüb, Muhammed, Üzeyir, Lokman, Zülkrnenyn. Ayet-i 

kerime mübarek diyor ki takvayı kendin için bir ahret sermayesi et; çünkü takva mal 

ve mülk ile olmayan bir ticarettir. Cenazede hazır bulun; çünkü cenaze sana ahreti 

hatırlatır. Haram ve günahlar ise senin dünyaya karşı meylini artırır. Yalan söyleyen 

kimsenin nuru gider. Kötü huylu olan kimsenin gam ve kederi çoğalır. Anlayışsız bir 
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kimseye bir meseleyi anlatmaktan bir kayayı yerinden oynatmak daha kolaydır. 

Cahili bir yere elçi olarak gönderme. Eğer akıllı ve hikmet sahibi bir kimse 

bulamazsan kendin git. Allahu Teâlâ’yı hatırlayan, anan insanlar görürsen onlarla ol. 

Eğer âlim olsan da ilminin faydasını görürsün, ilmin artar; ilmin yok ise sana 

öğretirler. Allahu Teâlâ onlara olan rahmetinden seni de faydalandırır. Dünya derin 

deniz gibidir, çok insanlar onda boğulmuştur. Takva, gemin; iman, yükün; tevekkül, 

halin; Salih amel, zırhın olsun. Kurtulursan Allahu Teâlâ’nın rahmetiyle, boğulursan 

günahının sebebiyle. Çok ağır yükler taşıdım, kötü komşudan ağırını görmedim. Çok 

acılar tattım; fakat fakirlik gibi acı tatmadım. Bir kişiyle kardeşlik, dostluk kurmak 

istediğin zaman önce onu gazaplandır; eğer kızgınlık anında sana adaletle davranırsa 

yaklaş, yoksa ondan sakın. Ey oğul, yalandan çok sakın; çünkü dinini bozar, insanlar 

yanında mürüvvetini azaltır. Bununla hayatını, değerini ve makamını kaybedersin. 

Ey oğul, hep üzüntülü olma, kalbini dertli kılma, insanların elinde olana tamah 

etmekten sakın. Kazaya razı ol, Allahu Teâlâ’nın sana verdiği rızka kanaat et. Ey 

oğul, ölümden şüphe ediyorsan uyku uyuma; uyku uyumak mecburiyetinde olduğun 

gibi ölüme de mahkûmsun. Öldükten sonra dirilmekten şüphe ediyorsan uykudan 

uyanma; uykudan uyandığın gibi öldükten sonra da dirileceksin. Seçilmiş kullara 

teslim ol, kötülerle dost olma. Dünya geçici ve kısadır; senin dünya hayatın ise azın 

azıdır. Bunun da çoğu gitmiş, azının azı kalmış. Yani dikkat et her an ölümle 

karşılaşırız, diyor. Helal kazanarak yoksulluktan korun. Yoksul düşen kimse üç 

musibetle karşılaşır: 1) Din zayıflığı; çünkü fakirlik insanı kötülüğe sürükler. 2) Akıl 

zayıflığı; çünkü ihtiyaç düşüncesi insanı şaşırtır. 3) Mürüvvet ve insanlığı kaybolur. 

Bunlardan daha kötüsü de insanlığın maskarası olur. Fakirlik büyük tehlike, Allah 

kimseye vermesin. Ey oğlum, mide dolunca tefekkür uyur; hikmet lal, dilsiz olur ve 

ȃzȃ da ibadetten tembelleşir. Ey oğul, iki şeyi unut; başkalarına yapmış olduğun 

iyilik, başkalarının da sana yapmış olduğu kötülük. Dört şey geri gelmez; ağızdan 

çıkan söz, hedefe atılan ok, geçirilmiş kaza, ömürden geçen günler. Dünyada en 

güzel varlık sağlıklı yaşamaktır. En büyük nimet ise, iyi huylu olmaktır. Dünyanın 

bütün lezzetini tattım, ilimden lezzetlisini bulamadım. Sözü dürüst söyle, sert 

söyleme. Cahilleri ve ahmakları sükût ve sessizlikle karşıla. Kendinden küçükleri hor 

görme. Kibirli olma. Vücudunu dipdiri görmek istiyorsan ayakta su içme, iştah 
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gelmeyince yemek yeme. Sofradan kalkınca bir metre dahi olsa yürü. Gece yatınca 

su içme. Hasta olmadan hekimi çağır. 

Zenginin biri soruyor: “Hasta olmamak için ne yiyelim?” diyor. “Gam yeme 

de ne yersen ye” diyor. “Peki, hastaya ne yedirelim?” diyor. “Acı söz yedirmeyin de 

ne yedirirseniz yedirin” diyor. 

Halk soruyor: “Edep, asalet, mal ve ilim; hangisi daha üstündür?” “Edep, 

asaletten; ilim de maldan hayırlıdır.” 

Oğlu soruyor: “En iyi haslet nedir?” 

“Dindar olmaktır” diyor. 

“Bu haslet iki olursa?” 

“Dindarlık ve mal sahibi olmak” 

“Üç olursa?” 

“Dindarlık, mal ve hayâ” 

“Dört olursa?” 

“Dindarlık, mal, hayâ ve güzel ahlak” diyor. 

“Beş olursa?” diyor. 

“Dindarlık, mal, hayâ, güzel ahlak ve cömertliktir” diyor. 

“Altı olursa?” 

“Oğlum bu beş haslet kimde olursa, o kimse takva sahibi temiz bir kimsedir, 

Allahu Teâlâ’nın dostudur, şeytandan da uzak” diyor. 

Bu gerçekleri de söyleyen bugün Allahu Teâlâ’nın bir peygamberi. 28 

peygamberin Kuran’daki isimlerini söyledim, Lokman Hekim de çıktı yirmi 

sekizinci sırada. 

(Bu derleme 17.10.2010 tarihinde, saat 12.22’de Mersin/Tarsus’ta Lokman 

Hekim’in makamının bulunduğu Ulu Cami’nin avlusunda yapılmıştır.) 

Hasan Hüseyin Çil (Tarsus, 1933, Emekli) 

 

7 

İki türlü anlayış var. Tanrı ile dine inanan, onun getirdiği her şeye inanan 

insanlar yani birtakım inançları olan insanlar, bu Lokman Hekim’i yaşamış bir kişi 

olarak kabul ediyorlar. Hatta 500 yıl yaşamış, 600 yıl yaşamış, bir kartal ömrü 

varmış gibi; ama bilim dünyası onu yaşamış bir tıpçı, hekim, eczacı olarak değil; onu 
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folklorik bir karakter olarak görüyor. Peygamberse peygamber hakkında daha fazla 

bilgi olması lazım. Sadece bir sure var; o da çok açıklayıcı değil. 

Lokman Hekim daha çok antik çağda yaşamış eczacı hekim Dioskoridesle 

ilişkilendiriliyor. Diosorides diye biri var; antik çağ, Yunan, Helenistik dönemde 

yaşamış bir eczacı hekim. Lokman Hekim, Dioskorides’in Lokman Hekim’e 

dönüşmüş hali. 

(Bu derleme 17.10.2010 tarihinde, saat 13.49’da Mersin/Tarsus’ta Lokman 

Hekim’in makamının bulunduğu Ulu Cami yanındaki Kırkkaşık Bedesteni’nde 

yapılmıştır.)  

Uğur Pişmanlık (Tarsus, 1961, Areios Tıp Eczacılık ve Halk Sağlığı 

Dergisi sahibi, yazar) 

 

8 

Lokman suresinde Cenab-ı Hak “Biz Lokman’a şükretsin diye birçok 

hikmetler verdik” diyor.  

Oğluna da şöyle bir nasihati var: “Sana dört şey söyleyeceğim. İkisini hiç 

unutmayacaksın, unutmadığın gibi her yerde hatırlayacaksın. O diğer ikisini de 

hemen, anında unutacaksın” diyor. Unutmayacağı iki şeyin biri her yerde Allah’ı 

hatırlayacaksın, ikincisi de her an ölüme hazırlıklı olacaksın. Unut dediği iki şey şu: 

Birincisi sana yapılan kötülüğü derhal unut, ikincisi senin bir başkasına yaptığın 

iyilik ve yardımı da hemen unut. 

Bir başka sözünde diyor ki: “İyiliğe iyilik her kişinin işi, kötülüğe iyilik er 

kişinin işi.” Yani iyiliğe karşı iyiliği herkes yapar; ama önemli olan kötülüğe karşı 

iyilik. Bu da sabır isteyen bir konu, diyor Lokman Hekim. 

Birisi şöyle bir soru soruyor: “Ya Lokman dünyada en ağır yük nedir?” Şu 

cevabı veriyor: “Birçok yük taşıdım; ama kötü komşudan ağırını görmedim.” 

Buraya gelmiş, uzun süre yaşamış, birçok hastayı tedavi etmiş. 

Şahmeranla ilişkisi yok. 

(Bu derleme 17.10.2010 tarihinde, saat 13.54’te, Mersin/Tarsus Ulu Cami’nin 

içinde, Lokman Hekim’in makamı önünde yapılmıştır. Kaynak şahıs, anlattığı 

bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve okuduğu kitaplardan öğrendiğini beyan etmiştir.) 

Ali Eriş (Tarsus, 1943, Lise mezunu, Emekli imam) 
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9 

Onun hayatı odunculukla başlamış. Buraya odun getirirdi, burada satardı. 

3000-4000 sene önce. Bir gün dağda odun ederken bir çukur rast geliyor. O çukurdan 

nasıl ediyor nasıl etmiyor bilmeden içine düşüyor. Çok yüksek bir yer çıkamaz. 

Acaba diyor, buradan bir çıkış yolu var mı? Sağa sola kontrol ederken bakıyor, bir 

kendi geçecek bir delik var. İniyor bakıyor orası balla dolu. Burada bal etmesi ne 

demektir, yıllardır odun ederim, diyor. Nasıl çıkıyorsa çıkıyor falan derken balı 

bitiriyor. Satıyor, bitiriyor. Acep diyor, bunun aşağısında daha bir şey yok mu? Gene 

gidiyor ve işte bu Şahmaran dediğimiz hayvan, yılan var ya, o deliğin dibindeki 

büyük bir yaşam yeri varmış, orda yaşarmış. Oraya indiğini bilmiyor tabi, inince 

yılanlar hemen etrafını sarıveriyor. Şahmaran kendi diliyle hitap ediyor: Sakın ona 

dokunmayın, o diyor, buraya bilmeden geldi, bal uğruna geldi. O diyor, bizim 

misafirimizdir. 

Günlerce bakıyor. Ne yediriyor, onu bilemeyiz de; fakat adamın yiyeceği 

maddeleri veriyor, yiyor adam. Fakat bazen de merak ediyor, dışarı çıkıp da hayatı 

tekrar. Bir gün diyor ki Şahmaran yılanına kendi diliyle “Acaba benim dışarı 

çıkmamın imkânı yok mu? Çıkamam mı?” Şahmaran diyor biliyordum böyle teklif 

edeceğini. Çıkarabilirim ya diyor benim hayatımla oynarsın. Böyle deyince “Sen 

bana burada yedirdin, içirdin, baktın. Bütün yılanlar bana saldırdı.” Reis ya yılanların 

şahı. “Yapma dedin yapmadılar” diyor. “Bugüne kadar en ufak bir zarar görmedim. 

Fakat şimdi çıkıp da geri dönüp de sana niye zarar vereyim?” “Ah çoban!” diyor, 

“Senin ortamdan haberin yok, bilmiyorsun. Öyle bir an gelecek ki sen beni bu 

delikten çıkarttıracaksın; ama önemli değil” diyor. Sonra yılanlara dönüp “Hadi buna 

yol gösterin, çıksın gitsin” diyor. Yılanlardan biri önünde sürünerek buna yol 

gösteriyor, bu çıkıyor.  

Aylardır günlerdir görmüyorlar, birden görünce merak ediyor millet. Hısım 

akrabası da var. “Nerdeydin?” diye soruyorlar. “Ne siz sorun ne ben söyleyeyim” 

diyor. Fakat onun vücudu değişmiş, pare pare olmuş. Diyorlar “Sen çok değişmişsin, 

bu hali nerde buldun?” “Söyleyemem söz verdim Şahmaran’a, yılanların padişahına” 

demiş. 

O arada buradan hükmeden adamın kızı bir hastalığa yakalanmış. Bütün o 

zamanın müneccimleri toplanıyor, bu nasıl olacak da iyi olacak? Türlü işler 
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yapıyorlar, bir türlü olmuyor; fakat oradan kurnazın biri varmış “Ben onun çaresini 

biliyorum; ama yapar mısınız, yapmaz mısınız veya bulabilir misiniz bulamaz 

mısınız, bilmiyorum. Bu, yılanların başı Şahmaran’ın baş yağını içerse iyileşir, bir 

şeyi kalmaz” diyor. “Acaba bunu hiç mi gören olmadı” diyorlar. 

 Bizim Lokman Hekim, Lokman Hekim değildi, oduncuydu. Ben adını Ali 

biliyorum. Ali, bir gün odun getiriyormuş omzunda, afedersiniz merkeple. Bakıyorlar 

bu adamın vücut pul pul. Hemen tutuyorlar bunu. “Bu vücudun niye böyle oldu 

senin? Nerden buldun bunu?” diyorlar. Doğru çıkarıyorlar oranın hükmeden 

adamlarına. “Biz bir çare arıyoruz. Derde düştük, hastamız var. Sende bu şimdiye 

kadar görülmemiş bir hal. Bugüne kadar böyle değildin. Peki, bu şimdi neden böyle 

oldu? Bunun nedenini söyleyeceksin; değilse senin kafanı vurdurabilirim” deyince o 

da mecbur kalıyor. Ben bir gün dağda odun ederken yuvarlak, derin bir yere baltam 

düştü. Onu almak için aşağı indim; fakat aşağısına bir baktım ki balla dolu. Geri 

çıkmama da imkân yok. Ondan sonra böyle sağdan soldan yuvarlanırken bir in 

buldum. Orda gidince yılanların eline düştüm. Ben oduncuyum, buraya bilerek 

girmedim, şöyledir böyledir dediysem de yok; başlarındaki bu Şahmaran denilen kişi 

müdahale ediyor. O diyor bırakın gelsin buraya. Bunu getiriyorlar. Sen 

oduncuymuşsun. Nasıl indin, nasıl kavuştun buraya? Ben oduncuyum, diyor. Her 

gün buradan ettiğim odunu satıp onunla geçiniyorum. Buraya nasıl geldim, nasıl oldu 

bilmiyorum. Baltam bu çukurun içine düştü elimden, diyor. Bulurum deyince; fakat 

aşağı tarafa baktım, balla dolu. Yol da yok. Ararken ararken bu ini buldum. Ordan 

eğilerek buraya geldim, diyor. Sizinle karşılaştım. Peki, diyor sana zarar yok. 

Yiyecek içecek burada yaşayacaksın. Yılanlara da emir veriyor: “Sakın bunun kılına 

dokunmayın, misafirdir. Yiyecek, içecek, burada yaşayacak.” Ondan sonra uzun süre 

Şahmaran’ın yanında yatıyor kalkıyor. Bir gün merak ediyor. “Benim de kendime 

göre hısım akrabam var, merak ederler. Ben onlara hiç kavuşamayacak mıyım?” 

diyor. “Onun yolunu biliyorum ya, sen buradan çıkarsan ben kelleyi veririm” diyor 

Şahmaran. “Aman efendim, o da ne haddime düşmüş. Beni bu yılanlardan kurtaran 

sensin, yetirttiren, içirttiren sensin. Geri dönüp de senin kellene nasıl zarar veririm.” 

“Ah yavrum ah” diyor “ Sen bu mevzuyu bilmiyorsun; fakat madem istiyorsun. Ben 

seni buradan çıkaracağım.” İzni veriyor, yılanlardan birini önüne koyuyor. Fakat 

buraya geliyor ya, dediğimiz gibi hikâyenin başında, millet başına üşüşüyor. Millet 
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bunu görünce şaşırıyor, eski oduncu değil bu. Bütün yılanların vücudu pare pare, pul 

puldur ya bunun ki de öyle. “Sen bunu nerden buldun?” diyorlar. “Ben de 

bilmiyorum” diyor. Derken bu padişaha iletiyorlar. Onun müneccimleri bakıveriyor. 

Dünyada hiçbir kimse onun şekline bürünemez; anca bu, Şahmaran’ı görene 

olurmuş. İşte müneccim diyor “Bunun oduncu olduğunu biliyorum. Şimdiye kadar 

böyle değildi. Bir seneye yakın kayboldu. Bu şekilde geldi. Bilse bilse bu bilir.” 

diyor. Bu sefer sıkıştırıyor adamlar. Padişahın kızı çok hasta olmuş. Hiçbir ilaç iyi 

etmiyor. Padişah diyor: “Ben onu beşi bilmem. Sen bunu odunculukta bulmadın. 

Nerde bulduysan göstereceksin; yoksa sen öldürürüm.” O da mecbur kalıyor. 

Bakıyor hayat gidecek. Bir de Şahmaran dedi ilk zaman bir gün gelecek sen beni 

söyleyeceksin kelleni kurtarmak için. Fakat orda Şahmaran’ın en büyük iyiliği 

dokunuyor. “Bana bunu yapacaksın yapmaya; fakat sana bir tavsiyede bulunayım. 

Gün gelecek, beni buradan götürürsün ve kesersin. Onların müneccimleri benim ne 

olduğumu bilirler. Baş yağımı kıza içirttirecekler, iyi olacak. Bel yağımı onların 

vezirleri içecek, bir daha akıllanacak. Sana da kuyruk yağımı içirecek, 

zehirleyecekler. Beni buradan aldığınız, gittiğiniz zaman mutlaka beni bu yağımı 

almak için kesecekler. Sen orada bulunduğuna göre ne yap yap kuyruk yağımla bel 

yağımın yerini değiştir. Onu buraya, bunu oraya. Ondan sonra emir gelir. Baş yağımı 

kız içecek, o iyi olacak, hiçbir şeysi kalmayacak. Bel yağımı içeceğim diye sen şişeyi 

değiştirdin ya o vezir de kuyruk yağımı içecek, anında çekip gidecek. Sen o sırada 

elini çabuk tut, bel yağımı iç. Bak Allah sana ne akıllar verecek.” Lokman Hekim 

olacağını orada söylüyor. “Sakın kuyruk yağımı içme ölürsün” diyor.  

Ve gün oluyor, bunu padişah yakalatıyor, sıkıştırıyorlar. “Sen nasıl böyle 

oldun?” “Tamam, ben Şahmaran’ı gördüm, yerini de biliyorum; fakat nasıl 

yapacağım, bilmiyorum. Onun her tarafı yılanlarla çevrili. Onu varıp da nasıl 

alacaksınız.” diyor. “Sen önden gideceksin. Bak senin derini bile değiştirmiş. Sen 

konuşacaksın. Sen onu dışarı çıkaracaksın. Ondan gerisine karışma.” diyorlar. 

Mecbur kalıyor gidiyor. Adamın arkasına bir sürü adam düşüyor. Kaçsa kaçamaz, 

göçse göçemez. Oraya, dediğimiz yere varıyor, baltayı düşürdüğü yere. Oradan aşağı 

iniyor, o delikten de geçiyor. Yılanların hepsi birden onu parçalamak için hücum 

ediyor. Şahmaran: “Durun, sakın dokunmayın ona; çünkü o emri ben söyledim ona. 

O da hayatını kurtarmak için yaptı. Ben buradan gideceğim. Benim öldürüldüğümü 
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duymadan sakın kimseye saldırmayın. Ne zaman duyarsanız o zaman elinizden 

geleni yapın.” diyor. Yılanlar geri çekiliyor, bunlar çıkıyorlar. Askerler bekliyor. 

Bunu Eski Hamam’a getiriyorlar, orda kesiyorlar. Derler orda bir işareti vardır. 

Eski Hamam’da Şahmaran’ı kestiler ve baş yağını kıza vermek için hemen bir 

kaba koydular. Bel yağını başka bir ufak kaba koydular. Kuyruk yağını da bir yere 

koydular. Herkes hakkını içecek, dediler. Fakat o arada bizim çoban yani Lokman 

Hekim bunu buraya koydu, onu buraya koydu. Padişahın kızına içirdiler, iyi oldu. 

Vezir içti, kuyruğu dikti. Oduncu o yağı içince bambaşka bir değişime uğradı. Kendi 

de inanamadı. Acayip şeyler oldu. Senin, benim gönlünden geçenleri bildi. Şahmaran 

boşuna dememiş. Ondan sonra bir müddet de gene odunculuk yaptı; fakat aklını 

fikrini aklına hükmeden bir şey aldı. Her otla konuşuyor, her ottan soruyor: “Sen 

nesin, ne yaparsın?” Çok otlar dile geliyor: “Ben şu derdin dermanıyım.” Hepsine 

kavanoz gibi bir şey buluyor. Bunlarla suyu kaynatıp kaynatıp ayrı ayrı diziyor. 

Üstüne de yazıyor; şu bel ağrısına, şu göz ağrısına, hepsini yazıyor yani. Fakat orda 

bir ilaç “Ben, beni içenleri öldürürüm” diyor. Öyle deyince Lokman Hekim “Ben bu 

derde de derman bulacağım” diyor. “Hepsine çare buldum. Neden ölüme çare 

bulamıyorum?”diyor. Kendi kafasında mücadele mücadele mücadele…  

Bir gün Ceyhan’ın altında Misis ovası var. Geze geze, geze geze taa Roma 

döneminden kalma köprü vardı, Taş köprü, onu geçti. Bir yerde giderken baktı ki bir 

yerde bir sarımsak bitmiş. Ortasında tohumu var. Ona şöyle bir baktı. “Ey Ali! 

Aradığın derdin devası benim, ölümlere çare benim” dedi. Lokman Hekim: “Şimdi 

işimi tamamladım, ölüme de çare buldum.” dedi. Geri döndü. Köprüyü geçerken 

Cenab-ı Allah, Cebrail’e emretti: “ Git, onu yok et. Ölümü veren benim, ona çareyi 

verecek olan da benim” dedi. Cebrail, insan sıfatında köprünün ucunda karşısına 

indi. Bir vurdu eline ırmağın ucuna düştü gitti. Oranın çamuru baş ağrısına birebirdir.  

Çok derde deva verdi; fakat ölüme veremedi. Yüz yılın üstünde yaşamış. 

4000-5000 sene önce, Lut peygamber döneminde yaşamış. Şöyle dermiş: 

Ben Lokman’ım her dertlere devayım 

Ölüme çare buldum, kaybettim 

Allah’ın emrinden çıktım kendi kendime 

Bin tür eziyetin içinde buldum 

Benim devam sonsuzdur 
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Fakat ölüme dermanım yoktur 

O elimden gitti bulamadım 

Ben oduna giderim 

Yapar şehre getiririm 

Üç beş kuruşa verip 

Rızkımı alıp sevinirim 

[Bu derleme 17.10.2010 tarihinde, saat 15.05’de, Mersin/Tarsus’taki 

Şahmeran’ın orada kesildiğine ve duvarında hala kan izleri olduğuna inanılan Eski 

Hamam (Şahmeran Hamamı)’ın yanındaki Şahmaran Çayevi’nde yapılmıştır.] 

Yusuf Yıldırım (Tarsus, 1947, Lise mezunu, Emekli) 

 

10 

Lokman Hekim fi tarihinde babasından kalan mesleği devam ettirmiş. Bitkiler 

üzerinde inceleme yapıyormuş. Bu inceleme neticesinde baya bitkilerin değişik 

değişik hastalıklara iyi geldiğini görmüş ve bunların uygulama şekilleri üzerinde 

çalışmış. Daha sonraları ölüme çare bulduğunu; fakat kaybettiğini söylerler. 

Sarımsağı onun keşfettiğini, meyan kökünü onun keşfettiğini; hatta mide, bağırsak 

rahatsızlığına meyan kökünün çok iyi geldiğini, bunun Avrupa’da ilaç olarak 

kullanıldığını, bundan yapıldığını şurda 10 sene önce keşfetmişler. Adana, Tarsus 

bölgelerine baktığımız zaman yaşlı insanlara sorduğumuzda bunun mide 

rahatsızlığına iyi geldiğini söylerler. 

Şahmeranla ilişkilendirilir. Biraz daha efsaneye kaçacak olursak, birtakım 

bitkilerin neye yaradığını, hangi hastalıklara iyi geldiğini ve nasıl kullanması 

gerektiğini de yılanlarla konuştuğu söylenir.  

Şahmeran’ın yılanların şahı olduğu söylenir. Buradaki kralın kızına âşık 

olduğunu, sadece uzaktan baktığını, yanına gidemediğini, daha sonraları oduncunun 

oğlu olan Camasb’ın ormanda bitki ararken bunların olduğu mağaranın içine düştüğü 

ve yılanların şahı olan Şahmeran’ın bunu alıkoyduğunu, zorla değil de giderse onları 

söyleyeceğini, yılanları katledeceklerini düşündüğü için alıkoymuş belirli bir süre. 

Daha sonra da ısrarlarına dayanamayıp salıyor; ama zamanla kralın bir hastalığı 

çıkıyor. O hastalığa da tek çare olarak Şahmeran’ın kaynatılıp suyunun içilmesi diye 

söylüyor o zamanın tıbbi âlimleri.  Bunun da yerini kimse bilmiyor. Bilen bir bilgin 
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bunu bilenin vücudu balık pulu gibi olur deyip herkesi kontrol ediyorlar. Camasb’ı 

da görüyorlar pullu olarak. Sizin bunu gördüğünüz söyleniyor diye ne kadar ısrar 

ettilerse de yok diyor. Neticede söylemek zorunda kalıyor. “Siz karışmayın, ben 

gideyim getireyim” diyor. Şahmeran’ın yanına da gidince Şahmeran anlıyor tabi 

senin benim yerimi söylediğin, vaktimin geldiği, benim artık öleceğim, yalnız benim 

vücudumu üç parçaya ayırırsın bir kısmı hastalığa iyi gelir bir kısmı zekâya iyi gelir 

bir kısmı da ölüme çok iyi gelir şeklinde anlatıyor beni götür diyor. Kafamın suyunu 

krala içir. Gövdemin suyunu kendin iç. Kuyruğumun suyunu vezire içir diyor. Vezir 

ölecek sen daha akıllı olacaksın kral iyileşecek diyor. Ama sana kuyruğumun suyunu 

verecekler bir şekilde değiştir diyor. O da Şahmeran’ın dediği gibi yapıyor. Vezir 

ölüyor. Kendisi daha zekâlı oluyor. Kralın hastalığına iyi geliyor. O suyu içtikten 

sonra Camasb, Lokman Hekim oluyor. 

[Bu derleme 17.10.2010 tarihinde, saat 17.13’te, Mersin/Tarsus’taki 

Şahmeran’ın orada kesildiğine ve duvarında hala kan izleri olduğuna inanılan Eski 

Hamam (Şahmeran Hamamı)’ın yanındaki Şahmaran Çayevi’nde yapılmıştır.] 

Okan Tekeli (Tarsus, 1973, Lise mezunu, Çay bahçesi işletmecisi) 

 

11 

Hristiyanlık döneminde ilaçlardan tedavi uygulaması yapan kendi halinde bir 

adam. Bir âlim, bir bilgin; ama kimse bilmiyor, bir ücret karşılığı filan değil. Sadece 

otlardan, bazı şifalı bitkilerden bir şeyler yapıp onu ilaç olarak veya merhem olarak 

sürdüğü, bazı hastalıklara tedavi bulduğu rivayet edilen bir âlim. Kendi hakkında 

bazı filmler, belgeseller de var, orda da bu tür bilgiler var. Ama gerçekte gerçekten 

insanlık yararına, insanlık adına hizmet emiş bir insan. Bazı irsaliyat diyelim, 

uydurma veya sonradan ekleme, ölümsüzlüğe çare bulduğu filan söyleniyor da öyle 

bir şey yok. Sadece şifalı bitkilerden birçok hastalığa tedavi amaçlı yardımcı olduğu 

biliniyor. 

Burada Bizans dönemi baya bir saltanat sürdüğü için, buranın tarihi de çok 

eski olduğu için burada yaşadığına rivayet ediliyor; ama net bilgi değil. Burada 

mesela heykeli de var.  
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Bir rivayete göre bir papazın cüzam hastalığına yakalandığı, o cüzam 

hastalığını iyileştirdikten sonra başpiskopos sorup da bunu sen bizden habersiz nasıl 

iyileştirdin deyip de peşine düştükleri bir adam.   

Şahmeranla bir ilişkisi olduğunu zannetmiyorum; çünkü Şahmeran bir 

hikâyedir. Burada Eski Hamam derler tarihi Şahmeran Hamamı tavanda kan izleri 

var. Bir rivayet var halk arasında hikayevari. Güya zamanın buradaki valisi mi kralı 

mı onun oğlu hasta oluyor. O yılan onu tedavi etmiş oluyor güya. Fakat vezirleri 

valinin kafasını çevirip onu orda katlettikleri söyleniyor; ama bu bence doğru bir şey 

değil; ama rivayet.  

Eşi ve çocuklarının olduğu söyleniyor. 

Kuran’da da peygamber olarak değil de Lokman Hekim’in bir yüce kişi 

olduğu belirtiliyor.  

(17.10.2010, 18.25, Mersin/Tarsus) 

Hüseyin Güneş (Niğde, 1962, Lise terk, Çiçekçi) 

 

12 

Ölüme çareyi bulurken yazmış kâğıdına Lokman Hekim bu köprünün üstüne 

gelmiş. Artık Allah tarafından mı olmuş nedense rüzgâr vurmuş, elindeki kitabı suya 

düşürmüş. Suyu da çok temiz, Maraş’tan geliyor bu su. Bir noktadan sonra 

bulanıyor. İşte rivayete göre midir gerçek midir bilmiyoruz ama suyu lanetlenmiş su 

böyle kirli akıyormuş. Kitabı düşürünce suya lanet okumuş Lokman Hekim. Bu 

Lokman Hekim Köprüsüne de ondan Lokman Hekim Köprüsü deniyor. Aslında 

Bizanslılar tarafından inşa edilmiş.  

[Bu derleme 18.10.2010 tarihinde, saat 10.01’de, Adana/Yakapınar Köyü 

(Yeni Misis)’nde, Lokman Hekim’in ölümsüzlük sırrının yazılı olduğu kitabı 

düşürdüğüne inanılan suyun kenarında (Misis Köprüsü/Lokman Hekim Köprüsü) 

yapılmıştır.] 

Veysel Çakır (Diyarbakır, 1982, İlkokul mezunu, Serbest meslek) 

 

13 

Lokman Hekim, zamanında ölümsüzlük ilacını bulmuş. Nur dağlarını aşıp 

gelmiştir. Allah Teâlâ tarafından köprünün ucuna gelince bir fırtına çıkıp elindeki 
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bitki düşüp işte bu suyun kirliliği o yüzdendir; hiçbir zaman berrak olmaz. Bu köprü 

98 depreminde biraz hasar görmüş, restore yapıldı. 

 [Bu derleme 18.10.2010 tarihinde, saat 10.13’de, Adana/Yakapınar Köyü 

(Yeni Misis)’nde, Lokman Hekim’in ölümsüzlük sırrının yazılı olduğu kitabı 

düşürdüğüne inanılan suyun kenarında (Misis Köprüsü/Lokman Hekim Köprüsü) 

yapılmıştır.] 

Şaban Yılmaz (Diyarbakır, 1981, İlkokul mezunu, Esnaf) 

 

14 

Ben buranın yerlisiyim. Burası öyle bir yermiş ki bu dağda altın otu bile 

varmış. Babam anlatırdı. Şimdiki ismi Nur Dağı, eskiden Cebelnur diye geçiyordu. 

Eskiden davarların dişinde altın olurmuş. Davarların kellesini kasaplar kesmezmiş. 

Öyle bir ot varmış burada, altın otu bile varmış. Burada çok şifalı bitkiler var. 

Lokman Hekim burada bulmuş, bu dağda. Buradan geçerken suyun içine düşürmüş 

Cebrail efendimiz. 

[18.10.2010, 10.24, Adana/Yakapınar Köyü (Yeni Misis)] 

İsmet Sotalı (Adana/Yakapınar, 1960, İlkokul mezunu, Lastikçi) 

 

15 

Ölmemek için bir ot buluyor, onu kitabın arasına koyuyor. Bir rüzgâr geliyor, 

kitabın her biri bir yana gidiyor, ot da kayboluyor.  

Altın otunu Lokman Hekim ekmiş buralara. Kalın, arkasını çevirince aynı 

altına benzer, böbrek taşlarını, safra kesende taşlar varsa, düşürür. Bu ot bir burada 

bir de Kozan’da var.  

(Bu derleme 18.10.2010 tarihinde, saat 11.36’da, Adana/Kozan-Dilekkaya 

Köyü’nde Anavarza Kalesi’ne çıkarken dağda rastladığımız bir çobandan yapılmıştır. 

Kaynak şahıs verdiği bilgileri babasından öğrendiğini beyan etmiştir.) 

Davut Sürer (Adana/Kozan-Dilekkaya Köyü,1942, Hayvancılık) 
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16 

Lokman Hekim’i gemiyle Roma’ya götürmüşler. Meşhur Roma komutanı 

Nöron’u tedavi etmeye gitmiş. Türk değil, Anavarza’da yaşamış Roma 

vatandaşıymış. Milattan önce yaşamış. Anavarza’da yaşamış.  

Lokman Hekim’i Kuran’da arayanlar var, Lokman suresinde. O Lokman 

hekim değil, Lokman. Lokman, Mersin’de yaşayan, Lokman Hekim Anavarza’da 

yaşamış.  

(Bu derleme 18.10.2010 tarihinde, saat 15.19’da, Adana/Kozan-Ayşehoca 

Köyü’nde, Anavarza Kalesi’ne gidilirken yapılmıştır.)  

İsmail Sönmez (Adana/Karapınar Köyü, 1948, Ortaokul mezunu, Polis 

Emeklisi) 

 

17 

İslami din bilgini ve doktor. Ölümsüzlüğün çaresini bulduğu rivayet ediliyor. 

Ancak o ölümsüzlüğün çaresini bulunca Misis ırmağının üstünden geçerken 

Allah’tan bir rüzgâr geliyor. Çareyi yazdığı sayfaları uçuruyor.  

(18.10.2010, 15.38, Adana/Ayşehoca Köyü) 

Halim Seyrek (Adana/Ayşehoca Köyü, 1949, Emekli eğitim müfettişi) 

 

18 

Lokman Hekim ölüme çare buluyor. Köprüden geçerken elindeki kitabı suya 

düşürüyor ve tek bir sayfa kalıyor. Bütün tıp ilmi o sayfadan gelişiyor ve kitabın 

düştüğü yerdeki tarlada çok güzel mahsul oluyor. 

(18.10.2010, 15.39, Adana/Buruk köyü) 

Ramazan Bıçakçı (Adana/Buruk Köyü, 1932, İlkokul, Emekli) 

 

Burada verilen derlemelerden hareketle yapılan tespit ve değerlendirmelere 

aşağıdaki dört başlık altında yer verilmiştir. 
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1. Kimliği 

Alan araştırması sırasında yapmış olduğumuz derlemelerden çıkan sonuçları 

değerlendirecek olursak Türk halk kültüründe Lokman Hekim algısının iç içe geçmiş 

şu iki görüş etrafında toplandığını söyleyebiliriz: 

 1) Bitkilerin dilinden anlayan, her derde deva; hatta ölüme çare bulan 

Lokman Hekim.  

2) Peygamber ya da veli olduğuna inanılan, oğluna ve insanlığa öğütleri 

günümüze kadar gelmiş olan Hz. Lokman (A.S.). 

Birinci görüşün kökeni Camasbname olarak da bilinen Şahmeran hikâyesine 

gitmektedir. Camasbname, zamanla basitleştirilerek halk anlatısına dönüşmüştür. 

Lokman Hekim Şahmeran ile ilişkilendirilerek aynı söylencelerin içinde yer almıştır.  

Kaynağının Binbir Gece Masalları olduğu belirtilen (Anabiritannica, 1990: 

223) ve ilk örneklerine Farsça’da rastlanan Camasbname’nin Türkçe’deki en önemli 

çevirisi, XV. yüzyıl II. Murat devri şairlerinden Mûsâ Abdi’ye aittir (Erkan, 1993: 

43).  İç içe geçmiş masal unsurları taşıyan hikâyelerden oluşan Camasbname’nin ana 

hikâyesinin konususu şöyledir: Hikmet sahibi bir kimse olan Danyal Peygamber’in 

ölümünden sonra doğan oğlu Camasb mektepte başarılı olamayınca odunculuk 

yapmaya başlar. Bir gün arkadaşlarıyla odun toplamaya gittikleri dağda bir bal 

kuyusu bulurlar. Kuyuya inen Camasb’a arkadaşları ihanet eder ve balı alıp onu 

kuyuda bırakıp giderler. Kuyudan yeraltına inen Camasb’a yılanların padişahı 

Şahmaran tarafından ikramlarda bulunur. Camasb olanları anlatır, Şahmeran da ona 

Bulkıya hikâyesini anlatır. Burada bir süre yaşadıktan sonra Camasb yeryüzüne 

çıkmak ister. Şahmeran da gördüklerini kimseye anlatmaması şartıyla onu serbest 

bırakır. Bu sırada ülkenin hükümdarı hastadır ve iyileşmesi için Şahmaran’ın etini 

yemesi gerekmektedir. Camasb, Şahmaran’ın yerini göstermek zorunda kalır. 

Neticede hükümdar sağlığına kavuşur, Camasb da Şahmaran’dan ve babasının 

ölmeden önce kendisine bıraktığı kitaptan edindiği bilgilerle büyük bir hakîm olur. 

İslam mitolojisinde kâinatın sırlarını, her derdin devasını bilen bir hekim olan 

Danyal peygamberin oğlu Camasb etrafında oluşan Şahmeran hikâyesi, Anadolu'da 

Camasb yerine Lokman konularak yeni bir hikâyeye dönüştürülmüştür (Bayat, 2000: 

5; 2001: 148).  
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İkinci görüşün kaynağı ise Kur’an-ı Kerim ve diğer dini kitaplardır. Kur’an-ı 

Kerim ile diğer dini kaynaklarda, Lokman Suresi’nde Lokman’a hikmet 

verildiğinden ve oğluna öğütleri ile insanlığa öğütlerinin ve ona atfedilen kıssaların 

yer aldığından yukarıda Lokman Hekim‟in Dini Kökeni bahsinde söz edilmişti. 

Lokman’ın oğlunun ismi ile ilgili En’um, Miskem, Mâsân, Sârân olduğu 

yönünde rivayetler vardır. Kâfir olan oğlunu öğütleri ile Müslüman yapmıştır (Gül, 

1985: 405). 

2. Yaşadığı Düşünülen Yer ve Zaman 

Lokman’ın hangi devirde yaşadığı ihtilaflı olmakla birlikte, tarihçiler Davud 

Aleyhisselam devrinde yaşadığını söyler. Davud A. S.’ın ise hicretten 1678 sene 

önce yaşadığı kaydedilmektedir (Üvey, 2008: 6).  

Halk arasında Lokman’ı Davud zamanına götüren efsaneler mevcuttur. Bu 

efsanelere çalışmanın “Metinler” bölümünde yer verileceğinden ve bunlar, “Lokman 

Hekim’le ilgili Halk Anlatıları” bölümünde inceleneceğinden burada 

bahsedilmeyecektir.  

Hz. Lokman’ın aslen nereli olduğu hakkında da farklı rivayetler vardır. 

Bazıları onun Habeş asıllı olduğunu, bazıları Nubyeli, bazıları da Mısır Sudanı’ndan 

olduğunu söylerler. Her halükarda onun esmer, kalın dudaklı, ayakları yarık ve 

sonradan hürriyetine kavuşmuş bir köle olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır 

(Güngör, 1996: 168). 

Türk halk kültüründe Lokman’ın Adana-Yakapınar (Misis), Adana- Anavarza 

Antik Kenti, Adana-Nur (Cebelnur) Dağları, Adana-Ceyhan, Tarsus civarlarında 

yaşadığı ya da buralarda bulunduğu yönünde inanışlar mevcuttur. 

Hz. Lokman’ın geçimini sağlamak için ne iş yaptığı hakkında da söz birliği 

yoktur. Onun yaptığı işler arasında kadılık, terzilik, çobanlık, marangozluk, halı, 

kilim vs. dokuyuculuğu ve tamircilik gibi meslekler sayılır. Ayrıca, onun efendisine 

dağdan odun temin eden bir köle olduğu, ticaretle meşgul olduğu da söylenmiştir 

(Güngör, 1996: 168). 
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Türk halk kültüründe Lokman’ın daha çok peygamberlik, hekimlik, kadılık, 

çobanlık, kölelik yaptığı konusunda rivayetler vardır. O, daha çok “hekimlerin piri” 

olarak algılanmaktadır. 

“Kur’an’da Hz. Lokman’ın ne zaman ve nerede yaşadığı, nerede öldüğü, 

hangi milletten olduğu ve ne ile meşgul olduğu gibi konular üzerinde durulmaz.” 

(Üvey, 2008: 9). Ona hikmet verildiğinden ve oğluna değerli nasihatlerinden 

bahsedilir.  

İslam Ansiklopedisi’ndeki bilgilere göre Lokman, Allah’tan uzun ömür 

dilemiş, tercih kendisine bırakılınca Araplar’da uzun ömrün simgesi olan kartaldan 

hareketle yedi kartal ömrü kadar yaşamayı istemiştir (Taberȋ, Tȃrȋh, I, 319). 

Lokman’ın beş yüz altmış, bin, üç bin, üç bin beş yüz veya dört bin yaşadığı 

nakledilmektedir. Bu sebeple kendisine “Lokmȃnü’n-nüsûr” (kartallar kadar uzun 

yaşayan Lokman) denildiği gibi “el-Muammer” (uzun ömürlü) lakabıyla da 

anılmıştır (Nüveyrȋ, XIII, 60). Ebû Hȃtim es-Sicistȃnȋ uzun ömürlüler arasında 

Lokman’ı Hızır’dan sonra ikinci sırada zikreder (el-Mu’ammerûn, s. 4-5). Vefat 

ettiğinde Ahkȃf’ta Hûd peygamberin kabrinin yakınına defnedildiği söylenir (Vehb 

b. Münebbih, s. 78-85). Yȃkût, onun mezarının Taberiye gölünün doğu tarafında 

veya Remle’de, bir rivayete göre de Yemen’de olduğunu nakletmektedir 

(Mu’cemü’l-büldȃn, IV, 19).  

Fethu‟r-Rahmân’ın belirttiğine göre, Hz. Lokman’ın kabri, Filistin’de 

bulunan Remle’nin Sarfend kasabasındadır. Katade’nin beyanı da buna uymaktadır: 

“Kabri Remle Camii ile Pazarı arasındadır. Orada İsrailoğulları tarafından 

öldürülmüş pek çok peygamberin kabri de bulunmaktadır.” (Yolcu, 2009: 152). 

Rivayete göre Lokman, Hızır’dan sonra en uzun yaşayan kişidir. Ebû Hâtim 

es-Sicistânî (Ö. 248 – H./862 M.)’nin Kitâbü’l-Mu’ammerîn’i, uzun bir hayata 

kavuşanlar arasında Lokmân’a ikinci yeri verir. En çok yaşayan Hızır’dır, sonra 

Lokmân gelir (Gül, 1985: 389). Lokman’ın ömrü konusunda bin yıl, üç bin yıl, üç 

bin beş yüz yıl yaşadığı doğrultusunda rivayetler vardır.  

Yaptığımız derlemeler doğrultusunda Lokman’ın, yedi kartal ömrü (560 yıl) 

yaşadığına inanılmaktadır. İnanışa göre Lokman, Tanrı’dan uzun ömür istemiş, Tanrı 

da ona yedi kartal ömrü vermiştir. Bir kartal öldüğünde diğeri yumurtadan 

çıkıyormuş. Bu şekilde son kartal yumurtadan çıkınca Lokman ona “uzun ömür” 
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anlamına gelen Lübed ismini koymuş; koymuş ama o kartal ölünce Lokman da 

onunla birlikte ömrünü tamamlamış. Kartal, Türk mitolojisinde önemli bir yere 

sahiptir. Eski Türklerce totem olan kartal, kuşların da hakanıdır. Şamanla ilgili 

efsanelerde önde gelen hayvanlardandır. Bir Buryat efsanesine göre, Tanrılar 

insanlara hastalık ve ölümle mücadele etmesi için şaman göndermeye karar vermiş 

ve bunun için de kartala görev vermişlerdir. Yeryüzüne inen kartal, bir kadınla 

beraber olmuş ve kadından doğan çocuk ilk şaman olmuştur (Eliade, 2006: 95).  

Şamanlar, başlıklarına kartal tüyleri takarlardı. Kartallar yüksekten uçması ile de 

kutsal varlıklardır; çünkü Tanrı katına yakındırlar. Eski Türklerde kartal, güneş ve 

gök Tanrı’nın sembolüdür (İnan, 1995: 46). Dolayısıyla, Lokman bu anlamda Tanrı 

kutuna sahip bir insandır.    

Gerçekte yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa kim olduğu konularında bu kadar 

çok çeşitli rivayetlerin bulunduğu bir kişiliğin mezarı da elbette tek bir yerde 

bulunmayacaktır. Tıpkı Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi halk 

tarafından sevilip benimsenen karakterlerde olduğu gibi Lokman da çeşitli bölgelerce 

sahiplenilmiş; bu nedenle de ona ait birden çok mezar ortaya çıkmıştır. Arap 

kaynaklarına göre Bağdat’ta ve Remle (Filistin)’de, Türk halk inanışlarına göre ise 

Tarsus Ulu Cami avlusunda mezarı olduğuna inanılmaktadır. Tarsus’ta yaptığımız 

alan araştırmasında Lokman’ın Abbasi Halifeleri’nden Harun Reşit’in oğlu Halife 

Memun’un kabri ve Hz. Şit’in makamının bulunduğu Tarsus Ulu Cami’nde 

makamının varlığına şahit olunmuştur. Amasya’da ise, Amasya Darüşşifası 

tabiplerinden Reşîdüddîn Lokmân b. Hasan el-Harezmî’nin (ölm. 1327) mezarı, isim 

benzerliği nedeniyle, halk arasında Lokman Hekim’e mal edilmiştir (Bayat, 2000: 2; 

2001: 145). 

3. Tıp Alanındaki Yeri 

“İnsanlık tarihinin politeist dini inançların yaşandığı dönemlerinde, hayatın 

her safhasına ayrı ayrı egemen olan tanrılar panteonunda, hastalık, sağlık, tedavi gibi 

tıbbî olayları yönlendiren tıp tanrıları bulunmaktaydı (Bayat, 2000:1; 2001: 144).” 
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Mezopotamya’da Gula, Mısır’da İmhotep, Yunanistan’da Asklepios, 

Hindistan’da Danvantari en tanınmış tıp tanrılarıdır (Bayat, 2000: 1; 2001: 144). Tıp 

Tarihi ve Deontoloji alanında çalışmaları mevcut olan Bayat’ın ifadeleri ile 

bölgelerinde uzun zaman egemen olan bu inanışların bir kısmı, daha sonra ortaya 

çıkan Allah inancının hâkim olduğu dinler içinde şekil değiştirerek devam etmiştir. 

Örneğin Yunan medeniyetinin sağlıkla ilişkili Asklepios kültünde, Asklepios’un 

başlıca özelliklerinden olan kurtarıcı (soter) adı, Hristiyanlığın yaygınlaştığı 

devirlerde Hz. İsa’ya mal edilmiştir. İslam dünyasında ise Lokman Hekim Allah’ın 

nebi veya hikmet sahibi yaptığı bir şahıs olduğuna inanılmasının yanında bazılarınca 

antikitedeki tıp tanrılarından birinin İslamî kimliğe bürünmüş şekli ve hekimliğin piri 

olarak kabul edilmektedir  (Bayat, 2000: 1; 2001: 144). 

Murat Yurdakök, Lokman Hekim’i tek tanrılı dinler ortaya çıktıktan sonra da 

varlığını sürdüren tıp tanrılarından birinin, özellikle de eski Yunan tıp tanrısı 

Asklepios’un İslami kimliğe bürünmüş şekli olarak kabul etmektedir (Yurdakök, 

2003: 153). 

Bosnevî’nin belirttiğine göre, Lokman yeryüzünde seyahat ederek tıp ilmini 

dünyanın her tarafına yaymıştır. Bin yıl yaşamış ve pek çok talebe yetiştirmiştir. 

Kendisine müracaat eden hastaları iyi etmek suretiyle insanlığa hizmet etmiştir. Daha 

nice seneler sonra yetişen âlimlerin cümlesi Lokman’ın kurduğu esaslar üzerinde 

yürüyerek tıp fennini şimdiki dereceye kadar yükseltmişlerdir (Bayatlı, 1989: 8). 

Çeşitli kaynaklarda Promete, Alkmaeon, Lukianos, Ezop (Aesopos) veya Hipokrat’ın 

İslamileşmiş kişiliği olduğu, öğrencileri arasında Empedokles, Fisagor, Camasb ve 

Kisra’nın bulunduğu kaydedilmiştir (Bayat: 2000, 2-3). 

Tanrı ile iletişim kurarak mucize yaratmasına ve cerrahi girişimlerine dair 

anekdotlar da bulunmakla birlikte, Lokman Hekim’in icra-ı tababet ederken 

dayandığı ana yöntemin, bitkisel drog kullanımı olduğunu söyleyen Kadıoğlu şunları 

aktarmaktadır: “Efsaneye göre Lokman bitkilerin dilinden anlar, onların doğal 

formlarına veya preparatlarına muhatap veya kulak misafiri olur. Bu yeteneği ya 

primerdir ya ilahi bir armağandır ya da çalışma sonucu kazanılmıştır. Söylence 

biçeminin gereği olan abartıyı ekarte edersek, Lokman bitkisel ilaçlar hazırlayıp 

kullanan bir hekimdir ve bu tasarım deneyimci tıp dönemine, herbalist tıp anlayışına 

aittir (Kadıoğlu, 1999: 338).  
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Ölüm karşısında çaresizlik, hekime “muhtaç olma”, başta “aşk derdi” tıptan 

yardım alamayan sorunlar ve hekimi ağlatacak kadar hasta olma gibi temaların 

işlendiği metinlerde, Lokman Hekim'e ve Lokman Hekim efsanesine göndermeler, 

sıklıkla yapılmaktadır. Yazılı gelenekte mezar taşı kitabeleri, sözlü gelenekte şarkılar 

ve türküler böyle göndermeler içermektedir. 

Kur‟ân-ı Kerim ve Hadîslerde Tıp adlı kitapta Lokman, Cahiliye devri 

meşhur Arap tabipleri içerisinde ilk sırada sayılmıştır: 

Lokman: İslamiyetten önceki Araplarda efsânevî bir şahsiyet olarak tanınan 

Lokman aynı zamanda Arapların hakîm ve filozofudur. Tıp konusundaki şu tavsiye 

Lokman’a isnat olunur: “Oğlum! Hasta olmadan önce tabip çağır, tabibe hasta 

olmadan önce hürmet göster.” (Denizkuşları, 1982: 9-10)  

 

Bayat, Arapça ve Farsça tıp tarihi kitaplarında ve Asklepios’tan XIII. yüzyıla 

kadar yaşamış mitolojik beş yüz doktorun hayatından bahseden Useybia’nın 

Tabakatü‟l-Etibbâ ve‟l-Hükemâ’sında doktor olmadığı için Lokman Hekim’den bir 

satır bile bahsedilmediğini belirtir (Bayat, 2000: 4; 2001: 146). 

Peki, Lokman’ın hekimliği nereden gelmektedir? Lokman’ın hekimliği 

aslında tıp ilminden değil halk biliminden ileri gelmektedir. Lokman’ın hekim 

kişiliği ile ilgili tıbbi kaynaklarda bilgi bulunmamakla beraber Türk dünyası folklorik 

kaynaklarında, çeşitli halk anlatılarında Lokman, “hakîm” sıfatına yaraşır şekilde 

birçok konuda olduğu gibi hekimlik konusunda da derin bilgiye sahip olan, hekimlik 

bilgisine bütün inceliği ile hâkim olan bilge bir şahıs, bir halk hekimidir. Lokman 

hekimliğin atası olarak tanınmış, bütün bitkilerin özünü bilen Lokman Hekim’den 

reçeteler ve formüller nakledilmiştir. 

Alkmaion, Empedokles, Râzî, İbn Sînâ gibi büyük değerler hakîmliklerinin 

yanında doktorlukları ile de tanınmışlardır (Bayat: 2000, 4). Yukarıda İslam 

kültüründe “hakîm” kelimesinin hikmeti, “hikmet” kelimesinin de bilgeliği içerdiği 

belirtilmişti. Bilgelik yani hikmet ise bizim coğrafyamızda Yunanca felsefe (hikmet 

bilgisi) kelimesinin karşılığı olarak kullanılagelmiştir. Hal böyleyken, hikmet 

bilgisine sahip hakîm kişi de felsefeyle uğraşan kişilere verilen filozof 

adlandırmasının yerine Arapça “hakîm” kelimesi ile karşılanmıştır. Bayat’ın 

ifadeleriyle “Türk dünyasında, doktor anlamına gelen hekim kelimesi, aslında filozof 

demek olan hakîm kelimesinin söyleniş bakımından inceltilmiş şeklinden ibarettir. 

Dolayısıyla hakîm (filozof) olan Lokmân, halkın hayal gücüyle işlenip zenginleşerek 
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İslâmî Türk kültür kaynaklarının folklorik yayınlarında hakîm ve hekim olarak yer 

almıştır. (Bayat: 2000, 4).”  

4. Halk Şiiri ile Divan Şiirinin Bir Müştereği: Lokman Hekim  

Lokman Hekim, halk şiirinde ve divan şiirinde müşterek bir motiftir. 

Lokman, halk ve divan şiirlerinde hikmet ve hekimliğin piri ve sembolü olarak yer 

alır. Sevgiliye olan aşkından ve hasretinden derde düştüğünde tüm dertlere derman 

bulan, öyle ki ölüme bile çare bulduğuna inanılan Lokman Hekim bile aşığın yarasını 

saramaz, derdine derman olamaz. Bazen de sevgili, dertlere derman Lokman’la 

özdeşleştirilir. 

 Bu nedenle Türk halk ve divan şiirlerinde “Lokman Hekim, Lokmân-ı hâzık, 

tabip Lokman, dert Lokman’ı, şifâ Lokman’ı” gibi ad ve sıfatlarla anılmış, bu 

özelliğini öne çıkaracak kelimelerle vasıflandırılmıştır. “Şifâ-yı Lokmân, devâ-yı 

Lokmân, yed-i Lokmân, Lokman eli, ilâc-ı Lokmân, muhtâc-ı Lokmân, yara saran 

Lokman” bunlardan en yaygın olanlarıdır (Uzun, 2003: 206).   

 

Konyalı Şem’i’den: 

“Derûnunda muzir derdi olanlar 

Gizli gizli bâb-ı Lokmân’a düşmüş 

Derd ü gam ararken safâ bulanlar 

Uygun ahbâb ile yârana düşmüş”  

                                                (Köprülü, 2004: 449)   

 

“Şu karşıki da’a 

Geçtim otōdum, 

Lokman Hekim gibi 

Cerrah getīdim, 

Hiç benim halimden 

Bilen olmadı.” 

                             (Radloff-Kúnos, 1998: 527) 
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Karacaoğlan’dan: 

“Lokman Hekim gelse yaram azdırır 

Yaramı sarmaya yar kendi gelsin” 

                                                (Üçer, 1984: 370) 

 

Hâleti-i Gülşenî’den: 

“Derd-i ışkun ol kadar yakdı beni kıldı harâb 

Bana Lokman olsa da kâbil degül ide ilâc” 

(Tökel, 2000: 427) 

 

Yukarıda verdiğimiz halk ve divan şiiri örneklerinde aşk derdine Lokman 

Hekim’in bile çare olamayacağından bahsedilirken aşağıya aldığımız örneklerde 

sevgili Lokman’a benzetilerek derdine onun çare olacağından söz edilir: 

 

Karacaoğlan’dan: 

“Şu dertli gönlümün Lokman’ı sensin 

Derdimin Lokman’ı gel yavaş yavaş” 

(Uzun, 2003: 207) 

Âşık Elesker’den: 

“Gözeller sultanı, melekler şahı, 

Alagöz cananım, getme, amandı. 

Derdinden hesteyem, çekirem ahı, 

Ölürem, Loğman’ım getme amandı.” 

                                                (Sakaoğlu-Alptekin-Şimşek, 1986: 221) 

 

Nesîmî’den: 

“Âşık öz derdine çün buldı dermân 

Hezerân hikmet-i lokmân yetişdi” 

(Tökel, 2000: 427) 

 

Bâkî’den: 
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“Mürdeye cânlar verir bîmâre sıhhat leblerin 

Hikmet-i Lokmân u i’câz-ı Mesîhâ bundadır 

(Onay, 2000: 314; Tökel, 2000: 427) 

 

Divan şairleri bazen kendi sözlerini Lokman’ın hikmetli sözlerine eş görürler: 

 

Ahmet Paşa’dan: 

“Sû-i mizâcın âlemin hikmetle ıslâh etmeğe 

 Sen Hızr-dem Îsa-nefes Lokmân’a sıhhat yaraşır” 

                                                (Pala, 2004: 291) 

Hakânî’den: 

“Ma’rifet kadrini irfan anlar 

Hikmet-i nazmımı Lokman anlar” 

(Uzun, 2003: 207) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

LOKMAN HEKİM’LE İLGİLİ HALK ANLATILARININ MOTİF 

SIRASI VE BU ANLATILARDA YER ALAN MOTİFLER 

Masalların motif sırası, terim kargaşası olan bir kavramdır. W. Eberhard – P. 

N. Boratav, Saim Sakaoğlu, Ahmet Ali Aslan ve Esma Şimşek “motif sırası” 

kavramını kullanırken; Bilge Seyidoğlu “epizot”; Umay Günay ve Ali Berat Alptekin 

“özet” kavramlarını kullanmıştır.  

Biz de çalışmamızda, “motif sırası” kavramını kullanmayı uygun gördük.  

Çalışmamızın bu bölümünde “Efsaneler”, “Masallar”, “Halk Hikâyeleri”, 

“Fıkralar” ve “Sınıflamaya Girmeyen Türler” olarak tasnif ettiğimiz 80 anlatı 

metninin motif sıraları verilmiş ve bu anlatılarda yer alan motifler tespit edilmiştir. 

Tespit edilen bu motiflerin incelemeleri ise çalışmamızın “Dördüncü Bölüm”ünde 

yapılmıştır. 

A. Efsaneler 

Batı dillerine aynı Latince kökten (legendus) gelen efsane kelimesi 

İngilizce’de “legend”, Fransızca’da “légende”, Almanca’da “legende ve sage”, 

İtalyanca’da “leggenda”, İspanyolca’da “leyenda” kelimeleri ile karşılanır. 

Efsanenin en iyi bilinen ve diğer tariflerin de dayandırıldığı Grimm 

Kardeşlerin tarifi şöyledir: “Efsane, gerçek veya hayalî muayyen şahıs, hâdise veya 

yer hakkında anlatılan bir hikâyedir.”  

Sakaoğlu efsanenin özelliklerini şu şekilde tespit etmiştir: 

 

1) Şahıs, yer ve hadiseler hakkında anlatılırlar. 

2) Anlatılanların inandırıcılık vasfı vardır. 

3) Umumiyetle şahıs ve hadiselerde tabiatüstü olma vasfı görülür. 

4) Efsanelerin belirli bir şekli yoktur; kısa ve konuşma diline yer veren bir 

anlatmadır (Sakaoğlu, 1980: 4; Sakaoğlu, 2009: 19). 
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1. Yedi Kartal Ömrü Yaşayan Adam
1
 

1.1. Ölümsüzlük Otu 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim doktorların piri olarak dünyadaki bütün bilgileri 

bilmektedir. 

2) Lokman Hekim bütün otların, çiçeklerin, ağaçların dilinden anlamaktadır. 

3) Lokman Hekim’in kara kaplı kitabında her işin çaresi, her derdin dermanı 

bulunmaktadır. 

4) Lokman Hekim insanlara ölümün ilacını bulacağına dair söz verir. 

5) Lokman Hekim ölümsüzlük otunu bulmak için Çukurova’ya gelir.  

6) Lokman Hekim ulu bir çınarın gölgesinde yarı uyur yarı uyanık haldeyken 

kendisinin ölümsüzlük otu olduğunu söyleyen bir ot görür. 

7) Lokman Hekim otu koparıp kara kaplı kitabının arasına koyar ve Misis’in 

taş köprüsünün üzerine gelir. 

8) Cebrail, aksakallı kılığına girerek Lokman Hekim’in yanına gelir. 

9) Cebrail, Lokman’ın koluna öyle bir dokunur ki kitap darmadağın olur, 

yapraklarından çoğu Ceyhan ırmağına savrulup gider. 

10) Lokman Hekim’in elinde birkaç yaprak kalır ve bugünkü ilaçlar da o 

kalan yapraklarda yazılı olanlardır. 

b. Motifler 

1) Meslek piri 

2) Cansız varlıklarla iletişime geçme 

3) Kara kaplı kitap 

4) Hastaları iyileştirme 

                                                            
1  Metnin alıntı yapıldığı çalışmada iki efsane metnine tek bir başlık halinde yer verilmiştir; fakat biz 

yapı ve motif incelemesini kolaylaştırmak amacıyla iki efsaneyi iki ayrı başlık altında inceleyeceğiz. 
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5) Ölümsüzlük arayışı 

6) Ağaç kültü 

7) Köprü 

8) Su kültü 

9) Melekler 

10) Şekil/Kılık değiştirme 

11) Allah/Tanrı 

1.2. Yedi Kartal Ömrü Yaşayan Adam 

a. Motif Sırası 

1) Lokman, Tanrıdan kendisi için uzun ömür diler. 

2) Tanrı, Lokman’dan ya yağmurdan başka hiçbir şeyin ulaşamadığı bir 

dağda bir koyun tezeğinin dayanabileceği süreyi ya da yedi kartal ömrünü seçmesini 

ister. 

3) Lokman yedi kartal ömrünü seçer. 

4) Yedinci kartal ölünce Lokman da ölür. 

b. Motifler 

1) Tanrı ile iletişime geçme 

2) İki seçenek sunma 

3) Yedi kartal ömrü yaşama 

4) Formülistik sayı: 7 
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2. Lokman Hekim Menkabesi (Bal Kuyusu) 

a. Motif Sırası 

1) Çok fakir olan üç arkadaş dağdan eşeklerle odun getirip satmak istedikleri 

bir gün toprağın içinde yuvarlak bir taş bulurlar.  

2) Taşın altının balla dolu olduğunu görünce odun yerine balı eşeklerle getirip 

satmaya başlarlar. 

3) Kuyunun balı azalıp da kuyu derinleşince dipteki balı çıkarmak için 

içlerinden en küçük olan arkadaşlarını kuyunun dibine indirirler. 

4) Kuyunun balı bitince arkadaşları, paralar kendilerinin olsun diye, kuyunun 

dibindeki arkadaşlarını kuyuda bırakarak kuyunun ağzını bir taşla kapatırlar. 

5) Kuyudan çıkamayan oğlan orada uyurken rüyasında bir pencere görür, 

pencerenin önünde de bir anahtar gösterip bu anahtarla sağ tarafındaki kapıyı 

açmasını söylerler.  

6) Oğlan uyanınca gerçekten de orada bir pencere ve anahtar görerek 

anahtarla kapıyı açar.  

7) Yılanlar tam oğlana saldıracağı sırada belden yukarısı insan, aşağısı yılan 

gibi olan, yılanların padişahı Şahmeran gelip oğlanı kurtarır, oğlan da ona başından 

geçenleri anlatır.  

8) Oğlan burada yedi sene yaşadıktan sonra Şahmeran’a kendisini yeryüzüne 

çıkarması için yalvarır.  

9) Şahmeran, ölümü bu oğlanın elinden olacağı için onu çıkarmak istemez. 

10) Oğlanın annesine kavuşması için onu yeryüzüne çıkarır  

11) Oğlana yüzüğünü vererek başı sıkıştığı zaman bu deliğin ağzına gelerek 

yüzüğü yalamasını ister. 

12) Evine gittiği zaman ağlamaktan gözleri kör olan anası oğlunu tanıyamaz. 

13) Oğlan ellerini anasının gözlerine sürünce anasının gözleri açılır. 

14) O ülkenin padişahı devasız bir derde tutulur. 

15) Yedi sene yer altında yaşayan oğlanı soyup bakarlar ve yılan alası olan 

sırtını görürler.  
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16) Oğlanın padişahın derdine derman bulacağını söyleyerek ona kırk gün 

mühlet verirler; aksi takdirde oğlanı öldüreceklerini söylerler. 

17) Oğlan otuz dokuz gün düşünür, sonra aklına Şahmeran’ın dedikleri gelir. 

18) Deliğin ağzına gidip yüzüğü yalayınca Şahmeran gelir ve oğlan da 

olanları anlatır.  

19) Şahmeran oğlana kendisini kesip belini kaynatıp padişaha içirmesini, 

kuyruğu zehirli olduğu için onunla hiçbir şey yapmamasını, kafasını kaynatıp 

kendisinin içmesini söyler. 

20) Şahmeran’ın dedikleri yapılınca padişah iyileşir, oğlan da bütün dertlere 

deva bulan Lokman Hekim olur. 

b. Motifler 

1) Cemiyet: Arkadaş 

2) Karakterin çirkin özellikleri: Nankörlük 

3) Meslekler: Oduncu 

4) Formülistik sayı: 3 

5) Formülistik sayı: 7 

6) Formülistik sayı: 40 

7) Olağanüstü mekân: Kuyu 

8) Hilekârlık 

9) Rüya 

10) Yılanların Padişahı/Kralı: Şahmeran 

11) Gaipten/Gelecekten haber verme 

12) Sihirli yüzük 

13) Gurbete gitme ve başarılı bir şekilde dönme 

14) Cemiyet: Aile 

15) Körleri gördürme  

16) Cemiyet: Padişah/Hükümdar/Bey 

17) Vücuttaki işaretlerle tanıma 

18) Çaresi olmayan hastalık 
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19) Meslekler: Doktor/Hekim 

20) Hastaları iyileştirme 

21) Vücudun parçalara ayrılması 

22) Yardımcı hayvanın ölümü 

3. Ölemez Dağı 1 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim bir dağın zirvesinden etrafı izlerken gördüklerinden çok 

etkilenir ve “İnsan istese de burada ölemez” der.  

2) O zamandan beri bu dağa “Ölemez Dağı” denmektedir. 

3) Bölge halkı arasında bu dağdan çıkan sıcak suyun (Bu suyun üzerinde 

bugün “Sultaniye Kaplıcası” vardır) her derde deva olduğuna inanılmaktadır. 

b. Motifler 

1) Dağ kültü 

2) Su kültü 

4. Ölemez Dağı 2 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim, ölümcül hastalığa tutulmuş birini Ölemez Dağı’nda tedavi 

etmeye çalışır.  

2) Lokman Hekim, hastayı iyileştiremeyince ellerini açarak Allah’a dua eder. 

3) O anda, Lokman Hekim’in hemen yanında üzerinde dumanlar çıkan bir su 

peyda olur.  
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4) Hastasını bu suyla banyo ettirince hasta birkaç günde eski sağlığına 

kavuşur. 

5) Lokman Hekim’in duasıyla Ölemez Dağı’ndan çıkan su, bugünkü “ılıca” 

olarak da bilinen “Sultaniye Kaplıcası”dır.  

6) Böyle olağanüstü bir olaydan sonra oluşan suda yıkananların her türlü 

derdine deva bulacağına inanılmaktadır. 

b. Motifler 

1) Çaresi olmayan hastalık 

2) Dua/Beddua Etme 

3) Hastaları iyileştirme 

4) Dağ kültü 

5) Su kültü 

5. Yağma Yağma 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim zamanında büyük bir kuraklık olur.  

2) Halk, Lokman Hekim’den yardım ister.  

3) Lokman Hekim bir meydanda oturarak “Yağ, yağ” şeklinde bağırmak 

suretiyle halka zeytinyağı dağıtır.  

4) Lokman Hekim “Yağ” dedikçe, yağmur yağmaya başlar.  

5) Zamanla yağmur sel halini alınca halk, bu sefer de yağmurun durması için 

Lokman Hekim’e ricada bulunur. 

6) Lokman Hekim bu sefer de sokakta oynayan çocuklara “Yağma, yağma, 

yağma…” şeklinde bağırarak fındık ve fıstık dağıtmaya başlar ve yağmur kesilir. 

7) Allah’ın yolundan ayrıldıkları için başlarına kuraklık geldiğini ve ermiş 

insanların dualarının kabul edileceğini anlayan halk tövbe eder. 
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b. Motifler 

1) Dua/Beddua Etme 

2) Tabiat kuvvetlerine hâkim olma 

3) Allah/Tanrı 

6. Sarımsak İçinde Lokman Hekim 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim öleceği günü bilmektedir. 

2) Lokman Hekim, kızından öldükten sonra vücudunun ağırlığının üç misli 

sarımsağı ezmelerini, etini kemiğinden ayırarak oynak yerlerine ezilen bu sarımsağı 

iyice doldurmalarını, öldüğünü kimseye söylememelerini ister. 

3) Bunlar yapılırsa Lokman Hekim, yirmi dört saat sonra, bazı anlatımlara 

göre yirmi dört gün, dirilecektir. 

4) Lokman Hekim dediği gün ölür ve istekleri kızı tarafından yapılır.  

5) İnsan kılığındaki Cebrail Lokman Hekim’i sorar. 

6) Cebrail, Lokman Hekim’in kızını doğru söylemesi için çok sıkıştırınca kız, 

babasının öldüğünü itiraf eder. 

7) Kızı, Lokman Hekim’in öldüğünü söylediği için, Lokman Hekim 

dirilememiştir. 

8) Lokman Hekim’i sarımsaklı olarak mezara gömerler ve o günden sonra, 

sarımsağın bütün dertlere deva olduğuna inanılır. 

b. Motifler 

1) Gaipten/Gelecekten haber verme 

2) Cemiyet: Aile 

3) Şifalı yiyecek/içecek: Sarımsak 
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4) Vücudun parçalara ayrılması 

5) Sırrı ifşa etme 

6) Formülistik sayı: 3  

7) Formülistik sayı: 24 

8) Kemiklerden dirilme 

9) Şekil/Kılık değiştirme 

10) Melekler 

11) İnsanların tabiatüstü varlıklarla konuşması 

12) Allah/Tanrı 

7. Koyun Kellesi 

a. Motif Sırası 

1) Yer altı hapsine mahkûm edilen bir suçlunun, tahammül edememesi 

üzerine, devrin doktoru Lokman Hekim’e müracaat ederler.  

2) Lokman Hekim’in tavsiyesi üzerine, tam bir ay her gün birer koyun kellesi 

haşlanarak, ölmek üzere olan mahkûmun burnu önüne asılır.  

3) Kuyudan çıkarılan hükümlünün burnunun önüne kırk gün daha pişirilmiş 

koyun kellesi asılır.  

4) Kırk gün sonra hükümlü ayağa kalkar ve o günden sonra koyun kellerinin 

birçok dertlere deva olduğuna inanılır. 

b. Motifler 

1) Hapsedilme/Zindana Atılma 

2) Şifalı yiyecek/içecek: Haşlanmış/Pişmiş koyun kellesi 

3) Formülistik sayı: 40 

4) Hastaları iyileştirme 
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8. Geyik Derisine Yazılan Vasiyet 

a. Motif Sırası 

1) Tezvir üzerine Lokman Hekim ile oğlunu devrin padişahı zindana atar.  

2) Bir torba badem çekirdeği ya da bir torba fındık ile yüz sene yer altı 

zindanında günlerini geçirirler.  

3) Lokman Hekim, bir geyik derisi üzerine vasiyetlerini yazarak, zindanın bir 

kenarına asar.  

4) Yüz sene sonra kendisini ilk önce badem yağı ile yıkamalarını, kendisine 

pişmiş koyun kellesi koklatılmasını ve on yedi yaşlarında üç kız ile sarılmasını 

vasiyet etmiştir. 

5) Bu çileye oğlu dayanamayarak birkaç sene sonra ölür.  

6) Uzun yıllar sonra zamanın birinde devrin padişahının boğazında ur çıkar. 

7) Geyik derisi üzerindeki vasiyetleri aynen yerine getirilince Lokman Hekim 

tamamen iyileşir ve padişahın huzuruna çıkarılır. 

8) Lokman Hekim padişahın on beş yaşındaki oğlunun kesilerek kanından 

boğazındaki bu illete sürülürse hemen iyi olacağını söyler.  

9) Lokman Hekim, padişahın oğluna kendisini kesmeyeceğini, korkmamasını 

ve bıçağın arkasını boynuna sürdüğü zaman gücü yettiği kadar figan etmesini gizlice 

söyler. 

10) O anda oğlunun kesildiğini zannederek feryat eden padişahın boğazından 

derdi dışarı çıkar. 

11) Lokman Hekim padişah tarafından mükâfatlandırılır. 

b. Motifler 

1) Hapsedilme/Zindana atılma 

2) Şifalı yiyecek/içecek: Badem 

3) Uzun ömür yaşama 

4) Şifalı yiyecek/içecek: Haşlanmış/Pişmiş koyun kellesi 
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5) Formülistik sayı: 100 

6) Cemiyet: Padişah/Hükümdar/Bey 

7) Cemiyet: Padişahın/Hükümdarın/Beyin Oğlu 

8) Çaresi olmayan hastalık 

9) Meslekler: Doktor/Hekim 

10) Vasiyet/nasihat etme 

11) Hastaları iyileştirme 

12) On beş/On yedi/On sekiz yaş 

13) Ödüllendirilme 

9. Can Suyu 

a. Motif Sırası 

1) Lokman, bir gün kuşları toplayarak, cennet ve cehennem arasındaki can 

suyundan getirene beş yüz yıl ömür vereceğini söyler. 

2) Akbaba, istenilen suyu getirir; fakat gagasındaki suyu verirken döker ve bir 

damlasını da yutar. Bu nedenle akbaba uzun ömürlüdür. 

b. Motifler 

1) Ölümsüzlük arayışı 

2) Uzun Ömür Yaşama 
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10. Hükümdar Kızının İyileştirilmesi 

a. Motif Sırası 

1) Hükümdarın hasta kızına yapılan tedaviler fayda vermeyince, son çare 

olarak Lokman’a başvururlar. 

2) Lokman, kızın temiz havalı bir yerde yıllanmış üç şeyin bir araya 

gelmesiyle iyileşebileceğini söyler. 

3) Bahar geldiğinde hasta kız, Haruniye’deki Düldül Dağı’nın tepesine 

Tanrı’nın lütfuna bırakılır.  

4) Dağda sürüsünü otlatan bir çoban, baygın haldeki kızın yanına, orada 

bulunan bir kaplumbağanın kabuğu içerisine yaşlı keçisinden sağdığı sütü koyarak 

uzaklaşır.  

5) Bir yılan gelerek sütün bir kısmını içer, arta kalana da zehrini akıtıp 

kaybolur.  

6) Bir ara uyanan kız yanındaki sütü içer ve kısa zamanda iyileşmeye başlar. 

7) Çoban, her sabah kızın uykuda olduğu sıralarda oradan sürüsüyle geçerken 

süt bırakmaktadır. 

8) Dağdan kızını almaya gittiğinde onu sapasağlam bir halde gören 

hükümdar, çobanı kızıyla evlendirir. 

9) Lokman Hekim’e kızın iyileştiğini söylendiğinde, “Temiz dağ havası, yüz 

yıllık kaplumbağanın kabuğu, yüz yaşındaki keçinin sütü ile şifalı yılanın zehrini ben 

nerden bulayım?” der. 

b. Motifler 

1) Cemiyet: Padişah/Hükümdar/Bey 

2) Cemiyet: Padişahın/Hükümdarın/Beyin Kızı 

3) Çaresi olmayan hastalık 

4) Formülistik sayı: 3 

5) Formülistik sayı: 100  
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6) Dağ kültü 

7) Meslekler: Çoban 

8) Şifalı yiyecek/içecek: Yüz yıllık kaplumbağa kabuğu 

9) Şifalı yiyecek/içecek: Keçi/koyun sütü 

10) Yardımcı yılan  

11) Ödüllendirilme  

12) Allah/Tanrı 

11. Ayva Suyun Kurusun 

a. Motif Sırası 

1) Zamanın büyüklerinden birinin kızı hastalanınca Lokman Hekim’e 

getirirler; fakat çare bulamaz.  

2) Aradan günler geçtikten sonra kızın iyi olduğunu Lokman Hekim’e haber 

verirler. 

3) Lokman Hekim kızın ayvadan damlayan sudan şifa bulduğunu anlayınca 

ayvanın sırrının kendisinden saklandığına kızar ve ayvanın suyunun kuruması için 

beddua eder. 

b. Motifler 

1) Çaresi olmayan hastalık 

2) Şifalı yiyecek/içecek: Ayva suyu 

3) Dua/Beddua etme 
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12. Lokman Hekim Nasıl Hekim Olmuş? 

a. Motif Sırası 

1) Küçük yaşta babasını kaybederek annesi ile kalan, ilk adı Camesap olan 

Lokman, fakirlik yüzünden geçimini odun satmakla temin etmektedir.  

2) Arkadaşları ile birlikte ormana odun toplamaya gittikleri bir gün, bir 

ağacın altında otururlarken Camesap elinde bulunan sopasının ucu ile oturduğu yeri 

kazmaya başlar.  

3) Kazdıkça bir bal kuyusu meydana çıkar.  

4) Üç arkadaş odun yerine hayvanlarına bal yükler ve şehirde satarak hayli 

para kazanırlar. 

5) Kuyunun dibi göründüğünde Camesap’ı belinden iple bağlayarak, kuyunun 

dibine indirirler.  

6) Kuyunun balı tamamıyla temizlendikten sonra arkadaşları hainlik 

düşünerek Camesap’ı kuyunun dibinde bırakırlar. 

7) Camesap’ın annesine giderek Camesap’ı aslanların parçaladığını söylerler. 

8) Derin kuyunun içerisinden çıkmaya çalışan Camesap başaramaz ve yorgun 

düşerek uyuyakalır.  

9) Uyandıktan sonra orada gördüğü bir örümcek yuvasını büyüterek 

yürümeye başlar ve yeryüzünde eşi olmayan güzelliklere sahip bir dünya görür. 

10) Önüne çıkan bir yılan yavrusu Camesap’a burasının yılanlar hükümdarı 

Şahmaran’ın ülkesi olduğunu ve kendisinin de onun kızı olduğunu, sattıkları o bal 

kuyusunun babasının erzak deposu olduğunu anlatır.  

11) Camesap da başından geçenleri yılan yavrusuna anlatınca yılan yavrusu, 

babasından rica ederek onu yeryüzüne çıkaracağını söyler ve sağa sola bakmadan 

kendisini takip etmesini ister.  

12) Altı başı yılan, yedinci başı da insana benzeyen babası Camesap’tan bir 

şey dilemesini isteyince “Sağlığını dilerim.” demesini ister.  

13) Babası “Benim sağlığımdan sana fayda yok, dile dileğin, vereyim 

muradın.” şeklinde konuşunca o zaman “Sende bulunan mührü isterim.” demesini 

söyler.  
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14) Yılanlar padişahı Şahmaran’ın önüne gelinince yavru yılanın dedikleri 

harfiyen tatbik edilir.  

15) Şahmaran, Camesap’ı tam kırk gün misafir eder.  

16) Burada kırk gece hikâyeler dinleyen Camesap, kırk birinci gün 

Şahmaran’dan mührü alarak yeryüzüne çıkmak ister.  

17) Şahmeran, Camesap’tan yerini kimselere söylemeyeceği üzerine söz alır. 

18) Sihirli mührün marifetiyle iki Arap meydana çıkarak Camesap’ı aynı bal 

kuyusundan yeryüzüne çıkarırlar. 

19) O zamanlar Camesap’ın bulunduğu memleketin hükümdarı çaresi 

bulunmayan bir hastalığa tutulur.  

20) Camesap’ın vücudunda aradığı lekeleri gören müneccim,  hükümdarın 

derdinin çaresi olan ilacı bu adamın getireceğini söyler.  

21) Camesap, mührü dizine sürünce karşısına çıkan iki Arap kendisini 

Şahmaran’a götürür.  

22) Şahmaran Camesap’a hasta hükümdarın yanına varmadan kendisini 

kesmesini, vezir olan müneccimden büyük bir kazan isteyerek kendisini kazanda et 

ve kemiği eriyip su haline gelene kadar kaynatıp pişirmesini söyler.  

23) Şahmeran, kazan kaynarken dışarı sıçrayan kanlarının pire olarak 

mahşere kadar insanların düşmanı olup kanlarını emeceğini, ölülerini yılanların 

yiyeceğini, sağlarını yılanların ısıracağını, yılanlarla insanların bu yüzden düşman 

olacağını söyler.  

24) Şahmeran, kazan içerisinde et ve kemiği su haline geldikten sonra 

kazanın dibinde üç bardak su kalana kadar devamlı karıştırmasını söyler. Sonra 

kazanı ateşten indirip suyu üçe bölmesini, ilk bardağı hasta hükümdara içirince 

öleceğini, ikinci bardağı vezir olan müneccime içirince delireceğini, üçüncü bardağı 

kendisi içince o günden sonra adının Lokman Hekim olacağını, dünyadaki bütün 

hastalıklara derman bulacağını, bütün otların dilinden anlayıp ilaç yapacağını söyler. 

25) Eğer bardakları yanlış içirecek olursa; padişah iyi olacak, vezir Lokman 

Hekim olacak, o da deli olup dağlarda gezecek, dağlardaki bütün otlar ona eziyet 

edecektir. 
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26) İlk bardak suyu hükümdara içirdikleri zaman, hemen ölür. İkinci bardak 

suyu içen vezir de deli olarak dağlara kaçar. Üçüncü bardağı da Camesap içerek 

Lokman olur.  

b. Motifler 

1) Babasızlık 

2) Meslekler: Oduncu 

3) Cemiyet: Arkadaş 

4) Karakterin çirkin özellikleri: Nankörlük 

5) Ağaç kültü 

6) Olağanüstü mekân: Kuyu 

7) Hilekârlık 

8) Konuşan yılan 

9) Yardımcı yılan 

10) Yılanların padişahı/kralı: Şahmeran  

11) Sihirli mühür 

12) Hayvanlar ve insanlar arasındaki anlaşma 

13) Gurbete gitme ve başarılı bir şekilde dönme 

14) Cemiyet: Aile 

15) Vücuttaki işaretlerle tanıma 

16) Cemiyet: Padişah/Hükümdar/Bey 

17) Cemiyet: Vezir 

18) Ödüllendirilme 

19) Formülistik sayı: 3 

20) Formülistik sayı: 40 

21) Çaresi olmayan hastalık 

22) Cezalandırılma 

23) Yardımcı hayvanın ölümü 
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13. Kılıç Üzerine Yazılan Yazılar 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim dağlarda gezerken bir gün kulağına “Dur ya Lokman.” 

şeklinde bir ses gelir. 

2) Bu durum üç kere tekrar eder.  

3) Üçüncüde sesin geldiği yerde gözler görmemiş bir şehir, insanlar, saraylar, 

bağlar ve bahçeler görür.  

4) Bir karyola üzerinde ipeklere sarılı bir adam yatmaktadır, adamın yanında 

üzerinde yazılar olan büyük bir kılıç vardır. 

5) “Dünyadan ibret al, doğru yoldan ayrılma ve mağrur olma.” sözü, kılıç 

üzerindeki o yazılardan zamanımıza kadar gelmiştir. 

b. Motifler 

1) Gaipten gelen ses 

2) Dağ kültü 

3) Formülistik sayı: 3 

4) Olağanüstü mekân: Saray 

14. O Elleri Olmasaydı 

a. Motif Sırası 

1) İhtiyar bir kadının kör oğlu, annesinden Lokman Hekim’e giderek kör 

olduğunu söylemesini ve Lokman Hekim en önden ne söylerse onu aklında tutmasını 

ister.  

2) İhtiyar anne, durumu anlattığında Lokman Hekim “Ah o elleri olmasaydı.” 

der.  
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3) Eve dönen ihtiyar kadın, Lokman Hekim’in söylediği ön sözü aynen kör 

oğluna söyler.  

4) Bir ip getirilerek kör çocuğun elleri bağlanır ve bir hafta sonra kör çocuğun 

gözleri açılır.  

b. Motifler 

1) Cemiyet: Aile 

2) Körleri gördürme 

3) Ağızdan çıkan ilk söz 

15. Kara Koyunun Sütü 

a. Motif Sırası 

1) Cilt hastalığına yakalanmış ve uzun yıllar tedavi edilememiş bir hasta 

Lokman Hekim’in evine gelir.  

2) Tereklerde bulunan şişelerden hiçbiri titremeyince Lokman Hekim adama 

derdinin çaresi olmadığını söyler. 

3) Her geçen gün ölüme yaklaştığını hisseden hasta, vücudunda bulunan 

yaralarını güneşlendirmek için bir yamaca yaslanarak uyur.  

4) Uyandığında siyah bir koyunun kendisine doğru yaklaştığını görür.  

5) O anda bir delikten çıkan siyah bir yılan, kara koyunun bacaklarına 

sarmaşık gibi sarılarak memelerinden süt emmeye başlar. 

6) Yılan deliğine girerken kenarda bulunan bir taş oyuğuna kusar. 

7) Nasıl olsa hastalığının dermanı olmadığını düşünen hasta adam oyukta 

toplanan zehirli kusmuğu vücudundaki yaralara sürmeye başlar ve tekrar uyuyakalır. 

8) Birkaç saat sonra uyandığı zaman yaralarının iyileştiğini görür. 

9) Sevincinden yerinde duramayan hasta, dağın eteğinde akan küçük bir 

ırmakta banyo yaptıktan sonra sapasağlam bir delikanlı olur. 
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10) İyileşen adam, Lokman Hekim’in yanına gittiği zaman Lokman Hekim 

ona dünyadaki bütün hastalıkların çaresi, olduğu belirtikten sonra “Ben sana siyah 

bir koyunu emdikten sonra kusan siyah bir yılanı nereden bulacaktım.” diye sorar. 

11) Bunları söylemediği halde bilen Lokman Hekim’in bu sözleri iyi olan 

hastayı şaşkına döndürür.  

12) Adam, Lokman Hekim’in gelmiş ve gelecek bütün hekimlerin hekimi ve 

bütün doktorların piri olduğunu, Lokman Hekim isminin ve ününün dünya durdukça 

duracağını söyler. 

b. Motifler 

1) Çaresi olmayan hastalık 

2) Nesnelerin hareket etmesi 

3) Uyku 

4) Şifalı yiyecek/içecek: Keçi/koyun sütü 

5) Şifalı yiyecek/içecek: Yılan kusmuğu 

6) Renk sembolizmi 

7) Dağ kültü 

8) Su kültü 

9) Gaipten/Gelecekten haber verme 

10) Meslek piri 

16. Ölümsüzlüğün Sırrı 1 

a. Motif Sırası 

1) Bir gün Lokman Hekim kırlarda dolaşırken bir bitki ona seslenerek 

kendisinde ölümsüzlüğün sırrı olduğunu söyler. 

2) Lokman Hekim bitkinin suyunu çıkarıp bir şişeye doldurur.  
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3) Tam suyu içeceği sırada, o zamana kadar görmediği bir kuş meydana çıkar 

ve şişeyi Lokman Hekim’in elinden kapıp kaçar.  

4) Şişeyi gagasıyla kıran kuş, ölümsüzlük suyunu yudumlamak isterken yere 

döker ve boğazı delinmiş olarak ağaçtan yere düşerek ölür. 

b. Motifler 

1) Cansız varlıklarla iletişime geçme 

2) Ölümsüzlük arayışı 

3) Cezalandırılma 

17. Ölümsüzlüğün Sırrı 2 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim ölüme çare bulmak için kitaplarını alarak dağlara çiçek 

toplamaya gider. 

2) Cebrail ile karşılaşırlar.  

3) Kimliğini açıklamayan Cebrail, Lokman Hekim’den Cebrail’in nerede 

olduğunu bilmesini ister.  

4) Lokman Hekim’in Cebrail’in o olduğunu söylemesiyle Cebrail hemen 

koluna vurarak Lokman Hekim’in bütün kitaplarını suya düşürür. Rivayetlere göre 

bu su, Nil veya yurdumuzdaki Seyhan nehridir. 

5) Piyasada bulunan şimdiki bütün ilaçların aslı, Lokman Hekim’in kolları 

arasında kalan birkaç yaprak içerisinden alınmıştır. 

6) Başka bir rivayete göre; Lokman Hekim’in elinde bulunan ölümsüzlük 

formülünü, bir balık kaparak sulara karıştırmıştır.  
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7) Ölümsüzlük suyunu gagasında getiren bir karga, ağzını açarak arpa 

tarlasına düşürmüştür.  

8) Karganın boğazında kalan bir damla su yüzünden, ömrü uzun olmuştur. 

b. Motifler 

1) Ölümsüzlük arayışı 

2) Dağ kültü 

3) Su kültü 

4) Melekler 

5) Sınama 

6) Cezalandırılma 

7) Şifalı yiyecek/içecek: Arpa 

18. Yüz Sene Pamuk İçerisinde Kalmış 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim bir gün hastalanır ve kendisini pamuklara sarmalarını 

söyler.  

2) Rivayete göre tam yüz sene Lokman Hekim pamuklar içerisinde kalır. 

3) Sonra Allah’ın emri ile Cebrail, Lokman Hekim’e can verir ve hiç 

hastalanmadan yıllarca yaşar. 

b. Motifler 

1) Formülistik sayı: 100 

2) Uzun Ömür Yaşama 

3) Allah/Tanrı 
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4) Melekler 

19. Allah Belanı Versin 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim’in bağ sulamaya gittiği bir gün karşısına bir adam çıkarak 

su vermez, ileri geri kötü sözler söyler.  

2) Lokman Hekim dayanamayarak “Allah senin belanı versin.” deyince 

hastalanan adam uzun zaman tedavi edilemez. 

3) Hasta adamı Lokman Hekim’e götürdüklerinde adamı tanır, “Seni affettim, 

Allah şifanı versin.” der ve birkaç gün geçtikten sonra hasta adam ayağa kalkar.  

b. Motifler 

1) Dua/Beddua Etme 

2) Çaresi olmayan hastalık 

3) Cezalandırılma 

20. Lokman Hekimin Babasının Dirilmesi 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim’in babası ölünce dağlara çıkarak babasının vasiyeti üzerine 

çeşitli çiçeklerden çeşitli ilaçlar yapar. 

2) Çiçeklerin suyunu çıkararak babasının mezarının üzerine döker. 

3) Lokman Hekim döktükçe, mezarın içerisinden “Dök” diye bir ses işitilir. 

4) Bu ameliyenin yapılmasından birkaç hafta sonra babası dirilir. 
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b. Motifler 

1) Cemiyet: Aile 

2) Dağ kültü 

3) Vasiyet/Nasihat etme 

4) Ölünün konuşması 

5) Ölünün dirilmesi 

21. O Aradığın İlaç Bendedir 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim bir gün bir hastası için ilaç yapmak üzere dağlara gezmeye 

çıkar.  

2) Otlar ve çiçeklerle konuşurken, bir çiçek aradığı ilacın kendisinde 

olduğunu, o ilacın da yapılmış olarak falanca eczanede olduğunu söyler. 

3) Lokman Hekim belirtilen eczaneye gittiğinde bir kutu sallanır.  

4) Lokman Hekim sallanan kutuyu alarak, hastasını şifaya kavuşturur. 

b. Motifler 

1) Dağ kültü 

2) Cansız varlıklarla iletişime geçme 

3) Nesnelerin hareket etmesi 

4) Hastaları iyileştirme 
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22. Şişeler Dile Gelirmiş 

a. Motif Sırası 

1) Bütün dertlere derman bulan Lokman Hekim isim yapmış bir doktor ve 

velidir.  

2) Yeryüzünde bulunan bütün nebatlar Lokman Hekim’in karşısında Allah’ın 

emri ile dile gelir, hangi hastalığın ilacı olduklarını söylerler.  

3) Hastanın derdine derman olan ilacın bulunduğu şişeler titrer, hareket eder, 

Lokman Hekim tarafından alınarak hastalara verilir.  

4) Lokman Hekim’e tedaviye gelen bütün hastalar iyileşerek geri dönerler.  

b. Motifler 

1) Meslek piri 

2) Cansız varlıklarla iletişime geçme 

3) Nesnelerin hareket etmesi 

4) Hastaları iyileştirme 

5) Allah/Tanrı 

23. Yüz Yaşında Bir Kadın Gençleşmek İster 

a. Motif Sırası 

1) Yüz yaşındaki bir kadın gençleşmek ve güzelleşmek için altın vaadinde 

bulunarak Lokman Hekim’e başvurur. 

2) Lokman Hekim kadının bu isteğini kabul etmez; fakat Lokman Hekim’in 

çırağı bunu kabul eder ve aralarında pazarlık yapılır. 

3) Çırak, kadına on sekiz yaşında genç bir delikanlı ile evlenmesini, o iki ay 

sonra ölünce yine on sekiz yaşında bir delikanlı ile evlenmesini, o beş ay sonra 
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ölünce yine on sekiz yaşında genç bir delikanlı ile evlenmesini, bu da sekiz ay sonra 

ölünce istediği gençlik ve güzelliğe kavuşacağını söyler.  

4) Kadın, çırağın dediklerini yapınca muradına erer ve Lokman Hekim’e 

giderek alay eder.  

5) Lokman Hekim bu sırrı ona öğretenin gözlerinin kör olmasını diler. 

6) O anda içeriye giren çırağın gözleri kör olunca kadın korku içerisinde 

Lokman Hekim’den özür dileyerek tövbe eder. 

b. Motifler 

1) Uzun ömür yaşama 

2) Formülistik sayı: 3 

3) Gençleşme 

4) Dua/Beddua etme 

5) Cezalandırılma  

24. Zehir De Bir İlaçtır 

a. Motif Sırası 

1) Tedaviye gelen hastanın biri karşısında, içerisinde zehir bulunan şişe 

sallanır. 

2) Lokman Hekim hastayı tedavi edemeyeceğini belirterek evine gönderir. 

3) Hasta üç defa Lokman Hekim’e tekrar tedaviye gelir.  

4) Üç defasında da içerisinde zehir dolu bulunan şişe titrer. 

5) “Bu hastanın derdinin çaresi de zehirdir.” diyerek zehri hastaya verir 

Lokman Hekim. 

4) Hasta iyi olunca Lokman Hekim: “Zehir de bir ilaçtır.” diye buyurur. 
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b. Motifler 

1) Hastaları iyileştirme 

2) Nesnelerin hareket etmesi 

3) Formülistik sayı: 3 

25. Susam Yerine Arpa Ekin 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim zamanında insanlara zulmeden,  menfaatini her şeyden 

üstün tutan,  Allah’ın emirlerine sırtını dönen, dünyaya tapan zengin bir çiftlik sahibi 

varmış.  

2) Bu adama iyi bir ders vermek için Lokman Hekim işçi olarak çiftliğine 

girer.  

3) Lokman Hekim’in ağası bir gün Lokman Hekim’i çağırarak, filanca 

tarlasına susam ekmesi için emir verir. 

4) Lokman Hekim bilerek tarlaya susam yerine arpa tohumu eker.  

5) Durumu efendisine haber verdiği zaman, efendisi çok kızar. 

6) Lokman Hekim arpa ekmesine rağmen susam biteceğini söyler.  

7) Efendisi “Arpanın ekildiği yerde susam biter mi?” diye iyice kızar. 

8) Lokman, nasıl efendisi kötü muamelelerde bulunmasına rağmen ahrette 

sevap alacağını beyan ediyorsa kendisinin de böyle bir şey olabileceğini 

düşündüğünü söyler.  

9) Bu sözler karşısında zalim karakterli ağa tövbe eder ve Allah, 

Peygamber’in istediği mühim bir kul olmaya söz verir.  

b. Motifler 

1) Cemiyet: Ağa ve hizmetçisi 
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2) Cezalandırılma 

3) Allah/Tanrı 

26. İçilen Zehir 

a. Motif Sırası 

1) Bir gün Lokman Hekim ameliyat yaparken kör ve sağır kalfası bir 

noksanlığını görür ve nasıl yapılacağını anlatır.  

2) Bu ameliyat anında kalfa kaçarak oradan uzaklaşır. 

3) Kalfa evine gidince içinde süt olan çanağa kör gözleri ile bakar.  

4) İlahi bir hikmet olarak bu anda çanakta bulunan sütün bir küçük derya 

olduğunu ve daha büyük deryaları aramasının şart olduğunu gaipten gelen ses 

kendisine hatırlatır.  

5) Kör ve sağır kalfa Avrupa’ya gider.  

6) Rivayetlere göre Avrupa’ya tıp ilmi Lokman Hekim’in bu kalfası 

tarafından yayılmıştır. 

7) Avrupa’da uzun yıllar kalarak ilmini arttıran kalfa memleketine dönünce 

hocası Lokman Hekim’le imtihan olmak ister. 

8) Lokman Hekim çeşitli otlardan zehir yaparak, bu çırağına içirir.  

9) Zehri içen adamı, Lokman Hekim’in yetiştirdiği çıraklar tedavi ederler.  

10) Kalfa Lokman Hekim’den özür diler ve affedilir. 

11) Lokman Hekim, kör ve sağır kalfası ile bunlar tarafından yetiştirilen 

sayısız çırak ve kalfa, bütün dünyaya uzun zaman birlikte hizmet eder, hastalarını 

tedavi ederler. 

b. Motifler 

1) Gaipten/Gelecekten haber verme 

2) Gaipten gelen ses 
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3) Yarış/Rekabet 

4) Hastaları iyileştirme 

27. Lokman Hekim ve Her Uzvun Huyu 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim ameliyat yaparken dışarıya çıkan bağırsaklara tatlı bir dille 

içeri girmelerini söyleyince bağırsaklar içeri girer.  

2) Bu ameliyatı öğrenen bir talebesi Lokman Hekim’in bulunmadığı bir 

sırada bir hastanın karnını açarak bağırsaklara içeri girmelerini söyler; fakat 

bağırsaklar onun sözünü dinlemez. 

3) O sırada Lokman Hekim gelerek bağırsaklara sert bir dil ile içeri 

girmelerini söyleyince bağırsaklar onu dinler.  

4) Lokman Hekim önceki bağırsakların söz dinleyen cinsten olduğunu, 

bunların ise aksi olduğunu; yani her uzvun bir huyu olduğunu ve ona göre 

davranmak gerektiğini anlatır. 

b. Motifler 

1) Cansız varlıklarla iletişime geçme 

2) Cemiyet: Hoca ve talebesi 

28. Bitkilerin Lokman’a Konuşması 

a. Motif Sırası 

1) Dünyadaki bütün bitkiler hangi derde çare olduklarını Lokman’a söyler, 

Lokman da ilaç formüllerini defterine kaydeder. 
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2) Lokman defterini okurken Azrail, Allah’ın iradesine aykırı olduğu 

gerekçesiyle bir kanat vuruşuyla defteri yakar. 

 3) Şimdi insanlığın elinde tıp bilgisi diye ne varsa Lokman’ın elinde kalan o 

birkaç yanık sayfadan ibarettir. 

b. Motifler 

1) Cansız varlıklarla iletişime geçme 

2) Cezalandırılma 

3) Melekler 

4) Allah/Tanrı 

29. Lokman’ın Ölümsüzlük Arayışı 

a. Motif Sırası 

1) Lokman ihtiyarlığında kitabını alıp bir kayığa biner ve ölüme çare aramaya 

gider. 

2) İnsan kılığındaki Azrail, bir kanat darbesiyle kayığı devirir. 

3) Lokman boğulur, kitap suya düşer. 

4) Kitabın ancak birkaç sayfası sahile ulaşabilir ki bütün hekimliğimiz de 

orada yazılıdır. 

b. Motifler 

1) Ölümsüzlük arayışı 

2) Şekil/Kılık değiştirme 

3) Su kültü 

4) Melekler 
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30. “Biraz Daha!” 

 

a. Motif Sırası 

1) Lokman ölünce vücudunu ufak parçalara ayırarak kavanoza 

doldurmalarını, su dökmelerini, bir gübreliğe gömmelerini, dokuz ay sonra da 

çıkarmalarını talebesine vasiyet eder. 

2) Ölünce talebesi vasiyeti yerine getirir. 

3) Lokman’ın karısı dayanamayarak yedi sekiz ay sonra kavanozu gübreden 

çıkarır.  

4) Lokman’ın kavanoz açılınca “Biraz daha! Biraz daha!” diye seslendiği 

işitilir. 

b. Motifler 

1) Vücudun parçaları ayrılması 

2) Su kültü 

3) Vasiyet/Nasihat etme 

4) Cemiyet: Hoca ve talebesi 

5) Formülistik sayı: 9 

6) Ölünün konuşması 

31. “Ateş İster!” 

a. Motif Sırası 

1) Lokman’ın hocası bir gün mühim bir ameliyat yapmak üzere bir hamam 

hazırlatır. 

2) Hoca hastası ile beraber içeri girer; fakat Lokman’ı içeri almaz. 
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3) Hocası hastanın kafasını açtığında beyin zarları arasında bir böceğin 

oynaşmakta olduğunu görür.  

4) Hoca, böceğin çengelli ayaklarıyla zara sıkıca tutunduğunu görünce böceği 

almakta tereddüde düşer.  

5) Hastanın kafasını kapatmak üzereyken ameliyatı gizlice hamamın 

kubbesinden seyreden Lokman “Ateş ister! Ateş ister!” diye bağırır.  

6) Hocası denileni yapınca, ateşten korkan böcek kaçar, hasta da kurtulur. 

b. Motifler 

1) Hastaları iyileştirme 

2) Ateş kültü 

32. Esmer Ekmeği Yiyen Olur Lokman 

a. Motif Sırası 

1) Hz. Süleyman Lokman olmak sevdasına düşünce adamları hekimlik sırrını 

öğrenebileceği çöl ortasında bir kaleyi tarif ederler. 

2) Hz. Süleyman kalede rastladığı siyah yılana Lokman olmanın sırrını sorar. 

3) Yılanın söylediği taşı kaldırınca esmer ve beyaz olmak üzere iki küme un 

görür. 

4) Unları alarak geri dönen Hz. Süleyman, fırıncısından iki undan ayrı ayrı 

ekmek yapmasını ister. 

5) Fırıncı esmer ekmekleri dilenciye verir.  

6) Dilenci Lokman oluverir ve yürüdüğü yollardaki otlar dile gelir. 
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b. Motifler 

1) Konuşan yılan 

2) Renk sembolizmi 

3) Cansız varlıklarla iletişime geçme 

4) Şifalı yiyecek/içecek: Esmer ekmek 

5) Meslekler: Fırıncı 

6) Cemiyet: Dilenci 

7) Peygamberler 

33. Arpa Suyunun Şifası 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim, ölüme karşı baş su, orta su, son su adını verdiği üç su 

bulur.  

2) Kendi vücuduna göre bir kalıp yaptırıp, çırağına kendisini kesip 

parçalamasını, parçaları bir kalıba dökmesini, sonunda da bu üç suyu sırasıyla 

döktüğünde canlanacağını söyler. 

3) Birinci su etleri toparlar, ikinci su canlılık verir gibi olur, çırak üçüncü 

suyu dökeceği sırada Tanrı tarafından şişe düşürtülür ve kırılır. 

4) Sular arpa tarlasına akar. Arpa suyu bu yüzden şifalıdır. 

b. Motifler 

1) Ölümsüzlük arayışı 

2) Formülistik sayı: 3 

3) Vücudun parçalara ayrılması 

4) Cezalandırılma 

5) Şifalı yiyecek/içecek: Arpa 
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6) Allah/Tanrı  

34. Panzehir 

a. Motif Sırası 

1) Hasta adam, Lokman’ın yanına gelince zehir şişesi kaynamaya başlar. 

2) Lokman, hastayı derdinin çaresi olmadığını söyleyerek gönderir.  

3) Hasta kırlara, dağlara doğru yürürken bulduğu bir mağaraya girer.  

4) Mağaraya giren bir yılanın kustuğunu görür. 

5) Nasıl olsa öleceğim düşüncesi ile yılan kusmuğunu yer ve uykuya dalar. 

6) Adam iyileşmiş olarak uyanır. 

7) Yolda gördüğü bir çobana durumu anlatınca çoban, bir koyundan sağdığı 

bir tas sütü hemen adama içirir. 

8) Adam Lokman’a gelerek olanları anlatınca Lokman, belirli miktarda alınan 

şeyin zehir de olsa ilaç olabileceğini, arkasında içilen sütün de ona panzehir 

olduğunu söyler. 

b. Motifler 

1) Çaresi olmayan hastalık 

2) Nesnelerin hareket etmesi 

3) Şifalı yiyecek/içecek: Yılan kusmuğu 

4) Meslekler: Çoban 

5) Olağanüstü mekan: Mağara 

6) Uyku 

7) Şifalı yiyecek/içecek: Keçi/Koyun Sütü 
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35. Yılan Yiyen Adam 

a. Motif Sırası 

1) Bütün vücudu çıbanlarla dolan biri tedavilerden fayda görmeyince Lokman 

Hekim’e gider.  

2) Lokman Hekim de bu adamın derdinin çaresinin olmadığını söyleyince 

hasta adam kendini öldürmeye karar verir.  

3) Mezarlıktan geçerken kapağı açık bir mezarın içine girip uzanacağı sırada 

çürümüş bir yılan görerek ölmek arzusuyla yılanı yer ve kendinden geçer. 

4) Uyandığında adam iyileşmiştir.  

5) Lokman Hekim olacakları zaten önceden bilmektedir. 

b. Motifler 

1) Çaresi olmayan hastalık 

2) Yardımcı yılan  

3) Gaipten/Gelecekten haber verme 

36. Vehim Öldürür 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim’le Bergama’daki büyük doktor/gavur doktor (Galenos), 

hangisinin dünyanın en büyük hekimi olduğu konusunda iddialaşırlar. 

2) Birer zehir ve panzehir hazırlanacak, herkes hasmının verdiği zehri 

panzehir ile önlemeye çalışacaktır. 

3) Lokman Hekim havanda kırmızı bir maddeyi dövüp bir kese içine koyup 

bir dala asarak kırk gün beklemesini söyler.  
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4) Her gün oradan geçen Gavur doktor kesedeki zehrin ne olduğunu düşünür 

ve zehri içeceğine birkaç gün kala korkusundan ölür. 

5) Lokman Hekim keseyi boşalttığında kiremit tozu olduğu görülür.  

6) Lokman Hekim dünyada en büyük öldürücü zehrin vehim olduğunu söyler. 

b. Motifler 

1) Meslekler: Doktor/Hekim 

2) Yarış/Rekabet 

3) Formülistik sayı: 40 

37. Patlıcana Karşı Karpuz 

a. Motif Sırası 

1) Lokman ölümsüzlüğün çaresini bulma sevdası ile dolaşırken yolu 

Diyarbakır’a düşer. 

2) Urum (Urfa) kapısından girip de zerzevatçılar meydanına gelince orda 

yığın yığın duran patlıcanları görüp bu patlıcanları yiyen halkın nasıl olup da 

hastalanmadığına şaşırır.  

3) Biraz daha yürüyüp de dağlar gibi üst üste yığılı karpuzları görünce 

hastalanmamalarının sebebini buna bağlar.  

b. Motifler 

1) Ölümsüzlük arayışı 

2) Şifalı yiyecek/içecek: Karpuz  
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38. Rızık Allah’tan 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim Allah’tan ölümün çaresini sorar.  

2) Allah ölümün çaresini söyler, insanları diriltebileceğini söyler; fakat rızkı 

nasıl vereceğini Lokman’a sorar.  

3) Lokman da dirilttikten sonra onun kolay olduğunu söyler. 

4) Deniz kıyısına giden Lokman boğulan adamları diriltir. 

5) Yanındaki adamlardan dirilen adamların karnını doyurmak için kazanlarla 

yemek yapmalarını ister.  

6) Yemekler pişip de tam adamlar yiyecekken bir balık denizden başını 

uzatarak Lokman’dan yiyecek ister.  

7) Balığa bir kepçe çorba verirler, biraz sonra tekrar ister, bu şekilde üç kazan 

yemek biter; fakat balığı doyuramazlar.  

8) Bunun üzerine Lokman Hekim hatasını anlayarak rızık vermenin Allah’a 

mahsus olduğunu söyler. 

b. Motifler 

1) Ölümsüzlük arayışı 

2) Tanrı ile iletişime geçme 

3) Ölüyü diriltme 

4) Formülistik sayı: 3 

5)Allah/Tanrı 
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39. Nanenin Şifalı Etkisi 

a. Motif Sırası 

1) Lokman’ın çaresini bulamadığı hasta oğlu ölür. 

2) Hastalığını merak eden Lokman, oğlunun cesedini yararak midesinden bir 

ur çıkarır. 

3) Oğlundan bir yadigâr düşünerek uru cebinde taşır. 

4) Bir dere kenarında otururken oradaki yarpuzlardan (yabani nane) cebindeki 

urun eriyerek yok olduğunu görür. 

 

b. Motifler 

 

1) Çaresi olmayan hastalık 

2) Su kültü 

3) Şifalı yiyecek/içecek: Yarpuz (yabani nane) 

40. Şahmeran ve Lokman 

a. Motif Sırası 

1) Lokman’ın hekim olan babası ölmeden önce karısına bir defter bırakır. 

2) Doğacak çocuklarının büyük bir hekim ve bilgin olacağını, bu defteri ona 

vermesini söyler. 

3) Odunculuk yapan Lokman bir gün kırda insan başlı, ak yılan gövdeli bir 

yaratık görür.  

4) Yaratık, kendisinin yılanların padişahı olduğunu söyleyerek yardım ister. 

5) Lokman, yılanı bir mağaranın önüne götürür.  

6) Yılanın mırıldandığı bazı sözlerden sonra mağaranın kapısı açılır. 

7) Bu mağarayı bekleyen kara yılan, Şahmeran’ın sarayına götürür.  

8) Şahmeran’ı tedavi ettikten kırk gün sonra Lokman eve dönmek ister. 
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9) Şahmeran, gördüklerini kimseye söylememesini tembihler. 

10) Şahmeran, ölümünün insan elinden olacağını bilmektedir. 

11) Lokman’a neresinin hangi hastalığa iyi geleceğini, ilaçların nasıl 

hazırlanacağını anlatır.  

12) Şahmeran, sarayındaki billur suda evreni izlerken, birden gözü Tarsus 

beyinin güzeller güzeli kızına takılır ve ona âşık olur. 

13) Şahmeran, kızın peşinden hamama gittiği bir gün ıslak mermerler 

üzerinden kayıp düşer. 

14) Hamamcı ve kızın hizmetkârları Şahmeran’ı göbek taşında öldürürler. 

15) Tarsus beyi çaresiz bir hastalığa yakalanmıştır. 

16) Vezirin baktığı fala göre, Şahmeran’ın gözlerini ve ciğerini yerse 

iyileşecektir. 

17) Vezir, Şahmeran’ın olağanüstü gücünü bildiğinden, bey olmak amacıyla 

ilacı kendisi hazırlamak ister.  

18) Lokman da ilaç hazırlamak isteyince, Bey bu işi ona verir. 

19) Lokman Şahmeran’ın söylediği şekilde onu üçe bölerek kaynatır.  

20) Parçalar kaynarken, her biri, hangi hastalığa iyi geleceğini söylemektedir. 

21) Lokman, vezirin kötü niyetini anladığı için kuyruk suyundan vererek onu 

öldürür. 

22) Hazırladığı ilaçla beyi iyileştirir. 

23) Gövdenin ikinci suyunu kendisi içtiğinden kırda yürürken birden bitkiler 

dile gelerek hangi hastalığa şifa olduklarını söylemeye başlar.  

b. Motifler 

1) Meslekler: Doktor/Hekim 

2) Meslekler: Oduncu 

3) Cemiyet: Aile 

4) Gaipten/Gelecekten haber verme 

5) Yılanların padişahı/kralı: Şahmeran 

6) Konuşan yılan 
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7) Renk sembolizmi 

8) Olağanüstü mekân: Mağara 

9) Olağanüstü mekân: Saray 

10) Hastaları iyileştirme 

11) Formülistik sayı: 3 

12) Formülistik sayı: 40 

13) Su kültü 

14) Hayvanın insana âşık olması 

15) Çaresi olmayan hastalık 

16) Vücudun parçalara ayrılması 

17) Cansız varlıklarla iletişime geçme 

18) Ödüllendirilme 

19) Cemiyet: Padişah/Hükümdar/Bey 

20) Cemiyet: Padişahın/Hükümdarın/Beyin Kızı 

21) Cemiyet: Vezir 

22) Meslekler: Hamamcı 

23) Yardımcı hayvanın ölümü 

41. Sâdık ve Sâduk 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim zamanında puta tapan bir padişahın Sâdık ve Sâduk 

adlarında inanmış iki veziri vardır. 

2) Padişah vezirlerin inancını duyunca onlardan kurtulmak için Lokman 

Hekim’e yollar ve bir soru sorarak bunun cevabını getirmelerini ister. 

3) Lokman’dan cevabı öğrenen vezirler geri döndüklerinde padişahın emriyle 

sınırdan içeri alınmazlar. 

4) Lokman, onlara yıldız bilgisini, rüya yormayı, hastalara ilaç yapmayı vs. 

öğreterek bunlarla hayatlarını idame ettirebileceklerini söyler. 
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b. Motifler 

1) Cemiyet: Padişah/Hükümdar/Bey 

2) Cemiyet: Vezir  

3) Hilekârlık 

4) Ödüllendirilme 

42. “Buna Sıçan Eti Yedirin!”  

a. Motif Sırası 

1) Lokman hekimlikte o kadar ilerler ki hastasını görmeden kapıdan uzattığı 

bir iple muayene edebilmektedir. 

2) Bir gün Lokman’ı imtihan etmek isteyerek hasta yerine aç bir kedinin 

ayağını ipe bağlarlar. 

3) Lokman içeriden “Buna sıçan eti yedirin!” diye bağırır. 

b. Motifler  

1) Hastaları iyileştirme 

2) Sınama 

3) Gaipten/Gelecekten haber verme 

43. “El Aman” 

a. Motif Sırası 

1) Lokmanın önceden dostu olup da sonradan düşmanı olan adamın oğlu 

hastalanıp da derman bulamayınca Lokman’a götürürler.  
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2) Hasta geri dönünce babası, Lokman’ın ilk sözünü sorar. 

3) Lokman’ın “El aman” dediğini söylerler.  

4) O zaman babası oğlanın ellerini bağlamanın gerektiğini; aksi takdirde 

gözlerindeki yaraya dokunup onu yayacağını söyler. 

b. Motifler 

1) Cemiyet: Arkadaş 

2) Cemiyet: Aile 

3) Çaresi olmayan hastalık 

4) Ağızdan çıkan ilk söz 

44. “Onun Düşmeni Elleridir” 

a. Motif Sırası 

1) Lokman’ın öğrencilerinden birinin gözleri çok ağrıyınca, tedavi de 

olamayınca annesini Lokman’a gönderir.  

2) Lokman “Onun düşmanı elleridir.” dedikten sonra birden aklına bu 

öğrencisinin bir zamandan beri onunla rekabet içinde olduğu gelir.  

3) Sarımsağı ezip gözüne koymasını ve gözünü sıkıca bağlamasını söyler. 

4) Annesi oğlana bunu iletince oğlan bunu yaparsa gözlerinin ömür boyu kör 

olacağını söyler. 

5) Lokman’ın ilk olarak ne dediğini sorunca anne ilk sözü söyler.  

6) Böylece oğlanın elleri bağlanır ve hakikaten gözlerini elleri ile 

ovuşturamayınca yavaş yavaş iyileşmeye başlar. 
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b. Motifler 

1) Çaresi olmayan hastalık 

2) Cemiyet: Hoca ve talebesi 

3) Cemiyet: Aile 

4) Yarış/Rekabet 

5) Hilekârlık 

6) Ağızdan çıkan ilk söz 

45. Ölmüş Sağaldan Derman 

a. Motif Sırası 

1) Lokman bütün dertlerin şifasını öğrendikten sonra kaybolmaması için 

kitabına yazar.  

2) Bu kitabın içerisinde ölüyü dirilten dermanın da adı bulunmaktadır. 

3) Bir gün Lokman yolda giderken karşısına bir çay çıkar, çayın üstünde dar 

bir köprü vardır.  

4) Lokman bu köprüden geçerken birden bir tufan koparak elindeki heybesini 

suya düşürür. 

5) Bir müddet sonra heybeyi balık tutan insanlar bulur, açıp baktıklarında 

bütün hastalıkların dermanının olduğunu görürler.  

6) Ölümün ilacının yazıldığı yeri ise su bozduğu için okuyamazlar. 

b. Motifler 

1) Ölümsüzlük arayışı 

2) Köprü 

3) Su kültü 

4) Cezalandırılma 
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46. Eşg Derdi 

a. Motif Sırası 

1) Lokman önemli şahıslarla mecliste oturup ilimden, dünyadan 

konuşmaktadır. 

2) Adamlarından biri, ağlayan bir oğlanın Lokman’ı görmek istediğini söyler. 

3) Oğlan, Lokman’a gelip bir kıza âşık olduğunu, kızın ise kendisini 

sevmediğini, kızı aklından çıkaramadığını anlatır. 

4) Lokman oğlana kendini sevmeyen kızdan yüz çevirmesini ve kendisini 

seven bir kızı sevmesini öğütler. 

5) Oğlanın aklına kendisini seven bir kızın varlığı gelir ve onunla evlenince 

aşk derdinden kurtulmuş olur. 

b. Motifler 

1) Aşk: Âşık olma  

2) Hastaları iyileştirme 

3) Vasiyet/Nasihat etme 

47. Loğman ve Oğlu Zindana Salınır 

a. Motif Sırası 

1) Lokman ile oğlu başka bir padişahın memleketine giderler.  

2) Bu padişah hastalanınca şehrin hekimleri onun derdine derman bulamaz. 

3) Padişahı muayene eden Lokman padişahın bedeninde herçeng
2
 olduğunu, 

padişahın oğlunu gözünün önünde öldürüp kanı ile onu iyileştireceğini söyler. 

                                                            
2 herçeng: kanser 
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4) Padişah razı olunca odaya bir perde çekilir.  

5) Lokman, padişahtan gizli yanına koyun getirilmesini ve ardından padişahın 

gözünün önünde de oğlunun getirilmesini ister.  

6) Lokman koyunun başını kesip kanını büyük bir testinin içine koyar ve 

perdeyi açarak padişahın üstüne o kandan atar. 

7) Padişah bundan tiksinir, ürker ve bayılır.  

8) Vezirleri padişahı ayıltınca Lokman yine aynısını yapar ve padişah yine 

bayılır.  

9) Padişah ayıldığında üçüncü defa da kusar ve herçengler ağzından dökülür.  

10) Padişah iyileşir, oğlunu da sağlam görünce sevinir. 

11) Padişah, Lokman ve oğlunu yer altındaki derin bir zindana attırır.  

12) Günlerden bir gün İskender bu ülkeye gelerek başa geçer ve Lokman’ın 

tam kırk yıldır zindanda olduğunu öğrenir.  

13) İskender’in adamları zindana girdiklerinde insan kemikleri görürler ve 

Lokman ile oğlunun öldüğünü düşünürler.  

14) İskender’in emri ile zindanı tekrar gezdiklerinde Lokman ve oğlunu 

koyun derisi üzerinde bulurlar ve İskender’e götürürler. 

15) İskender, Lokman ve oğlunu hamama gönderir, temizlettirir ve onları 

yanında yaşatır. 

b. Motifler 

1) Cemiyet: Padişah/Hükümdar/Bey 

2) Cemiyet: Padişahın/Hükümdarın/Beyin Oğlu 

3) Cemiyet: Vezir 

4) Meslekler: Doktor/Hekim 

5) Çaresi olmayan hastalık 

6) Hastaları iyileştirme 

7) Formülistik sayı: 3 

8) Hapsedilme/Zindana atılma 

9) Formülistik sayı: 40 
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48. Loğman Ağlına Heyran Galdılar 

a. Motif Sırası 

1) Padişah tedavisi olmayan bir hastalığa tutulur. 

2) Lokman, oğlunun öldürülmesi karşılığında onun kanı ile padişahı 

iyileştirebileceğini beyan eder. 

3) Padişah razı olunca bir perdenin arkasında oğlan numaradan bağırırken 

Lokman bir koyunu keser. 

4) Kanı içemeyen padişah kusunca hastalığı da dışarıya çıkar.  

5) İyileşen padişah oğlunun da ölmediğini görünce sevinir ve Lokman’ı 

ödüllendirir. 

6) Vezir başında kurt olduğunu ve sürekli ağrıdığını, vekil de başında kurbağa 

olduğunu ve sürekli guruldadığını söyleyerek kendi dertlerine de derman bulmasını 

Lokman’dan isterler. 

7) Lokman, vezirin doğru söylediğini; fakat vekilin yalan söylediğini, 

beyinde kurbağa olmayacağını söyler.  

8) Lokman her ikisini de hamama götürerek orada onları iyileştireceğini 

söyler.  

9) Lokman, vekile bihuşdarı içirip onu yıkar, sonra başının derisini biraz 

keserek kan çıkarır ve boş kaba kurbağa ölüsü koyup kana batırır.  

10) Vekilin başını iyice sarıp ayılttığında, vekil başının sarılı olduğunu ve 

yanında kanlı bir kurbağa olduğunu görünce onu başından çıkardıklarını düşünür.  

11) Lokman vezirin kellesini ikiye ayırdığında beyninde bir kurt olduğunu 

görür.  

12) Makasla kurdu öldüreceği zaman hamamın çatısından ameliyatı izleyen 

çırağı Lokman’a makası ısıtmasını söyler.  

13) Lokman makası kaynar suda kızdırarak kurdu çıkarır ve çırağına neden 

böyle yapmasını istediğini sorar.  

14) Çırak kurdun çok eli ayağı olduğunu gördüğünü, soğuk makası 

değdirseydi kurdun adamın beynine yapışacağını ve beynin zedeleneceğini; fakat 

sıcak makas değdirince yanıp hiçbir yerden tutunamayacağını söyler.  
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15) Lokman çırağının ne kadar zeki olduğunu görür ve çırağı sayesinde ünü 

yayılır. 

16) Bir gün Lokman 39 hastanın derdine çare bulur; fakat bir tanesini 

iyileştiremez. 

17) İyileştiremediği adam eve gidip karısına derdinin çaresi olmadığını 

söyleyerek dışarıya çıkar, dere tepe dolaşır.  

18) Yağmur sel gibi dökülür, gök gürler, şimşek çakar, bir ağaca yıldırım 

düşer ve ağaç yanar.  

19) Ağaçtan yere yıldırım vurmuş bir karga düşer.  

20) Takatten düşmüş olan adam daha fazla dayanamayarak ölü kargayı yer. 

21) Kargayı yedikten sonra biraz kendine gelerek yola devam eder.  

22) Yolda rast geldiği çobandan bir az süt ister. 

23) Çoban sütü sağmaya kap bulamayınca yerde gördüğü kırık kafatasına 

sağar.  

24) Yere koyduğu kafatasının içindeki süte yılan girerek yemyeşil zehrini 

döker.  

25) Adam ölmek isteyerek bu zehirli sütü içer ve sapasağlam olur.  

26) İyileşen adam Lokman’ın yanına gelerek bunun nasıl mümkün olduğunu 

sorar. 

27) Lokman yıldırım vurmuş gök kurbağanın etiyle insan kellesindeki sütün 

içine kusmuş yılan zehrini nereden bulup da ona verebileceğini söyler. 

28) Lokman kocalığında hastalarını kapının arkasından hastanın nabzına bir 

ip bağlanması, bir ucunun da Lokman’da olması suretiyle tedavi edebilmektedir. 

29) Lokman’ın rakibi olan bir hekim cemaatle birlikte Lokman’ı denemek 

için beş yavru doğurmuş takatsiz, çelimsiz bir kedinin ayağına ip bağlayıp ipin ucunu 

da Lokman’a verir. 

30) Lokman bu hastanın yenice beş yavru doğurmuş olduğunu, bu yüzden 

takatten düştüğünü, sıçan eti yedirmeleri gerektiğini söyler. 

31) Cemaat şaşırıp kalır ve onun ne kadar büyük bir hekim olduğunu bir daha 

tasdik etmiş olurlar. 

32) Lokman’ın şanının iyice arttığını gören rakip hekim, Lokman’a yarış 

teklif eder. 
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33) İkisi de zehir hazırlayacak, ikisinden biri ölecektir.  

34) Hekim’in hazırladığı yedi sekiz karışımlı zehir, taşı yedi yerinden çatlatır. 

35) Diğer taraftan Lokman sabaha kadar havanda keçe kırığı döver.  

36) Rakip hekim kendi zehrini bir saatte hazırladığını, Lokman’ın ise dünden 

beri hazırladığını düşünerek zehrin çok güçlü olduğu korkusu ile ölür.  

b. Motifler 

1) Cemiyet: Padişah/Hükümdar/Bey 

2) Cemiyet: Padişahın/Hükümdarın/Beyin Oğlu 

3) Çaresi olmayan hastalık 

4) Ödüllendirilme 

5) Hastaları iyileştirme 

6) Formülistik sayı: 40 

7) Karga 

8) Meslekler: Çoban 

9) Şifalı yiyecek/içecek: Keçi/Koyun süt 

10) Şifalı yiyecek/içecek: Yılan kusmuğu 

11) Gaipten/Gelecekten haber verme 

12) Meslekler: Doktor/Hekim 

13) Sınama 

14) Yarış/Rekabet 

15) Formülistik sayı: 7 

49. Lokman Yetim 

a. Motif Sırası 

1) Yetim Lokman’ın yaşadığı köyün padişahı balıkçılarını balık tutmaya 

gönderir. 
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2) Balıkçıların ağlarına su altında yaşayan güzel bir kız takılır.  

3) Kızı padişahın yanına getirdiklerinde hiç konuşmadığını görürler. 

4) Kızı dolaştırmaya çıkarırlar, kız iki yerde gülmüşse de konuşmaz.  

5) Padişah iki yerde gülmesinin sebebini söylemesi karşılığında onu tekrar 

deniz dibine göndereceğini söyler.  

6) Adamlar kızı tekrar denize bırakırlar. 

7) Kız sudan elinde hiç ıslanmamış bir avuç unla çıkar ve bu unla padişaha 

ekmek yapmalarını söyler.  

8) Ekmekçi ekmeği yaparken yakınca başka bir ekmeği padişaha götürür ve 

yanmış ekmeği o sırada kapıya gelen Lokman Yetim diye tanınan dilenci çocuğa 

verir. 

9) Lokman kırda ekmeği yerken bitkiler hangi hastalıklara iyi geldiklerini 

söylemeye başlarlar ve böylece Lokman Yetim adı Lokman Hekim’e dönüşür. 

b. Motifler 

1) Babasızlık 

2) Cemiyet: Padişah/Hükümdar/Bey 

3) Cemiyet: Dilenci 

4) Olağanüstü varlık  

5) Şifalı yiyecek/içecek: Sudan çıkan kuru undan yapılan ekmek 

6) Şifalı yiyecek/içecek: Esmer ekmek 

7) Renk sembolizmi 

8) Cansız varlıklarla iletişime geçme 

50. Ölüme Garşı Derman Yogdur 

a. Motif Sırası 

1) Lokman iki bin beş yüz yıldan fazla yaşamıştır. 
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2) Tabiplik dermanlarını ilk hazırlayan kişi Lokman’dır. 

3) Bitkiler Lokman’a dile gelirler, hangi hastalıkları iyileştirdiklerini 

söylerler, Lokman da onlardan ilaç hazırlar. 

4) Lokman bütün hastalıkları iyi ettiğinden ölüme de derman bulmak ister. 

5) Lokman ölüm yatağına düştüğü zaman hazırladığı dermanlar fayda etmez, 

ölümsüzlük dermanını bulmadığına üzülür ve ölümden kurtuluş olmadığını anlar.  

b. Motifler 

1) Uzun ömür yaşama 

2) Meslek piri 

3) Cansız varlıklarla iletişime geçme 

4) Ölümsüzlük arayışı 

B. Masallar 

Dilimize Arapça’dan geçen “masal” kelimesinin aslı “mesel”dir. Türk 

dünyasında; Çorçok (Teleütler), Ertek (Kazaklar, Kırgızlar), Imak (Sagaylar), Nıbah 

(Şorlar), Sersek (Şorlar), Nağıl (Azerbaycanlılar), Hallep (Çuvaşlar), Çocek (Doğu 

Türkistanlılar) kullanımları vardır (Sakaoğlu, 1999: 4). 

Pek çok araştırmacı tarafından masal tanımı yapılmıştır. Biz burada Saim 

Sakaoğlu’nun masal tanımını vermeyi uygun gördük: “Masal; kahramanlarından 

bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, 

hayal mahsulü olduğu halde dinleyenleri inandırabilen bir sözlü anlatım türüdür 

(Sakaoğlu, 2002: 4).” 
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51. Loğman ile Şeyirdi  

a. Motif Sırası 

1) Lokman öğrencisi ile seyahat ede ede bir şehre gelir ve burada menzil 

tutarlar.  

2) Lokman öğrencisini çörek, yağ ve şor alması için pazara gönderir.  

3) Öğrenci pazarda neyin fiyatını sorduysa hepsi aynı fiyattır. 

4) Ustasına buranın çok güzel bir yer olduğunu, yüz dinardan pahalı bir şeyin 

olmadığını söyler.  

5) Usta bunun iyi bir şey olmadığını, buradan gitmek gerektiğini söyler.  

6) Öğrencisi itiraz ettiği için burada kalırlar. 

7) Bir adam padişahın emri ile asılacaktır, Lokman ile öğrencisi de darağacı 

kurulmuş alana gelir.  

8) Asılacak adam bağban olduğunu, bir gün bağdayken hırsıza denk geldiğini, 

onu yakalamak istediğinde duvara tırmandığını ve duvardan düşünce bağın duvarını 

yüksek yapmışsın diye kendisini suçladıklarını; hâlbuki duvarı kendisinin örmediğini 

“benna”
3
 nın ördüğünü söyler.  

9) Bağbanı bırakıp bennayı darağacına çıkardıklarında çırağının kerpici çok 

vermesi yüzünden duvarın yüksek olduğunu, suçun onda olduğunu söyler.  

10) Çırak kerpici verdiği sırada yoldan geçen bir kadının kolundaki bilekliğe 

hayran kalınca gözünün ona takıldığını söyler. 

11) Kadını darağacına getirdiklerinde “zerger”
4
 i suçlar. 

12) Zergeri darağacına asarlar; fakat boynu kalın, başı ince olduğundan ip 

boynundan çıkar.  

13) Lokman’ın öğrencisinin başı büyük boynu ince olduğundan onu asmaya 

karar verirler.  

14) Lokman padişahla konuşarak öğrencisini kurtarır. 

15) Öğrencisi, Lokman’ın şehir hakkında söylediklerine hak verir ve şehirden 

çıkıp giderler. 

                                                            
3 bennâ: bina yapan, mimar, kalfa, dülger.  
4 zerger: altın yapan. 
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b. Motifler 

1) Cemiyet: Hoca ve talebesi 

2) Cemiyet: Padişah/Hükümdar/Bey 

3) Cezalandırılma 

C. Halk Hikâyeleri 

Türkiye dışındaki Türk coğrafyasında halk hikâyesi kavramı şu şekilde 

karşılanmaktadır: Azerbaycan’da “dastan, hekâye”; Türkmenistan’da “dessan, halk 

dessanı, epos, gahrımançılık epos, gahrımançılıkçı dessan, erteki epos, avtorlı 

dessanlar, halk eposı”; Özbekistan’da “dastan, halk dastanı”; Kazakistan’da “epos, 

arhaik epos, köne epos, batırlık epos, kaharmandık epos, liro-epos, ğaşıktık epos, 

romandık epos, batırlık ertegi, cır, batırlar cırı, tarihi cır, ğaşıktık cır, epostık cır, liro-

epostık cırlar, dastan, anız”; Kırgızistan’da “comok, epos, dastan, epik dastan, 

baatardık epos, baatardık comok, miftik köönö baatrdık epos, köönö epos, arhaik 

epos”; Tataristan’da “dastan (kahramanlık ve sevgi konulu hikayeler), dastan, kıssa 

(Fars edebiyatı kaynaklı destanlara verilen ad)”; Irak Türkleri ve Kırım Tatarları’nda 

“destan”; Başkurtlar’da “kobayır, yır, cır (hikaye manzum olduğu için)”; Uygur 

Türkleri’nde “destan, hikaye”; Gagauzlar’da “annatmak (halk hikayeleri masallaştığı 

için)”; Balkan Türkleri’nde “hikaye, masal (halk hikayeleri masallaştığı için)”; Altay 

Türkleri’nde “kay çörçök (kahramanlık destanları için kullanılır)”; Tuva Türkleri’nde 

“tool, toocu (destan, masal ve hikaye karşılığı olarak kullanılmıştır)”; Hakas 

Türkleri’nde “nımah (masal karşılığı olarak), alıptıg nımah (kahramanlık destanı 

karşılığı olarak)” 

Halk hikâyelerinin birçok araştırmacı tarafından tanımı yapılmıştır (bk. 

Alptekin, 2005: 18-21). Halk hikâyeleri, âşıkların tasnif edip geliştirdiği nazım-nesir 

karışımı bir türdür. Hikâyenin asıl kısmı, yani olaylar nesirle; heyecanlı ve duygulu 

anlar ise nazımla anlatılmaktadır. Genellikle aşk ve kahramanlık, bazen de iki 

konunun birlikte işlendiği halk hikayeleri 16. yy. dan itibaren Türk halk edebiyatı 

içinde görülmeye başlar. Halk hikâyelerinde teşekkül ettikleri devrin tarihî hadiseleri 
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bazen aynı şekilde bazen de hikâye gerçekliği içinde görülür. Genellikle kahramanın 

başından geçmiş gibi görünen hadiselerin çoğunda olağanüstü motifler vardır. Bu, 

hikâyenin teşekkül ve gelişme safhasında, tarihî ve coğrafî şartlara göre halk arasında 

yaşayan efsane, masal ve destan motifleriyle beslendiğini gösterir. Genellikle 

âşıkların hayatları etrafında teşekkül eden halk hikâyelerinde hadiselerin bazen masal 

ülkelerinde bazen de gerçek mekânlarda cereyan eder (Duymaz, 2001: 1).  

52. Padişahın Kızının Esas Derdi Dal Yusuf 

a. Motif Sırası 

1) Evvel zaman içinde bir padişahın güzel bir kızı varmış.  

2) Pencere önünde oturup yoldan geçenleri seyreden padişahın kızı bir gün 

yoldan geçen bir delikanlıya âşık olur. 

3) Padişahın kızı günden güne zayıflar ve kuvvetini kaybeder. 

4) Kızın derdine çare bulması için padişahın huzuruna çağrılan devrin hekimi 

Lokman Hekim, kızın âşık olduğunu ve bu yüzden hasta olduğunu anlar. 

5) Lokman Hekim, bir kuzu keserek kızartılmasını ve önlerine getirilmesini 

ister.  

6) Kuzu kızartmasını gören padişahın kızı “Ben Dal Yusuf efendiye yandım 

sarardım, sen niye böyle yandın sarardın ey kuzu.” diye söylenir. 

7) Bir ata binen kız soluğu, aşkı ile sararan ve solan sevgilisi Dal Yusuf’un 

çadırında alır.  

8) İki sevgili iki gün birlikte kaldıktan sonra babası tarafından oğluna haber 

yollanarak, başka bir kızla evlenmesi için gelmesi söylenir. 

9) Sabahleyin uyanan padişahın kızı sevgilisini yanında göremeyince feryat 

edip, yollara düşer.  

10) İstemediği bir kızla evlenen Dal Yusuf gerdeğe atılır. 

11) Arkadan gelen padişahın kızı düğün alayına katılarak, durumu anlar, 

oğlanın bahçesinde bulunan bir servi ağacına saçlarından kendini asar. 
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12) Sevgilisinin aşkına dayanamayan Dal Yusuf da gerdek yerinden çıkarak 

kendisini başka bir ağaca asar. 

13) Birbirlerinden haberleri olmayan iki sevgili sabaha kadar ağaçlar üzerinde 

ölümle pençeleşirler. 

14) Sabahleyin ağaçlardan indirilen Dal Yusuf ile padişahın kızını Lokman 

Hekim’e götürerek tedavi ettirirler. 

15) Zorla güzellik olmayacağını anlayan taraflar yeniden düğün yaparlar ve 

iki âşık böylece muratlarına erer. 

b. Motifler 

1) Cemiyet: Aile 

2) Cemiyet: Padişah/Hükümdar/Bey 

3) Cemiyet: Padişahın/Hükümdarın/Beyin Kızı 

4) Aşk: Âşık olma 

5) Formülistik sayı: 3 

6) Aşk: İstemediği biri ile evlenme/evlendirilme 

7) Aşk: Sevdiğinin düğününe gitme 

8) Ağaç kültü 

9) Aşk: Kendini saçlarından ağaca asma 

10) Hastaları iyileştirme 

11) Aşk: Kavuşma 

D. Fıkralar 

Dilimize Arapça’dan geçen “fıkra” kelimesinin Türkiye dışındaki bazı Türk 

boylarında kullanımı şöyledir: Kırım, Kazan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan 

ve Uygurlarda “latife”; Kazakistan’da “erteki, anız”, Irak Türkmenleri (Kerkük, 

Musul) arasında, “nükte, fıkra”; ayrıca Türkmenlerde “yomak, değişme” ve “şorta 

söz”  
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Fıkraların merkezinde daima insan-cemiyet, cemiyet-insan münasebetleri 

vardır. Cemiyet hayatında ortaya çıkan zıtlıklar, düşünce ve davranış farklarından 

doğan çatışmalar fıkraların konularını oluşturur. 

Fıkralarda hikâyelerin çekirdeğini hayattan alınmış olaylar ve fikirler 

oluşturduğu için gerçekçi bir karaktere sahiptirler. Halkın ortak yaratma gücünden 

doğan bu estetik şekillerde ince bir mizah, keskin bir eleştiri veya hikmetli bir söz, 

mutlaka vardır (Yıldırım, 1976: 4-7). 

53. Yazın Dere, Kışın Göze Suyu İçmem 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim oğlundan bir çuval buğdayı değirmene götürmesini ister. 

2) Çuval düşerse yoldan geçen adamlara Lokman Hekim’in oğlu olduğunu 

söyleyerek yardım istemesini tembihler.  

3) Lokman Hekim’in oğlu bir süre gittikten sonra çuval eşeğin sırtından 

düşer.  

4) Çocuk oradan geçen bir adama seslenerek Lokman Hekim’in oğlu 

olduğunu söyler ve çuvalı eşeğin sırtına yüklemek için yardım ister.  

5) Adam Lokman Hekim mekim tanımadığını, yazın dere, kışın göze suyu 

içtiğini ve çocuk hatırı için yardım edeceğini söyler. 

6) Çocuk eve dönüp de olan biteni babasına anlatınca Lokman Hekim, 

“Oğlum ben Lokman Hekim’im; ama o adam benden daha Lokman Hekimmiş.” der.  

b. Motifler 

1) Cemiyet: Aile 

2) Su kültü 

3) Mizah 
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54. Bana Da Can Lazım 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim, karısı ile ömründe sadece bir defa cinsi ilişkide 

bulunmuştur. 

2) Bu duruma tahammül edemeyen Lokman Hekim’in karısı, oğluna babasına 

giderek bir kardeş istemesini söyler. 

3) Çocuk, babasının yanına giderek annesinin söylediğini aynen tekrar eder. 

4) İsteğin karısından geldiğini anlayan Lokman Hekim, oğluna “Sana kardeş 

lazımsa bana da can lazım.” der. 

b. Motifler 

1) Cemiyet: Aile 

2) Mizah 

55. Ben Olsam Attan İnmezdim 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim’in oğlu at üzerinde çarşıdan geçerken kalabalık yanında 

attan inerek bir kenara idrarını boşaltır. 

2) Lokman Hekim’e giderek oğlunun terbiyesizliğinden dert yanarlar. 

3) Lokman Hekim “Ben oğlumun yerinde olsaydım attan inmeden idrarımı 

yapardım.” şeklinde cevap verir. 
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b. Motifler 

1) Mizah 

E. Sınıflamaya Girmeyen Türler 

Bu kategorideki anlatılar Lokman Hekim’in kendisine sorulan sorulara 

verdiği cevaplardan oluşan nasihatname özelliğindeki anlatılardır. 

56. Lokman Hekim’e Göre Uzun Yaşamanın Beş Şartı 

a. Motif Sırası 

1) Süleyman Peygamber Lokman’dan hikmet dersleri alırken uzun yaşamanın 

sırlarını sorar. 

2) Lokman az taam, az kelam, az selam, az intikam ve çok sabırdan oluşan 

uzun yaşamanın beş şartını sıralar ve bunları açıklar. 

3) Uzun yaşamanın sırlarını öğrenen Süleyman Peygamber bu sayede yüz beş 

yaşına kadar yaşar. 

4) Süleyman Peygamber ölüm korkusu içine düştüğü zaman bir mağaraya 

çekilir ve orada ölür. 

b. Motifler 

1) Uzun ömür yaşama 

2) Olağanüstü mekân: Mağara 

3) Peygamberler 
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57. Lokman Hekim’in Vasiyeti 

a. Motif Sırası 

1) Lokman ölmeden evvel oğluna üç şey vasiyet eder.  

2) Lokman’ın vasiyeti; hükümet adamları ile fazla dost olmaması, sonradan 

görmüş ile alışveriş etmemesi, karısına sırrını söylememesidir. 

3) Oğlu, babası öldükten sonra bu sözlerin doğruluğunu tecrübe etmek ister. 

4) Oğlan, bir kolcu ile dost olur, sonradan görme bir tüccardan yüz altın borç 

alır, karısının hamama gittiği bir gün kuzu keserek fırında büryan ettikten sonra evin 

bahçesine gömer. 

5) Lokman’ın oğlu havuzun başına geçerek sözde düşünmeye başlar.  

6) Karısı hamamdan gelince, kocasını çok düşünceli bir vaziyette görür ve ne 

olduğunu sorunca kocası, komşunun kızına tecavüz ettiğini, çok bağırıp çağırmasın 

diye de öldürüp çiçekliğe gömdüğünü söyler. 

7) Kadın karakola giderek durumu anlatınca çavuş telaş içinde eve gelerek 

arkadaşı olan adamı karakola sürükler.  

8) Adamın sonradan görme komşusu arkasından koşarak adam ölür de para 

alamam düşüncesi ile borcunu ister.  

9) Hep beraber karakola giderler, kadıya çıkarlar ve yerinde keşif yapılmasına 

karar verilir.  

10) Bahçedeki çiçekleri kazıp bakarlar, kız cesedi yerine kızarmış kuzu çıkar. 

11) Kadı bu durumu sorunca Lokman’ın oğlu, baba vasiyetini anlatır ve 

herkes babanın çok haklı olduğunu görür.  

b. Motifler 

1) Cemiyet: Aile 

2) Vasiyet/Nasihat etme 

3) Formülistik sayı: 3 

4) Sınama 



150 

 

5) Deney ile verilen öğüdün makul olduğu ispat edilir  

58. Başa Bela Almam 

a. Motif Sırası 

1) Lokman’a Allah’ın vekili olarak yeryüzünde hükmetmek isteyip istemediği 

sorulur. 

2) Allah bu hususta onu kendi haline bırakırsa başına bela almayacağını; eğer 

emrederse baş üstüne diyeceğini söyler. 

b. Motifler 

1) Hükümler ve kararlar 

2) Allah/Tanrı 

59. Arpa Suyu İç 

a. Motif Sırası 

1) Adamın biri nefes darlığına düşerek Lokman Hekim’e gelir. 

2) Lokman Hekim arpayı kaynatarak suyunu içmesini söyler.  

3) Lokman Hekim’in söylediklerini yapan hasta adamın göğsü açılır. 

b. Motifler 

1) Şifalı yiyecek/içecek: Arpa 
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2) Hastaları iyileştirme 

60. Limon Yedi Derde Devadır 

a. Motif Sırası 

1) Bütün hekimlere göründüğü halde tedavi olamayan çok ağır hasta olan bir 

adam bir gün Lokman Hekim’e gelir.  

2) Lokman Hekim, hastayı laboratuvarında ameliyat ederek karnından bir 

kurt çıkarır. 

3) Kurdu öldürmeden diğer bütün hekimlerin verdiği ilaçları bu kurda yedirir 

ve ilaçları yiyen kurt iyice büyür.  

4) Büyüyen bu kurt üzerine devamlı limon sıkılınca gitgide küçülerek bir 

günde erir. 

5) Lokman Hekim adama şimdiye kadar boşuna çile çektiğini, devamlı limon 

yeseydi hemen iyi olacağını, limonun yedi derde deva olduğunu söyler. 

b. Motifler 

1) Çaresi olmayan hastalık 

2) Şifalı yiyecek/içecek: Limon 

3) Formülistik sayı: 7 

61. Bu Has Bir Alettir 

a. Motif Sırası 

1) Davut Peygamber’in evine gidip gelen Lokman Hekim, evinde asılı 

bulunan zırhın ne demek olduğunu merak eder, bir türlü sormaya cesaret edemez. 
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2) Nihayet Lokman Hekim’in sabrı taşarak, zırh içerisinde ne olduğunu 

Davut Peygamber’e sorar. 

3) Davut Peygamber şöyle cevap verir: “Bu has bir alettir. Savaş içindir. 

Bunun yarası geçer; ama dil yarası geçmez.” 

b. Motifler 

1) Atasözleri 

2) Peygamberler 

62. Acı Karpuz Dilimi 

a. Motif Sırası 

1) Lokman, efendisine bir karpuz hediye getirir. 

2) Efendisi, Lokman’a karpuzdan bir dilim verince Lokman, karpuz dilimini 

şeker, bal yer gibi zevk ile yer. 

3) Bu durum efendisinin hoşuna gider ve bir dilim karpuz kalıncaya kadar 

Lokman’a yedirir.  

4) Son dilimi de kendisi yer; fakat acılığından dili yanar, dudakları uçuklar. 

5) Lokman’a böylesine zehri nasıl şerbet gibi içtiğini, bu kahrı nasıl lütuf 

sandığını, niçin buna sabrettiğini sorar. 

6) 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 tat, bu karpuzda acılık bırakır mı hiç?” der. 

b. Motifler 

1) Karakterin güzel özellikleri: Minnettarlık 
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2) Çeşitli karşılık vermeler 

63. Lokman Hekim’in Cevabı 1 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim’e hâkimlik mertebesine yükselişinin sebebini sorarlar. 

2) Boş yere bir şeyi kurcalamadığını ve kendisini ilgilendirmeyen bir şeyle 

zaman kaybetmediğini söyler. 

b. Motifler 

1) Çeşitli karşılık vermeler 

64. Lokman Hekim’in Cevabı 2 

a. Motif Sırası 

1) Kimsesiz yerlerde tek başına uzun müddet oturan ve tefekküre dalan 

Lokman’a, dostu bunun nedenini sorar. 

2) Lokman, kâinat esrarını uzun zaman tefekküre dalmakla çözmenin 

mümkün olduğunu; düşünmeye ve tefekküre dalmanın cennetin yollarını açacağını 

söyler. 

b. Motifler 

1) Issız yerlerde vakit geçirme 

2) Çeşitli karşılık vermeler 
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65. Lokman ve Kölesi 

a.  Motif Sırası 

1) Uzun bir seyahatten dönen Lokman, köyüne yakın bir yerde kölesi ile 

karşılaşır.  

2) Ailesi ve köyünü sorunca köle, anasının babasının dünyadan göçtüğünü 

söyler.  

3) Lokman bunların haklarına riayette kusur etmek endişesinden 

kurtulduğunu söyler. 

4) Köle, kız kardeşinin de vefat ettiğini söyleyince, insanlık hali, kendisinden 

bir fenalık çıkar; ailemizi mahcup eder, düşüncesinden kurtulduğunu söyler. 

5) Erkek kardeşinin de öldüğünü söyleyince belinin büküldüğünü, 

kanatlarının kırıldığını söyler. 

6) Köle, oğlunun da vebaya kurban gittiğini söyleyince Lokman Hekim 

yüreğinin yandığını, ciğerlerinin parçalandığını söyleyerek ağlar. 

b. Motifler 

1) Cemiyet: Köle 

2) Cemiyet: Aile 

3) Çeşitli karşılık vermeler 

66. Öğüt 

a. Motif Sırası 

1) Bir gün Lokman Hekim oğluna üç nasihat verir.  

2) Nasihatlerden birincisi ormanda veya ağaçlık yerlerde yatıp uyumaması, 

ikincisi büyüklerinin sözlerini dinlemesi, üçüncüsü ekmeğini şekerle yemesidir. 
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3) Lokman Hekim’in oğlu uzun bir yolculuğa çıkar.  

4) Bir çeşme başında yaşlı bir ihtiyar görür. 

5) İhtiyar dede ile su içtikten sonra ağaçları çok sık bir ormana gelirler.  

6) Çok yoruldukları için ihtiyar “Ağacın altına yatarak biraz dinlenelim.” 

deyince oğlanın aklına babasının birinci nasihati gelir. 

7) Dede, ikinci nasihate göre oğlanın kendisini dinlemesi gerektiğini söyler 

ve oğlan ağacın altında yatmaya mecbur olur.  

8) Biraz sonra ağaçtan inen bir yılan uyumuş olan oğlanı zehirlemek ister. 

9) Uyumayan dede yılanı öldürür. 

10) Yolculuktan geri dönen Lokman Hekim’in oğlu başından geçenleri 

babasına anlatır.  

11) Üçüncü nasihati anlamayarak babasına sorar.  

12) Lokman Hekim, iyice acıktığı zaman sadece ekmek yese bile insana şeker 

gibi geleceğini söyler ve karnının doyduğunu hissedince hemen kalkmasını öğütler. 

b. Motifler 

1) Cemiyet: Aile 

2) Vasiyet/Nasihat etme 

3) Formülistik sayı: 3 

4) Cemiyet: Yaşlı adam 

5) Su kültü 

6) Ağaç kültü 

7) Uyku 
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67.  Çare Yok 

a. Motif Sırası 

1) Kırk beşlik bir kadın gençleşmek için bir gün Lokman Hekim’e müracaat 

eder.  

2) Lokman çare olmadığını söyleyince kadın kızarak ayrılır. 

3) Uzun bir zaman geçtikten sonra genç bir kadın olarak tekrar Lokman 

Hekim’in karşısına dikilir ve Lokman Hekim’le alay eder. 

4) Lokman Hekim meseleyi anlayarak kadına evlendiği delikanlıya ne 

olduğunu sorunca kızaran kadın, öldüğünü söyler.  

5) Lokman Hekim hiddetlenerek kendisinin bir gencin hayatını onun 

gençleşmek arzusuna tercih ettiğini söyler. 

b. Motifler 

1) Gençleşme 

68. İnadın Zararı 

a. Motif Sırası 

1) Bir gün adamın biri Lokman Hekim’e madem büyük bir hekimse neden 

oğlunun küçük abdestini altına yapmasını engelleyemediğini sorar.  

2) Lokman Hekim ata binmeye çok meraklı olan oğlunun inat edip at 

üzerindeyken işemediği için sidik damarlarının düğümlendiğini ve bu yüzden altına 

işediğini söyler. 
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b. Motifler 

1) Karakterin çirkin özellikleri: İnatçılık 

69. Gebe Kadın 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim arkadaşlarıyla birlikte bir gün bir hamamın önünden 

geçerken hamamdan gebe bir kadın çıkar. 

2) Lokman Hekim, arkadaşlarına yarım saat sonra bu kadının öleceğini söyler 

ve dediği gibi de olur.  

3) Lokman Hekim arkadaşlarıyla bu kadının evine giderek pamuk, ispirto ve 

çuvaldız ister.  

4) Karın boşluğu üzerine ispirto sürülerek, çuvaldız sokulup çıkarılınca kadın 

ayağa kalkar. 

5) Lokman Hekim bu gebe kadının hamamda fazla kalınca çocuğunun içeride 

bunalarak annesinin ciğerine el attığını; bu yüzden nefesi kesilen kadının bayıldığını 

söyler.  

6) Lokman Hekim çuvaldızı kadının boşluğundan çocuğun eline soktuğunu, 

eli acıyan çocuğun elini anasının ciğerinden çektiğini, bayılan annenin böylece 

dirildiğini izah eder ve gebe kadınların hamamda fazla kalmasının doğru olmadığını 

söyler. 

b. Motifler 

1) Cemiyet: Arkadaş 

2) Gaipten/Gelecekten haber verme 

3) Cemiyet: Aile 

4) Hastaları iyileştirme 
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70. Dil ve Kalp 1 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim’in küçükken yanında çalıştığı ağası bir koyun kesmesini 

ve en temiz iki uzvunu getirmesini ister.  

2) Lokman Hekim koyunun kalbi ile dilini götürür.  

3) Ağası tekrar bir koyun keserek en pis yerinden iki uzvunu getirmesini ister. 

4) Lokman Hekim yine koyunun dili ile kalbini götürür. 

5) Ağası sebebini sorduğu zaman Lokman Hekim, insanlarda ve hayvanlarda 

bu iki uzuv temiz olunca bütün vücudun temiz, pis olunca da bütün vücudun pis 

olacağını, insan ile hayvanların temizliği ile pisliğinin kalp ile dilden kolayca 

anlaşılacağını söyler. 

b. Motifler 

1) Cemiyet: Ağa ve hizmetçisi 

2) Çeşitli karşılık vermeler 

71. İlaçlarını Biliyorlar 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim’in kırlara ilaç yapmaya çıktığı bir gün, bir çayırda 

tırpanlarla ot biçen köylülerin durumları dikkatini çeker. 

2) Terliyken bir külek soğuk yoğurda ekmek doğrayıp yiyen ve sonra 

çimenler üzerinde uyuyan çiftçileri görünce hastalanacaklarını tahmin eder. 

3) Uyanan köylüler tekrar tırpanlarını ellerine alarak, aynı hararetle çayırı 

biçmeye başlarlar.  
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4) Yüzlerinden biraz sonra tekrar terler akmaya başlayınca Lokman Hekim 

“Bunlar ilaçlarını biliyorlar.” şeklinde kendi kendine söylenerek oradan uzaklaşır. 

b. Motifler 

1) Meslekler: Çiftçi 

2) Şifalı yiyecek ve içecek: Yoğurt 

72. Sıcak Su Her Şeyi Açığa Çıkardı 

a. Motif Sırası 

1) Efendisi, Lokman ve arkadaşlarını bahçeye meyve toplamaları için 

gönderir.  

2) Tarladaki bütün meyveleri yiyip bitiren arkadaşları efendilerinin yanına eli 

boş dönerek, bütün meyveleri Lokman’ın yediğini söyler. 

3) Lokman gerçeğin herkese sıcak su içirilerek ortaya çıkacağını söyler ve bu 

uygulanır.  

4) İçleri bulanan hizmetçilerin ağzından yedikleri, Lokman’dan ise sadece 

sıcak su çıkar. 

b. Motifler 

1) Cemiyet: Ağa ve hizmetçisi 

2) Cemiyet: Arkadaş 

3) Hilekârlık 

4) Karakterin güzel özellikleri: Kurnazlık 
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73. Önce Nehirlerin Denize Dökülmesi Engellensin 

a. Motif Sırası 

1) Sarhoş olduğu bir an bütün denizi içeceğine bahse giren efendisi, 

Lokman’a bu iddiadan nasıl kurtulacağını sorar. 

2) Bahse girenlere önce nehirlerin denize dökülmelerinin engellenmesinin 

gerektiğini, çünkü efendisinin elbette dökülen nehirleri değil, yalnız deniz suyunu 

içmekle övündüğünü söyleyerek, efendisini kurtarır. 

b. Motifler 

1) Karakterin güzel özellikleri: Kurnazlık 

74. Dil ve Kalp 2 

Motif sırası ve motifleri 70. anlatı ile aynı olduğundan burada tekrar 

edilmeyecektir.  

75. Lokman’ın Huyları 

a. Motif Sırası 

1) Lokman bir cemaat ile hikmetten söz ederken bir kişi gelerek Lokman’ın 

kendisi ile koyun güden bir kişi iken nasıl olup da bu mertebeye eriştiğini sorar. 

2) Lokman gerekmedikçe konuşmadığını, konuştuğu zaman ise gerçekleri 

söylediğini belirtir. 



161 

 

b. Motifler 

1) Çeşitli karşılık vermeler 

76. Ölecek İnsana Küçük Bir Oda Bile Çok 

a. Motif Sırası 

1) Lokman’ın daracık bir odası vardır. 

2) Bu küçücük odaya nasıl sığdığını soran bir kişiye ah çekerek ölecek bir 

insan için bunun çok bile olduğunu söyler. 

b. Motifler 

1) Çeşitli karşılık vermeler 

77. İki Kapılı Han 

a. Motif Sırası 

1) Lokman’a uzun süren hayatında dünyayı nasıl gördüğünü sorarlar. 

2) Dünyayı iki kapılı han olarak gördüğünü, birisinden girip birisinden 

çıktığını söyler. 

b. Motifler 

1) Uzun ömür yaşama 

2) Çeşitli karşılık vermeler 
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78.  Unutacakların ve Unutmayacakların 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim etrafında bulunan insanlara ikisini unutmamaları gereken 

ikisini de unutmaları gereken dört öğütte bulunur.  

2) Unutmamaları gereken Allah’ın varlığı ve ölümün varlığı; unutmaları 

gereken başkalarının yaptıkları kötülükler ve başkalarına yapılan kötülükler. 

b. Motifler 

1) Vasiyet/Nasihat etme 

2) Allah/Tanrı 

79. Lokman Hekim’in Vasiyeti 

a. Motif Sırası 

1) Lokman Hekim ailesine bir sandık bırakarak öldükten sonra açmadan 

satmalarını ister. 

2) Lokman’ın ölümünden sonra satın alan kişi sandığın kapağını açtığında bir 

kemik üzerinde “Ayağını sıcak tut başını serin, kendine bir iş bul düşünme derin.” 

diye yazdığını görür. 

b. Motifler 

1) Vasiyet/Nasihat etme 

2) Atasözleri 
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80.  Bir Torba Hardal Tanesince Öğüt 

a. Motif Sırası 

1) Lokman (A.S.) yanına bir torba hardal tanesi koyarak oğluna öğüt vermeye 

başlar.  

2) Günün birinde torbadaki hardal tükenince oğluna bu öğütleri bir dağa 

verseydi dağın yarılacağını söyler. 

b. Motifler 

1) Vasiyet/Nasihat etme 

 

 



164 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

LOKMAN HEKİM’LE İLGİLİ HALK ANLATILARININ MOTİF 

İNCELEMESİ 

Çeşitli sahalarda kullanılan “motif” kelimesi halk bilgisi sahasında sıklıkla 

kullanılan bir terimdir. Halk bilgisi sahasındaki anlatmalar motifler üzerine kurulur. 

Çeşitli akademisyenler tarafından yapılan “motif” tanımları şöyledir (Sakaoğlu, 

1980: 23-28): 

 Bu konuda görüşlerini ortaya koyan ilk kişilerden olan Arthur Christensen‟e 

göre motif “Canlılıklarıyla kendilerini kabul ettiren, tarifi güç bir psikolojik kanuna 

göre dinleyiciyi avuç içine alabilen ve ibtidâî fikir silsilelerinden yeni terkiplere 

girmek için az veya çok parçalara ayrılabilen unsurlardır.” 

Stith Thompson, motifi “Eskiden beri yaşama kabiliyetine sahip olan, masalın 

en küçük unsuru” olarak tarif eder. 

Max Lüthi‟nin motif tarifi şöyledir: “Kendisini an‟anede muhafaza etme 

gücüne sahip olan, hikâye etmenin en küçük unsurudur.” 

Çalışmamızın bu bölümünde Lokman Hekim‟le ilgili olarak anlatılan halk 

anlatılarında tespit edebildiğimiz motifler “Ölümle İlgili Motifler”, “Mitolojik 

Motifler”, “Olağanüstülüklerle İlgili Motifler”, “Sihirle İlgili Motifler”, 

“Hayvanlarla İlgili Motifler”, “Tabiat Kültleri ile İlgili Motifler”, “Sosyal Hayatla 

İlgili Motifler”, “Dini Motifler” ve “Diğer Motifler” olmak üzere 9 başlık altında 

incelenmiş; motiflerin yer aldığı anlatıların numaraları parantez içinde verilmiş ve 

Thompson‟ın Motif Index‟inden, tespit edilebilenlerin yeri gösterilmiştir. 
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A. Ölümle İlgili Motifler 

1. Ölümsüzlük Arayışı 

Lokman Hekim efsanelerinde dikkati çeken en önemli motif “ölümsüzlük 

arayışı”dır (1.1, 9, 16, 17, 29, 33, 37, 38, 45, 50). Efsanenin çeşitli varyantlarında 

Lokman, divan edebiyatında âb-ı hayât (hayat suyu) olarak karşımıza çıkan 

ölümsüzlük suyu, iksiri ya da otunu bulur; fakat kaybeder. Eski Türkçede “ebedilik, 

sonsuzluğa erişme” anlayışı “mengü, mengülük sözleriyle karşılanırdı (Ögel, 1995: 

327). Adı her ne olursa olsun insanoğlunun ölümsüzlük arayışıdır bu. Ölüme çare 

bulunmaması halkın muhayyilesinde bu şekilde efsaneleşmiştir. Her derde derman 

bulan Lokman bile ölüme çare bulamamıştır. Öyle ise Kur‟an‟da buyrulduğu gibi 

“her canlı ölümü tadacaktır.” Orhun Abideleri‟nin kuzey yüzünde Bilge Kağan 

şöyle söyler: “Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş.” (Ergin, 2005: 

27). 

Bilim çağında yaşıyoruz… Bilim, evren güçlerini yenmekle kalmadı, onları 

insanların hizmetine sunmayı da başardı. Aya çıktık. Güneşin güç ve enerjisini çekip 

kontrol edebiliyoruz. Güneş, ay, okyanus ve rüzgârlar hepsi emrimizde. İnsanlığı yok 

edecek, yeryüzünde hayat izi bırakmayacak silahlar geliştirdik. Bilimin yardımıyla 

insanın acı ve dertlerini en aza indirgedik. Köre göz, sağıra kulak, lala dil, kötürüme 

bacak taktık. Hayat üretiyor, bedeni asırlarca koruyabiliyoruz. Fakat ölümü 

yenebiliyor muyuz? (Yasa, 1997: 239).  

 

Esma Şimşek (2008: 198-199), ölümsüzlüğe çare arama düşüncesinin 

geçmişinin insanlık tarihinin başlangıcına, mitolojik dönemlere kadar gittiğini 

söyleyerek bu dönemlerde de ölümsüzlüğe çare için havadan, sudan, topraktan, 

ağaçtan, bitkiden vs. umut beklendiğini; bu umutların ve aranan çarelerin mitoloji ile, 

masal ile, destan ile, efsane ile vücuda geldiğini belirtmiş, bunun sebebini şu şekilde 

izah etmiştir: 

İnsanların hayatı ilk olarak anladıkları zamanlarda devirler değiştikçe bitkilerin, 

ağaçların mahvolup, kışın yapraklarını dökmesi, yazın ise yeniden yapraklanması, 

canlanması; suyun kış mevsiminde donup, yazın eriyerek tekrar su olduğunu 

gördükçe bitki, ağaç ve suyun ölüp, yeniden dirilmek kabiliyetine sahip olduğunu 

düşünüyorlardı. Bunun için de eski insanlar, hayatı bitkide ve suda görmekteydiler. 

Bir de su ve ağaç, ilk insan için yaşayış kaynağı idi. Dirilik suyu, ebedî hayat çiçeği, 

hayat ağacı, dünya ağacı gibi mitolojik motifler yalnız bu düşünceden 

kaynaklanmaktadır (Seyidof 1983, 110). 
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 “Ölümsüzlük arayışı” ve bunun sonucunda tıbbın ortaya çıkışı motifi 

birçok efsanede farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Geçmişten günümüze her 

şeyin bir sonu olduğunu bilen insan çok iyi bilinen bu gerçeğe rağmen psikolojik 

olarak ölümsüz olma arzusu içindedir ve bireyin narsist yapısından kaynaklanan bu 

psikolojik eğilim evrenseldir (Koç, 2000: 68). Tibet‟te hastalıkların ve tıbbın 

menşeine dair şöyle bir efsane dikkatimizi çeker:  

Tsê-dze-per-ddu evinden üç günlüğüne uzaklaşır. Döndüğü zaman ailesini ölü 

bulur. Bunun üzerine ölümün ilacını bulmak için ruhların şefinin bulunduğu ülkeye 

gitmeye karar verir. Birçok maceralardan sonra bu harikulâde ilacı çalar; fakat ruhlar 

tarafından takip edilerek yere düşürülür. İlaç yerlere dökülür ve böylece şifalı otlar 

meydana gelmiş olur. (Seyidoğlu, 1995: 18-19). 

 

Benzer bir yapı Gılgamış Destanı‟nda da bulunur. Gılgamış, 

Mezopotamya‟da güçlü bir kraldır. İlâhî menşeli Engidu ile arkadaş olur. Fakat bir 

müddet sonra onun ölümüyle çok perişan bir hale düşer, derin bir ıstırap yaşar. 

Gılgamış, arkadaşı Engidu‟yu yeniden hayata döndürmek için çâre arar. Sonunda 

insanı ebedî hayata kavuşturan bir ot olduğunu öğrenir. Bu otun yerini sadece 

“nehirlerin birleştiği yer”de oturmakta olup ebedî bir hayat sürmekte olan hakîm 

Utnapiştim bilmektedir. Gılgamış, uzun ve maceralı bir yolculuktan sonra onu bulur 

ve otun yerini öğrenir. Tehlikelerle dolu uzun bir yolun sonunda otun bulunduğu yere 

gelir. Ot, bir kuyunun içindeki suyun dibindedir. Otu çıkarır; fakat o sırada bir yılan 

otu kaparak kaybolur ve tıpkı bizim kahramanımız gibi Gılgamış da amacına 

ulaşamaz.
1
 

Benzer bir efsane tıp tanrısı Asklepios için de anlatılır. Asklepios da 

ölümsüzlük ilacını bulmuş; fakat Tanrı Zeus tarafından yıldırımla cezalandırılmıştır. 

Asklepios doğanın ve hekimliğin sırlarını öğrenmekle kalmaz. Başı kıvrım kıvrım 

yılanlarla dolu medüza‟nın da bir parçasını oluşturduğu canavar gorgo ölünce, 

tanrıça Athena, topladığı canavara ait kanı Asklepios‟a verir. Gorgo canavarının sağ 

tarafındaki damarlardan toplanan kan zehirli, sol tarafındaki damarlardan toplanan 

kan ise faydalıymış. İşte bu şifalı kanı Asklepios ölüleri diriltmek için kullanırmış. 

Tanrıça Artemis de Asklepios‟dan bu gücünü kullanarak sevgilisi Orion‟u 

                                                            
1 Gılgamış Destanı için bk. Ahmet Yaşar Ocak, İslâm-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas 

Kültü, Ankara, 1999, 34; Tankut Sözeri, Kültürlerde Şahmeran, İstanbul, 2000, 19-25; Murat Uraz, 

Türk Mitolojisi, İst., 1994, 306-311; Fred Gladstone Bratton (Çev. Nejat Muallim), Yakın Doğu 

Efsaneleri, 2000, 38-46; Ş. Teoman Duralı, Gılgamış Destanı, İstanbul, 2011.  
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kurtarmasını istemişti. Tanrı Zeus, doğal düzeni bozan hekim tanrının bu aşırı 

gücünden kuşku duyarak, bu haddini bilmezliği cezasız bırakmamış, Asklepios‟un 

üstüne bir yıldırım göndererek yok etmişti O‟nu. Hekim tanrının elindeki reçete yere 

düşmüş ve yağmurla birlikte reçetenin özü elinin yanında duran bir bitkiye geçmiş ve 

böylece sarımsak denilen bitki oluşmuş (Sözeri, 2006: 34‟ten Erhat, 1993: 63). 

Türk-İslam inançlarında önemli bir yere sahip olan Hızır da İlyas ile birlikte 

İskender-i Zülkarneyn‟in maiyetinde zulumat ülkesine “âb-ı hayât”ı (ölümsüzlük 

suyu) bulmaya çıkmıştır. Hızır ile İlyas bir pınarın kenarında pişirdikleri balıkları 

yerken Hızır‟ın elinden bir damla su, balığa damlamış, balık canlanınca aradıkları 

suyun o olduğunu anlayıp, içerek ölümsüzlüğe kavuşmuşlardır.   

Kaf Dağı‟nın yakınında Zulmet denilen karanlık bir bölge vardı, burada Āb-ı 

Hayât bulunuyordu, burası garip öykülerin kaynağı olan bir yerdi. Bu batıdaydı, 

güneş pınara batıyordu, hiçbir aydınlık yoktu. Yer çok sıcaktı, ancak özel 

ayakkabılar giyerek yürünebilirdi. Hz. Hızır bu sudan içen birkaç kişiden biriydi. Hz. 

Hızır ayrıca buranın koruyucusuydu, onun izni olmadan kimse yaklaşamazdı. 

İskender bu suyu içerek ölümsüz olmak istedi. İzin alıp gitti, şişesini suyla doldurdu, 

karanlıkta yürüyerek buradan çıktı, şişeyi bir ağaca astı, ancak bir karga geldi, 

hepsini içti ve şişeyi tersine çevirdi, su ağaca aktı, karga ölümsüz olduğu gibi ağaç 

da hep yeşil kaldı. Ancak İskender içemedi ve ölümsüz olamadı. (And, 2010: 34). 

 

Her dönemde toplumların zihnini meşgul eden ölüme çare arama, halk 

hekimliğinin en önemli konularındandır. Gılgamış‟ın ulaşmak için uğraştığı; fakat 

elde edemediği ölümsüzlük, Başkurt Türklerinin Ural Batır Destanında da 

aranmaktadır. Destanda ölümün nasıl bir varlık olduğunu sorgulayan Ural ile ağabeyi 

Şülgen‟in insan ve hayvanlara ölümsüzlük kazandırmak üzere „yenşişme‟yi (hayat 

pınarı) aramaya çıkmaları ve bu sürede yaşadıkları maceralar anlatılır (Atnur, 1996: 

91-243). 

Huu İney, Piçen Arığ ile İcen Arığ‟ın öldürdüğü Altın Arığ‟ın Ak Boz atı ve 

altı yaşındaki oğlanı cebinden çıkardığı sihirli ak sudan sürerek diriltir, suyu da lazım 

olur diye Altın Arığ‟ın cebine koyar. Bu su, ölen insanı diriltir. Huu İney‟den sonra 

da kimse bu suyu bulamayacaktır (Altın Arığ, 1997: 93). Altın Arığ daha sonra 

ölümsüzlük suyunu Alp Han Kız‟a verir (Altın Arığ, 1997: 179). Alp Han Kız, 

Taptaan Mergen‟in isteği üzerine ülkesine döner, hayat suyuyla ölenleri diriltir (Altın 

Arığ, 1997: 309, 319). 

Ak Öleñ (at) gökten düşen demirle yaralanınca Kır Öleñ (at) onu iyileştirmek 

için ölmezlik otu aramaya gider ve bu otla Ak Öleñ‟i diriltir (Ergun, 2006: 215). 
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Ural Batır destanında da ölümsüzlük arayışı söz konusudur. Ural Batır hayat 

suyunu bulur; fakat bir ihtiyar dünya düzeninin bu şekilde oluştuğunu, her canlının 

ölmesi gerektiğini söyleyince içmekten vazgeçer ve dağlara serper, dağlar yemyeşil 

olur (Ergun ve İbrahimov, 1996: 305-325). 

Köroğlu babasının gözlerinin açılması için ölümsüzlük suyunu ararken o suyu 

atı içmiş ve ölümsüz olmuştur (Ekici, 2004: 347-354). 

Eliade (2003: 200), suyun ilk örneğinin “hayat suyu” olduğunu belirtir. 

Er-Sogotoh‟un evininin önünde bulunan ağacın dibinde insanlığa ölmezlik 

sırrını veren ebedî, “hayat suyu” kaynarmış. İhtiyarlar, kuvvetten düşmüş inekler 

gelirler, bunun diplerinde gezerler, bu sudan içtikten sonra gençleşip kuvvetlenerek 

dönerlermiş. Uçan ve koşan vahşi hayvanlar, bu ağacın dallarında gezerler, koşarlar 

ve onun usarelerini emerek, kutsal bir kuvvete sahip olurlarmış (Ögel, 1993: 105). 

Minusinsk dolaylarında derlenen bir efsanenin hayat suyu ile ilgili bölümünü 

şöyledir: 

Büyük bir dağ yükselir, on iki gök katından 

Dağda bir kayın vardı, yaprakları altından, 

Kayının altındaysa, küçük bir çukur vardı,  

Bir karış bile değil, o kadar yüzlek dardı. 

Bu çukur hep doluydu, kutsal hayat suyuyla, 

İçen ölmez olurdu, ebedî bir duyuyla, 

Altın bir kâse vardı, bu suyun tam başında, 

Bir de bekçi konmuştu, kimbilir kaç yaşında, 

Ak-Sakal Tata denir, bu bekçinin adına, 

Tanrıca konmuş idi, bu kayının altına. (Ögel, 1993: 107) 
 

Altay toplumlarında ölmeme arzusu çok güçlüdür. Cengiz Han ölümsüzlük 

ilacı bulma arzusu ile yanıp tutuşuyordu. Ünlü Çang-Çuen huzuruna geldiğinde 

“Ölümsüzlük ilacınız var mı?” diye sorar. Üstat şöyle cevap verir: “Hayatı 

korumanın yolları var, fakat ölümsüzlük ilacı yoktur.” (Roux, 1999: 52-53). 

Roux, Altaylıların ölüm karşısındaki tavrını şu şekilde özetler: 

Altay toplumunun, insanın ölümsüz olduğuna inandığı bir dönem olmuştur. Bu 

ölümsüzlük inancı kaybedilmiş, fakat bireyin gerçek mutluluğu olan güçlü yaşama 

arzusu, bu ölümsüzlüğü bir gün yeniden bulacağı ümidini ayakta tutmuştur. Bunu 

beklerken, ömrün uzatılmasını sağlayacak tüm çareler aranmıştır. Tengri‟nin, Gök 

Tanrı‟nın bağışlayıcı olması için dua edilmiş ve ettirilmiş (özellikle din adamlarına); 

herkese verilen hayat gücünün (kut) muhafaza edilmesi için çaba harcanmış, insanı 

öldürebilecek gizemli güçlerin, düşmanların silahının ya da bedene giren yabancı bir 

madde olan hastalık gibi kötü etkilerin etkisiz hale getirilmesine çalışılmıştır. Bu 

nedenle, Şamanist yöntemlere, büyüye ve öğrenilir öğrenilmez tıbbi yöntemlere 

başvurulmuştur. Fakat sonunda ölümün kaçınılmaz olduğunun bilincine varılmıştır. 
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Önce ağlayıp yakınmışlar, sonra da boyun eğmeye ve hatta kendilerine teselli 

nedenleri bile bulmaya çalışmışlardır. Fakat açıkça görüldüğü gibi, burada yalnızca 

bir ehvenişer söz konusudur. Dünyadaki tüm toplumlar gibi, Altay toplumu da hayat 

için ümitsiz bir mücadele vermiştir (Roux, 1999: 68). 

 

Bazı anlatılarda ölümsüzlük suyunun yerini ölümsüzlük otu almaktadır. 

Ölümsüzlük otu, merkez simgeciliğinden köken alır. Yani bu ot, evrenin merkezinde 

bulunur ve amaç ona ulaşmaktır. “Merkez, her şeyin öncesinde kutsal olanın, mutlak 

gerçekliğin bölgesidir. Benzer şekilde, öteki tüm mutlak gerçeklik simgeleri de 

(yaşam ve ölümsüzlük ağaçları, gençlik çeşmesi vb.) merkezde bulunmaktadır. 

Merkeze giden yol zorlu bir yoldur ve bu gerçeklik düzeyinde doğrulanmaktadır: 

Tapınağın zorlukla çıkılan katları (sözgelimi Borobudur)
2
; kutsal mekânlara (Mekke, 

Hardwar, Yeruşalim) hac seferi; Altın Post‟u, Altın Elmalar‟ı, Hayat Otu‟nu bulmak 

için girişilmiş kahramanca ve tehlike dolu yolculuklar; labirentte gezintiler, kendi 

benliğine, varlığının merkezine giden yolu arayan kişinin karşılaştığı zorluklar ve 

diğer birçokları. Yol zahmetlidir; tehlikelerle doludur; çünkü din dışı olandan kutsal 

olana, geçici ve yanıltıcı olandan gerçeklik ve ebediyete, ölümden yaşama, insandan 

tanrıya geçiş ayinidir.” (Eliade, 1994: 31).  

Kur‟an‟da Hz. Âdem ile Havva‟nın ölümsüz olabilmek için yasak meyveden 

yedikleri anlatılır. Ölümsüz olma isteği İslamiyet‟in yanı sıra Yahudilik ve 

Hıristiyanlıkta da mevcuttur. Yahudi ve Hristiyan literatüründe yer alan ve cennetin 

ortasında olduğu söylenen “hayat ağacı”nın kendisinden yiyeni ebedî hayata sahip 

kılacağına inanılır (Erdem, 1993: 36, 67, 68).  

Ölümsüzlüğü veya gençliği aramaya dair efsaneler, altın meyvaları ve 

mucizevi yaprakları olan bir ağacı, “uzak bir ülkede bulunan” (gerçekte öte dünyada) 

ve canavarlar tarafından korunan (grifonlar, ejderhalar, yılanlar) bir ağacı başrole 

çıkartmaktadırlar. Bu ağacın meyvelerini toplayabilmek için muhafız canavarla 

dövüşmek ve onu öldürmek gerekmektedir, yani kahramanlık tipinden olan bir kabul 

denemesinden geçmek: galip ebedi gençlik, yenilmezlik ve kâdir-i mutlaklık gibi 

insan-üstü, adeta Tanrısal bir konumu “şiddet”le elde etmektedir (Eliade, 1991: 128).  

Âdem‟e ve Havva‟ya Bilgi Ağacı‟nın meyvesini yemeleri için ısrar eden 

yılan, onlara bu ağacın meyvelerinin ölümü değil Tanrısallığı getireceğini söyler. 

“Kesinlikle ölmezsiniz; çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde 

                                                            
2 Cava‟nın (Endonezya) orta kesiminde bulunan ünlü Budist tapınağı. 
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gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.” Yılan insanın 

yalnızca iyiyi ve kötüyü bilerek Tanrı gibi olacağını ya da her şeyi bilen olarak Hayat 

Ağacı‟nın nerede olduğunu “görebileceğini” ve böylece ölümsüz olabileceğini 

söylemiyor muydu? Eğer kelimesi kelimesine alınırsa, Tevrat böyle der gibi 

görünmektedir: “Rab Tanrı … „Âdem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi 

oldu,‟ dedi, „Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına 

izin verilmemeli.‟” (Eliade, 2003: 286-287). 

Hayat Ağacı, ölüleri dirilten, hastaları iyileştiren ya da gençleştiren vb. tüm 

mucizevi bitkilerin ilkörneğidir. Oşadi Dağı‟nda dört harika ot bulunmaktadır: 

“Bunlardan biri paha biçilmez ottur, ölüleri diriltir, diğeri okları yaradan çıkarır, 

üçüncüsü yaraları kapatır…” Mritasamjīvanī otu, ölüleri diriltir ve kuşkusuz en 

değerli bitkidir. Ama başka bir “büyük ot” daha vardır: samdhani, ölülerin 

bedenlerinin parçalarını birleştirmek gibi bir özelliğe sahiptir. Çin efsanelerinde, 

olağanüstü bir adadan söz edilir. Kargalar bu adadan, ölümleri üzerinden üç gün 

geçmiş savaşçıları bile dirilten bir ot taşırlar. Aynı inanışlar, İran‟da da bulunur. 

Dirilten ot Roma dünyasında da yaygındır ve onun güçleri, tüm Avrupa efsanelerinde 

bilinir. Hz. Süleyman, Saba kraliçesinden ölümsüzlük ister. Saba kraliçesi, kayaların 

arasında yetişen bir bitkiden söz eder. Süleyman, etrafta elinde bir otla dolaşan bir 

“ak saçlı” yaşlı bir adamla karşılaşır; adam, severek elindeki otu verir; çünkü onu 

tuttuğu sürece ölememektedir. Bu ot, yalnızca ölümsüzlük vermekte ancak gençlik 

vermemektedir (Eliade, 2003: 290). 

“Ölümsüzlük ve gençlik bitkisi”, Hindistan‟da ve Sami kültüründe farklı 

algılanır. Samiler, ölümsüzlük ve ölümsüz bir yaşam arzulamışlardır; Hintliler, 

gençleştiren ve yenileyen bitkinin peşindedirler. Yunanlılar da ölümsüz olmak değil, 

uzun bir ömür ve gençlik isterler. (Eliade, 2003: 292-293). 

Ölümsüzlük motifi Motif Index‟de D1850 Ölümsüzlük olarak adlandırılmıştır. 

E80 Hayat suyu, E90 Hayat ağacı H1333.2 Olağanüstü bitkinin araştırılması 

kategorileri de bu motifle ilgilidir. 
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2. Ölünün Konuşması 

Babası ölünce dağlara çıkarak babasının vasiyeti üzerine çeşitli çiçeklerden 

çeşitli ilaçlar yapar ve çiçekleri suyunu çıkararak babasının mezarı üzerine döker. 

Lokman Hekim döktükçe, mezarın içerisinden “Dök” diye bir ses işitilir (20). 

Lokman ölünce vücudunu ufak parçalara ayırarak kavanoza doldurmalarını, 

su dökmelerini, bir gübreliğe gömmelerini, dokuz ay sonra da çıkarmalarını 

talebesine vasiyet eder. Ölünce talebesi vasiyeti yerine getirir; fakat Lokman‟ın karısı 

dayanamayarak yedi sekiz ay sonra kavanozu gübreden çıkarır. Lokman‟ın uzvu 

teşekkül etmiş haldedir, kavanoz açılınca “Biraz daha! Biraz daha!” diye 

seslendiği işitilir (30). 

E545 Ölünün konuşması E545.12 Ölü ile insan arasındaki konuşma 

3. Ölünün Dirilmesi 

Babası ölünce dağlara çıkarak babasının vasiyeti üzerine çeşitli çiçeklerden 

çeşitli ilaçlar yapar ve çiçekleri suyunu çıkararak babasının mezarı üzerine döker. 

Lokman Hekim döktükçe, mezarın içerisinden “Dök” diye bir ses işitilir. Bu 

ameliyenin yapılmasından birkaç hafta sonra babası dirilir (20). 

Dede Korkut “ölen adam dirilmez, çıḫan can girü gelmez” (Ergin, 2004: 73) 

dese de Türk halk anlatılarında kahramanların öldükten sonra dirilmesine sıklıkla 

rastlanır. 

Kañgıvay-Mergen‟in cesedi kutsal suyla yıkanıp ağzından burnundan nefes 

verilerek diriltilir, dişi yerine takıldığında konuşmaya, parmağı takıldığında 

yürümeye başlar (Ergun-Aça, 2004: 507-508). 

Kozı Körpeş-Bayan Sulu destanının bazı Kazak varyantlarında ölüp dirilme 

motifi yer almaktadır. Düşmanları tarafından önce hileyle zehirlenerek öldürülen 

bahadır, Tanrı‟ya edilen dualar vasıtasıyla tekrar dirilir (Aça, 2002: 79). 

Bayım Sur yeraltındaki kutsal su vasıtasıyla Kozın Erkeş‟i iki kez diriltir 

(Dilek, 2002: 283-284, 291-295). 
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Kerem ile Aslı Hikâyesinin Türkmen ve Horasan varyantlarında Kerem 

yandıktan sonra Aslı onun mezarı başında tam kırk yıl bekler. Bir gün dua ederek 

Allah‟tan ya kendi canını da almasını ya da Kerem‟e can vermesini ister. Allah, 

Aslı‟nın duasını kabul eder ve Cebrail‟i Hz. Muhammet‟e gönderir. Hz. Muhammet 

Hz. Ali ile birlikte Kerem‟in mezarına gelerek Hz. Muhammet‟in abasının üzerinde 

dua ederler. Bunun üzerine Kerem dirilir. Hz. Muhammet‟in ikinci duasıyla da Aslı 

gençleşir. Hz. Muhammet ve Hz. Ali tarafından ikisinin nikâhları kıyılır (Duymaz, 

2001: 73). 

Halil İbrahim Şahin, ölüp dirilme motifinin yaygın olmamakla birlikte 

Türkmen destanlarında da yer aldığını belirtir (Şahin, 2010: 346-347). 

Çuvaş Türkleri‟ne ait Ulıp Destanı‟nda Ulıp‟ın ölümünden sonra Sarine, 

Merçen Kız‟ın söylediği hayat suyunu getirerek Ulıp‟ı tekrar canlandırır (Bayram, 

2012: 269, 281-282). 

Kırgız sahasından derlenmiş Er Töştük Destanında Çoin Kulak ile Er Töştük 

kavgaya tutuşur ve Çoin Kulak, Er Töştük‟ün başını keser. Atı Çal-Kuyruk, Er 

Töştük‟ün öldüğü yere giderek diz kapağından bir parçayı yutar, sonra tükürür ve Er 

Töştük dirilir (Çobanoğlu, 2007: 141). 

Mendibay, Manas‟ı zehirler ve Manas ölür. Manas‟ın atı, av kuşu ve köpeği 

mezarının başında ağlar ve Tanrı‟ya Manas‟ın canını bağışlaması için dua ederler. 

Tanrı hayvanların duasını kabul edip Manas‟ı diriltir (İnan, 1998a: 134; Yıldız, 1995: 

30-31). 

Manas Kalmukları yener, geri dönerken Gökçegöz kırk yiğidiyle birlikte 

Manas‟ı zehirler. Kırk yiğit ölür. Mekke‟den gelen erenlerin Manas‟ın karısı 

Kanıkey‟e yardım etmesiyle Manas iyileşir. Manas Mekke‟ye giderek dua eder ve 

kırk yiğidini diriltir (İnan, 1998a: 135; Yıldız, 1995: 31). 

Bu motif Motif Index‟de E100 İlaçla diriltme E151 Tekrar dirilme Z111 

Ölünün canlanması kategorilerinde değerlendirilebilir. 
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4. Ölüyü Diriltme 

Deniz kıyısına giden Lokman boğulan adamları diriltir (38). 

Battal Gazi Hızır İlyas makamında kırk gün oruç tutup ibadet ettikten sonra 

İlyas peygamberden ölüyü diriltme duasını öğrenir. Samiyye‟de Firdevsi‟nin 

öldürdüğü bir kız ile oğlanı diriltince bütün şehir halkı Müslüman olur. 

İbn Sînâ, zayıf, solgun benizli ve ter döken bir kişinin kısa bir zaman sonra 

öldüğünü duyunca onu tedavi ederek hayata döndürür (Şenocak, 2005: 321). 

Katan-Mergen ağabeyi Katan-Kökşin‟i toprağın yetmiş çeşit ilacı ve altmış 

çeşit pınarın suyuyla diriltir (Dilek, 2007: 305-306). 

Ak Çibek Arığ, yanlışlıkla öldürdüğü yaşlı hizmetçiyi ak ot başını ovalayıp 

merhem yaparak diriltir (Arıkoğlu, 2007: 245). 

E0 Diriltme Z111 Ölünün canlanması 

B. Mitolojik Motifler 

1. Meslek Piri 

Meslek gruplarında kendi mesleklerini icat ettiğine ve meslek mensuplarını 

koruduğuna inanılan bazı tipler vardır. Mit, din ve tarih kaynaklı bu tipler etrafında 

meslek mensuplarının ortak değerleri olarak çeşitli inanışlar ve hikâyeler oluşmuştur 

(Duymaz ve Şahin, 2010: 107). 

Meslek pirleriyle ilgili anlatıların bir kısmı mesleklerle ilgili bazı olguların, 

durumların ve meslekte kullanılan aletlerin oluşumunu izah eder. Bu yönüyle pir 

anlatılarının bir kısmı efsane karakterlidir (Duymaz ve Şahin, 2010: 110).  

Lokman Hekim‟le ilgili olarak anlatılan anlatılarda onun meslek piri, tıbbın 

babası bir şahıs olarak yer aldığı görülür. Lokman Hekim doktorların piri olarak 

dünyadaki bütün bilgileri bilir; bütün otların, çiçeklerin, ağaçların dilinden 

anlar; kara kaplı kitabında her işin çaresi, her derdin dermanı bulunur (1, 15, 

50).  
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Meslek pirlerinin genellikle peygamberler olduğu görülür. Ali Duymaz ve H. 

İbrahim Şahin, bu durumun onlara kutsallık kazandırdığını belirtir (Duymaz ve 

Şahin, 2010: 108). Yaygın inanışa göre Hz. Âdem çiftçilerin, Hz. Musa çobanların, 

Hz. Muhammet tüccarların, Hz. İdris terzilerin, Hz. Şit dokumacıların, Hz. İdris 

saatçilerin, Hz. İbrahim fırıncıların, Hz. Nuh marangozların, Hz. Davut demircilerin, 

Hz. Yunus balıkçıların piridir. Hz. Lokman, peygamberliği tartışmalı olmakla 

beraber hekimlerin piri olarak kabul edilmiştir. 

İslam‟ın ilk yüzyılından beri fütüvvet ülküsüne dayalı teşekküllerin ortaya 

çıktığı görülmektedir. Türklerin Müslüman olmasından sonra da ahi teşekküllerinin 

kurulmasında manevi ve fikri tabanı oluşturmuş, Türklere özgü vasıflar kazanarak bu 

teşekküllerde yaşamış, etkisini günümüze kadar sürdüregelmiştir (Tabakoğlu, 2010: 

124). Tabakoğlu‟na göre (Tabakoğlu, 2010: 126), Selçuklu sultanlarının iskân 

siyasetinde ilim adamları, ticaret ve sanayi erbabı, vasıflı iş gücü ile birlikte 

değerlendirdikleri sofi ve dervişlerin de fütüvvet-ahilik geleneğiyle yakın ilişkileri 

vardı. 

Ahilik üzerine çalışmaları bulunan Neşet Çağatay ahiliği, “13. yüzyıldan 18. 

yüzyıl başlarında “gedik” haline dönüşüşüne dek Anadolu‟daki esnaf, sanatkâr ve 

meslek sahiplerine verilen ad” olarak tanımlar (Çağatay, 1990: 40). 

Türklerin Anadolu‟ya gelmeye başladığı XI. yüzyıldan itibaren, bu ülkeye 

yerleşme sırasında önemli rol oynayan kuruluşların başta geleni ahiliktir. Ahilik bir 

taraftan fetih ve gaza hamlelerini kolaylaştıran askerî bir teşekkül, bir taraftan da 

sanatkâr ve çalışanları kendi himayesine almış iktisâdî bir kurum, bir esnaf 

teşkilâtıdır (Demirci, 1992: 83). 

Ahi fütüvvetname ve şecerenamelerinde, her sanat ve ticaret kolu için bir pir 

belirlenmiştir. Ahilik düşüncesinde, her sanat kolunun bir piri olduğu, hatta her 

sanatın bir peygamber mesleği olduğu vurgulanarak sanatın kutsallığı topluma ve 

sanatkârlara telkin edilerek sanata rağbet uyandırılmaya çalışılmıştır (Ergin, 1995: 

500).  

Ahi Evren tasavvuf ehli olduğu ve tarikat mertebesine erdiği için veli olmuş 

ve böylece birçok eşrafın piri sayılmıştır (Anadol, 1991: 52). Debbağların hatta bütün 
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esnafın piri sayılan Ahi Evren‟in halefleri asırlar boyu Osmanlı esnafının birliğini 

sembolize etmişlerdir (Tabakoğlu, 2010: 336). 
3
  

Ahiler önceleri sadece debbağlık ile uğraşırken sanat kolları sonradan otuz 

ikiye çıkmış, örgütün yerleştirdiği sağlam meslekî ve ahlâkî düzen, karşılıklı 

dayanışma ve yardım, diğer esnaf ve sanatkârlar üzerinde etki ve üstünlük 

kurmalarına neden olmuş, gitgide, Osmanlı ülkesindeki bütün Türk esnaf, sanatkâr 

ve meslek sahipleri, Ahibabalar‟dan ya da onların yetki verdiği kişilerden aldıkları 

yeterlik ve izin belgeleri ile iş görür duruma gelmişlerdir. Böylece her şehir ve 

kasabadaki esnaf ve sanatkâr grupları için çarşılar, arastalar, uzunçarşılar, kapalı 

çarşılar kurulmuştur (Çağatay, 1990: 35). 

Ahilikte bir pir veya ustaya bağlanmadan sanatta olgunluğa ermek mümkün 

değildir (Taner, 2009: 10). Tasavvufî eğitimde bir şeyhe intisap etmeden irşadın 

mümkün olamayacağı gibi Ahilikte de bir ustadan el almadan veya bir ustanın 

rehberliği olmadan bir sanata sahip olmak caiz görülmemiştir (Bayram, 2005: 143). 

Çağatay (1990: 69), esnafın Peygamber soyundan ünlü kişileri, gerçekte yaşamış ya 

da uydurma bir veliyi kendilerine pir saymalarını, kendilerini önemli ve soylu 

kişilerden gösterme çabasının ürünü olarak değerlendirmektedir.  

Sanatkâr ya da meslek sahibi kişi her şeyden önce tuttuğu işin pirinin 

peygamber ya da ulu bir kişi olduğu inancını taşır. Bu sebeple dükkânının ya da 

atölyesinin duvarında şu beyt yer alır: 

Her seher besmeleyle açılır dükkânımız  

Hazreti …………….dir pirimiz üstâdımız (Çağatay, 1990: 65). 

Ahilik, esnaf ve tüccarlar arasında dayanışma, birlik ve beraberlik esasına 

dayalı olarak kurulmuş bir teşkilattır (Wittek, 1971: 37). 

Ülkemizde 1860‟lı yıllara kadar, ustadan çırağa geçme yöntemiyle gençlere 

sanat öğretilmekteydi. O dönemde meslek eğitiminin yapıldığı dükkânlarda çırak 

olarak işe başlayan çocuklar, gençler, birkaç yıl çalışarak önce kalfa, daha sonra da 

                                                            
3 Ahilik, fütüvvet ve esnaf ile Ahi Evren hakkında detaylı bilgi için bk. Halil İnalcık, Devlet-i „Aliyye, 

C I, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Kasım 2012, s. 34-42; Neşet Çağatay, Ahilik 

Nedir?, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990; Baki Çakır ve İskender Gümüş, Ahilik, Kırklareli: 

Kırklareli Üniversitesi, Ekim 2011. Türkiye‟de ahilik araştırmalarına eleştirel bir bakış için bk. Ahmet 

Yaşar Ocak, Türk Sufîliğine Bakışlar, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009, s. 181-202. 
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usta olurlardı (Şimşek, 2000: 1). Ahilikte yaparak-yaşayarak öğrenme söz 

konusudur. Usta-çırak ilişkisi esastır.  

Ahilik, küçük esnaf, usta ve çırakları içine alan, mesleklerini doğruluk-

dürüstlük prensiplerine uygun olarak yapmalarını ve ayrıca eğitim görmelerini 

hedefleyen bir teşkilattır (Şimşek, 2000: 4). 

Ahi, tekkede ilk olarak şu cümleleri duyar: 

“Ey talib! Fütüvvet, yiğit ve ahi ve şeyh yolu birdir. Yiğitlik, heves eylemektir. 

Ahilik, başlamaktır ve dahi şeyhlik, tamam kılmaktır… Ve bir dahî; yiğitlik, sakalı 

gelmektir. Ahilik, sakala ak düşmektir. Şeyhlik ise tam pîr olmaktır… Ve bir dahî; 

yiğitlik (fütüvvet), müminlerin yoluna varmaktır. Ahilik, evliyâ yoluna varmaktır. 

Şeyhlik ise, Peygamber yoluna varmaktır. Ve bir dahî; Yiğitlik, şeriattır. Ahilik, 

tarikattır. Şeyhlik, hakîkattır… (Kara, 1977: 87)”  

 

Ahi babalarının hemen hepsi tarikat şeyhleri gibi keramet sahibi sayılırlar. Bu 

inanç Şamanizm‟den kalan bir mirastır ki olağanüstü yeteneklere sahip olma 

anlamında şamanca bir gücün ifadesidir. Ahilikte sanatın bir adı da hikmettir. Ve 

sanat herkesçe bilinmemesi gereken bir sırdır. Hikmeti na ehle vermen ki 

zulmedersiniz ve ehlinden saklaman ki yine zulmedersiz (Güllülü, 1997: 112). 

Ahilik, eski Türk akılık ve alp geleneğinin, Arap ve İran fütüvvet idealiyle 

İslami bir sentez içinde birleşip Anadolu'da ortaya çıkan kurumlaşmış şeklidir 

(Sarıkaya, 1999b: 49). 

Ahilik, mefkûre ve çalışma tarzı itibariyle topluma hizmet sunma ülküsü ile 

özel yönetmeliklerde (Ahî Şecerenâmeleri ve Ahî Fütüvvetnâmeleri) belirtilen iş ve 

ahlâk disiplini, şeyh, usta, çırak, kalfa vs. hiyerarşisi içinde çalışmayı ibadet zevki 

haline getiren sınâî, ticarî, siyasî, askerî, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan bir 

teşkilâttır (Bayram, 1991: 5-6). 

Fütüvvet teşkilatının bir yansıması olarak literatürümüze giren 

Fütüvvetnâmeler, Ahi teşkilatının adâb, töre ve kaidelerini didaktik bir metotla 

açıklayan teşkilat mensuplarının el kitapları hüviyetindedir. Fütüvvetnâmeler, XIll-

XVI. yy. Anadolu‟sunun dinî ve kültürel tarihi için önemli bilgiler ihtiva eden ilk el 

kaynaklardandır. Bu eserler umumiyetle müellifleri belli olmadığı için 

anonimleşmişlerdir (Sarıkaya, 1999b: 53). 

Fütüvvet ehli fütüvvetin Hz. Âdem‟den başlayıp peygamber silsilesi yoluyla 

Hz. Muhammed‟e kadar hemen her birini hayatlarında uğraşmış oldukları işlere göre 

meslek piri, “ilk usta” olarak kabul etmişlerdir. Hz. Âdem çiftçi, Hz. Şit hallaç, Hz. 
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İdris terzi, Hz. Nuh tüccar ve gemici, Hz. İbrahim marangoz, Hz. İsmail avcı, Hz. 

İshak ve Musa çoban, Hz. Davut zırhçı, Hz. Süleyman örücü, Hz. Lokman hekim, 

Hz. Yunus balıkçı, Hz. İsa seyyah, Hz. Muhammed bahçıvan ve tüccarların piri 

kabul edilir. Bunlardan Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed ulü‟l-

azm peygamber olup “dört pir” olarak diğerlerinden ayrı bir öneme sahiptir (İnanır, 

2012: 871). 

İsmet Çetin (Çetin, 2007: 75, 111), toplumsal birlikteliğin merkez noktalarını 

oluşturan bu şahsiyetlerin, bir yandan İslamiyet‟ten önceki dönem manevi kabullerin 

sonraki döneme aktarılmasının işareti iken bir yandan da İslami dönemin manevi 

kabullerinden örnek teşkil etmeleri bakımından önemine işaret eder: “Meslek pirleri 

inanışlara göre mesleği en iyi şekilde icra eden ustalardır. Daha sonraki meslek 

erbapları ise o mükemmel modeli tekrar etmeye veya o mükemmel örneğe layık bir 

şekilde çalışmaya gayret etmişlerdir.” 

Ayten Altıntaş ve Hanzade Doğan‟ın verdiği bilgilere göre (Altıntaş ve 

Doğan, 2003: 223), Osmanlı Devleti‟nde esnaf teşkilatından olup sağlığın korunması 

ve hastalıkların tedavisi ile uğraşanlar içinde; tabip, cerrah ve kehhal
4
 esas merkezde 

yer almaktadır.
5
 Çalışmalarındaki ilk hedefin “Osmanlılarda esnaf teşkilatı içinde 

tabibin de yer alıp almadığını görmek” olduğuna dikkat çeken Altıntaş ve Doğan 

(Altıntaş ve Doğan, 2003: 224) padişahların memleketteki esnafın düzeni ve kontrolü 

için verdikleri emirleri içeren kanunnamelerden, tabiplerden de bahseden ilk 

kanunnamenin “Derbeyân-ı Kanunnâme-i Osmani” başlığını taşıyan I. Selim 

Kanunnâmesi olduğunu ifade eder. 1512-1520 yıllarına ait bu kanunlarda elliye 

yakın esnafın içinde tabipler için: Ve tabibler dahi gözlene Bimarhane tabiblerine 

göstereler imtihan ideler kabul etmediklerini men ideler denilmektedir. Bu listede 

attarlar ve cerrahlar da yer almaktadır (Altıntaş ve Doğan, 2003: 224‟ten Pulaha ve 

Yücel, 1987: 39). Aynı şekilde 1630 yılından önceki tarihe ait olan bir kanunnamede 

esnaf teşkilatı listesi içinde yer alan tabip için “Ortalıkta gezen tabibleri, tımarhane 

tabiplerine iletip imtihan edeler. Eğer kabul ederlerse tabiblik ettireler ve illâ 

                                                            
4 Kehhâl: Göz hekimi (Devellioğlu,2005: 503). 
5 Aynı yazarların aynı konu ile ilgili şu çalışmalarına bakılabilir: Ayten Altıntaş ve Hanzade Doğan, 

“Osmanlı‟da Esnaf Tabip ve Ahilik Teşkilatı ile İlişkisi”, Türk Dünyası Araştırmaları, S 132, 

İstanbul: TDAV, Haziran 2001, 125-141; Ayten Altıntaş ve Hanzade Doğan, “Osmanlı Esnaf 

Tabibinin Ahlak Eğitimi ve Değerleri (Fütüvvetnamelere Göre)”, Türk Dünyası Araştırmaları, S 146, 

İstanbul: TDAV, Ekim 2003, 59-83. 
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cümlesin men edeler.” denilmektedir (Altıntaş ve Doğan, 2003: 224‟ten Çağatay, 

1989: 104). Hezarfan Hüseyin Efendi‟nin 1086 (1675/1676) yılında yazdığı 

Telhîsü‟l-beyân fî Kavânîn-i Al-i Osman adlı kitapta tabip, attar ve cerrahların da yer 

aldığı 141 adet esnaftan bahsedilmektedir (Altıntaş ve Doğan, 2003: 224‟ten 

Hezarfen Hüseyin Efendi, 1998: 53). Sultan IV. Mehmet dönemine ait olduğu 

yazılan 1680 tarihli bir başka kanunnamede de esnaf listesinin içinde tabipler, 

cerrahlar ve attarlar yer almaktadır (Altıntaş ve Doğan, 2003: 224‟ten Ergin, 1995: 

387).  

Altıntaş ve Doğan fütüvvetnamelerde de esnaf tabipler hakkında bilgilerin yer 

aldığını belirtir. Bu eserlerin bazılarında esnaf zümreleri ve onların manevi olarak 

bağlandıkları pirler listeler halinde yer alır. Bunlardan 15. yüzyıla ait bir 

fütüvvetnamede: On yedi kemer-beste (kemer bağlamış) esnaf taifesi şöyle sıralanır: 

berberler, peykler, müezzinler, sancaktarlar, tabipler, ahılar, şeyhler, seyisler, bazı 

şeyhler, müfessirler, beğler, silahtarlar, mimarlar, kasaplar, nakıybler, palanduzlar, 

riyazet ehli. Diğer esnaf zümresi listesi içinde de cerrahlar, şerbetçiler ve sünnetçiler 

yer almaktadır  (Altıntaş ve Doğan, 2003: 225‟den Gölpınarlı, Ekim 1949-Eylül 

1950: 88). 

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi‟nde “Esnaf-ı elzem-i levazım” başlığıyla tıp 

camiasından bahis vardır. “Zamanı kadimde pirleri Hazreti Lokman idi ve Fisagors 

Tevhidi ve Eflatun-u İlahi ve Bukrat ve Sokrat ve Ristatalis ve Calinus ve Mernus 

nam hükemayı kadimler gelip akl ile bir biri kırk yarıp ilmiyle göğe nerdiban 

itmişlerdi” diyerek tabiplerin pirlerini bildirir (Altıntaş ve Doğan, 2003: 233‟den 

Evliya Çelebi, 1996: 227-228). 

Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Hz. Lokman‟ın, hekimlerin piri olduğunu 

belirttikten sonra şöyle demektedir: “Fisagores, Eflâtun-ı İlâhî, Bukrat, Sokrat, 

Aristatalîs, Calinus, Mernos adlı eski hekimler gelerek akıl ile bir kılı kırk yarıp ilim 

ile göğe merdiven dayamışlardı. Sonunda ecel derdine derman bulamayıp âhirete 

tahtırevan ile gittiler.” (Erduran, 2006: 29). 

Roux, Şamanizm‟de en önemli ve ilk amacı sürekli olarak hastalıkların 

tehdidi altında bulunan yaşamın korunması olarak belirtir. Bu nedenle de İngiliz 

sosyolojisi, şamanı tanımlamak için “hekim-insan” ismini ileri sürmüştür (Roux, 

1999: 28). 



179 

 

Lokman Hekim, bu “hekim-insan” tanımlamasına uyar. Aynı zamanda o, 

“kültür-medeniyet kahramanıdır.” Mehmet Aça, kültür-medeniyet kahramanlarının 

günümüz mucit ve bilim adamlarının geçmişteki ataları olduğuna dikkat çeker. 

Onların bugünkülerden farkı, kutsallarla kuşatılmış olmalarıdır. Bu kültür 

kahramanları, daha sonraki dönemlerde, ortaya çıkardıkları meslek dalını sürdüren 

kuşaklar tarafından o mesleğin piri, üstadı ve ilk mucidi olarak kabul görürler ve bu 

kutsallıklarını daima sürdürürler (Aça, 2000: 43-44). 

Lokman Hekim‟le ilgili anlatılardaki meslek pirliği motifi Stith Thompson‟ın 

Motif Index‟inde A430 Bitki Tanrısı, A500 Yarı Tanrı ve efsanevî kahramanlar, F950 

Olağanüstü tedavi kategorilerinde yer bulur. 

2. Tanrı ile İletişime Geçme 

Lokman kendisi için Tanrıdan uzun ömür diler, Tanrı da ona iki seçenek 

sunar (1.2). 

Lokman Hekim Allah‟tan ölümün çaresini sorar. Allah ölümün çaresini 

söyler, insanları diriltebileceğini; fakat rızkı nasıl vereceğini Lokman‟a sorar (38). 

Motif Index A180 Tanrıların ölümlülerle münasebetleri 

3. İki Seçenek Sunma 

Lokman, Tanrıdan kendisi için uzun ömür dileyince Tanrı ona iki seçenek 

sunar: Lokman, ya yağmurdan başka hiçbir şeyin ulaşamadığı bir dağda bir koyun 

tezeğinin dayanabileceği süreyi ya da yedi kartal ömrünü kendine ömür olarak 

seçecektir ve yedi kartal ömrünü seçer (1.2). 

J200 Seçimler 
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4. Yedi Kartal Ömrü Yaşama 

Sibirya Türklerinin inancına göre, Tanrı, insanları kötülüklerden korumak 

üzere, onlara kartalı gönderir. İnsanlar kartalın dilinden anlamayınca kartal, 

Tanrı‟dan yardım ister. Tanrı, ilk rastlayacağı insana kamlık gücünü devretmesini 

buyurur. Kartal, ağaç altında uyuyan bir kadına rastlar ve ilişki kurar. Kadın, 

kartaldan hamile kalır ve ondan doğan çocuk ilk kam olur (Kalafat, 2005: 131; Ögel, 

1993: 596-597). 

Yakut Türkleri arasında da ilk kamın dünyaya inişiyle ilgili kartal motifine 

rastlanmaktadır. Onlara göre ilk kam, yeryüzüne kartallar tarafından indirilmiştir. 

İnanışa göre, kam olması mukadder olan bir çocuğun ruhunu bir kartal yer ve sonra 

güneydoğuya doğru uçar. Ortasında bir kayın ağacı ve bir karaçam olan bir dağ 

ormanına ulaşır. Kartal, bu iki ağaçtan birine konar. Yumurtlar ve yavruyu atar. 

Yumurtadan bir çocuk çıkar ve onu ağacın altındaki çayıra bırakır. Çocuğu, burada 

yabani hayvanlar korur ve büyütür. İlk kamı doğuranın ve yeryüzüne getirenin kartal 

olduğuna inanan Yakut Türkleri, bu hayvanı kutsal kabul ederek hürmet gösterirler 

(Kalafat, 2005: 131; Ögel, 1993: 595, 596). 

Macar kavminin ve birliğinin kuruluşunda birinci derecede rolü olan 

hükümdar Macar Kralı Arpad‟ın babası Almos‟un doğuşuyla ilgili efsane şöyledir: 

Almos‟un annesi ona hamile kalmadan önce rüyasında bir doğan görür. Doğan 

kadının etrafından uçarak rahmine girer. Gebe kalan kadın ayı ve günü dolduktan 

sonra çocuğunu doğurur. Yine Kırgız kabilelerinin de reislerinin üç eşinden en 

küçüğünün gördüğü rüyada doğandan gebe kalması sonucu türediğine dair bir efsane 

bilinmektedir (Ögel, 1993: 594). 

Görüldüğü üzere eski Türk inançlarında kartal önemli bir türeme simgesidir 

yani hayat bahşetmektedir.    

Lokman‟ın ömrü konusunda bin yıl, üç bin yıl, üç bin beş yüz yıl yaşadığı 

doğrultusunda rivayetler vardır. Türkiye‟nin çeşitli bölgelerinden yaptığımız 

derlemeler doğrultusunda Lokman’ın, yedi kartal ömrü (560 yıl) yaşadığına 

inanılmaktadır. İnanışa göre Lokman, Tanrı‟dan uzun ömür istemiş, Tanrı da ona 

yedi kartal ömrü vermiştir. Bir kartal öldüğünde diğeri yumurtadan çıkıyormuş. Bu 

şekilde son kartal yumurtadan çıkınca Lokman ona “uzun ömür” anlamına gelen 
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Lübed ismini koymuş; koymuş ama o kartal ölünce Lokman da onunla birlikte 

ömrünü tamamlamış (1.2).  

Kartal, Yunan mitolojisinde Zeus‟un yardımcısı ve en sevdiği hayvandır. 

Hatta çoğu zaman Zeus‟un kendisiyle özdeşleştirilir ve Tanrı‟yı simgelediğine 

inanılırdı (Gezgin, 2007: 113). 

Kartal, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Eski Türklerce totem olan 

kartal, kuşların da hakanıdır (Uraz, 1994: 155). Kartal, Salur boyunun ongonudur 

(Ögel, 1993: 365). Şamanla ilgili efsanelerde önde gelen hayvanlardandır. Yenisey 

Ostyaklarına, Teleütlere, Oroçilere ve bazı başka Sibirya halklarına göre, ilk şaman 

bir kartaldan doğmuştur ya da en azından meslek eğitimini ondan almıştır (Eliade, 

2006: 97). Bir Buryat efsanesine göre, Tanrılar insanlara hastalık ve ölümle 

mücadele etmesi için şaman göndermeye karar vermiş ve bunun için de kartala görev 

vermişlerdir. Yeryüzüne inen kartal, bir kadınla beraber olmuş ve kadından doğan 

çocuk ilk şaman olmuştur (Eliade, 2006: 95).   

Kutsal olarak kabul edilen kartal motifi Şaman kıyafetlerinde yer alır. 

Şamanlar, başlıklarına kartal tüyleri takarlardı. Şamanlardan birine “sata”yı kartal 

vermiştir (İnan, 2000: 163). Şamanlar, kartalların gökyüzünde taşıdıkları bir teknenin 

içinde göğe yükselirler, burada gök ruhlarıyla karşılaşırlar ve onlara hastalıkları 

iyileştirmek için ne yapmak lazım geldiğini sorarlar (Drury, 1996: 61).  

Kartallar yüksekten uçması ile de kutsal varlıklardır; çünkü Tanrı katına 

yakındırlar. Eski Türklerde kartal, güneş ve gök Tanrı‟nın sembolüdür (İnan, 1995: 

46). Dolayısıyla, Lokman bu anlamda Tanrı kutuna sahip bir insandır. 

Ayin sırasında şaman davuluna vurup bildiği bütün ruhları adlarıyla çağırır. 

Bunlar arasında bürküt (kartal) de vardır. Kartalı “tanrı kuşu kartal, bakır tırnaklı 

müthiş kuş, sağ kanadı güneş kaplar, sol kanadı ayı kaplar” şeklinde tavsif eder 

(İnan, 2000: 105). 

Yakut kabileleri kutsal ataları olan hayvanlar arasında kartalı da sayarlar 

(Ögel, 1993: 34). Yakutların inançlarına göre karların ve buzların erimesi, ilkbaharın 

gelmesi kartalın kanatlarını sallamasına bağlıdır. Yakutlar‟a göre en korkunç and 

kartal adıyla içilen anddır. Kartal adıyla yalan yere and içenlerin “ocağı söner”, yani 

nesli, tohumu kesilir. Kısır kadınlar çocuk sahibi olabilmek için kartala yalvarır, 

bundan sonra dünyaya gelen çocuğa “hotoy törütteh” (yani “kartaldan türemiş”) 
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denirdi. Ateşe saygısızlık gösterdiği için deri hastalığına tutulanları ancak kartaldan 

türemiş olan şaman tedavi edebilir (İnan, 2000: 118, 119). 

Yakutlarda en çok sayılan kuş kartaldır. İlkbahar ve güz mevsimleri kartalın 

temsil ettiği ruhun iradesine bağlıdır. Kartal bir defa kanatlarını sallarsa buzlar 

erimeğe başlar, ikinci defa sallarsa ilkbahar gelir. Kartal kültiyle ilgili geleneklerden 

anlaşıldığına göre eski zamanlarda bu kuş güneş ve Gök-Tanrı sembolü sayılmıştır 

(İnan, 2000: 46). 

Yakutların en yüksek ruhları taşıdığına inanılan bu hayvan, Gök Tanrı‟nın 

timsali olarak ya da şaman ruhunu ifade etmek amacıyla dünya ağacının tepesinde 

tasavvur ediliyordu. Hayvan-ata ya da yardımcı ruhlardan birini temsilen zaman 

zaman şaman elbisesi üzerinde yer alıyordu. Önemli bir türeme simgesiydi. Özellikle 

Göktürk ve Uygur devirlerinde kartal ve diğer yırtıcı kuşlar hükümdar ya da beylerin 

timsali, koruyucu ruhun ve adaletin simgesiydi (Çoruhlu, 2010: 154). 

Kırgızlar kartalın çocuğun doğmasını engelleyen albarstıyı ve kötü ruhları 

kovduğuna inandıkları için doğum yapan kadının bulunduğu yere kartal getirirlermiş 

(Alptekin, 2010b: 77‟den Bayaliyeva, 1972: 106). 

Yakutlar, ağaçtan yapılmış sırıklar üzerine, çift başlı kartal heykelcikleri 

koymuşlardı. Ağaçlara, çapraz ve enlemesine, ağaçlar da çakmışlardı. Bunlar göğün 

katları oluyordu. Çift başlı kartalların göğün 5. katında oturduğu varsayılırdı (Ögel, 

1995: 173).  

Tanrıya açılan göğün kapısını bekleyen çift başlı kartal oldukça eski ve 

mitolojik, Türk kültür katına ait bir düşüncedir. Hun çağına ait Altay buluntularında 

“çifte kartal” şekillerine sıkça rastlanır. Selçuklu çağında “çifte kartal” armaları, 

yalnızca bir tılsım işaretine dönüşmüşlerdir (Ögel, 1995: 132). 

Ögel, İnan‟dan şu bilgiyi aktarır (Ögel, 1995: 327): Kuzeydeki Başkurt 

Türklerine göre, “Semrük adlı çift başlı kartal, “mengülük suyunu” içmiş olarak Kaf 

dağında yaşıyordu.” 

Bu motifi Motif Index‟de A1320 Hayat zincirinin yönü (Ömrün belirlenmesi) 

kategorisinde değerlendirebiliriz.  
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5. Vücudun Parçalara Ayrılması 

Bhaiga ve Gondlarda ilk şaman; oğullarına, kardeşlerine ve öğrencisine 

vücudunu bir kazanda on iki yıl kaynatmalarını söylemiştir (Eliade, 2006: 67). Aynı 

motif Lokman Hekim anlatılarında da mevcuttur: Öleceği günü bilen Lokman Hekim 

kızına öldükten sonra vücudunun ağırlığının üç misli sarımsağı ezmelerini, etini 

kemiğinden ayırarak oynak yerlerine ezilen bu sarımsağı iyice doldurmalarını, 

öldüğünü kimseye söylememeleri durumunda, Allah‟ın izni ile yirmi dört saat sonra, 

bazı anlatımlara göre yirmi dört gün, dirileceğini söyler (6). Başka bir anlatıda 

Lokman ölünce vücudunu ufak parçalara ayırarak kavanoza doldurmalarını 

vasiyet eder (30). Başka bir anlatıda Lokman Hekim, ölüme karşı baş su, orta su, son 

su adını verdiği üç su bulur. Kendi vücuduna göre bir kalıp yaptırıp, çırağına 

kendisini kesip parçalamasını, parçaları bir kalıba dökmesini, sonunda da bu üç 

suyu sırasıyla döktüğünde canlanacağını söyler (33). 

Bazı anlatılarda ise, Şahmeran Lokman‟a kendisini kesip belini kaynatıp 

padişaha içirmesini, kuyruğu zehirli olduğu için onunla hiçbir şey yapmamasını, 

kafasını kaynatıp kendisinin içmesini söyler. Şahmeran‟ın dedikleri yapılınca padişah 

iyileşir, oğlan da bütün dertlere deva bulan Lokman Hekim olur (2, 40). Şahmeran‟ın 

vücudunun parçalara ayrılarak kazanlarda kaynatılması şamanların organlarının 

parçalanarak kaynayan kazana atılması ile örtüşmektedir. Bu eylem sonucunda bu 

sudan içen Lokman otların dilinden anlamaya başlar ve hekimlik niteliği kazanır. 

Bu motif başka anlatılarda da karşımıza çıkar. Köroğlu‟nun Türkmen 

varyantında organlarının çıkarılarak temizlenmesi ve tekrar yerine takılması 

sonucunda Köroğlu aşığa dönüşür (Ekici, 2004: 140-190).  

Anlatılardaki bu motifler şaman adayını akla getirmektedir. Şaman adayı 

“hastalık cinleri” tarafından kesildiğini ve parçalandığını görür. Hasta, ritüel ölümü 

Yeraltı dünyasına iniş biçiminde deneyimler: Düşünde kendisinin parçalanmasına 

tanık olur, cinlerin kafasını kestiğini, gözlerini çıkardığını vb. görür. Yakutlara göre, 

ruhlar şaman adayını yeraltına götürür ve oradaki bir eve üç yıl hapseder. Şaman 

erginlenme sürecini orada yaşar: Ruhlar onun başını kesip bir kenara koyduktan 

sonra (çünkü aday parçalanmasına kendi gözleri ile tanık olmalıdır), bedenini küçük 

parçalara ayırıp çeşitli hastalıkların ruhlarına dağıtırlar. Şaman adayı otacılık gücüne 
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ancak bu koşulla erişebilir. Daha sonra kemikleri taze etle kaplanır ve bazı 

örneklerde yeni kan da verilir (Eliade, 2009: 21-22).  

 Eski vücudun yeni görev için değişmesi gerektiği inancı şamanlıkta, 

ozanlıkta, âşıklıkta, bakşılıkta, otacılıkta, demircilikte, görücülükte vb. mesleklerde 

görülür (Bayat, 2009: 74). 

6. Tabiat Kuvvetlerine Hâkim Olma 

Lokman Hekim zamanında insan ve hayvanların çeşitli hastalıklara tutularak 

ölmesine yol açan büyük bir kuraklık baş gösterir. Hiç bir çare bulamayan halk 

yağmur yağdırması için Lokman Hekim‟e başvurur. Lokman Hekim onlardan bir 

miktar zeytinyağı ister. Tenekelerle gelen zeytinyağlarını büyük ağaç fıçılara 

dolduran Lokman Hekim bir meydanda oturarak “Yağ, yağ” şeklinde bağırmak 

suretiyle halka dağıtır. Lokman Hekim “Yağ” dedikçe, yağmur yağmaya başlar. 

Yağmur sel halini alınca bu sefer Lokman Hekim‟den yağmuru durdurmasını isterler. 

Lokman Hekim bu sefer de kıldan yapılmış bir torbanın içerisini fındık ve fıstıkla 

doldurarak, sokakta oynayan çocuklara “Yağma, yağma, yağma…” şeklinde 

bağırarak dağıtmaya başlar ve yağmur kesilir (5).  

Türk kavimlerinde çok eski devirlerden beri yaygın bir inanca göre, büyük 

Türk tanrısı Türklerin ceddi âlâsına yada (yahut cada, yat) denilen sihirli bir taş 

armağan etmiştir ki bununla istediği zaman yağmur, kar, dolu yağdırır, fırtına 

çıkarırdı (İnan, 2000: 160).  

Abdulkadir İnan, Manas destanının Çin seferi rivayetinde Almanbet adlı 

kahramanın “bulutları afsunlamak” suretiyle yağmur yağdırdığını; Anadolu‟nun bazı 

yörelerinde yağmur yağması için kırk bir taşa dua okuyup suya atıldığı belirtir (İnan, 

2000: 164). 

Hz. Süleyman rüzgâra hükmedebilmektedir. 

Battal Gazi, kâfirlerle savaştığı sırada dua eder ve dua biter bitmez, şiddetli 

bir rüzgâr çıkarak düşmana doğru eser ve bu şekilde cenk kazanılır (Ocak, 2009: 

164).  
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Türkmenistan‟da Burkut Ata adındaki bir yağmur iyesine inanılır. Burkut Ata 

istediği zaman yağmur yağdırabilir ya da yağmuru durdurabilir. Kartal, gökyüzü, 

yağmur kavramları Burkut Ata‟nın şahsında birleşmiştir (Gökçimen, 2010: 72). 

F600 İnsanlar ve olağanüstü güçler F660 Olağanüstü hünerler F900 

Kerametler 

7. Gaipten/Gelecekten Haber Verme 

Şahmeran, ölümünün Lokman’ın elinden olacağını bilmektedir (2, 12, 40). 

Lokman Hekim öleceği günü bilmektedir ve dediği gün de ölür (6).  

İyileşen adam Lokman Hekim‟in yanına geldiğinde olanları anlatmadığı 

halde Lokman Hekim zaten bilmektedir (15). 

Kalfa evine gidince içinde süt olan çanağa kör gözleri ile bakar. İlahi bir 

hikmet olarak bu anda çanakta bulunan sütün bir küçük derya olduğunu ve daha 

büyük deryaları aramasının şart olduğunu gaipten gelen ses kendisine hatırlatır (26). 

Lokman Hekim olacakları zaten önceden bilmektedir (35). 

Lokman‟ın hekim olan babası ölmeden önce karısına, doğacak çocuklarının 

büyük bir hekim ve bilgin olacağını söyler (40). 

Lokman hekimlikte o kadar ilerler ki hastasını görmeden kapıdan uzattığı 

bir iple muayene edebilmektedir (42, 48). 

Lokman Hekim arkadaşlarıyla birlikte bir gün bir hamamın önünden geçerken 

hamamdan gebe bir kadın çıkar. Lokman Hekim yanında bulunanlara yarım saat 

sonra bu kadının öleceğini söyler ve dediği gibi de olur (69). 

M361 Geleceği önceden takdir edilen kahraman F900.1 Muayyen 

zamanlarda kerametler 

8. Kemiklerden Dirilme 

Öleceği günü bilen Lokman Hekim kızına öldükten sonra vücudunun 

ağırlığının üç misli sarımsağı ezmelerini, etini kemiğinden ayırarak oynak yerlerine 
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ezilen bu sarımsağı iyice doldurmalarını, öldüğünü kimseye söylememelerini, 

Allah‟ın izni ile yirmi dört saat sonra, bazı anlatımlara göre yirmi dört gün, 

dirileceğini söyler (E151 Tekrar dirilme). Kızı, Lokman Hekim‟in öldüğünü 

söylemeseymiş, dediği saatte dirilecekmiş. Söylediği için bir daha kalkamamış (6). 

Kuran-ı Kerim‟de anlatıldığına göre (El-Bakara, 259), Üzeyr Peygamber 

harap bir kasabada yüzyıl kadar uyuduktan sonra uyandığında merkebinin yerinde 

kemik yığınları görür ve bunları birleştirdiğinde merkep yeniden canlanır (Ocak, 

2009: 172). 

Kozı Körpeş-Bayan Sulu destanının Altay varyantlarından olan Kozın-

Erkeş‟te Kozın-Erkeş düşmanları tarafından öldürülür. Sevgilisi Bayım-Sur, Kozı-

Erkeş‟in kemiklerini kutsal suyla yıkadıktan sonra kemikler etle kaplanıp birleşir 

(Aça, 2002: 78). 

Roux, iskeletten hareketle insan veya hayvanın yeniden canlanabileceğini 

belirtir:  

“Kemik yapısı canlının ta kendisidir ve aynı zamanda da canlıyı geçmişe ve 

geleceğe bağlayan, kendisine atalarından miras kalan ve kendinden sonraki kuşaklara 

bıraktığı her şeydir. Nitekim Moğolca kemik anlamına gelen yasun aynı zamanda 

ceset, bir insanın kalıntıları ve soy, aile demektir. İskeletten hareketle hayata dönüş 

teması dinler tarihinde çok iyi bilinen bir olgudur ve bu konuyla ilgili olarak, bu 

olguyu şaman sistemlerinde ortaya çıkaran Mircea Eliade‟ye göndermede 

bulunuyorum: “Ruh, diyor, kemiklerde bulunmaktadır ve dolayısıyla insanların 

kemiklerinden hareketle yeniden doğuşu umulabilir. Avlanan ya da evcilleştirilen 

hayvanın kemiklerinden hareketle yeniden doğuşu hakkındaki inanışa Sibirya 

dışındaki öteki bölgelerde de rastlanmaktadır.” (Roux, 1999: 127)”  

 

Roux‟un ifadeleri ile “İskeleti yok etmek hayatı yok etmektir. İskeleti 

muhafaza etmekse, ölüme rağmen varlığın devam etmesi demektir. Orta Asya‟daki 

kurban törenlerinden söz ederken Castagńe, kurban edilen hayvanların kemiklerinin 

kırılmaması ve ateşe atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Lot-Falck da av törenleri 

konusunda yaptığı incelemede, ateşe kemikleri yok etmesi halinde, yeniden doğuşla 

ilgili tüm ümitlerin kaybedildiği sonucunu çıkarmaktadır. Bazen kemiklerin intikam 

hissiyle yok edildiğini de söylemektedir. Benzer bir geleneğe bir tek kılçığı dahi 

kırmadan balığı pişiren Lapon avcılarında da rastlanmaktadır; “Yani kılçıklar etten o 

denli ustaca bir şekilde ayrılıyordu ki, kırılmıyordu. Bu kılçıklar daha sonra balığın 

avlandığı aynı göle götürülüyordu.” Doğal olarak söz konusu olan balığın yeniden 

doğmasına olanak vermektedir (Roux, 1999: 134-135).” 
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Mustafa Aça, Altay destanlarında öldürülmüş kişilerin kemiklerinden 

diriltilebileceğine dair bir inanışın mevcut olduğunu belirtir (Aça, 2011: 12) ve şu 

destan parçasını örnek olarak gösterir:  

“Karısı Ermen Çeçen ve kızı Caraa Çeçen‟in ihanetiyle Aranay ve Şaranay 

tarafından öldürülen Altay Buuçay‟ın kemikleri dağılır. Altay Buuçay‟ın avlanırken 

bindiği atı Kayçı Ceeren, savaşa giderken bindiği atı Kamçı Ceeren ile iki boz köpeği 

ve boz doğanı parçalanan kemikleri kurttan kuştan korurlar. Aranay ve Şaranay‟ın bu 

kemikleri yakmaya geleceklerini sezen bu yardımcılar, kemikleri toplayıp emin bir 

yere saklarlar. Kamçı Ceeren, Altay Buuçay‟ı yeniden diriltmek amacıyla ilaç 

bulmak için yollara düşer. Yer Ana‟dan aldığı tavsiyelerle Dokuz Başlı Celbegen‟in 

üç koyun büyüklüğündeki kızıl kahverengi benini koparıp alır ve Altay Buuçay‟ın 

kemiklerinin ayrılan eklem yerlerine sürer. Benin artanını Altay Buuçay‟ın ağzına 

sürünce Altay Buuçay yeniden canlanır. Altay Buuçay‟ın diriltilmesinden sonra sıra, 

öldürülen oğlu Erkemel‟in diriltilmesine gelir. Kamçı Ceeren, Erkemel‟i diriltmek 

için ilaç aramaya başlar. Yer Anası‟ndan bunun ancak Teñeri Kağan‟ın kızının 

getirilmesi ile mümkün olacağını öğrenir. Kamçı Ceeren, bunun üzerine Temene 

Koo‟yu babasının gökteki yurdunda kaçırıp getirir. Temene Koo, kemikleri 

birleştirince Erkemel canlanır (Dilek, 2002: 210-216).”  

9. Uzun Ömür Yaşama 

Lokman Hekim‟in yüz seneyi yer altı zindanında geçirdiği anlatılır (8). 

Akbaba, can suyundan içtiği için uzun ömürlü olmuştur (9). 

Rivayete göre tam yüz sene Lokman Hekim pamuklar içerisinde kalır. Sonra 

Allah‟ın emri ile Cebrail, Lokman Hekim‟e can verir ve hiç hastalanmadan yıllarca 

yaşar (18). 

Gençleşmek ve güzelleşmek için altın vaadinde bulunarak Lokman Hekim‟e 

başvuran kadın yüz yaşındadır (23). 

Süleyman Peygamber Lokman‟dan hikmet dersleri alırken uzun yaşamanın 

sırlarını sorunca Lokman az taam, az kelam, az selam, az intikam ve çok sabırdan 

oluşan uzun yaşamanın beş şartını sıralar ve bunları açıklar. Uzun yaşamanın sırlarını 

öğrenen Süleyman Peygamber bu sayede yüz beş yaşına kadar yaşar (56). 

Lokman Hekim uzun ömür yaşamıştır (50, 77). 

Tufan koptuğunda Nuh altı yüz yaşındadır. Tufandan sonra üç yüz elli yıl 

daha yaşayarak toplam dokuz yüz elli yıl yaşamıştır. 

“Presbiter Yuhanna‟nın Mektubu”nda (1160-1165), İndüs‟ün cenneti 

çevrelediği, cennetin üç gün uzağında bir kaynak bulunduğu ve bu kaynaktan üç kere 
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su içenin ömrünün sonuna kadar otuz yaşında kalacağı anlatılır. Del Rio ve Peter 

Maffeius, Bengal Hintlilerinin ve Ganj Vadisi‟nde yaşayanların üç yüz ya da üç yüz 

otuz yıl yaşayabildiklerini anlatırlar. Gervasius, Büyük İskender‟in Hindistan‟da 

“Hayat Suyu”nu araken rahiplerin ömrünü dört yüz yıla kadar uzatabilen elmalar 

bulduğunu anlatır. Elma İskandinavya mitolojisinde, gençleştirici ve yenileyici 

meyvedir. Tanrılar, elma yerler ve ragna rök‟e kadar, yani kozmik döngünün sonuna 

kadar genç kalırlar (Eliade, 2003: 293). 

C. Olağanüstülüklerle İlgili Motifler 

1. Cansız Varlıklarla İletişime Geçme 

Lokman Hekim‟in ölümsüzlük arayışı ile ilgili anlatılarında Lokman 

Hekim‟in bütün otların, çiçeklerin, ağaçların dilinden anladığı görülür. Ölümsüzlük 

verecek otu aramaya çıktığında bir ot kendisinin ölümsüzlük otu olduğunu söyler ya 

da hastaları iyi edecek otları aramaya çıktığında otlar aradığı ilacın kendileri 

olduğunu söyler (1, 16, 21, 50). 

Yeryüzünde bulunan bütün nebatlar Lokman Hekim‟in karşısında Allah‟ın 

emri ile dile gelmiş, hangi hastalığın ilacı olduklarını söylemişlerdir (22, 28, 40, 50). 

Lokman Hekim ameliyat yaparken dışarıya çıkan bağırsaklara içeri 

girmelerini söyleyince bağırsaklar içeri girer (27).  

Esmer ekmekleri yiyerek Lokman olan dilenci ya da yetimin yürüdüğü 

yollardaki otlar dile gelir (32, 49). 

Kerem ile Aslı Hikâyesi‟nde Kerem, sadece servi ağacı ile değil başka canlı 

ve cansız varlıklarla da konuşmaktadır (Alptekin, 2007: 36). 

Bu motif, Motif Index‟de F990 Canlı gibi hareket eden cansız nesneler 

kategorisinde yer alır. 
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2. Kara Kaplı Kitap  

Lokman Hekim‟in kara kaplı kitabında (Motif Index F840 Diğer 

olağanüstü nesne ve yerler) her derdin, işin çaresi, her derdin dermanı bulunur. 

Ölümsüzlük otunun kara kaplı kitabına bakarak Çukurova‟da bulunduğunu görür. 

Kılık değiştiren Cebrail Lokman Hekim‟den Cebrail‟in nerede bulunduğunu 

sorduğunda Lokman Hekim kara kaplı kitabına bakarak onun nerede olduğunu 

söyleyince Cebrail Lokman‟ın bu kara kaplı kitabının gücünden korkar ve 

Lokman‟ın koluna öyle bir dokunur ki kitap darmadağın olur (1.1). 

Tıva Türklerinin destanlarından Alday-Buuçu‟da kahramanın en önemli 

sorunu çocuksuzluktur. Kutsal kara kitabına baktıktan sonra değerli hediyelerle 

Hüürtüñ-Kızıl tayganın güney yamacındaki bir mağarada yaşayan Açıtı lamaya 

giderek derdine derman ister. Alday-Buuçu oğlunu da yine açıp baktığı bu kutsal 

kitabı vasıtasıyla Han-Kurbustu‟nun en küçük kızı ile evlendirir (Ergun ve Aça, 

2004: 97, 98). 

3. Hastaları İyileştirme 

Lokman Hekim bütün bitkilerin dilinden anlamakta, onlarla iletişime geçerek 

hangi hastalıkların tedavisinde kullanılacaklarını öğrenebilmekte, tüm dertlerin 

dermanını bilmektedir. O, şamanist özellikler gösteren bir halk hekimidir.  

Tarih boyunca hekimler bitkilerden elde edilen ilaçlara büyük önem 

vermişlerdir. Bu yalnızca cerrahinin yeterince gelişmemiş olmasından 

kaynaklanmayıp insan sağlığının dengesindeki sırrın tıbbî bitkilerde saklı olduğu 

inancına da dayanmaktadır (Sarı, 2003: 9). 

Halk tababeti veya geleneksel tababet, ilk insanın tabiat olayları karşısında 

takındıkları tavırlar ve münasebet şekillerinden doğmuştur. Burada sihir ve büyünün 

rolü büyük olmuştur. İyi ve kötü kuvvetlerin insanlara musallat olması karşısında 

büyücüler, şamanlar tabiatüstü unsurlarla temasa geçerler. Böylece dini inançlar ile 

sihrin yönettiği bu geleneksel sistemlerde sağlık ve hastalık insan bedenine yabancı 

unsurların girmesi ve onların yaptıkları fenalıklarla izah edilirdi. Bunlardan 

korunmak için bazı çareler düşünülmüş ve bu suretle halk tababetinin temelleri 

atılmıştır. Görülüyor ki folk toplumlarda hastalık ve sağlık hakkındaki tasavvurlar 

halk kültürünün bir parçası olarak doğuyor (Türkdoğan, 1991: 45). 
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Ali Haydar Bayat, tıp tarihi araştırmalarının tarih öncesine doğru uzadıkça 

halk hekimliği ile birleştiği görüşündedir. Bu bakımdan, tıp tarihinin ilgi alanlarından 

biri de halk tıbbıdır. Halk arasında uygulanan ilkel tedavi yolları ve bâtıl inanışları 

tıp alanının folklorunu teşkil eder (Bayat, 2003: 13). 

Pertev Naili Boratav, “halk hekimliği” kavramını şöyle tanımlar: “Halkın 

olanakları bulunmadığı için ya da başka sebeplerle doktora gidemeyince veya gitmek 

istemeyince, hastalıklarını tanılama ve sağaltma amacı ile başvurduğu yöntem ve 

işlemlerin tümüne “halk hekimliği” diyoruz (Boratav, 1994: 123).” 

Sedat Veyis Örnek‟in tanımı ise şu şekildedir: “Halkın, sayrılıkların 

nedenleri, belirtileri, süreleri konusundaki görüş ve inanışlarıyla sayrılıkları geçirmek 

ve onları sağaltmak için kullandıkları yöresel ilaçların, büyüsel ve geleneksel 

işlemlerin, uygulamaların tümü (Örnek, 1973: 32).” 

Orhan Acıpayamlı‟nın ifadeleriyle “Halkın sayrılıktan korunmak ve sayrılığı 

sağaltmak amacıyla başvurduğu doğal, büyüsel ve dinsel yöntemlerin tümüne halk 

sağaltmanlığı denir (Acıpayamlı, 1978: 54).”  

İptidaî şamanizmde tabip ile şaman aynı şahıstır (İnan, 2000: 11). Büyücü, 

dinî pratiklerin uygulayıcısı, doktor/hekim, arabulucu, şair ve müzisyen gibi çeşitli 

fonksiyonları kişiliğinde birleştiren şaman tipi, iyeler vasıtasıyla gizli ve olağanüstü 

güçlerle irtibat kuracak bir kapasiteye sahip, diye kabul edilirdi (Kalafat, 2005: 127). 

“Uygarlaşmış” dünyada yaşayan bizlerin “büyücü doktor” olarak 

adlandırdığımız şamanlar, kendilerinin ve topluluklarının sağlığı ve esenliği için 

geliştirdikleri ve kuşaktan kuşağa devamını sağladıkları son derece olağanüstü kadim 

tekniklerin koruyucularıdırlar (Harner, 1999: 7): “İlkel olarak adlandırılan bu 

insanlar bizim gelişmiş tıp teknolojimizden yoksundurlar, bu nedenle de kendilerini 

sağlık ve şifa için insan zihninin teknolojik olmayan yeteneklerini geliştirmeye teşvik 

eden mükemmel bir nedenleri bulunmaktadır.” 

Yusuf Has Hâcip Kutadgu Bilig‟de kamları otacılar (tabibler) ile bir tutarak 

şöyle der: 

“Gerek hekim, tabip tut, gerek kam tut 

Eceli gelene ilâç fayda vermez.” 

(Kerek tut otacı, kerek kam 

Öligligke her giz asıg kılmaz em) 
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Başka bir yerde: 

“Açgözlülük bir hastalıktır, ilâcı yoktur 

Bu hastalığı bütün dünya kamları tedavi edemezler” 

(Bu suklug ig ol bir otı yok emi 

Anı emleyumez bu dünya kamı) 

 

Yine bir başka yerde: 

“Her derdin belli ilacı, tedavi edecek kamı bulunur” 

(Kamug igke ot ol emi belgülüg 

Ol ig emlegüçi kamı belgülüg) 

İnan, Kutadgu Bilig‟den yukarıdaki örnekleri verdikten sonra (İnan, 2000: 

72) Odgurmış adlı zahidin hakana nasihatine yer verir: “Bazı insanlar yoksul; bazı 

insanlar da kaygı ile yıpranmışlardır. Bunların ilâcı, dertlerine derman sendedir. 

Bunları tedavi et, bunların kamı ol.”    

Seningde turur kör bularnıng emi 

Otagıl daru birle bolgıl kamı (İnan, 2000: 73). 

Ahmet Yaşar Ocak, hastalık tedavisinin eskiden Şaman vazifesi olmadığı, 

sonradan intikal ettiğine dair görüşleri bildirir (Ocak, 2009: 148). Bunlardan bir 

kısmına göre kendilerine Sramana veya Şamana denilen bazı Budist 

propagandacılar, uyguladıkları tedavi usulleriyle şamanlar üzerinde etkili oldular ve 

onların bu vazifeyi yüklenmelerini sağladılar. Bir başka görüşe göre ise, şamanlar, 

tıpkı sihirbazlık konusunda olduğu gibi, eski sihirbazların vazifelerini kendilerine 

mal etmişlerdi (Buluç, 1948: 287).   

Şamanist toplumlarda hastalıkta söz konusu olan kişinin içine giren ve ruhun 

yerini alan yabancı bir maddedir. Bu yabancı maddenin ne şekilde olursa olsun dışarı 

çıkarılması gerekmektedir. Bu da, hekim-insanın yani şamanın işidir (Roux, 1999: 

60-61). 

Mehmet Çeribaş, Kırgızlara göre Manasçılar‟ın ervahlar ile daima iletişim 

halinde olduğuna dikkat çeker: “Onlar, Tanrı ve ervahların seçtiği kişilerdir. Bu 

nedenle insan veya hayvanların bütün hastalıklarını bu ervahlar yoluyla öğrenebilir, 

onları tedavi edebilirler (Çeribaş, 2012: 109).” 
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Yüzyıllardan beri insanoğlu çok şeye inanma ihtiyacını duymuştur. Onun için 

inandığı şeyin fazla mantıki olması pek önemli değildir. O, duyduğuna, gördüğüne 

yetişme sürecinde çevresinden edindiği halk kültürüne bağlı kalarak inancından fazla 

ödün vermeksizin belli inançlarını sürdürüp gitmiştir, insanoğlu için inanmanın 

mantığı değil, inanmanın verdiği mutluluk hep ön planda yer almıştır. Bu nedenle 

inanmalara dayalı halk sağaltmacılığı o denli önem kazanmıştır ki her taş parçası bir 

deva kapısı, her kuru ot bir ilaç, her doğa olayı bir işaret olarak belleklerde yer etmiş 

ve Anadolu insanının hayatına onun kopmaz bir parçası gibi girmiştir (Yardımcı, 

1989: 267). 

Devasız derde tutulan, hiçbir hekimin kendisini iyi edemediği padişahı 

Lokman iyileştirir (2, 47). 

Lokman Hekim, ölümcül hastalığa tutulmuş birini Allah‟a duasının sonucu 

ortaya çıkan sıcak suyla banyo ettirince hasta iyileşir (4).   

Yer altı hapsine mahkûm edilen ve tahammül edemeyerek hastalanan, ölecek 

duruma gelen suçluyu Lokman Hekim iyi eder (7). 

Hiçbir hekim ve ilacın iyi edemediği padişahın boğazında çıkan uru Lokman 

Hekim iyi eder (8). 

Lokman Hekim, hükümdara kızın temiz havalı bir yerde yıllanmış üç şeyin 

bir araya gelmesiyle iyileşebileceğini söyler ve gerçekten de bu söyledikleri 

gerçekleşince kız iyileşir (10). 

Lokman Hekim bir hastasını onun hastalığına iyi gelecek ilacın içinde 

bulunduğu şişenin sallanması üzerine o şişedeki ilaç ile iyileştirir (21). 

Lokman Hekim‟e tedaviye gelen bütün hastalar iyileşerek geri dönerler 

(22). 

Lokman Hekim tedavisi yokmuş gibi görünen hastayı iyileştirir (24). 

Lokman Hekim, kör ve sağır kalfası ile bunlar tarafından yetiştirilen sayısız 

çırak ve kalfa, bütün dünyaya uzun zaman birlikte hizmet eder, hastalarını tedavi 

ederler (26). 

Lokman‟ın hocası bir gün mühim bir ameliyat yapmak üzere bir hamam 

hazırlatır, hastası ile beraber içeri girer; fakat Lokman‟ı içeri almaz. Hocası hastanın 

kafasını açar, beyin zarları arasındaki bir böcek oynaşmakta ve hastayı rahatsız 

etmektedir. Hoca, böceğin çengelli ayaklarıyla zara sıkıca tutunduğunu görünce 
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böceği almakta tereddüde düşer. Hastanın kafasını kapatmak üzereyken ameliyatı 

gizlice hamamın kubbesinden seyreden Lokman “Ateş ister! Ateş ister!” diye bağırır. 

Hocası denileni yapınca, ateşten korkan böcek kaçar, hasta da kurtulur (31). 

Lokman, yılanların padişahı Şahmeran‟ı tedavi eder (40). 

Lokman hekimlikte o kadar ilerler ki hastasını görmeden kapıdan uzattığı bir 

iple muayene edebilmektedir (42, 48). 

Kendisini sevmeyen bir kıza âşık olan ve bu aşk derdinden kurtulmak için 

Lokman‟a başvuran oğlana Lokman kendini sevmeyen kızdan yüz çevirmesini ve 

kendisini seven bir kızı sevmesini öğütleyince oğlanın aklına kendisini seven bir 

kızın varlığı gelir ve onu bularak onunla evlenince aşk derdinden kurtulmuş olur 

(46). 

Padişahı muayene eden Lokman padişahın padişahın oğlunu gözünün önünde 

öldürüp onun kanı ile onu iyileştireceğini söyler ve böyle de olur (47, 48). 

Ağaçlardan indirilen Dal Yusuf ile sevgilisi padişahın kızını Lokman 

Hekim’e götürerek tedavi ettirirler (52). 

Nefes darlığı olan hastayı tedavi eder (59). 

Lokman Hekim hamamda fazla kalarak bayılan hamile kadını tedavi eder 

(69). 

İsa birçok hastayı iyileştirmiştir (bk. Matta 8: 14-17; Marcus 1: 29-34). 

Simun‟un yüksek ateşle hasta yatan kaynanasına yardım etmesini istediklerinde İsa 

kadının başucunda durup ateşi azarlayınca ateş kadını bırakıverir ve kadın hemen 

ayağa kalkar. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara tutulmuş hastalarını İsa‟ya 

getirir. O da her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirir. 

Babası tarafından öldürülmek istenen Boğaç Han‟ın yarasını Hızır sıvazlar, 

annesinin sütü ve dağ çiçeği ile tedavi edildikten sonra hekimlere ısmarlanır, Deli 

Karçar öldürmek için hamle yaptığında Korkut Atanın duasıyla eli asılı kalır ve 

“elümi sağaldı gör” şeklinde yalvarmasından sonra iyileşir (Ergin, 1997: 88). 

Alday Buuçu destanında yaralananların şifalı ısırgan otuyla iyileştirilmeleri 

söz konusudur (Ergun-Aça, 2004: 280-282). 

Arı Haan em-derman otunu yiyerek iyileşir (Ergun-Aça, 2005: 270). 

Kañgıvay-Mergen, Avıkay Sarala‟yı ve Kañgay-Kara‟yı (at) şifalı, büyülü 

otlarla iyileştirir (Ergun-Aça, 2004: 493). 
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Yaralanan Boğaç Hanın yanına Hızır gelerek ona bu yaradan ölüm 

olmadığını, dağ çiçeği ile anasının sütünün ona merhem olacağını söyler. Dağ çiçeği 

ile anasının sütünü oğlanın yarasına sürerler, daha sonra oğlanı hekimlere ısmarlarlar 

(Ergin, 2004: 90). 

Bu motifi Motif Index‟de F950 Olağanüstü tedavi başlığı altında 

değerlendirebiliriz. 

4. Olağanüstü Varlık 

Yetim Lokman‟ın yaşadığı köyün padişahı balıkçılarını balık tutmaya 

gönderir ve balıkçıların ağlarına su altında yaşayan güzel bir kız (F500 Olağanüstü 

insanlar) takılır (49). 

5. Olağanüstü Mekânlar 

a. Kuyu 

Lokman Hekim ve iki arkadaşı dağa odun getirmeye gittiklerinde tesadüfen 

balla dolu bir kuyu (D926 Sihirli kuyu F718 Olağanüstü kuyu) bulurlar (2, 12). 

Odun yerine balı satmaya karar verirler. Lokman Hekim kuyuya indirilir (F80 Alt 

dünyaya seyahat F90 Alt dünyaya giriş F102 Kazaen alt dünyaya gidiş ). Arkadaşları 

paralar bölünmesin diye bal bittiği zaman onu kuyunun dibinde bırakarak kuyunun 

ağzını bir taşla kaparlar (K2297 Hain arkadaşlar S146.1 Kuyuya terketme). Yılanlar, 

çıyanlar, kurbağalar, yer altında yaşayan ne kadar mahlûk varsa hepsi buradadır. 

Burası yılanların şahı Şahmeran’ın ülkesidir (B880 Hayvanlar ülkesi). Bu kuyu 

Lokman‟a hekimliğin kapısını açar. Lokman kuyuya sıradan bir insan, fakir bir 

oduncu olarak girer, kuyudan bütün bitkilerin dilinden anlayan, bütün dünya sırlarına 

hâkim, dertlere derman Lokman Hekim olarak, bütün ülkeye ünü yayılmış bir insan 

olarak çıkar (R141 Kuyudan kurtulma). Kuyu, Lokman için sıradanlığın bitişi 

ihtişamın başlangıcı olmuştur.  



195 

 

b. Saray 

Lokman Hekim gaipten gelen sesin geldiği yöne üçüncü defa baktığında 

gözler görmemiş bir şehir (F760 Olağanüstü şehirler), insanlar, saraylar [F771 

Olağanüstü kale (saray, ev)], bağlar ve bahçeler (F700 Olağanüstü yerler) görür. Bir 

merdivene çıkan Lokman Hekim, kendisini bir saray [F771 Olağanüstü kale (saray, 

ev)] içerisinde bulur (13). 

Mağarayı bekleyen kara yılan Lokman‟ı Şahmeran’ın sarayına [(B880 

Hayvanlar ülkesi F771 Olağanüstü kale (saray, ev)] götürür (40). 

c. Mağara 

Hasta kırlara, dağlara doğru yürürken bulduğu bir mağaraya girer. O sırada 

mağaraya giren bir yılanın kustuğunu görür, nasıl olsa öleceğim düşüncesi ile bunu 

yer ve uykuya dalar (34). 

Kendisinin yılanların padişahı olduğunu söyleyen Şahmeran, Lokman‟dan 

yardım ister. Lokman, yılanı bir mağaranın önüne götürür. Yılanın mırıldandığı bazı 

sözlerden sonra mağaranın kapısı açılır ve bu mağarayı bekleyen kara yılan 

Şahmeran‟ın sarayına götürür (40). 

 Süleyman Peygamber ölüm korkusu içine düştüğü zaman bir mağaraya 

çekilir ve orada ölür (56). 

Eliade, mağara ya da labirente girmenin erginleme türünde ritüel bir ölümle 

eş değer olduğunu ifade eder (Eliade, 2003: 162). Mağaralar birçok efsanede 

türeyişin gerçekleştiği kutsal mekânlardır. İşlevinin yanı sıra şeklen de ana rahmine 

benzemektedir. Türk-Memlûk yaratılış efsanesinde ilk insan Kara-Dağcı adında bir 

mağaraya dolan çamurdan meydana gelir. Göktürklerin türeyiş efsanesinde kurttan 

türeyiş bir mağarada gerçekleşir. 

Güney Sibirya masallarında, bir gün bir bahadır avlanırken karşısına bir geyik 

çıkar ve er de geyiğin peşine düşüp onu kovalar. Geyik, bir Bakır-dağ‟ın içine girer. 

Avcı da buradan içeri girer. Geyik ortadan kaybolur, karşısına Yedi-Tanrı (Kuday) 

çıkar. Geyik burada tamamen bir serap ve Tanrı‟nın bir elçisidir. Başka bir masalda 
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bir çocuk yeryüzünde savaşırken bir mağara deliğinden yeraltına düşer. Yeraltındaki 

kötü ruhlar çocuğa dokuz zincir vurur ve hapsederler. En sonunda çocuk zincirlerden 

kurtulup dışarı çıkmak ister. Uzun savaşlardan sonra çocuk canını kurtarır ve yeniden 

hayata başlar (Ögel, 1993: 24-25).  

Battal Gazi‟nin babası Hüseyin Gazi avlandığı sırada bir geyiği takip ederek 

bir mağaraya gelir. Mağarada Battal Gazi‟ye verilmek üzere iyi bir at, Davut 

peygamberin zırhı, Hz. Hamza‟nın silahları gibi eşyalar bulunmaktadır (Demir ve 

Erdem, 2006: 105). 

d. Köprü 

Lokman Hekim ölüme çare bulmak için kitaplarını alarak dağlara çiçek 

toplamaya giderken, önüne çıkan bir köprüde Cebrail (bazı anlatılarda Azrail) ile 

karşılaşır (1.1, 17). 

Bir gün Lokman yolda giderken karşısına bir çay çıkar, çayın üstünde dar bir 

köprü vardır. Lokman bu köprüden geçerken birden bir tufan koparak elindeki 

heybesini suya düşürür (45). 

İran mitolojisinde, Cinvat köprüsü ölüler tarafından post mortem yolculukları 

sırasında kullanılmaktadır: Bu köprü dürüstler için dokuz mızrak uzunluğu kadar 

geniştir, ama suçlular için “bir ustura bıçağı” kadar dar olmaktadır (Dinkart, IX, XX, 

3). Cinvat köprüsünün altında derin cehennem çukuru (Videvdat, III, 7) yer 

almaktadır. Mistikler de gökyüzüne yaptıkları vecd halindeki yolculuklarında bu 

köprüden geçmektedirler; örneğin Arda Viraj buradan ruh halinde yükselmiştir.  

La Vision De Saint Paul (Saint Paul‟e malum olan), bize dünyamızı cennete 

bağlayan “bir saç teli kadar dar” bir köprü göstermektedir. Aynı imgeye Arap yazar 

ve mistiklerinde de rastlanmaktadır; köprü “bir saç telinden daha dar”dır ve dünyayı 

yıldız küreleri ile cennete bağlamaktadır. Aynı şekilde, Hıristiyan geleneğinde, bu 

köprüden geçmeleri mümkün olmayan günahkârlar cehenneme düşmektedirler. Orta 

Çağ efsaneleri “suyun altında saklı” bir köprü ile, kahramanın (Lancelot) üzerinden 

el ve ayaklarının çıplak olduğu halde geçeceği, kılıçtan bir köprüden söz 

etmektedirler; bu köprü “bir oraktan daha keskindir” ve geçiş “ızdırap ve can 
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çekişme” ile olmaktadır. Fin geleneğinde iğneler, çiviler, ustura bıçaklarıyla kaplı bir 

köprü cehennemin üstünden geçmektedir; ölüler kadar vecd halindeki şamanlar da, 

öte dünyada yaptıkları yolculuklarda buradan geçmektedirler (Eliade, 1991: 158-

159).  

6. Rüya 

Kuyunun dibinden çıkamayan Lokman orada uyurken rüyasında (F1068 

Realist rüya) bir pencere, pencerenin önünde de bir anahtar gösterip bu anahtarla sağ 

tarafında kapıyı açmasını söylerler. Uyanınca gerçekten de orada pencere ve anahtar 

görür ve anahtarla kapıyı açar. Bu kapı yılanlar şahı Şahmeran‟ın ülkesine açılır (2). 

Mısırlılar rüyaları Tanrılardan gelen mesaj kabul etmişler ve buna göre 

açıklamışlardır. Onlara göre rüyalarda tanrıların üç rolü vardı; günah işleyenlerin 

tövbe etmelerini isterlerdi, rüya gören kişiyi gelecek tehlikelere karşı uyarırlardı, 

rüya gören kişinin sorularına cevap verirlerdi (Günay, 2011: 117). 

Umay Günay, Türk Halk Edebiyatının bütün mahsullerinde sıkça rastlanan 

rüya motifinin “Türk Halk Edebiyatında Rüya Motifinin Fonksiyonu ve Mahiyeti” 

(Hopkins, 1976: 133) başlıklı bildiride şu altı gruba ayrıldığını belirtir: 

1. Kehanet bildiren veya bir teamül ortaya koyan kutsal nitelik taşıyan rüyalar. 

Bu tür rüyalarda açıkça ve doğrudan doğruya bir nasihat veya bir emir verilmektedir. 

Türk halk hikâye ve masallarında daha çok bu gruptan sözlü mesaj taşıyan rüyalara 

rastlanmaktadır. 

2. Alegorik mesajlı rüyalar, bu tür rüyalarda tabir ve tefsirle anlaşılan şifreli bir 

dil kullanılmaktadır. Halk hikâyesi ve masalarda örnekleri mevcuttur. 

3. Kompleks tabiatlı rüyalar, bunlarda olağanüstü anlayış ve tabiatüstü güç 

gerektiren olaylara işaret edilir. Özellikle masalarda rastlanılan bu tür rüyalarda bir 

problemin çözümü için gerekli çareler olağanüstü güçlerle elde edilir. Bir ejderhanın 

başının altındaki topraktan bir avuç alabilmek gibi.  

4. Eğitici ve ders verici rüyalar, bazı hikâye ve masallarda rüya kıssadan hisse 

çıkarmaya sebep olduğu gibi ahlâkî ve ananevî değerlere de işaret eder. Böyle 

rüyalar eğitici ve nasihat verici niteliğe sahiptir. Masal ve menkıbelerde örnekleri 

mevcuttur. 

5. Âşık biyografileri etrafında teşekkül eden halk hikâyelerinde daima aynı 

şekilde ortaya çıkan rüyalar, âşık olacak kişinin zihnine kaydedilmiş bir ilk örneğin 

(archetype) tekrarlanan şekilleridir. Bu tür rüyalar zihne ve ruha işlenmiş plâtonik bir 

mefhuma bağlı olarak şâirin gerçekleştirmek istediği bir mesaj taşırlar.  

6. Hayal-rüya karışımı rüyalarda ise haber verme, ikaz etme gibi realist olaylara 

dayalı unsurlar yoktur. Bu rüyalar bütünüyle insanların hayallerini temsil ederler. Bu 

tür rüyalar daha çok fıkra türü örneklerinde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 
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Nasreddin Hoca‟nın “99 Akçe” isimli fıkrasındaki rüya bu türe iyi bir örnektir 

(Günay, 2011: 127). 

 

Umay Günay aynı bildiriden rüyaların halk edebiyatı anlatım türleri içinde 

oynadıkları roller ve fonksiyonları şu şekilde aktarır: 

1. Bazı anlatım türlerinde rüya motifi saik durumundadır. Anlatım türünün 

başında ortaya çıkan rüyanın muhtevası hikâyenin yapısına tesir eder. Hikâye 

içindeki hareketler doğrudan doğruya rüyadan neşet eder. 

2. Âşık biyografileri etrafında teşekkül eden hikâyelerde rüya bu türün 

tamamında bazen yarısına kadar şekil değiştirme unsuru görevi görür. Rüya motifi 

sıkıntılı ve yeknesak bir hayatı yaratıcı ve hareketli bir hale dönüştürür. Bu 

hikâyelerde rüya motifi mihver durumundadır. 

3. Rüya, hikâyeyi birbirine bağlamada çapraz ve tekrar edilen (leit motif) bir 

motif fonksiyonuna sahiptir. Âşık hikâyelerinde âşık adayı rüyasında bir genç kız 

elinden bade içerken aynı anda genç kız aynı rüyayı görerek âşık adayının elinden 

bade içer. Her ikisi de aynı tecrübeleri yaşarlar.  

4. Rüya, hikâyenin çatısını teşkil eder. Bunun yaygın örnekleri fıkra ve halk 

temaşası metinlerinde görülmektedir. Orta Oyunlarında muhavere bölümünde 

anlatılan inanılmaz olaylar, sonunda rüya olarak açıklanır (Kavuklu Hamdi). 

5. Hikâyenin tertibi doğrudan doğruya rüya motifine bağlıdır. Hayırlı rüya 

ismini taşıyan masalda olduğu gibi, masal bir rüya ile başlar. Rüyada gördüklerine 

bir mana veremez. Rüyasını anne ve babasına anlatmadığı için evinden kovulur. Bir 

kuyu içine atılır. Kuyudan bir başka ülkeye geçer. Hikâyenin sonunda yaşadığı 

olaylarla rüyası mana kazanır ve tabir edilmiş olur. 

6. Rüya hikâyenin daha sonraki bölümlerini aynen aksettirir. Bu tür rüyalar, şekil 

değiştirmeye sebep olmazlar, yalnızca olacakları önceden bildirerek tedbir tavsiye 

ederler.  

7. Rüya hikâyenin sonunda ortaya çıkarak, hikâyenin yeniden çözülmesini sağlar 
(Günay, 2011: 127-128).   

 

Manas‟ın eşi Kanıkey Manas‟ın ölüp tekrar dirilmesini rüyasında görür. 

Manas‟ın oğlu Semetey‟in eşi Ay-Çörek rüyasında denizin ortasındaki bir kavağın 

etrafına evliyalar ve ruhların toplanarak ata bindiklerini ve kurban istediklerini görür. 

Ertesi gün Semetey yola çıkmak isteyince eşi mani olmak ister; fakat Semetey 

dinlemez ve çıktığı yolculukta düşmanla çarpışarak ölür (Yıldız, 1995: 456-470). 

Emrah ile Selvihan (Bali, 1973: 44-52) adlı halk hikâyesinde Emrah, 

Selvi‟ye, Nevruz Bey Hikâyesi‟nde (Duymaz, 1996: 124-133) Nevruz, Gandep‟e 

rüya yolu ile âşık olur ve aynı zamanda bu rüya ile âşıklık yeteneği kazanılır.  

Salur Kazan kara kaygulu vakıa görür (Ergin, 2004: 99). Dede Korkut 

Kitabında Yeğenek‟in de düş gördüğünden bahis vardır (Ergin, 2004: 201) ve bu 

düşün ardından girdiği savaştan zaferle döner. Karaçuk Çoban gece yatar iken kara 

kaygulu düş görür. 
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Oğuz Kağan‟ın annesi bir düş görür. Bu rüyada Oğuz Kağan annesinden 

Müslüman olmasını istemektedir.  

Oğuz Han memleketini oğulları arasında yaşlı veziri Uluğ Türk‟ün gördüğü 

rüyadan sonra paylaştırmıştır. Uluğ Türk rüyasında doğudan batıya uzanan altın bir 

yay ile kuzeyden güneye uzanan üç gümüş ok görmüştür. 

Derdiyok ile Zülfüsiyah aynı anda rüya görerek bade içerler (Alptekin, 2005: 

304). 

7. Körleri Gördürme 

Evine gittiği zaman ağlamaktan gözleri kör olan anası oğlunu tanıyamaz ve 

ondan ellerini gözlerine sürmesini ister, eğer oğlu ise gözleri açılacaktır. Oğlan 

ellerini anasının gözlerine sürünce anasının gözleri açılır (2). 

Lokman Hekim sayesinde kör çocuğun gözleri açılır (14). 

Âşık Garip Hikâyesi‟nde oğlunun öldüğü haberini alan Garip‟in annesinin 

gözleri ağlamaktan kör olur. Garip, Hazreti Hızır‟ın atının ayağının altından aldığı 

toprağı annesinin gözüne sürerek annesinin gözlerini yeniden gördürür (Alptekin, 

2009: 20‟den Türkmen 1995: 227-234; Alptekin, 2002: 216). 

Bamsı Beyrek‟in babasının gözleri ağlamaktan kör olmuştur. Beyrek‟in 

kanını gözüne sürünce gözü açılır. 

Mevlana gözü hastalananları parmağı ile tükrüğünü hastanın gözünü sürmek 

suretiyle iyi ederdi (Bayat, 1992: 56). 

Kör olan Kerem‟in babasının gözleri Hz. Muhammet‟in ayağının toprağı 

sürülerek iyileştirilir (Duymaz, 2001: 73). 

Asuman ile Zeycan Hikâyesi‟nde dervişin atının ayağının toprağı kör gözleri 

iyi eder (Sakaoğlu, 1972: 58-81). 

F512.5 Gözleri olmayan insan F950 Olağanüstü tedaviler  
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8. İnsanların Tabiatüstü Varlıklarla Konuşması 

Misis‟te taş köprünün üzerinde Lokman Hekim, Cebrail ile konuşur (1.1). 

Lokman Hekim‟in kızı Cebrail ile konuşur (6). 

F1010 Diğer olağanüstü olaylar 

9. Nesnelerin Hareket Etmesi 

Lokman Hekim‟e muayeneye gelen hastaları Lokman Hekim muayene etmez, 

raflarda bulunan şişelerine bakarmış. Hastanın derdine derman olan ilacın bulunduğu 

şişeler titrer, hareket eder, Lokman Hekim tarafından alınarak hastalara verilirmiş 

(15, 21, 24, 34). 

F840 Diğer olağanüstü nesne ve yerler F990 Canlı gibi hareket eden cansız 

nesneler 

10. Uyku 

Her geçen gün ölüme yaklaştığını hisseden hasta, vücudunda bulunan 

yaralarını güneşlendirmek için bir yamaca yaslanarak uyur. Uyandıktan sonra kara 

koyun sütünü içen yılanın kusmuğunu yaralarına sürer ve tekrar birkaç saat uyuyup 

uyandıktan sonra iyileşir (15). 

Hasta kırlara, dağlara doğru yürürken bulduğu bir mağaraya girer. O sırada 

mağaraya giren bir yılanın kustuğunu görür, nasıl olsa öleceğim düşüncesi ile bunu 

yer ve uykuya dalar (34). 

Lokman Hekim tarafından derdinin çaresi olmadığı söylenen vücudu 

çıbanlarla dolu bir adam çürümüş yılanı ölmek arzusuyla yer ve kendinden geçer. 

Adam uyandığında iyileşmiştir (35). 

Lokman, yılanı bir mağaranın önüne götürür. Yılanın mırıldandığı bazı 

sözlerden sonra mağaranın kapısı açılır ve bu mağarayı bekleyen kara yılan 

Şahmeran‟ın sarayına götürür (40). 
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Lokman Hekim‟in nasihatine uymayarak ağaç altında uyuyan oğlunu yılan 

sokmak ister (66). 

Hüseyin Gazi rüyasında Rum diyarını fethedecek olan Battal Gazi‟nin kendi 

oğlu olacağını görür. Battal Gazi destanında rüyalarında Hz. Muhammed‟i gören 

insanlar uyanınca Müslüman olur. Battal Gazi Hz. Ali‟yi rüyasında, uyanınca suyun 

yüzünden gelen elmayı yemesini söylerken görür. Uyandığı zaman suyun yüzünden 

gelen elmayı yiyince bulunduğu diyarın yetmiş iki dilini öğrenir (Demir ve Erdem, 

2006: 105-139).  

Dede Korkut Hikâyelerinde küçük ölüm olarak adlandırılan Oğuz 

uykusundan bahsedilir. Oğuz beylerinin düşman tarafından esir alınmaları hep bu 

uyku anlarında gerçekleşmektedir.  

D1960 Sihirli uyku 

11. Şifalı Yiyecek/İçecek 

Hristiyanlara göre tıbbi otlar, etkilerini ilk kez Calvary Dağı‟nda yetişmiş 

olmalarına borçludurlar. Eski insanlar için, otların tedavi edici güçlere sahip 

olmalarının nedeni, ilk kez tanrılar tarafından keşfedilmiş olmalarıdır. “Nane otu, sen 

ki ilk kez Asklepios tarafından ya da Kentaur Kheiron tarafından bulundun….” bir 

otacının risalesi bu biçimde başlar. Ya da bu bitkinin etkisi, bir tanrı tarafından 

dikilmiş olmasına da bağlı olabilir: “Seni diken tanrı adına sana yalvarıyorum 

fesleğen”; “Seni yaratan kadir Tanrı adına, Keneotu!..”, “… Yeryüzü Ana‟nın 

yarattığı ve tüm uluslara verdiği siz güçlü Otlar….” (Eliade, 2003: 295).  

Motif Index‟de A2750 Bitkilerin kabuk ve özü D973 Sihirli tohumlar F813 

Olağanüstü meyveler F815 Olağanüstü bitkiler kategorileri bu motifle ilgilidir. 

a. Arpa 

Bir rivayete göre; Lokman Hekim‟in elinde bulunan ölümsüzlük formülünü, 

bir balık kaparak sulara karıştırmıştır. Ölümsüzlük suyunu gagasında getiren bir 
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karga, ağzını açarak arpa tarlasına düşürmüştür. Bu nedenle halk arasında arpa 

veya arpa suyu şifalı olarak kabul edilir (17). 

Lokman Hekim, ölüme karşı baş su, orta su, son su adını verdiği üç su bulur. 

Kendi vücuduna göre bir kalıp yaptırıp, çırağına kendisini kesip parçalamasını, 

parçaları bir kalıba dökmesini, sonunda da bu üç suyu sırasıyla döktüğünde 

canlanacağını söyler. Birinci su etleri toparlar, ikinci su canlılık verir gibi olur, çırak 

üçüncü suyu dökeceği sırada Tanrı tarafından şişe düşürtülür ve kırılır, sular arpa 

tarlasına akar. Arpa suyu bu yüzden şifalıdır (33). 

Nefes darlığı olan adam Lokman Hekim‟in tavsiyesi üzerine arpa suyu içer 

ve göğsü açılır (59). 

D973.2 Sihirli arpa F815.9 Olağanüstü arpa  

b. Sarımsak 

Öleceği günü bilen Lokman Hekim kızına öldükten sonra vücudunu 

ağırlığının üç misli ezilmiş sarımsak ile sarmalarını söyler. Eğer bu sırrı kızı 

kimseye söylememiş olsaydı Lokman Hekim dirilecektir. O nedenle sarımsak bütün 

dertlere deva olarak kabul edilmiştir (6). 

Ölümsüzlük sırrı elinde olan Asklepios Zeus tarafından yıldırımla 

cezalandırılır. Asklepios‟un elindeki reçete yere düşer ve yağmurla birlikte reçetenin 

özü elinin yanında duran bir bitkiye geçer ve böylece sarımsak denilen bitki oluşur 

(Sözeri, 2006: 34‟ten Erhat, 1993: 63). 

Heredot, Mısır‟daki Keops piramidinin inşasında çalışan işçilere soğan, turp 

ve sarımsak dağıtıldığının yazılı olduğundan bahseder (Akçiçek, 1989: 10‟dan 

Ökmen, 1973: 148). Bunlar, salgın hastalıklara karşı korucuyu olarak dağıtılmış olsa 

gerektir (Akçiçek, 1989: 10‟dan Terzioğlu, 1972: 299). Romalı askerler savaşa 

giderken uyarıcı olarak bol bol sarımsak yerlerdi. Orta çağda sefere çıkan 

denizcilerin pusuladan sonra yanlarına aldıkları en önemli şey sarımsaktı (Akçiçek, 

1989: 10‟dan Sayılı, 1966: 148). 

Salur Kazan‟ın hanımı sarımsak otunu yemeden vücudundaki belirtilerden 

söz eder: 
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“Oğul oğul ay oğul 

Mürüvvetim oğul 

Karşı yatan kara dağımın yükseği oğul 

Sam yelleri esmeden Kazan kulağım çınlıyor 

Sarımsak otunu yemeden Kazan içim yanıyor 

Sarı yılan sokmadan akça tenim kalkıp şişiyor 

Kurumuşca göğsümde sütüm oynuyor 

Yalnız oğul haberini Kazan söyle bana 

Söylemez olursan yana yakıla beddua ederim Kazan sana” (Gökyay, 1973: 65; 

Alptekin, 2010: 8‟den Ergin, 1971: 106-107). 

 

D980 Sihirli meyveler ve sebzeler F816 Olağanüstü sebzeler 

c. Haşlanmış/Pişmiş Koyun Kellesi 

Yer altında hapsedilen ve ölecek derecede hasta olan mahkûm Lokman 

Hekim tarafından yer altındayken bir ay, yer altından çıktıktan sonra kırk gün 

boyunca her gün burnunun önüne haşlanmış koyun kellesi asılmak suretiyle iyi 

edilir (7). 

Lokman Hekim zindandayken yüz sene sonra kendisine pişmiş koyun kellesi 

koklatılmasını vasiyet eder (8). 

D1030 Sihirli yemek 

d. Badem 

Lokman Hekim, bir torba badem çekirdeği “Söylentilere göre bu bir torba 

fındık olarak da anlatılmaktadır.” ile yüz sene yer altı zindanında günlerini geçirir 

(8). 

Lokman Hekim‟in yazılı vasiyetleri arasında yüz sene sonra kendisini ilk 

önce badem yağı ile yıkamaları vardır (8). 

D981 Sihirli meyve F813 Olağanüstü meyveler 
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e. Yüz Yıllık Kaplumbağa Kabuğu 

Hükümdarın hasta kızının iyileşmesinde etkili olmuştur (10). 

f. Yılan Kusmuğu 

Nasıl olsa hastalığının dermanı olmadığını düşünen hasta adam ne olursa 

olsun yılan kusmuğunu yaralarına sürmeye başlar ve böylece iyileşir (15). Bazı 

anlatılarda ise yılan kusmuğunu yer (34, 48). 

g. Keçi/Koyun Sütü 

Hükümdarın hasta kızının iyileşmesinde yüz yıllık keçi sütü etkili olmuştur 

(10). 

Ölmek üzere olan adam kara koyun sütü içen yılanın kusmuğunu yaralarına 

sürerek iyileşir (15). 

Hastayken yılan kusmuğu yiyerek iyileşen adama çoban koyun sütü içirir 

(34).  

Takatten düşmüş olan adam daha fazla dayanamayarak ölü kargayı yer. 

Kargayı yedikten sonra biraz kendine gelerek yola devam eder. Yolda rast geldiği 

çobandan bir az süt ister. Çoban sütü sağmaya kap bulamayınca yerde gördüğü kırık 

kafatasına sağar. Hasta adam sütün yarısını içer. Yere koyduğu kafatasının içindeki 

süte yılan girerek yemyeşil zehrini döker. Adam ölmek isteyerek bu zehirli sütü içer 

ve sapasağlam olur (48,49). 

Roux, Beltirlerde, bir akraba ölünce, mutluluğun evden uzaklaşmaması için 

evde süt dağıtıldığını ve süt dolu bir kabın evde saklandığını belirtir (Roux, 1999: 

41). 

D1018 Hayvanın sihirli sütü 
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h. Ayva Suyu 

Hasta kız ayvadan damlayan sudan şifa bulur (11). 

D1040 Sihirli içecekler 

ı. Karpuz 

Lokman Hekim, Urum (Urfa) kapısından girip de zerzevatçılar meydanına 

gelince orda yığın yığın duran patlıcanları görüp bu patlıcanları yiyen halkın nasıl 

olup da hastalanmadığına şaşırır. Biraz daha yürüyüp de dağlar gibi üst üste yığılı 

karpuzları görünce hastalanmamalarının sebebini buna bağlar (37). 

D981 Sihirli meyve F813 Olağanüstü meyveler 

i. Yarpuz (Yabani Nane) 

Lokman, oğlu ölünce cesedinden çıkardığı uru oğlundan hatıra olarak cebinde 

taşır. Lokman bir dere kenarında otururken oradaki yarpuzlardan (yabani nane) 

cebindeki urun eriyerek yok olduğunu görür (39). 

D980 Sihirli meyveler ve sebzeler F816 Olağanüstü sebzeler 

j. Limon 

Karnında kurt olan ve bir türlü tedavi olamayan hastayı Lokman Hekim 

limon ile tedavi eder ve bu adama devamlı limon yeseydi şimdiye kadar çoktan 

iyileşmiş olacağını, limonun yedi derde deva olduğunu söyler (60). 

D981 Sihirli meyve F813 Olağanüstü meyveler 
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k. Sudan Çıkan Kuru Undan Yapılan Ekmek 

Adamlar kızı tekrar denize bıraktıklarında sudan elinde hiç ıslanmamış bir 

avuç unla çıkar ve bu unla padişaha ekmek yapmalarını söyler (49). 

D1030 Sihirli yemek 

l. Esmer Ekmek 

Esmer ekmeği yiyen dilenci, Lokman Hekim olur (32, 49). 

D1030 Sihirli yemek 

m. Yoğurt 

Lokman Hekim‟in kırlara ilaç yapmaya çıktığı bir gün, bir çayırda tırpanlarla 

ot biçen köylülerin durumları dikkatini çeker. Terliyken bir külek soğuk yoğurda 

ekmek doğrayıp yiyen ve sonra çimenler üzerinde uyuyan çiftçileri görünce Lokman 

Hekim hastalanacaklarını tahmin eder; fakat uyanan köylüler tekrar tırpanlarını 

ellerine alarak, aynı hararetle çayırı biçmeye başlarlar. Yüzlerinden biraz sonra tekrar 

terler akmaya başlayınca Lokman Hekim “Bunlar ilaçlarını biliyorlar.” şeklinde 

kendi kendine söylenerek oradan uzaklaşır (71). 

D1030 Sihirli yemek 

D. Sihirle İlgili Motifler 

1. Sihirli Mühür 

Şahmeran‟ın verdiği sihirli mühür (D800 Sihirli nesne D810 Sihirli nesnenin 

hediye edilmesi) sayesinde iki Arap meydana çıkar ve Camesap‟ı yeryüzüne 
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çıkarırlar. Camesap zorda kalınca sihirli mührü dizine sürer ve iki Arap çıkarak ona 

yardım eder (12). 

2. Sihirli Yüzük 

Şahmeran Lokman‟ı yeryüzüne çıkarmadan önce ona bir yüzük (D1076 

Sihirli yüzük D810 Sihirli nesnelerin hediye edilmesi D812 Sihirli nesne olağanüstü 

varlıktan alınır F825 Olağanüstü yüzük) vererek başı sıkıştığı zaman yeraltına açılan 

bu deliğin ağzına gelerek yüzüğü yalamasını söyler (2). 

Altın Yüzük masalında, pazardan alınan yılan yavrusu, bu hale gelişinin 

nedenini bilmeyen bir şehzadedir. Kendisine yardım eden kahramana sihirli altın 

yüzüğü vererek teşekkür eder (Karadavut, 2010: 77‟den Bolçurov, 1997: 211-215). 

Dede Korkut Hikâyelerinden “Basat‟ın Tepegözü Öldürmesi” hikâyesinde 

Tepegöz‟ün peri annesi onun parmağına sihirli bir yüzük geçirir ve böylece 

Tepegöz‟e ok batmaz, kılıç kesmez (Ergin, 2004: 208). 

3. Gaipten Gelen Ses 

Lokman Hekim dağlarda gezerken bir gün kulağına “Dur ya Lokman.” 

şeklinde bir ses gelir (13). 

Kalfa evine gidince içinde süt olan çanağa kör gözleri ile bakar. İlahi bir 

hikmet olarak bu anda çanakta bulunan sütün bir küçük derya olduğunu ve daha 

büyük deryaları aramasının şart olduğunu gaipten gelen ses kendisine hatırlatır (26). 

D1279 Sihirli ses 

4. Gençleşme 

Gençleşmek ve güzelleşmek için Lokman Hekim‟e başvuran kadın Lokman 

Hekim‟in kabul etmemesi üzerine Lokman Hekim‟in çırağı ile anlaşma yapar. Çırak, 
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kadına on sekiz yaşında genç bir delikanlı ile evlenmesini, o iki ay sonra ölünce yine 

on sekiz yaşında bir delikanlı ile evlenmesini, o beş ay sonra ölünce yine on sekiz 

yaşında genç bir delikanlı ile evlenmesini, bu da sekiz ay sonra ölünce istediği 

gençlik ve güzelliğe kavuşacağını söyler. Kadın, çırağın dediklerini yapınca 

muradına erer (23, 67). 

D1880 Sihirli gençleştirme 

5. Ağızdan Çıkan İlk Söz 

Lokman Hekim‟in ağzından çıkan ilk söz uygulanınca kör olan, bazı 

anlatılarda gözlerinde hastalık olan kişinin gözleri açılır (14, 43, 44). 

D1810 Sihirli bilgi 

6. Şekil/Kılık Değiştirme 

Lokman Hekim ölümsüzlük otunu bulunca Tanrı bu işi engellemek için 

Cebrail‟i gönderir. Aksakallı kılığına girerek Lokman Hekim‟in yanına gelen 

Cebrail, Lokman Hekim‟den Cebrail‟in nerede olduğunu bilmesini ister (1.1). 

Lokman Hekim öldüğü gün insan kılığındaki Cebrail, Lokman Hekim‟i 

kızından sorar (6).  

Lokman ihtiyarlığında kitabını alıp bir kayığa binip, ölüme çare aramaya 

giderken yanı başında bir adam peyda olur. Bu adam aslında Azrail’dir (29). 

Battal Gazi anlatılarında Battal Gazi‟nin Kudüs‟te kendini ve atını siyaha 

boyayarak Hintli kılığına girdiği, Malatya‟da hekim kılığına giren Battal Gazi‟nin 

kaysere sürdüğü ilaç ile kayserin saçını sakalını döktüğü anlatılır. 

On altı yıl boyunca tutsak kaldığı zindandan Kâfir beyinin kızının yardımıyla 

kurtulmayı başaran Beyrek, Banı Çiçek ile Yalancı Oğlu Yaltaçuk‟un düğününe 

katılmak için, tanınmamak maksadıyla önce ozan kılığına, bu şekilde tanınacağı 

düşüncesiyle sonra da başına çuval geçirerek divane kılığına girer. Aynı şekilde 
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Tahir ile Zühre adlı halk hikâyesinde Tahir, kılık değiştirerek Zühre‟nin düğününe 

gider. 

K1810 Kıyafet değiştirerek aldatma 

E. Hayvanlarla İlgili Motifler 

1. Yardımcı Yılan 

Genellikle kötülükle birlikte anılan, yaratılıştaki ilk insanları kandırarak 

Tanrı‟nın yasak meyvelerinden yemelerine neden olduğu için Tanrı tarafından 

cennetten kovulmakla cezalandırılan, o gün bugündür insanlarla düşman olan yılan, 

Lokman Hekim anlatılarında olumlu özelliği ile yer alır. Bu anlatılarda yılan 

tedaviye yol açan, Lokman Hekim‟e yardımcı olan bir varlıktır. 

Altay yaratılış destanında ilk insanlar Törüngey ile karısı Eje, yılanın 

kandırması sonucu ağacın Tanrı‟nın yasakladığı dört dalındaki meyvelerden yerler ve 

ikisinin de tüyleri dökülür, kadın artık ceza olarak gebe kalacak, çocuk doğuracaktır,  

Törüngey Tanrı gibi olma şansını yitirecektir, bundan böyle insanlar da yılana 

düşman olup onu öldürecektir. 

İslam ve Yahudilikte Havva‟yı kandırarak tüm insanlığın ölümsüzlüğü 

kaybetmesine ve günahkâr olmasına neden olan hayvan yılandır.
6
 

Yılanın Türklerde olumsuz bir niteliği olmasına karşın Eski Mısır ve Hint 

Mitolojisinde kutsal ve ilahi niteliklere sahip bir hayvandır (Çoruhlu, 2010: 182).  

Kırgızlar yılanı hastalıkları iyileştirmede kullanırlar. Beli ağrıyanlara yılanın 

safrasını suyla karıştırarak verirler. Kemik veriminde ise yılanı kaynatır, suyunu 

hastaya içirirler (Karadavut, 2010: 77). 

Lokman Hekim‟le ilgili anlatılarda yılanın çeşitli yardımlarını şu şekilde 

görürüz: 

Dağda sürüsünü otlatan bir çoban orada bulunan bir kaplumbağanın kabuğu 

içerisine yaşlı keçisinden sağdığı sütü koyarak uzaklaşır. Bir yılan gelerek sütün bir 

                                                            
6 Konuyla ilgili daha geniş bilgi için bk. Hakkı Şah Yasdıman, “Yılan, Havva, Âdem Arasında Geçen 

Olaylara İslam ve Yahudiliğin Bakışı”, DEÜİFD, XXXIV/2011, 9-35. 
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kısmını içer, arta kalana da zehrini akıtıp kaybolur. Bir ara uyanan kız yanındaki sütü 

içer ve kısa zamanda iyileşmeye başlar (10). 

Kuyunun içinden yer altı dünyasına inen Camesap‟a kendisinin Şahmeran‟ın 

kızı olduğunu söyleyen bir yavru yılan yeryüzüne çıkması için yardım eder (12). 

Ölmek üzere olan adam kara koyun sütü içen yılanın kusmuğunu yaralarına 

sürünce iyileşir (15). 

Hasta kırlara, dağlara doğru yürürken bulduğu bir mağaraya girer. O sırada 

mağaraya giren bir yılanın kustuğunu görür, nasıl olsa öleceğim düşüncesi ile bunu 

yer ve uykuya dalar. Adam iyileşmiş olarak uyanır (34). 

Lokman Hekim tarafından derdinin çaresi olmadığı söylenen vücudu 

çıbanlarla dolu bir adam çürümüş yılanı ölmek arzusuyla yer; fakat iyi olur (35). 

Tarsus beyi çaresiz bir hastalığa yakalanmıştır, vezirinin baktığı fala göre, 

Şahmeran‟ın gözlerini ve ciğerini yerse iyileşecektir (40). 

Takatten düşmüş olan adam daha fazla dayanamayarak ölü kargayı yer. 

Kargayı yedikten sonra biraz kendine gelerek yola devam eder. Yolda rast geldiği 

çobandan bir az süt ister. Çoban sütü sağmaya kap bulamayınca yerde gördüğü kırık 

kafatasına sağar. Hasta adam sütün yarısını içer. Yere koyduğu kafatasının içindeki 

süte yılan girerek yemyeşil zehrini döker. Adam ölmek isteyerek bu zehirli sütü içer 

ve sapasağlam olur (49). 

Altın Yüzük masalında, pazardan alınan yılan yavrusu, bu hale gelişinin 

nedenini bilmeyen bir şehzadedir. Kendisine yardım eden kahramana sihirli altın 

yüzüğü vererek teşekkür eder (Alptekin, 2010b: 77‟den Bolçurov, 1997: 211-215). 

Anadolu‟nun birçok yerinde yılanla ilgili hastalığa şifa motifi yaşamaktadır. 

Köylerde, küçük kasabalarda yılanla ilgili büyüler yapılır. Özellikle birtakım 

hastalıkların giderilmesinde, çarptırılmasında, sinir bozukluklarında yılanın yararlı 

olduğu inancı yaygındır (Eyüboğlu, 1987: 78).  

Yılana atfedilen önemli özelliklerden birisi gençlik ve ölümsüzlük sembolü 

olmasıdır. Yılanın bu şekilde algılanmasında şüphesiz deri değiştirmesi ve kendini 

yenilemesi etkilidir. Joseph Campbell, yılanın şaşılası biçimde derisini 

değiştirmesinin ve böylece gençliğini yenilemesinin, ona tüm dünyada yeniden 

dünyaya gelme gizinin ustası niteliğini kazandırdığını belirtir (Campbell, 1995: 13). 
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Mısır mitolojisinde Güneş Tanrısı Re‟nin 12 saat süren yeraltı yolculuğunda 

Re‟nin yeniden hayat bulmasını sağlayan Khepri beş başlı yılanın ortasında 

yaşamaktadır. Yılan burada yeniden doğmayı, yenilenmeyi ifade eder (Üst vd. 2009: 

15). 

Ocak‟ın Naki Tezel‟den aktardığı masalda (Ocak, 1989: 33-34) cinlerin büyü 

ile beyaz bir yılan haline soktuğu genç ve güzel kız, oğlanın kesik başını Hayat 

Suyu‟nun bulunduğu yere götürerek onun dirilmesini sağlar (Masal metni için bk. 

Tezel, 1938: 156-158). 

Hayat Ağacı‟nın ve ölümsüzlüğün peşindeki ilkel insan (ya da kahraman), bu 

ağacı koruyan veya insanın ağacın meyvesini yemesini kurnazlığıyla engelleyen 

yılan ya da canavar örüntüsü birçok gelenekte vardır. Bu birlikteliğin (insan, ağaç, 

yılan) anlamı çok açıktır: Ölümsüzlük, güçlükle edinilir, ulaşılmaz bir yerde 

(dünyanın sonunda, denizin dibinde, karanlıklar ülkesinde, çok yüksek bir dağın 

zirvesinde ya da “merkezde”) bulunan Hayat Ağacı‟nda (ya da Hayat Çeşmesi‟nde) 

bulunmaktadır; bir canavar (ya da bir yılan) bu ağacı korumaktadır ve büyük bir çaba 

göstererek ona yaklaşmaya çalışan insan, bu canavarla dövüşmeli ve ölümsüzlük 

meyvelerinden yemek için onu yenmelidir. Canavarla mücadelenin başka bir anlamı 

daha vardır: erginleme. İnsan “kahraman” olabilmek ve ölümsüz olmak için 

“sınamalardan” geçmelidir. Yılanı ya da canavarı yenemeyen Hayat Ağacı‟na, yani 

ölümsüzlüğe ulaşamaz. Kahramanın canavarla karşılaşması her zaman fiziksel güç 

kullanarak olmaz. Âdem, yılana dövüşmeden yenilmiştir (örneğin Herakles‟in 

durumunda olduğu gibi); Tanrıyla denk olacağını söyleyen yılana kanmıştır; böylece 

Tanrı‟nın buyruğuna karşı gelmiş ve öleme mahkûm olmuştur. Canavar ve yılan, 

insanın ölümsüzlük yolundaki en büyük rakibidir. Gılgamış‟tan çok önce Kish‟in 

efsanevi kralı Etana, güneşe ve tanrı Anu‟ya kendisine karısının bir veliaht 

doğurabilmesi için “hayat otu”nu vermesi için yalvarır; bir kartal tarafından göğe 

çıkarılır, ama yılan yine kurnazlığıyla kartalı bir çukura düşürür. Yılan başka 

geleneklerde de, her zaman Hayat Ağacı‟nın yanındadır. Bu tema büyük olasılıkla 

İran geleneklerinin etkisinin bir sonucudur. Kalmuklar, okyanusta zambu ağacının 

yanında bir ejderhanın yaşadığından ve ağacın suyun üzerine düşen yapraklarını 

yuttuğundan söz ederler. Buryatlar, “bir süt gölünün” ortasında bulunan bir ağacın 
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yanında Abyrga yılanın yaşadığını anlatırlar. Bazı Orta Asya versiyonlarında, 

Abyrga, ağacın gövdesinde sarılı durumdadır (Eliade, 2003: 287-289).   

Yılanlar tüm ölümsüzlük yollarının, yani tüm “merkezlerin,” kutsallığın ve 

gerçek özün bulunduğu her yerin “bekçiliğini” yaparlar. Her zaman Dionysos‟un 

şarap testisinin etrafına resmedilmişlerdir çevresinde gezinirler. Apollon‟un altının 

üzerine çöreklenerek uzaklardaki İskit ülkesini gözetlerler ve dünyanın merkezinde 

saklı hazineleri ya da okyanusun dibindeki elmasları ve incileri –kısacası kutsalı 

cisimleştiren, güç, yaşam ve her şeyi bilme yeteneği bahşedebilen her simgeyi- 

korurlar. Parma Manastırı‟nda, Hayat Ağacı‟nın üzerinde ejderhalar vardır. Aynı 

tema, Ferrara Katedrali Müzesi‟ndeki alçak-kabartmada karşımıza çıkar (Eliade, 

2003: 290). 

Türkiye‟de özellikle tıp eğitimi temeli üzerine kurulan üniversitelerin 

logolarında çoğunlukla kullanılan mitik simge “yılan”dır (Çakır, 2013: 62). 

Aesculap bir ölüyü diriltecek denli büyük bir hekimdir. Zeus tarafından 

yıldırımla cezalandırılır. Tıp Tanrısı Aesculap, elinde tuttuğu ve üzerinde yılan sarılı 

bir asa ile betimlenir. Yılan, hayatın gücünü, insanları besleyip iyileştiren bitki ve 

ağaçları yetiştiren toprağı, yer altını ve yeryüzünü, deri değiştirmesi nedeniyle 

gençliği ve yaşama gücünü simgeler. Bu nedenlerle hekimliğin sembolü olmuştur 

(Uluçay, 2010: 60). 

Amerikan Kızılderililerine göre yılanın vücudu yakılsa bile kalbi yanmazmış. 

Her zaman canlı kaldığı için yılanın kalbi tıpta ve büyücülükte kullanılırmış 

(Seyidoğlu, 2009: 82). 

(Yılanın tarih ve mitolojideki yeri için bk. Bayladı, 2003: 125-138). 

Lokman Hekim anlatılarındaki yardımcı yılanla ilgili motiflerin Motif 

Index‟deki yerleri: B500 Hayvanlardan elde edilen sihirli güçler B510 Hayvan 

tarafından iyileştirilme, B520 Hayvanlar insanların hayatını kurtarır, B491.1 

Yardımcı yılan, B590 Yardımcı hayvanların çeşitli hizmetleri. 
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2. Yılanların Padişahı/Kralı: Şahmeran 

Lokman bal kuyusundan yeraltına indiği zaman belden yukarısı insan, belden 

aşağısı yılan gibi olan, yılanların padişahı Şahmeran (B91 Mitolojik yılan B244.1 

Yılanların kralı) ile karşılaşır. Bu olağanüstü varlık aynı zamanda insanoğlu ile 

konuşabilmektedir. Şahmeran yılanlara hükmetmesinin yanında gelecekten haber 

verme gibi olağanüstü güçlere de sahiptir. Ölümünün Lokman‟ın elinden olacağını 

bilmektedir; bu nedenle onu yeryüzüne çıkarmak istemez. Ne kadar Lokman‟ı 

yeryüzüne çıkarmak istemese de onun ısrarlarına dayanamaz, onu bırakır ve nitekim 

ölümü bu insanoğlunun elinden olur (2).  

Camesap, yer altında oranın padişahı olan altı başı yılan yedinci başı insan 

şeklindeki Şahmeran ile karşılaşır. Şahmeran konuşabilmekte ve bütün olup 

bitecekleri önceden görebilmektedir (12). 

Odunculuk yapan Lokman bir gün kırda insan başlı, ak yılan gövdeli bir 

yaratık görür (40). 

Şahmeran efsaneleri ya da masalları başlı başına bir anlatı olmakla beraber 

Anadolu‟da Lokman Hekim anlatılarıyla karışmış durumdur. Binbir Gece 

Masallarındaki Yemliha‟nın Öyküsü, Belkıya‟nın Öyküsü ve Kederli Yakışıklı 

Delikanlı‟nın Öyküsü Şahmaran‟ın farklı varyantlarıdır (Üst vd. 2009: 19-21). 

Şahmeran anlatılarındaki Camesap/Camsap ile Lokman çoğu zaman aynı kişi olarak 

düşünülmüş ve anlatılar içiçe girmiştir. Bu anlatılardaki Şahmeran insan başlı, yılan 

vücutlu, çok başlı (genellikle yedi başlı) olağanüstü bir varlıktır. Anadolu 

mitolojisinde Şahmeran/Şahmaran olarak adlandırılan bu yaratık Altay mitolojisinde 

Yelbegen/Celbegen olarak yer bulur.  

Altay mitolojisinin çok başlı (genellikle yedi başlı) devi 

“Yelbegen/Celbegen” için Altayca-Türkçe Sözlük‟te “Masallarda geçen çok başlı 

canavar” tanımı verilir (Naskali vd. 1999: 58). V. İ. Verbitskiy‟nin “Slovar 

Altayskogo i Aladagskogo Nareçiy Tyurksogo Yazıka” adlı sözlüğünde Celbegen 

“Masalsı yamyam. Bu canavarlar tek, üç, yedi ve on iki başlı olurlar. Rengine göre 

kara ve sarı olurlar. Yaşadıkları yerler deniz ve karadır.” şeklinde tanımlanır 

(Türker, 2012: 82‟den Verbitskiy, 2005: 90). Fuzuli Bayat Celbegen‟in “Yer ananın 

demonikleşmiş adı” olduğunu belirtir (Bayat, 2007: 27). 
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Şahmeran yeraltının hâkimidir ve Lokman onunla iletişim kurarak ve ondan 

yardım görerek bir anlamda yeraltı kutuna sahip olmuştur. Aynı zamanda kendisini 

yeraltında, kendi ülkesinde tutsak eden ve yeryüzüne çıkarmak istemeyen olağanüstü 

bu varlığı Lokman Hekim‟in yeryüzüne çıkmak için ikna etmesi ve onunla dostluk 

kurması Lokman‟ın da gücünü göstermekte ve sıradan bir insan olmadığını ya da 

olmayacağını gözler önüne sermektedir. 

Bu konu Türk Edebiyatında ilk defa 15. yy.da II. Murat devri şairlerinden 

Abdi Musa‟nın “Camasbname” adlı mesnevisinde işlenmiştir. Eser, 1429 yılında 

tamamlanmıştır. Eserin bilinen on nüshası vardır. Hikâye, birbirinin içine 

yerleştirilmiş üç ayrı hikâyeden meydana gelmiştir: 1) Camasb ve Şahmeran 

Hikâyesi 2) Bulukiya Hikâyesi 3) Cihanşah Hikâyesi.  

Camasbname, zamanla basitleştirilerek halk anlatısına dönüşmüştür, 

Şahmeran Hikâyesi adıyla modern baskıları yapılmıştır. 

Şahmeran Hikâyesi‟nin kaynağı hakkında değişik görüşler ileri sürülmüştür 

(Öz, 1998: 82-83). E. J. W. Gibb, hikâyenin kaynağının Binbir Gece Masalları 

olduğunu, hatta bu masallardan biri olan “Hasib Kerameddin ve Şahmaran 

Hikayesi”nin manzum çevirisi olduğunu belirtmiştir (A History of Ottoman Poetry, 

London 1904. 1. 432). Irene Melikof-Sayar, Taberi tarihini kaynak göstermiştir. 

Bulukiya Hikâyesi‟nin Yahudi kökenli olduğunu, Hasib Kerameddin ve Şahmeran 

hikâyesinin de büyük ihtimalle Mısır kökenli olduğunu ileri süren Enno Littmann‟a 

karşılık Jan Rypka, kaynağın İran olduğunu söylemektedir (Iranische 

Literaturgeshchichte, Leipzic 1959, 503). 

“Şahmaran (Fars. “Şah-ı Mâran”: Yılanlar Şahı) adı verilen doğaüstü yaratığa 

Anadolu camaltı resimlerde, masal ve öykülerinde çok sık rastlanır ve özellikle de 

Güney, Orta ve Doğu Anadolu‟da çeyiz işlemelerinde kem gözlerden korunmak için 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Tez, 2008: 97).” 

Eliade, “Kadın Mitolojisi” alanının önemli bir bölümünün, sanki ölümsüzlüğü 

ele geçirmek veya sırra-erme sınavlarından zaferle çıkmada kahramana yardım 

edenin hep bir dişi varlık olduğunu göstermek üzere oluşturulduğuna dikkat çeker 

(Eliade, 2006: 105). Şahmeran bazı anlatılarda ve resimlerde erkek olarak 

betimlenirken bazılarında ise Eliade‟nin tespitini doğrular şekilde dişi bir figürdür. 

Hz. Muhammed‟i miraca çıkaran “Burak” at bedenlidir, başı ya da yüzü insan 
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şeklindedir, kuyruğu ise tavus kuşunu andırır. Bu binek hayvanı kollarıyla birlikte bir 

dişinin üst bedenine sahiptir; kuyruğunun ucunda, başında taç bulunan ikinci bir dişi 

figür yer alır (Tez: 2008: 38). 

Lokman, Şahmeran ile karşılaşmaları ve onun yardımları neticesinde 

bitkilerin ve hayvanların dilini anlayabilme, hastalıkları tedavi edebilme gibi 

olağanüstü özellikleri sahip olur ve Hekim/Hakîm Lokman‟a dönüşür. Eliade, 

Avusturalyalı Lunga ve Djara kabilelerinde, medicine-man olmak isteyen kişinin, 

dev yılanların yaşadığı varsayılan bir göle girdiğini, yılanların onu “öldürdüğünü” ve 

bu sırra-erdirici ölüm sonucunda adayın sihirli güçler elde ettiğini belirtmiştir 

(Eliade, 2006: 136). 

3. Konuşan Yılan 

Kuyunun içinden yer altına inen Camesap bir yılan yavrusu ile karşılaşır ve 

konuşurlar. Yılan yavrusu burasının yılanlar hükümdarı Şahmaran‟ın ülkesi 

olduğunu ve kendisinin de onun kızı olduğunu, sattıkları o bal kuyusunun babasının 

erzak deposu olduğunu anlatır. Kendisine bu kadar hüsnüniyet gösterdiği için 

babasından rica ederek onu yeryüzüne çıkaracağını söyler ve sağa sola bakmadan 

kendisini takip etmesini ister (12). 

Hz. Süleyman kalede rastladığı siyah yılana Lokman olmanın sırrını sorar, 

yılanın söylediği taşı kaldırınca esmer ve beyaz olmak üzere iki küme un görür (32). 

Yılanın mırıldandığı bazı sözlerden sonra mağaranın kapısı açılır (40). 

Altaylılar yılanların insan dilini bildiğine inanır; hatta bazı yaşlılar yılanların 

bazı özel kişilerle konuştuğuna inanırlarmış (Karadavut, 2010: 78). 

B211.6.1 Konuşan yılan 
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4. Karga  

Takatten düşmüş olan adam daha fazla dayanamayarak ölü kargayı yer. 

Kargayı yedikten sonra biraz kendine gelerek (B510 Hayvan tarafından iyileştirilme) 

yola devam eder (48). 

Kargaya dair bilinen ilk anlatı olan ve kurtla birlikte yer aldığı Wu-sun 

anlatılarından günümüzde karganın geçtiği halk edebiyatı ürünlerine kadar toplumun 

geçirdiği dönüşümlere ve girdiği kültür dairelerine bağlı olarak karga farklı 

anlamların taşıyıcısı olagelmiştir (Özbaş, 2010: 65). 

Kâbil‟in öldürdüğü kardeşi Hâbil‟i nasıl gömeceğini göstermek için Allah 

kargayı göndermiştir. 

Verbitski tarafından Altay Türkleri arasında tespit edilen tufan efsanesinde 

sular çekilmeye başlayıp gemi karaya oturunca Nama suyun derinliğini öğrenmek 

için sırasıyla kuzgunu, kargayı ve saksağanı gönderir; fakat bunlar geri dönmezler. 

Bunun üzerine güvercini gönderir. Güvercin gagasında bir dal ile geri döner ve Nama 

kuzgun, karga ve saksağanı görüp görmediğini sorduğunda güvercin onların bir leşe 

konduklarını haber verir. Nama “Onlar kıyamete kadar leş ile geçinsinler” der 

(Sakaoğlu ve Duymaz, 2003: 187). 

Dirse Han avda oğlunu yaralayınca karga kuzgun kan görüp oğlanın üzerine 

konmak ister; fakat oğlanın köpekleri kargayı kuzgunu kondurmaz (Ergin, 2004: 88). 

5. Hayvanın İnsana Âşık Olması 

Şahmeran sarayındaki billur suda evreni izlerken, birden gözü Tarsus beyinin 

güzeller güzeli kızına takılır ve ona âşık olur (40). 

B620 Âşık hayvan 
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6. Yardımcı Hayvanın Ölümü 

Lokman, ölümle tehdit edilince, kendisine yardım eden Şahmeran‟ın yerini 

söyler ve onun öldürülmesine (B330 Yardımcı hayvanı öldürme) neden olur (2, 12, 

40).  

F. Tabiat Kültleri ile İlgili Motifler 

1. Ağaç Kültü 

Lokman Hekim ölümsüzlük otunu aramak için Çukurova‟ya geldiğinde 

yorgun düşerek bir ulu çınarın gölgesine oturur ve burada kendisinin ölümsüzlük 

otu olduğunu söyleyen otu görür (1.1). 

Arkadaşları ile birlikte ormana odun toplamaya gittikleri bir gün, karınlarını 

doyurmak için bir ağacın altında otururlarken Camesap elinde bulunan sopasının 

ucu ile oturduğu yeri kazmaya başlar. Kazdıkça bir bal kuyusu meydana çıkar (12). 

Padişahın kızı aşk acısıyla kendini servi ağacına saçlarından asar, 

sevgilisinin aşkına dayanamayan Dal Yusuf da kendini başka bir ağaca asar (52). 

Lokman Hekim oğluna ormanda veya ağaçlık yerlerde yatıp uyumamasını 

söylemiştir (66). 

Türk yaşayış ve düşünüşünde ağaç önemli bir yere sahiptir. Ağaç kutsaldır. 

Uygur hakanları ağaçtan türemiştir. Altay Türklerinin yaratılış destanlarında 

Tanrı‟nın dokuz dallı ağaçtan dokuz kişi yarattığı, bunlardan da dokuz ulus olduğu 

belirtilmektedir. Oğuz‟un askerlerinden birinin hamile olan karısı bir ağacın 

kovuğunda çocuğunu doğurur. Bu nedenle Oğuz, çocuğun adını ağaç kovuğu, kabuk 

gibi anlamlara gelen Kıpçak koymuştur. Oğuz Han Gök, Dağ ve Deniz adlı 

oğullarının annesi olan ikinci eşini göl ortasındaki bir ağaçta görür. Dede Korkut 

“kölgelüçe ḳaba ağacuñ kesilmesün” şeklinde hanlara dua eder (Ergin, 2004: 94, 

115, 153, 176, 184, 206, 225). 

Basat, Tepegöz‟e kendini tanıtırken şöyle seslenir: 

“Atam adın sorar olsan kaba ağaç 
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Anam adın dir-isen kağan aslan 

Menüm adum sorar-isen Aruz oğlı Basatdur” (Ergin, 2004: 214). 

 

Uruz ağaca şöyle seslenir: 

“Ağaç ağaç der isem sana, erilenme ağaç 

Mekke ile Medine‟nin kapısı, ağaç 

Büyük büyük suların, köprüsü ağaç 

Kara kara denizlerin, gemisi ağaç 

Eğer erdir, eğer avrattır, korkusu ağaç 

Başına ala bakar olsam, başsız ağaç 

Dibin ala bakar olsam, dipsiz ağaç 

Beni sana asarlar, götürmegil ağaç 

Götürecek olur isen, yiğitliğim seni tutsun ağaç 

Bizim ilde gerek idin, ağaç 

Kara hindî kullarıma buyurayidim 

Seni parça parça doğrayalar idi, ağaç” (Ergin, 2004: 108). 

 

Uruz‟un ağaçla konuşmasının bir benzerine Er-Sogotoh Destanında rastlarız. 

Er-Sogotoh 19 yaşına geldiğinde evinin önündeki “Hakan-Ağaç”ın yanına gider, diz 

çöker ve onunla konuşur, kendisini onun büyüttüğünden bahseder. 

İnsanların ilk atası “kişi”, “Âdem”, “Er Sogotoh”, “Arıı Han”, “yalangug 

kişi” hayat ağacının gövdesinden ve tepesinden çıkan usareyle beslenmiştir. Hem 

içecek hem de yiyecek ihtiyacını karşılayan bu su, içenlere gençlik, canlılık, zindelik, 

hayat bahşetmektedir (Ergun, 2012: 195). 

Er Sogotoh destanında hayat ağacı akıttığı su ve süt sayesinde hastaları 

iyileştirir, Er-Sogotoh‟u diriltir. Buna benzer hayat suları Anadolu masallarında da 

görünür (Ergun, 2012: 222; İnan, 1993: 107). 

Kutsal kabul edilen ağaçların başında kayın, çam, dağ servisi-sedir ardıç ve 

çınar gelmektedir (bk. Ergun, 2012: 246-306). Şamanların kullandıkları davullarının 

kasnağı ve tokmağı, tefleri, âsâları, kap kaçakları da Tanrı kutunu taşıyan kayın 

ağacından yapılırdı. Davullarının üst tarafına, göğü temsil eden bölgeye de kayın 

ağacının resmini çizerlerdi (Ergun, 2004: 197, 198). 

Ağaç imgesi evreni simgelemesinin yanında hayatı, gençliği, ölümsüzlüğü, 

bilgeliği ifade eder (Eliade, 1991: 127). Roux, ağacın yaşam ve ölüm döngülerine 

boyun eğdiğini ve üstünlüğünü yalnızca boyu, sağlamlığı, uzun ömrüyle değil, aynı 

zamanda olağanüstü bir yetenekle yaşamı yenileme yeteneği ile de kanıtladığını 

belirtir ve ağaın dinamik yaşamın simgesi olduğunu söyler (Roux, 2005: 80). 
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Varlığın başlangıcı ve devamında hava, su ve toprak kadar önemli bir yere 

sahip olan ağaç, kişioğlunun inanış ve düşünüş dünyasında “türeyiş”, “beslenme”, 

“Tanrı ile irtibat kurma”, “cennete ulaşma”, “şifa”, “dilek” vs. aracı rolünü 

üstlenmiştir (Ergun, 2012: 25). 

Arı-Haan, yerle zamanın oluştuğu zamanda, başı ak taygalı, önü sarı yalçın 

kayalı bir ırmağın ortasındaki yalnız bodur ağacın gövdesinden dünyaya gelmiştir 

(Ergun ve Aça, 2005: 54). 

Alptekin, ağacın hayatımızdaki yeri ve önemini şu cümlelerle vurgular:  

“Türk dilinde şecer, dıraht ve ağaç olarak bilinen kavram günlük hayatımızın 

vazgeçilmezlerindendir. Doğduğumuzda yatırıldığımız beşikten, öldüğümüzde 

taşınacağımız tabuta kadar her şey ağaçtandır. Sadece doğum ve ölümde mi? Elbette 

hayır, yine günlük hayatımızda “Meyvesini yediğimiz, gölgesinde dinlendiğimiz 

nedir?” dersek, yine cevabımız ağaç olacaktır. Evimize giren ekmeğin 

pişirilmesinden, ısınmamıza kadar hemen hemen her yerde yine ağaç vardır 

(Alptekin, 2007: 33).” 

 

Metin Ergun, Türk mitolojisinde kutsal olarak kabul edilen, aynı zamanda 

Gök Tanrı‟nın da sıfatları olan ağaçların vasıflarını şu şekilde belirtir (Ergun, 2000: 

23-24): 

a. Yalnız ağaç olmalıdır: Bir ağacın kutsal olarak kabul edilebilmesi için mutlaka 

bulunduğu mekânda yalnız başına bulunması gerekir. 

Türk düşüncesine göre Tanrı tektir ve eşi ve benzeri yoktur. Tanrı‟yı sembolize 

eden varlığın da onun bu sıfatına uygun olması gerekir. 

b. Yapraklarını ya yaz-kış dökmeyen ya da çok az döken bir ağaç olmalıdır.  

Türk düşüncesine göre ebedî olan tek şey Tanrı‟dır; Tanrı ölmez. Aynı şekilde 

Tanrı‟yı sembolize eden varlık da ebedî olmalıdır. Yaz-kış yapraklarını dökmeyen 

ağaç, bu haliyle sonsuzluğu sembolize eder. 

c. Kutsal ağaç, etrafındaki ağaçlardan ya daha uzun, ya da daha heybetli, daha 

gösterişli olmalıdır.  

Türk inancına göre Tanrı, el-kebîr, el-melîk, el-âzîmdir. Yani Tanrı, bütün 

mevcudattan daha büyük, daha sahip, daha hakim ve daha azametli, daha 

gösterişlidir. Tanrı‟nın bu dünyadaki sembolü de aynı sıfatlara sahip olmalıdır. 

ç. Kutsal ağaç, meyvesiz olmalıdır. Türk düşüncesinde Tanrı doğmaz ve 

doğurmaz.  

     Türk inanışında her şeyi var eden, fakat kendisi var edilmeyen; doğmamış ve 

doğurmamış olmakla birlikte sonu da olmayan şey Tanrıdır. 

d. Kutsal ağaç, etrafındaki ağaçlardan daha yaşlı olmalıdır. 

Türk düşüncesinde Tanrı, sonsuzluğun, ebedîliğin sembolüdür. Yaşlılık 

Tanrısallığın yani sonsuzluğun sembolüdür. 

e. Kutsal ağaç, geniş ve koyu gölgeli olmalıdır. Türk düşüncesinde Tanrı 

sığınılan şeydir. 

Tanrı zorda kalanlara yardımcı olur. 
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Perslerin yaratılış mitlerinde kutsal ağaç, “ana”, “ölülere can veren”, 

“ihtiyarları gençleştiren” ölümsüzlük ağacı olarak tasvir edilir (Ergun, 2012: 32). 

Göğün yedinci katı ile arş arasında olan ve canlılar âleminin en üst katında 

olduğu bildirilen “Sidretü‟l-Müntehâ”nın köklerinin cennette olduğu, dibinden hayat 

suyu kaynadığı belirtilir (Ergun, 2012: 108‟den Necm suresi 3, 4, 18. ayetler). 

Kızılderili topluluklarında insanlar yaratılmadan önce yaratılan kozmik 

ağacın üç âlemi birleştirdiğine ve Tanrı‟yla iletişim kurmayı sağladığına inanılmıştır. 

Bu ağaç, insanın yaratılışının gerçekleşmesinde, kötü ruhların kovulmasında, 

hastalıkların iyileştirilmesinde, ölülerin defnedilmesinde önemli bir yere sahiptir 

(Ergun, 2012: 36). 

İnsanlar, tabiat hadiselerine müdahale etmek için bazı büyüler yapmışlardır. 

Güneşin batışını engellemek; rüzgârı estirmek, dindirmek; ay tutulmasına müdahale, 

yağmur yağdırma vs. için yapılan büyülerde ağaç kültünün yeri için bk. Ergun, 2012: 

48-54. 

D950 Sihirli ağaç D965 Sihirli bitkiler  

2. Su Kültü 

Yaratılışta her şeyden önce uçsuz bucaksız su vardır. Su kutsaldır. Su içerken 

besmele çekilir ve oturularak, üç yudumda içilir, alın tutulur. 

Yakutlar Baykal gölüne büyük önem verirler. Onlara göre Baykal gölünün 

dibi, dünyanın tabanı ve kıyıları da dünyanın kenarlarıdır (Ögel, 1993: 440). 

Oğuz Destanı‟ndaki Kıpçak‟ı annesi nehir ortasında bulunan bir adacık içinde 

ve bir ağaç kovuğunda doğurmuştur. Uygurların menşe efsanesinde de Uygurların 

atası olan beş prens, yine iki nehir kavşağının ortasında bulunan bir adacıktaki kayın 

ağacından doğmuşlardı. Macarların ataları da geyiği takip ederek bir denizi geçmiş 

ve bu denizin ortasındaki bataklık gibi bir yerde türemişlerdi (Ögel, 1993: 141).  

Dede Korkut‟ta arı sudan abdest alırlar. Dede Korkut hikâyelerin sonunda dua 

eder “Ḳamın aḳan görklü ṣuyuñ ḳurımasun” (Ergin, 2004: 94, 115, 176, 184). 

Salur Kazanun İvi Yağmalanduğı Boy‟da Kazan suya şöyle seslenir: 

“Çağnam çağnam kayalardan çıkan su 
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Ağaç gimileri oynadan su 

Hasan-ile Hüseynün hasreti su 

Bağ ve bostanun ziyneti su 

Âyişe ile Fâtımanun nigâhı su 

Şahbaz atlar gelüp içdüği su 

Kızıl develer gelüp kiçdüği su 

Ağ koyunlar gelüp çevresinde yatduğı su 

Ordumun haberin bilür-misin digil maña 

Kara başum kurban olsun suyum sana” (Ergin, 2004: 101). 

 

Dede Korkut Hikâyeleri‟ndeki Tepegöz‟ün mekânı “Uzun Bıñar”dır (Ergin, 

2004: 207). Aruz‟un çobanı bu pınardaki peri kızlarından biri ile cima eder ve 

Tepegöz bu birliktelikten dünyaya gelir.  

İlkçağ Yunan düşünürü Thales, “İlk neden sudur” demiştir. Thales‟e göre her 

şey sudan türemiştir ve sonunda tekrar suya dönüşecektir (2008: 75). “Sular biçimleri 

bozmakta, ilga etmekte, “günahları yıkamakta” ve hem saflaştırıcı, hem de 

canlandırıcı olmaktadırlar (Eliade, 1991: 109).” Eliade, kozmogoni simgesi ve tüm 

tohumların taşıyıcısı olan suyun, büyüsel bir madde olduğunu ve her derde deva 

olduğunu belirttikten sonra su için şöyle söyler: “İyileştirir, gençleştirir ve yaşamı 

sonsuz kılar (Eliade, 2003: 200).”  

Fuzuli Bayat, suyun hayatın kaynağı olması ve şifa verici özellik taşıması 

nedeniyle eski Sümerlerde ve Anadolu kavimlerinde hekimliğin tanrısının su tanrısı 

olarak kabul edildiğini belirtir. Hatta Sümercede hekime a-zu yani suyu bilen kişi 

denildiğini ifade eder (Bayat, 2007: 257). Bu anlamda tıbbın babası Lokman‟ın 

hekim, hakîm gibi sıfatlarının arasına bir yenisini daha ekleyebiliriz: a-zu.   

Lokman Hekim ölümsüzlük otu kara kaplı kitabının arasında Misis‟teki taş 

köprünün üzerine gelip Ceyhan nehrini seyrederken aksakallı kılığındaki Cebrail ile 

karşılaşır ve Cebrail Lokman Hekim‟in gücünden korkup da onun koluna vurduğu 

zaman Lokman Hekim‟in kara kaplı kitabının yaprakları darmadağın olur ve 

yaprakların çoğu Ceyhan ırmağına (bazı rivayetlerde Nil veya Seyhan nehri) 

savrulup gider (1.1, 17, 45).  

Bölge halkı arasında Lokman Hekim‟in geldiği ve adını koyduğu Ölemez 

Dağı‟ndan çıkan sıcak su (Bu suyun üzerinde bugün “Sultaniye Kaplıcası” 

vardır) her derde devadır (3). 

Lokman Hekim, Ölemez Dağı‟nda tedavi etmeye çalıştığı ölümcül hastalığa 

tutulmuş bir hastayı bütün çabalarına ve denemelerine rağmen iyileştiremeyince 
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ellerini açarak Allah‟a dua eder. O anda Lokman Hekim‟in hemen yanında üzerinde 

dumanlar çıkan bir su peyda olur. Hastasını bu suyla banyo ettirince hasta birkaç 

günde eski sağlığına kavuşur. Böyle olağanüstü bir olaydan sonra oluşan suda 

yıkananların her türlü derdine deva bulacağına inanılmaktadır (4). 

Sevincinden yerinde duramayan hasta dağın eteğinde akan küçük bir 

ırmakta banyo yaptıktan sonra sapasağlam bir delikanlı olur (15). 

Lokman ihtiyarlığında kitabını alıp bir kayığa binip, ölüme çare aramaya 

giderken yanı başında bir adam peyda olur. Aslında Azrail olan bu adam bir kanat 

darbesiyle kayığı devirir, Lokman boğulur, kitap suya düşer, ancak birkaç sayfası 

sahile ulaşabilir ki bütün hekimliğimiz de orada yazılıdır (29). 

Lokman ölünce vücudunu ufak parçalara ayırarak kavanoza doldurmalarını, 

su dökmelerini, bir gübreliğe gömmelerini, dokuz ay sonra da çıkarmalarını 

talebesine vasiyet eder (30). 

Oğlundan bir yadigâr düşünerek uru cebinde taşıyan Lokman bir dere 

kenarında otururken oradaki yarpuzlardan (yabani nane) cebindeki urun eriyerek 

yok olduğunu görür (39). 

Şahmeran sarayındaki billur sudan evreni izleyebilmektedir (40). 

Bir gün Lokman yolda giderken karşısına bir çay çıkar, çayın üstünde dar bir 

köprü vardır. Lokman bu köprüden geçerken birden bir tufan koparak elindeki 

heybesini suya düşürür (45). 

Lokman Hekim‟in oğlu çeşme başında bir ihtiyarla tanışır ve yollarına 

birlikte devam ederler (66). 

Motif Index D910 Sihirli su E80 Hayat suyu E80.3 Su vasıtasıyla canlanma 

F715 Olağanüstü ırmak (su)  

3. Dağ Kültü 

Bir gün Lokman Hekim‟in yolu Ölemez Dağı’na düşer. Dağın zirvesinden 

etrafı izler, gördüklerinden çok etkilenir ve “İnsan istese de burada ölemez” der. O 

zamandan beri bu dağa “Ölemez Dağı” denmektedir (3). 

Lokman Hekim‟in duasıyla peyda olan su Ölemez Dağı’nda çıkmıştır (4). 
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Hükümdarın hasta kızına yapılan tedaviler fayda veremeyince, Lokman 

Hekim kızın temiz havalı bir yerde yıllanmış üç şeyin bir araya gelmesiyle 

iyileşeceğini söylemesi üzerine hasta kız Haruniye’deki Düldül Dağı’nın tepesine 

bırakılır (10).   

Lokman Hekim dağlarda gezerken bir gün kulağına “Dur ya Lokman.” 

şeklinde bir ses gelir (13). 

Sevincinden yerinde duramayan hasta dağın eteğinde akan küçük bir ırmakta 

banyo yaptıktan sonra sapasağlam bir delikanlı olur (15). 

Lokman Hekim ölüme çare aramak için dağlara çiçek toplamaya gider (17). 

Babası ölünce dağlara çıkarak babasının vasiyeti üzerine çeşitli çiçeklerden 

çeşitli ilaçlar yapar (20). 

Lokman Hekim bir gün bir hastası için ilaç yapmak üzere dağlara gezmeye 

çıkar (21). 

Dağ kültü muhtelif kavimlerde görülmüştür. Eski Yunanlılarda Olimpos, 

Filistin Yahudilerinde Tur-i Sina, Mekke Araplarında Arafat, Hintlilerde Himalaya, 

Eski Moğollarda Burkhan-Ḫaldun gibi (İnan, 1998b: 253; 2000: 48). 

“Sümer, Hitit, Kaldeli ve Mısırlılara göre dağlar ışık ve nur âlemi olan 

gökyüzünün direği idi (Beğenç, 1967: 62).” 

Japonya‟da dağlara dilek ve adakta bulunulur (Tanyu, 1967: 48). Sâmiler 

dağlara tâzimde bulunur (Tanyu, 1968: 25). 

Yahudilikte Sina çölünün güneyindeki Sina Dağı ve Siyon dağı başta gelen 

kutsal dağlardır.  Hıristiyanlıkta Zeytindağı önemlidir. İsa‟nın bu dağda dolaştığına, 

vaaz verdiğine ve burada çarmıha gerildiğine inanılmıştır. İslamiyet‟te Hz. 

Peygamber‟in ilk vahyi aldığı Hira Dağı, cahiliye döneminde Arafat Dağı, Nuh‟un 

gemisinin oturduğuna inanılan Ağrı Dağı ya da Cizre‟nin doğusundaki Cûdi Dağı 

önemlidir.  (Tanyu, 1973: 9, 13, 15-16). 

Ötüken dağı ve Tanrı dağları Türklerin mukaddes dağlarıdır. Verbitskiy‟in 

derlemiş olduğu Altay yaratılış destanında Tanrı Altın-Dağ‟da oturmaktadır.  

Altay Tatarları Bay Ülgen‟in göğün ortasında, Altın Dağ‟ın üzerinde 

oturduğuna inanır (Eliade, 2009: 16). 

Türklerde dağlar, Gök Tanrı‟ya yakın olması ve bazen de ona ev sahipliği 

yapmasıyla kutsal mekânlar olarak kabul edilmiştir. Bu dağlar, evrenin merkezinde 
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bulundukları gibi kozmik bir işleve de sahiptirler. Ayrıca Türk mitolojisinde dağlar, 

etrafında yaşayan insanların koruyucusudur, onların vatan anlayışını şekillendiren en 

önemli tabiat varlıklarındandır (Duymaz ve Şahin, 2008: 117‟den Bonnefoy, 2000: 

147). Türklerin mitoloji metinlerine bakıldığında dağın bir kült olduğunu gösteren 

birçok bilgi mevcuttur. Tanrıyla ilişkili ayinlerin pek çoğu dağların zirvesinde 

yapılmıştır, kurbanlar buralardan sunulmuş, bu mekânlar Gök Tanrı‟ya en yakın 

noktalar olarak kabul edilmiştir. Zirvesi bulutlara karışan dağlar, Tanrı mekânı olarak 

kabul görmüş, bu dağlara yaklaşırken veya bu dağlarda avlanırken uyulması gereken 

kurallar ortaya çıkmıştır (Duymaz ve Şahin, 2008: 117‟den Roux, 1994: 124-128; 

Ögel, 1995: 430-437). Dağlara atfedilen bu inanışların kökeninde şüphesiz Türklerin 

Tanrı anlayışı bulunmaktadır. Türkler, yüksek olmayı Tanrı‟ya özgü bir nitelik 

olarak kabul etmişler, insanların ulaşamadığı yüksek bölgelere, tanrılara özgü 

aşkınlık, mutlak gerçeklik, sonsuzluk gibi ayrıcalıklar tanımışlar ve bu bölgelerin 

ancak tanrının mekânı olabileceğine inanmışlardır. Dolayısı ile bu bölgelere en çok 

yaklaşabilen dağlar, Türklerin düşüncesinde kutsallarla örülü bir kült halini almıştır 

(Duymaz ve Şahin, 2008: 117). 

Dede Korkut Kitabında dağlara dua ve beddua edilir: “Yirli kara tağlarun 

(tağun) yıkılmasun”, “Kara tağa ayıtduğunda işit virsün”, “Kölgelüçe kaba ağacun 

kesilmesün” (Güzel, 2008: 443).   

Bayındır Han‟ın toyunda çocuksuz olduğu için hakarete ve kargışa uğrayan 

Dirse Han toydan döndüğünde eşine şöyle seslenir: 

“Salkum salkum tañ yilleri esdüginde 

Sakallu bozaç turgay sayradukda 

Sakalı uzun tat eri bañladukda 

Bidevi atlar issini görüp okradukda 

Aklu karalu seçilen çağda  

Göksi gözel kaba tağlara gün degende 

Big yigitler cılasunlar birbirine koyulan çağda” (Ergin, 2004: 78, 85). 

 

Dirse Han‟ın hatununun oğlunu av dönüşü Dirse Han‟ın yanında 

göremeyince söylediği soylamada “Karşu yatan Ala Tağdan bir oğul uçurdun-ise 

digil maña” demektedir (Ergin, 2004: 87). 

Boğaç Hanın annesi onu yaralı olarak bulduğunda Kazılık Dağı‟na beddua 

eder:  

“Akar iken akmaz olsun 
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Biter senün otlarun Kazılık Tağı 

Biter iken bitmez olsun 

Kaçar senün geyiklerün Kazılık Tağı 

Kaçar iken kaçmaz olsun taşa dönsün” (Ergin, 2004: 88-89). 

 

Dede Korkut hikâyelerin sonunda dua eder: “Yirlü ḳara ṭağlaruñ yıḳılmasun” 

(Ergin, 2004: 94, 115, 153, 176, 184, 206, 225). 

Türkler dağları yiğitlere benzetmişlerdir. Hint Mitolojisinde, bütün yüce 

dağlar Buda gibidir. Dede Korkut‟ta ve Göktürk Yazıtlarında “… (Türk milleti), 

kemiklerin dağ gibi yığdın (yattın), beyliğe lâyık (beglik) soylu oğlun, kul oldu!...” 

deniyordu. Manas destanında “dağlar, büyük bahadırlar gibi; bahadırlar da dağ gibi 

görünüyorlardı.” (Ögel, 1995: 462). 

Türk kültüründe dağ, büyüklük, azamet, ihtişam, renk, bereket, şekil, kudret, 

nebatat, işit verme gibi bakımlardan yeryüzünde Tanrı‟nın bazı sıfatlarını sembolize 

eder. Dede Korkut Hikâyelerinde de aynı doğrultuda doğumda, kız istemede, 

evlilikte, devletin bekasının temininde, ölümde, dualarda vb. hayatın her safhasında 

dağ kültü ile karşılaşılmaktadır. Bu hikâyelerde ala dağlar hâkimiyeti, kara dağlar 

yeryüzünü sembolize ederken Kazılık Dağı, yer altı, yeryüzü ve gök katlarını 

birleştiren dünyanın demir kazığı olarak kabul edilir (Ergun, 2003: 75). 

Süryanice bir kitapta Âdem‟in yeryüzünde, daha sonra İsa‟nın hacının 

dikileceği yerde yaratıldığı belirtilir. İsa, Âdem‟in yaratıldığı kozmik dağın 

zirvesinde, yaratılışın merkezinde acı çekerek, kanıyla bütün insanoğlunu bağışlatır. 

İsa‟nın çilesi bütün yeryüzünü kapsar; çünkü kozmik dağın zirvesi olan Golgotha 

büyüsel olarak bütün gezeni kavramaktadır (Eliade, 2002: 31). 

Gılgamış Destanında, Gılgamış‟ın ölümsüzlüğe kavuşabilmesi için hiçbir 

ölümlünün aşamadığı Meşnu kutsal dağını aşması gerekmektedir (Hooke, 2002: 65). 

Eliade, Asur dilinde “ölme” eylemi için genelde “dağa tutunmak” ifadesinin 

kullanıldığını belirtir. Aynı durum Mısır‟da da geçerlidir. Ural-Altay halklarının 

inanışlarına göre ölüler dağa tırmanır. Kara-Kırgız kahramanı Bolot, Moğolların 

efsanevi kralı Kesar gibi öteki dünyaya dağların zirvesindeki bir mağaradan girmiştir 

(Eliade, 1992: 31). 

“Kozmik dağın zirvesi yalnızca dünyanın en yüksek noktası olmakla kalmaz; 

aynı zamanda dünyanın göbeği, yaradılışın başladığı yerdir (Eliade, 1994: 29).” 

Altay Türklerine ait yaradılış efsanesinde “Dünyayı yaratırken Ülgen, ay güneş 
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dokunan altın dağ üzerinde oturdu. Bu dağ gökle yer arasında idi.” denilmektedir 

(Sakaoğlu ve Duymaz, 2003: 175). 

Kao-çı Türklerinin efsanesinde kağan, kızını tanrıyla evlendirmek amacıyla 

yüksek bir dağa bırakır. Kızın bu dağdaki bir kurt ile evlenmesi sonucu türediklerine 

inanılır. 

Fuzuli Bayat, dağın kültleşmesini üç etmene bağlar. Bunlardan birincisi dağın 

av hayvanlarını bulunduğu mekân olmakla avcı-toplayıcı toplumun ekonomik gelir 

kaynağı olmasıdır. İkincisi dağın soy ecdadı olmasıdır. Bu bağlamda Altay-Sayan 

Türkleri dağları töz/tös olarak kabul ederler ve onu kendi soylarının atası bilirler. En 

önemlisi dağın yerin kemeri olmasıdır. Üzerinde yaşadığımız dünyayı birarada 

tutmakta ve kozmosun ekseni rolünde gözükmektedir. O halde dağ kozmik enerjinin 

paylaştırıcı noktasıdır (Bayat, 2006: 55). 

4. Ateş Kültü 

Ateş, yaratılışın dört unsurundan (anasır-ı erba‟) biridir. Ateş kültü dünyanın 

birçok yerinde mevcuttur. Özellikle de Zerdüşlük‟te ateşe ibadet etme söz 

konusudur. Türk halk inanışlarında ateşin temizleyici, yok edici etkisi göz önüne 

çıkmaktadır. Ateşe saygı duyulmakla birlikte yok edici etkisinden dolayı ondan 

korkulmaktadır da.  

Lokman‟ın hocası mühim bir ameliyat yaptığı sırada hastanın kafasını açar, 

beyin zarları arasındaki bir böcek oynaşmakta ve hastayı rahatsız etmektedir. Hoca, 

böceğin çengelli ayaklarıyla zara sıkıca tutunduğunu görünce böceği almakta 

tereddüde düşer. Hastanın kafasını kapatmak üzereyken ameliyatı gizlice hamamın 

kubbesinden seyreden Lokman “Ateş ister! Ateş ister!” diye bağırır. Hocası 

denileni yapınca, ateşten korkan böcek kaçar, hasta da kurtulur (31). 
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G. Sosyal Hayatla İlgili Motifler 

1. Cemiyet 

a. Padişah/Hükümdar/Bey 

Ülkenin padişahı devasız bir derde tutulur, ne kadar hekim geldiyse onu iyi 

edemez. Lokman Hekim Şahmeran‟ın söylediklerini uygulayarak padişahı iyi eder 

(2, 12, 40).  

Lokman Hekim ile oğlunu devrin padişahı zindana atar (8, 47). 

Padişah tedavisi olmayan bir hastalığa tutulunca Lokman, oğlunun 

öldürülmesi karşılığında onun kanı ile padişahı iyileştirebileceğini beyan eder. 

Padişah razı olunca bir perdenin arkasında oğlan numaradan bağırırken Lokman bir 

koyunu keser ve perdeyi açtığında padişahtan kanı içmesini ister. Kanı içemeyen 

padişah kusunca hastalığı da dışarıya çıkar (8, 47, 48).  

Hükümdarın hasta kızına yapılan tedaviler fayda vermeyince, son çare 

olarak Lokman‟a başvurmuşlarsa da o bir sonuç alamaz. Saraydan ayrılırken 

hükümdara kızın temiz havalı bir yerde yıllanmış üç şeyin bir araya gelmesiyle 

iyileşebileceğini söyler (10). 

Lokman Hekim zamanında puta tapan bir padişahın (P12 Kralların 

karakterleri) Sâdık ve Sâduk adlarında inanmış iki veziri vardır (41). 

Yetim Lokman‟ın yaşadığı köyün padişahı balıkçılarını balık tutmaya 

gönderir ve balıkçıların ağlarına su altında yaşayan güzel bir kız takılır (49).  

Lokman‟ın öğrencisi padişahın emri ile asılacaktır. Lokman padişahla 

konuşarak öğrencisini kurtarır (51).  

Kızının derdine çare bulması için padişahın huzuruna çağrılan devrin hekimi 

Lokman Hekim, kızın âşık olduğunu ve bu yüzden hasta olduğunu anlar; bir kuzu 

keserek kızartılmasını ve önlerine getirilmesini ister. Kuzu kızartmasını gören 

padişahın kızı “Ben Dal Yusuf efendiye yandım sarardım, sen niye böyle yandın 

sarardın ey kuzu.” diye söylenir (52). 

P10 Krallar (Padişah) 
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b. Padişahın/Hükümdarın/Beyin Oğlu 

Padişah tedavisi olmayan bir hastalığa tutulunca Lokman, oğlunun 

öldürülmesi karşılığında onun kanı ile padişahı iyileştirebileceğini beyan eder. 

Padişah razı olunca bir perdenin arkasında oğlan numaradan bağırırken Lokman bir 

koyunu keser ve perdeyi açtığında padişahtan kanı içmesini ister. Kanı içemeyen 

padişah kusunca hastalığı da dışarıya çıkar (8, 47, 48).  

P30 Prensler (Şehzadeler) 

c. Padişahın/Hükümdarın/Beyin Kızı 

Hükümdarın hasta kızına yapılan tedaviler fayda vermeyince, son çare 

olarak Lokman‟a başvururlar (10). 

Şahmeran sarayındaki billur suda evreni izlerken, birden gözü Tarsus 

beyinin güzeller güzeli kızına takılır ve ona âşık olur (40). 

Dal Yusuf ile sevgilisi padişahın kızını Lokman Hekim‟e götürerek tedavi 

ettirirler (52). 

P40 Prensesler (Padişahın kızları) 

d. Vezir 

Lokman vezirin kötü niyetini anladığı için kuyruk suyundan vererek onu 

öldürür (12, 40). 

Lokman Hekim zamanında puta tapan bir padişahın Sâdık ve Sâduk adlarında 

inanmış iki veziri vardır (41). 

Lokman vezirden padişahtan gizli yanına koyun getirilmesini ve ardından 

padişahın gözünün önünde de oğlunun getirilmesini ister (47). 

P110 Kralın vezirleri 
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e. Dilenci 

Fırıncı esmer ekmekleri dilenciye verir. Dilenci Lokman oluverir ve 

yürüdüğü yollardaki otlar dile gelir (32, 49). 

P160 Dilenciler 

f. Köle 

Uzun bir seyahatten dönen Lokman, köyüne yakın bir yerde kölesi ile 

karşılaşır (65). 

P170 Köleler 

g. Yaşlı adam 

Lokman Hekim‟in oğlu bir çeşme başında yaşlı bir ihtiyar görür (66). 

N256.6 Yaşlı adam 

h. Aile 

Lokman, Şahmeran‟ın yanında uzun zaman kaldıktan sonra evine varınca 

annesi ile hasret giderir (2, 12) 

Vasiyeti üzerine kızı, Lokman Hekim‟in bütün dediklerini aynen yapar (6). 

İhtiyar bir kadının tek oğlu olan kör çocuk annesinden Lokman Hekim‟e 

giderek kör olduğunu söylemesini ve Lokman Hekim en önden ne söylerse onu 

aklında tutmasını ister (14). 

Rivayetlere göre Lokman Hekim‟in babasının adı Danyal‟dır (20). 

Lokman’ın karısı dayanamayarak yedi sekiz ay sonra kavanozu gübreden 

çıkarır (30). 
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Lokman’ın hekim olan babası ölmeden önce karısına bir defter vererek 

doğacak çocuklarının büyük bir hekim ve bilgin olacağını, bu defteri ona vermesini 

söyler (40). 

Lokmanın önceden dostu olup da sonradan düşmanı olan adamın oğlu 

hastalanıp da derman bulamayınca Lokman‟a götürürler (43).  

Lokman‟ın öğrencilerinden birinin gözleri çok ağrıyınca, tedavi de 

olamayınca annesini Lokman‟a gönderir (44). 

Lokman‟ın iyileştiremediği adam eve gidip karısına derdinin çaresi 

olmadığını söyleyerek dışarıya çıkar, dere tepe dolaşır (48). 

Yusuf esas sevgilisini koyarak, babasının istediği bir kızla evlenecek 

olmanın ıstırabı ile sabaha kadar uyumadan düşüncelere dalar ve bahçeden topladığı 

çiçekleri padişah kızının yanına koyarak oradan ayrılır (52). 

Bir gün Lokman Hekim oğluna bir çuval buğdayı teslim ederek değirmene 

götürmesini, çuval düşerse yoldan geçen adamlara seslenerek Lokman Hekim‟in 

oğlu olduğunu, çuvalı eşeğin sırtına yüklemek için yardım istemesini söyler (53). 

Lokman Hekim’in karısı oğluna babasına giderek kendisine bir kardeş 

istemesini söyler (54). 

Lokman ölmeden evvel oğluna üç şey vasiyet eder. Bunlar hükümet adamları 

ile fazla dost olmaması, sonradan görmüş ile alışveriş etmemesi, karısına sırrını 

söylememesidir (57). 

Uzun bir seyahatten dönen Lokman, kölesine ailesini sorar. 

Lokman Hekim ailesine bir sandık bırakarak öldükten sonra açmadan 

satmalarını ister (65). 

Bir gün Lokman Hekim oğluna üç nasihat verir. Bunlardan birincisi ormanda 

veya ağaçlık yerlerde yatıp uyumaması, ikincisi büyüklerinin sözlerini dinlemesi, 

üçüncüsü ekmeğini şekerle yemesidir (66). 

Lokman Hekim gebe kadının hamamda fazla kalınca çocuğunun içeride 

bunalarak annesinin ciğerine el attığını; bu yüzden nefesi kesilen kadının bayıldığını 

söyler (69). 

P200 Aile P210 Karı – koca P230 Anne baba ve çocuklar P231 Anne ve oğlu 

P233 Baba ve oğul P234 Baba ve kız 
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ı. Arkadaş 

Kuyunun balı bitince arkadaşları, paralar kendilerinin olsun diye, kuyunun 

dibindeki Lokman‟ı kuyuda bırakarak kuyunun ağzını bir taşla kapatırlar (2, 12). 

Lokmanın önceden dostu olup da sonradan düşmanı olan adamın oğlu 

hastalanıp da derman bulamayınca Lokman‟a götürürler (43). 

Lokman Hekim arkadaşlarıyla birlikte bir gün bir hamamın önünden 

geçerken hamamdan gebe bir kadın çıkar (69). 

Efendisi, Lokman ve arkadaşlarını bahçeye meyve toplamaları için gönderir 

(72). 

P310 Dostluk, arkadaşlık 

i. Hoca ve talebesi 

Lokman Hekim‟den ameliyatı öğrenen bir talebesi Lokman Hekim‟in 

bulunmadığı bir sırada bir hastanın karnını açarak bağırsaklara içeri girmelerini 

söyler; fakat bağırsaklar onun sözünü dinlemez (27). 

Ölünce talebesi Lokman‟ın vasiyeti yerine getirir (30). 

Lokman’ın öğrencilerinden birinin gözleri çok ağrıyınca, tedavi de 

olamayınca annesini Lokman‟a gönderir (44). 

Lokman öğrencisi ile seyahat ede ede bir şehre gelir ve burada menzil 

tutarlar (51). 

P340 Hoca ve talebesi 

j. Ağa ve hizmetçisi 

Lokman Hekim’in ağası bir gün Lokman Hekim‟i çağırarak, filanca 

tarlasına susam ekmesi için emir verir (25). 

Küçüklüğünde bir gün Lokman Hekim’in yanında çalıştığı ağası bir koyun 

kesmesini ve en temiz iki uzvunu getirmesini isteyince kalbi ile dilini götürür. Ağası 
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tekrar bir koyun keserek en pis yerinden iki uzvunu getirmesini istediğinde yine dili 

ile kalbini götürür (70). 

Efendisi, Lokman ve arkadaşlarını bahçeye meyve toplamaları için gönderir 

(72). 

P30 Ağa ve hizmetçisi 

2. Meslekler 

a. Çiftçi  

Terliyken bir külek soğuk yoğurda ekmek doğrayıp yiyen ve sonra çimenler 

üzerinde uyuyan çiftçileri görünce Lokman Hekim hastalanacaklarını tahmin eder 

(71). 

P411 Çiftçilik 

b. Çoban 

Lokman Hekim anlatılarında hasta kişiler dağlarda gezerken tesadüfen bir 

çobanın sağdığı sütü içerek iyileşirler  (10, 34, 48). 

P412 Çoban 

c. Doktor/Hekim 

Ülkede ne kadar hekim varsa padişahın hastalığını iyi edemez (2, 8, 40, 47). 

Anlatılarda Lokman‟a rakip olan hekimler vardır (36, 48). 

P424 Doktor 
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d. Fırıncı 

Hz. Süleyman fırıncısından iki undan ayrı ayrı ekmek yapmasını ister (32). 

P442 Fırıncı 

e. Hamamcı 

Şahmeran kızın peşinden hamama gittiği bir gün ıslak mermerler üzerinden 

kayıp düşünce hamamcı ve kızın hizmetkârları Şahmeran‟ı göbek taşında öldürürler 

(40). 

P486 Hamamcı 

f. Oduncu 

Lokman‟ın bal kuyusu ile ilgili anlatmalarında odunculuk yaparken bal 

kuyusu vasıtasıyla Şahmeran‟la tanışıp hekim olması anlatılır (2, 12, 40). 

L113.5 Odun kesen kahraman 

3. Gurbete Gitme ve Başarılı Bir Şekilde Dönme 

Lokman, bir süre, yerin altında Şahmeran‟ın yanında kaldıktan sonra, tekrar 

annesinin yanına döner (2, 12). 

L111.1 Gurbete gitme ve başarılı bir şekilde dönme 

4. Vasiyet/Nasihat Etme 

Bir geyik derisi üzerine Lokman Hekim vasiyetlerini yazarak, zindanın bir 

kenarına asar. Yazılı vasiyetleri arasında yüz sene sonra kendisini ilk önce badem 
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yağı ile yıkamalarını, pişmiş koyun kellesi koklatılmasını ve on yedi yaşlarında üç 

kız ile sarılmasını insanlara hatırlatır (8). 

Babası, Lokman Hekim‟e kendisi öldükten sonra dağlara çıkarak otlardan ilaç 

yapmasını ve mezarına dökmesini vasiyet eder (20). 

Lokman oğlana kendini sevmeyen kızdan yüz çevirmesini ve kendisini seven 

bir kızı sevmesini öğütleyince oğlanın aklına kendisini seven bir kızın varlığı gelir 

ve onu bularak onunla evlenince aşk derdinden kurtulmuş olur (46). 

Lokman ölmeden evvel oğluna üç şey vasiyet eder. Bunlar hükümet adamları 

ile fazla dost olmaması, sonradan görmüş ile alışveriş etmemesi, karısına sırrını 

söylememesidir (57). 

Bir gün Lokman Hekim oğluna üç nasihat verir. Bunlardan birincisi ormanda 

veya ağaçlık yerlerde yatıp uyumaması, ikincisi büyüklerinin sözlerini dinlemesi, 

üçüncüsü ekmeğini şekerle yemesidir (66). 

Lokman Hekim etrafında bulunan insanlara ikisini unutmamaları gereken 

ikisini de unutmaları gereken dört öğütte bulunur. Bunlardan unutmamaları gereken 

Allah‟ın varlığı ve ölümün varlığı; unutmaları gereken başkalarının yaptıkları 

kötülükler ve başkalarına yapılan kötülükler (78). 

Lokman Hekim ailesine bir sandık bırakarak öldükten sonra açmadan 

satmalarını ister. Lokman‟ın ölümünden sonra satın alan kişi sandığın kapağını 

açtığında bir kemik üzerinde “Ayağını sıcak tut başını serin, kendine bir iş bul 

düşünme derin.” diye yazdığını görür (79). 

Lokman (A.S.) yanına bir torba hardal tanesi koyarak oğluna öğüt vermeye 

başlar. Günün birinde torbadaki hardal tükenince oğluna bu öğütleri bir dağa 

verseydi dağın yarılacağını söyler (80). 

Ertuğrul Gazi‟nin vasiyetnamesi (Köksal, 2000: 291): 

“Bak oğul; 

Beni kır, Şeyh Edebali‟yi kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem 

şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme! Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim, ona 

karşı gelirsen, gözlerim sana bakmaz. Baksa da görmez olur. 

Sözümüz Edebali için değil, senceğiz içindir. Bu dediklerimi vasiyet say.” 

 

Osman Gazi‟nin Vasiyetnamesi (Köksal, 2000: 292): 

“Bak oğul! 

Allahu Teâlâ‟nın emirlerine muhalif bir iş işlemeyesin. Bilmediğini Şeriat 

(İslâm) ulemasından sorup anlayasın! Sana itaat edenleri hoş tutasın! Askerine 
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in‟amı, ihsanı eksik etmeyesin ki, insan ihsanın kulcağızıdır. Zalim olma! Âlemi 

adaletle şenlendir ve Allah için cihadı terk etmeyerek beni şad et. Ulemaya rivayet 

eyle ki, Şeriat (din) işleri nizam bulsun! Nerede bir ilim ehli duyarsan, ona rağbet, 

ikbal ve hilm göster! Askerine ve malına gurur getirip Şeriat (Kur‟an) ehlinden 

uzaklaşma! Bizim mesleğimiz Allah yoludur. Ve maksadımız, Allah‟ın dinini 

yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Sana da bunlar yaraşır. 

Daima herkese ihsanda bulun! Memleket işlerini noksansız gör! Hepinizi Allahu 

Teâla‟ya emanet ediyorum.” 

 

Şeyh Edebali‟nin Vasiyetnamesi (Köksal, 2000: 292, 293) 

“Oğul! 

İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. 

Avun oğlum, avun. 

Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelâmlısın. 

Ama;  

Bunları nerede, nasıl kullanacağın bilmezsen, 

Sabah rüzgarında savrulur gidersin. 

Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. 

Daima sabırlı, sebatlı ve irâdene sahip olasın. 

Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi değildir. 

Bütün fethedilmemiş sırlar, bilinmeyenler, görünmeyenler, 

Ancak; senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır. 

Ananı, atanı say. Bereket, büyüklerle beraberdir. 

Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. 

Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. 

Gördün söyleme, bildin bilme. 

Sevildiğin yere sık gidip gelme, kalkar muhabbetin itibar olmaz. 

Üç kişiye acı: 

Cahiller arasındaki âlime, 

Zenginken fakir düşene, 

Hatırlı iken itibarın kaybedene. 

Umma ki yüksekte yer tutanlar, 

Aşağıdakiler kadar emniyette değildir. 

Haklı olduğunda mücadeleden korkma. 

Bilesin; atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler…” 

 

Manas hasta yatarken kırk yiğidini çağırır ve onların huzurunda Vezir 

Bakay‟a vasiyetini bildirir (Köksal, 2000: 293-294): 

“… 

Ey benim kardeşlerim Abeke ile Kölfişf 

Vasiyetimi yapın, olun bana birer eşj 

Altıma da bir dayak hazır olsun, ey Bakay! 

Maiyetimle herkes hazır olsun, ey Bakay! 

Ölmek üzereyim ben, gelin şimdi, ey Bakay! 

Başımla ayağımı, çekin şimdi, ey Bakay! 

Yakup oğlu genç Manas böylece göçüp gitti! 

Bay‟ın tek oğlu Bakay, baktı Han göçüp gitti! 

Onun cenazesini kamışa koydu gitti! 

Bir dağ gibi Manas‟ı mezara koydu gitti!”  
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Ansiklopedik Alevilik Bektaşilik Terimleri Sözlüğü‟nde “vasiyet” 

kelimesinin ikinci anlamı “Pir‟in, mürşit‟in müritlerine yaptığı tavsiye, verdiği öğüt” 

olarak belirtilmiştir (Korkmaz, 1994: 371). 

İbn-i Abbas‟a dayandırılan bir hadise göre Hz. Muhammed hastalığının arttığı 

sırada ashabına “Bana bir kalem ve kâğıt getirin; size bir yazı (vasiyet) yazdırayım 

ki, benden sonra ihtilâfa, sapıklığa düşmeyiniz.” buyurmuştur (Fığlalı, 1990: 18). 

“İç Oğuz‟a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldügi Boyı”nda yağmaya kendilerini 

çağırmayan Dış Oğuz beyleri İç Oğuz beyi Kazan‟a düşman olurlar. İç Oğuz 

beylerinden Beyrek‟i de kendi taraflarına çekmek isterler. Beyrek kabul etmeyince 

Aruz tarafından yaralanır. Öleceğini anlayan Beyrek, yiğitlerine vasiyette bulunur: 

“Yiğitlerüm Aruz oglı Basat gelmedin 

İlim günüm çapılmadın 

Kaytabanda devlerüm buzlatmadın 

Kara koçda kazılık atum kişnetmedin 

Ağca koyunlarum mañrışmadın 

Ağca yüzlü görklümi aruz oglı  Basat gelüp almadın 

İlüm günüm çapmadın 

Kazan mana yetişsün 

Menüm kanum Aruz‟a komasun 

Ağca yüzlü görklümi oğlına alı virsün 

Âhiret hakkını helâl itsün 

Beyrak padişahlar padişahı Hakka vasıl oldı 

Bellü bilsün” (Kaya, 1994: 16‟dan Ergin, 1964: 119) 

 

Atatürk‟ün gençliğe hitabesi, Ay-Toldı‟nın oğlu Öğdülmiş‟e nasihatleri ve 

vasiyetnamesi (Arat, 1947: 106-120) vasiyet/nasihat etme geleneğinin Türk kültür 

tarihindeki önemli örnekleridir. 

Yıldız, Manas Destanı‟nda yatağında ölebilen kahramanların öleceklerinin 

anladıklarında çoralarını toplayarak veya en güvendiği dostunu çağırarak vasiyette 

bulunduklarını ifade eder. Manas‟ın daha sonra dirildiği ilk ölümünde, kendisinin 

ölümünden sonra kime sığınacaklarını danışan çoralarına şöyle vasiyet eder: 

“Söylediğim gibi yapınız! 

Söylediğim sözümden çıkmayınız! 

Uyursam rahat yatırın! 

Orus‟a varıp sokulursun! 

Sart‟ın yurduna sefer ettim, 

Hiç ona varmayın! 

Kalçar‟ın yurdunu ağlattım, 

Hiç ona varmayın! 

Kıtay‟ın yurdunu kırdım, 
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Ona hiç varmayın! 

Ak Paişa uluya 

Ona varıp baş koymuş, 

Tepesini almayıp saç koymuş, 

Saçını almayıp koymuştur, 

Bîtab girse doymuştur, 

Fakir varıp zenginleşmiş,  

Çıplak varıp giyinmiş, 

Aç varıp doymuş, 

Arık varıp semirmiş, 

Ne kıllıysa akıllıca idi, 

Akçasını verse çok idi. 

Orus‟un yurdu yardımsever, 

Orus‟tan girip yer al! 

Arakı içip buğu çıkarsa, 

Buğu içip su çıkarsa, 

Alman Bet gibi haykır! 

Acu Bay gibi haykır! 

Er Manas gibi haykır!” (Yıldız, 1995: 318). 

 

Manas bu vasiyetinde çoralarının geleceği ile ilgili tavsiyelerde bulunurken, 

tekrar dirilip uzun süre yaşadıktan sonra ihtiyarladığında öleceğini anlayıp Bakay‟a 

vasiyet olrak eşi Kanıkey ve doğacak çocuğunu emanet etmektedir (Yıldız, 1995: 

319-320): 

“Han balası Kanıkey, çoram, 

Yedi aylık hamileymiş, çoram, 

İl görecek bok idi, çoram, 

Düşman görecek genç idi, çoram, 

Uyuyup yanılıverse uyandır, çoram, 

Ağlayıp yanılıverse teselli et, çoram, 

Gözünün kirini yıka, çoram, 

Çocuğum kız olursa, çoram, 

Yerini bulup veriniz, çoram, 

Bay‟ın bir oğlu Bakay‟ın, çoram, 

Vasiyet sözümü duydun mu, çoram, 

Kefen donumu biçtin mi, çoram, 

Alemden şimdi geçiyorum, çoram, 

Ak kamışımı biçmiş, çoram, 

Han hazırlığını yap, çoram, 

Han balası Kanıkey, çoram, 

Dağıtmasın saçını, hastalanır, çoram, 

Yırtmasın yüzünü, hastalanır, çoram, 

İyiliğin olursa görürsün, çoram, 

Azabın olursa çekersin, çoram, 

Abeke, Köböş iki oğul, çoram, 

Söylenmiş bir söz duydun mu, çoram, 

Önüme hazırladın mı, Bakay, 

Şimdi başımı ayağımı çekiniz, Bakay.”  
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J154 Ölmek üzere olan babanın nasihati 

5. Babasızlık 

Lokman Hekim küçük yaşta babasını kaybetmiştir (12, 49).  

L111.4 Öksüz kahraman 

6. Aşk  

a. Âşık Olma 

Lokman önemli şahıslarla mecliste oturup ilimden, dünyadan konuşurken 

adamlarından biri bir oğlanın ağlar bir şeklide kapı ağzına dayanıp Lokman‟ı görmek 

istediğini söyler. Oğlan Lokman‟a gelip bir kıza âşık olduğunu, kızın ise kendisini 

sevmediğini, kızı aklından çıkaramadığını anlatır ve bunun için Lokman‟dan 

kendisine bir derman vermesini ister (46). 

Pencere önünde oturup yoldan geçenleri seyreden padişahın kızı bir gün 

yoldan geçen bir delikanlıya âşık olunca (T91.6.4 Prenses aşağı seviyeden bir gence 

âşık olur) günden güne zayıflar ve kuvvetini kaybeder (52). 

Şahsenem ile Garip, Arzu ile Kanber, Tahir ile Zühre birlikte büyürler ve 

kardeş olmadıklarını öğrenince birbirlerine âşık olurlar. 

Kerem Aslı‟nın aşkından hasta olur. Hekimler derman bulamaz (Duymaz, 

2001: 255-256). 

Dervişlerin elinden bade içen Kirmanşah, Mahperi‟ye âşık olur (Alptekin, 

1999: 91). 

T0 Aşk T10 Âşık olmak T24 Aşka düşme T24.1 Aşk hastalığı  
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b. İstemediği Biri ile Evlenme/Evlendirilme 

Dal Yusuf istemediği bir kızla evlenir (52). 

T80 Trajik aşk T162 Zorla evlilik 

c. Sevdiğinin Düğününe Gitme 

Padişahın kızı Dal Yusuf‟un düğün alayına katılır (52). 

T90 Çeşitli aşk motifleri 

d. Kendini Saçlarından Ağaca Asma 

Arkadan gelen padişahın kızı düğün alayına katılarak, durumu anlar, oğlanın 

bahçesinde bulunan bir servi ağacına saçlarından kendini asar. Sevgilisinin aşkına 

dayanamayan Dal Yusuf da gerdek yerinden çıkarak kendisini başka bir ağaca asar. 

Birbirlerinden haberleri olmayan iki sevgili sabaha kadar ağaçlar üzerinde ölümle 

pençeleşirler (52). 

T81 Aşktan ölme 

e. Kavuşma 

Zorla güzellik olmayacağını anlayan taraflar, iki gönlü birleştirip, yeniden 

düğün yaparlar. İki âşık böylece muratlarına erer (52). 

T150 Düğünlerde mutlu olmalar 
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7. Hilekârlık 

Lokman‟ın arkadaşları kuyunun balı azalınca kuyunun dibindeki balı 

çıkarmak için en küçükleri olan Lokman‟ı kuyuya salarlar. Kuyunun balı bitince de 

paralar kendilerinin olsun diye onu kuyuda bırakarak kuyunun ağzını bir taşla 

kapatırlar (2, 12).  

Lokman Hekim zamanında puta tapan bir padişahın Sâdık ve Sâduk adlarında 

inanmış iki veziri vardır. Padişah vezirlerin inancını duyunca onlardan kurtulmak 

için Lokman Hekim‟e yollar ve bir soru sorarak bunun cevabını getirmelerini ister. 

Lokman‟dan cevabı öğrenen vezirler geri döndüklerinde padişahın emriyle bunlar 

sınırdan içeri alınmaz (41). 

Lokman, kendisiyle rekabet halindeki gözleri hasta öğrencisine uygulaması 

için yanlış tedavi yöntemini söyler (44). 

Efendisi, Lokman ve arkadaşlarını bahçeye meyve toplamaları için gönderir. 

Tarladaki bütün meyveleri yiyip bitiren arkadaşları efendilerinin yanına eli boş 

dönerek, bütün meyveleri Lokman‟ın yediğini söyler (72). 

K1900 Hileler, sahtekârlıklar K2110 İftiralar K1931 Sahtekârlar 

arkadaşlarını tehlikeli yerlere terk ederler K1931.2 Sahtekârlar kahramanı yeraltı 

dünyasına bırakırlar K1931.4 Sahtekârlar kahramanı kuyunun içinde bırakırlar 

K2297 Hain arkadaşlar  

8. Çaresi Olmayan Hastalık 

 Ülkenin padişahı devasız bir derde tutulur, ne kadar hekim geldiyse onu iyi 

edemez (2, 47, 48). 

Lokman Hekim, ölümcül hastalığa tutulmuş birini Ölemez Dağı‟nda tedavi 

etmeye çalışır (4). 

Lokman Hekim zamanında yer altı hapsine mahkûm edilen bir suçlu 

tahammül edemeyerek hastalanmış, ölecek duruma gelmiştir (7).  

Padişahın boğazında çıkan uru Lokman Hekim‟den başka iyi edebilen hekim 

ve ilaç bulunamaz (8). 
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Hükümdarın hasta kızına yapılan tedaviler fayda vermez (10). 

Zamanın büyüklerinden birinin kızı çaresi olmayan bir hastalığa tutulur 

(11). 

O zamanlar Camesap‟ın bulunduğu memleketin hükümdarı çaresi 

bulunmayan bir hastalığa tutulur (12). 

Cilt hastalığına yakalanmış ve uzun yıllar tedavi edilememiş bir hasta 

Lokman Hekim‟in evine gelir. Tereklerde bulunan şişelerden hiçbiri titremeyince 

Lokman Hekim adama derdinin çaresi olmadığını söyler (15). 

Lokman Hekim‟in beddua ettiği adam tedavisi olmayan bir hastalığa 

yakalanır (19). 

Hasta adam, Lokman‟ın yanına gelince zehir şişesi kaynamaya başlar. Bunun 

üzerine Lokman hastayı derdinin çaresi olmadığını söyleyerek gönderir (34). 

Bütün vücudu çıbanlarla dolu bir adam tedavi edilememektedir (36). 

Lokman‟ın çaresini bulamadığı hasta oğlu ölür (39). 

Tarsus beyi çaresiz bir hastalığa yakalanmıştır (40). 

Lokmanın önceden dostu olup da sonradan düşmanı olan adamın oğlu 

hastalanıp da derman bulamayınca Lokman‟a götürürler (43). 

Lokman‟ın öğrencilerinden birinin gözleri çok ağrıyınca, tedavi de 

olamayınca annesini Lokman‟a gönderir (44). 

Bütün hekimlere göründüğü halde tedavi olamayan çok ağır hasta olan bir 

adam bir gün Hazreti Lokman Hekim‟e gelir (60). 

9. Hapsedilme/Zindana Atılma 

Lokman Hekim zamanında suçlular yer altı hapsine mahkûm edilmektedir 

(7). 

Lokman Hekim ile oğlunu devrin padişahı zindana atar (8, 47). 

Hz. Yusuf kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Daha sonrasında Zeliha‟nın 

isteğiyle Hz. Yusuf yedi yıl zindanda kalır (Alptekin, 2005: 271-273).  

Aslı‟yı bulmak için Kayseri‟ye giden Kerem, Bey‟in adamları tarafından 

tutsak edilir (Duymaz, 2001: 255-295). 
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Kozı Körpeş-Bayan Sulu destanının Altay varyantında Bayım-Sur, kendisine 

göz koyan Kodur Uul Batır‟ı kuyuya hapseder. Kazak varyantında da Kodar, Bayan 

tarafından su almak bahanesiyle kuyuya indirilir ve orada ölüme bırakılır (Aça, 1998: 

172-173). 

Alıp Manaş uykuda iken Ak Kağan tarafından doksan kulaçlık kuyuya atılır 

(Ergun, 1998: 143-203). 

Kırgız Türkleri‟ne ait Er Soltonoy Destanı‟nda (Çeribaş, 2011: 135), Han 

Uyul bir gün “oynayıp güldüğü, yoğun bir ormana girip çıkamadığı ve tam yolunu 

bulmuşken iki kaplan tarafından sıkıştırıldığı” şeklinde bir düş görür. Moldo Nakış, 

Uyul Han‟ın düşündeki kaplanların Temir Han ve Bolot Han olduğunu söyleyince 

zindana atılır. 

Dede Korkut Hikayeleri‟nde Bamsı Beyrek gerdeğe girdiği gece kâfirler 

tarafından esir alınıp zindana atılır. Uşın Koca Oğlı Segrek Boyunda Kara Tekür‟ün 

korusuna uğrayan Segrek ve arkadaşları kâfirler tarafından esir alınıp zindana 

atılırlar. Yine Kazan Han‟ın da ava çıktığı sırada kâfirler tarafından esir alınıp 

zindana atıldığını biliyoruz. 

Q430 Hürriyetini kısıtlayarak cezalandırma Q433 Hapsederek cezalandırma 

R41.3 Zindana hapsetme R41.3.4 Kuyuya hapsetme 

10. Ödüllendirilme 

Padişahı iyileştiren Lokman Hekim padişah tarafından mükâfatlandırılır (8, 

48). 

Dağda sürüsünü otlatan bir çoban baygın halde yatan hükümdarın kızını 

görerek orada bulduğu bir kaplumbağa kabuğunun içerisine yaşlı keçisinden sağdığı 

sütü koyarak uzaklaşır. Bir yılan gelerek sütün bir kısmını içer, arta kalana da zehrini 

akıtıp kaybolur. Bir ara uyanan kız yanındaki sütü içer ve kısa zamanda iyileşmeye 

başlar. Çoban, her sabah kızın uykuda olduğu sıralarda oradan sürüsüyle geçerken 

süt bırakmaktadır. Kız iyileşip de olanları anlattığı sırada oradan geçen çoban sütü 

kendisinin bıraktığını söyleyince hükümdar kızıyla onu evlendirir (10). 
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Şahmeran Camesap‟ı kızına iyi niyet gösterip yardım ettiği için sihirli 

mührünü vererek ve Lokman Hekim‟e dönüşmesini sağlayarak ödüllendirir (12). 

Bir rivayete göre; Lokman Hekim‟in elinde bulunan ölümsüzlük formülünü, 

bir balık kaparak sulara karıştırmıştır. Ölümsüzlük suyunu gagasında getiren bir 

karga, ağzını açarak arpa tarlasına düşürmüştür. Karganın boğazında kalan bir damla 

su yüzünden, ömrü uzun olmuştur (17). 

Lokman, Şahmeran‟a yardım edip onu iyileştirdiği için hekimlikle 

ödüllendirilir (40). 

Lokman Hekim zamanında puta tapan bir padişahın Sâdık ve Sâduk adlarında 

inanmış iki veziri vardır. Padişah onları saraya sokmayınca Lokman, onlara yıldız 

bilgisini, rüya yormayı, hastalara ilaç yapmayı vs. öğreterek bunlarla hayatlarını 

idame ettirebileceklerini söyler (41). 

Q10 Mükâfatlandırılmış işler Q40 Mükâfatlandırılmış iyilikler Q114 Hediye 

vererek mükâfatlandırma 

11. Cezalandırılma 

Şahmeran insanoğlu yüzünden öldüğü için yılanlarla insanlar düşman olur 

(12). 

Şahmeran‟ın ölümüne neden olan padişah ölür, vezir ise delirir (12).  

Tam bu sırada, o zamana kadar görmediği bir kuş meydana çıkar ve şişeyi 

Lokman Hekim‟in elinden kapıp kaçar. Ölümsüzlük sırrını içmek ve sonsuz hayata 

kavuşmak isteyen garip kuş; şişeyi gagasıyla kırar, yudumlamak isterken yere döker 

ve boğazı delinmiş olarak ağaçtan yere düşerek ölür (16). 

Lokman Hekim‟in ölümsüzlük arayışı Tanrı tarafından ölümsüzlüğün sırrının 

sulara karıştırılması ya da yakılması ile cezalandırılmıştır (1.1, 17, 28). 

Lokman Hekim‟in bağ sulamaya gittiği bir gün karşısına bir adam çıkarak su 

vermez, ileri geri kötü sözler söyler. Lokman Hekim dayanamayarak “Allah senin 

belanı versin.” deyince hasta yataklarına düşen adam uzun zaman tedavi edilemez 

(19). 
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Lokman Hekim gençleşmek için kendisine başvuran; fakat kendisinin 

reddettiği kadının gençleştiğini görünce bu sırrı ona öğretenin gözlerinin kör 

olmasını diler; o anda içeriye giren çırağın gözleri kör olur (23). 

Lokman Hekim zamanında isyan ve insanlara zulümde bulunan,  menfaatini 

her şeyden üstün tutan,  Allah‟ın emirlerine sırtını dönen, dünyaya tapan zengin bir 

çiftlik sahibi varmış. Lokman Hekim bu çiftlik sahibine ders vermek amacıyla işçi 

olarak çiftliğine girer. Efendisi Lokman Hekim‟den tarlaya susam ekmesini ister, 

fakat Lokman Hekim susam yerine arpa eker ve efendisine yine de susam çıkacağını 

söyler. Efendisi “Arpanın ekildiği yerde susam biter mi?” diye kızınca Lokman, nasıl 

efendisi kötü muamelelerde bulunmasına rağmen ahrette sevap alacağını beyan 

ediyorsa kendisinin de böyle bir şey olabileceğini düşündüğünü söyler (25). 

Lokman Hekim, ölüme karşı baş su, orta su, son su adını verdiği üç su bulur. 

Kendi vücuduna göre bir kalıp yaptırıp, çırağına kendisini kesip parçalamasını, 

parçaları bir kalıba dökmesini, sonunda da bu üç suyu sırasıyla döktüğünde 

canlanacağını söyler. Birinci su etleri toparlar, ikinci su canlılık verir gibi olur, çırak 

üçüncü suyu dökeceği sırada Tanrı tarafından şişe düşürtülür ve kırılır (33). 

Bir gün Lokman yolda giderken karşısına bir çay çıkar, çayın üstünde dar bir 

köprü vardır. Lokman bu köprüden geçerken birden bir tufan koparak elindeki 

heybesini suya düşürür ve böylece ölümsüzlük sırrı da heybeyle birlikte sulara 

karışır (45). 

Öğrencisi Lokman‟ın sözüne itibar etmediği için ölüm tehlikesi ile karşı 

karşıya kalır (51). 

Q211 Ölümle cezalandırma Q262 Sahtekârlık cezalandırılır Q285 Zalimlik 

cezalandırılır 

12. Sınama 

Kimliğini açıklamayan Cebrail, Lokman Hekim‟den Cebrail‟in nerede 

olduğunu bilmesini ister (1.1, 17). 

Lokman hekimlikte o kadar ilerler ki hastasını görmeden kapıdan uzattığı bir 

iple muayene edebilmektedir. Bir gün Lokman‟ı imtihan etmek isteyerek hasta yerine 
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aç bir kedinin ayağını tele bağladıklarında Lokman içeriden “Buna sıçan eti yedirin!” 

diye bağırır (42, 48). 

Lokman öldükten sonra oğlu onun vasiyetinin doğruluğunu sınar (57). 

H0 Kimlik imtihanı H500 Zekâ veya kabiliyet testleri  

13. Yarış/Rekabet 

Avrupa‟da uzun yıllar kalarak ilmini arttıran kalfa memleketine dönünce 

hocası Lokman Hekim’le imtihan olmak ister. Lokman Hekim çeşitli otlardan 

zehir yaparak, bu çırağına içirir. Zehri içen adamı, hemen kendi tarafından 

yetiştirilen çıraklar tedavi ederler. Kalfa Lokman Hekim‟den özür diler ve affedilir 

(26). 

Lokman Hekim‟le Bergama‟daki büyük doktor/gavur doktor (Galenos) 

hangisinin dünyanın en büyük hekimi olduğu konusunda iddialaşırlar. Birer zehir ve 

panzehir hazırlanacak, herkes hasmının verdiği zehri panzehir ile önlemeye 

çalışacaktır (36). 

Lokman‟ın bir öğrencisi bir zamandan beri onunla rekabet halindedir (44). 

Lokman‟ın şanının iyice arttığını gören rakip hekim Lokman‟a yarış teklif 

eder; ikisi de zehir hazırlayacak, ikisinden biri ölecektir (48). 

Rekabet, insanın doğasında var olan bir duygudur. Ahilik, haksız rekabeti 

yasaklamıştır (Yeşil, 2011: 1124). 

Rekabet motifi ile ilgili bk. Hüseyin Baydemir (Ocak 2010), “Özbek 

Folklorunda Rekabet ve Yarış”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, S 

1, 47-58 ve Sedat Adıgüzel (Ocak 2010), “Bazı Azerbaycan Masallarında Yarış ve 

Rekabet”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, S 1, 30-38. 

K0 Aldatma ile kazanılan müsabakalar 
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14. Mizah 

“Fıkralar” başlığı altında incelediğimiz 53, 54 ve 55. anlatılarda mizah 

unsuru vardır. 

X Mizah  

15. Deney ile Verilen Öğüdün Makul Olduğu İspat Edilir 

Lokman ölmeden evvel oğluna üç şey vasiyet eder. Bunlar hükümet adamları 

ile fazla dost olmaması, sonradan görmüş ile alışveriş etmemesi, karısına sırrını 

söylememesidir. Oğlan bunları tecrübe eder ve bu bilgilerin doğru olduğunu anlar 

(57). 

J21 Deney ile verilen öğüdün makul olduğu ispat edilir 

16. Hükümler ve Kararlar 

Lokman‟a Allah‟ın vekili olarak yeryüzünde hükmetmek isteyip istemediği 

sorulunca Allah bu hususta onu kendi haline bırakırsa başına bela almayacağını; eğer 

emrederse başüstüne diyeceğini söyler (58). 

M0 Hükümler ve kararlar 

17. Atasözleri 

Lokman Hekim‟in sabrı taşarak, zırh içerisinde ne olduğunu Davut 

Peygamber‟e sorunca Davut Peygamber şöyle cevap verir: “Bu has bir alettir. Savaş 

içindir. Bunun yarası geçer ama, dil yarası geçmez.” (61) 

Lokman‟ın ölümünden sonra satın alan kişi sandığın kapağını açtığında bir 

kemik üzerinde “Ayağını sıcak tut başını serin, kendine bir iş bul düşünme 

derin.” diye yazdığını görür (79). 
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Z64 Atasözleri 

18. Çeşitli Karşılık Vermeler 

Efendisinin verdiği acı karpuzu yiyen Lokman, “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 tat, bu karpuzda acılık bırakır 

mı hiç?” der (62). 

Lokman Hekim‟e hâkimlik mertebesine yükselişinin sebebini sorduklarında 

boş yere bir şeyi kurcalamadığını ve kendisini ilgilendirmeyen bir şeyle zaman 

kaybetmediğini söyler (63). 

Kimsesiz yerlerde tek başına uzun müddet oturan ve tefekküre dalan 

Lokman‟a bir gün dostu bunun nedenini sorunca Lokman, kâinat esrarını uzun 

zaman tefekküre dalmakla çözmenin mümkün olduğunu; düşünmeye ve tefekküre 

dalmanın cennetin yollarını açacağını söyler (64). 

Uzun bir seyahatten dönen Lokman, köyüne yakın bir yerde kölesi ile 

karşılaşır. Ailesi ve köyünü sorunca köle anasının, babasının dünyadan göçtüğünü 

söyler. Lokman bunların haklarına riayette kusur etmek endişesinden kurtulduğunu 

söyler. Köle, kız kardeşinin de vefat ettiğini söyleyince, insanlık hali, kendisinden bir 

fenalık çıkar; ailemizi mahcup eder, düşüncesinden kurtulduğunu söyler. Erkek 

kardeşinin de öldüğünü söyleyince belinin büküldüğünü, kanatlarının kırıldığını 

söyler. Köle, oğlunun da vebaya kurban gittiğini söyleyince Lokman Hekim 

yüreğinin yandığını, ciğerlerinin parçalandığını söyleyerek ağlar (65). 

Küçüklüğünde bir gün Lokman Hekim‟in yanında çalıştığı ağası bir koyun 

kesmesini ve en temiz iki uzvunu getirmesini isteyince kalbi ile dilini götürür. Ağası 

tekrar bir koyun keserek en pis yerinden iki uzvunu getirmesini istediğinde yine dili 

ile kalbini götürür. Ağası sebebini sorduğu zaman Lokman Hekim insanlarda ve 

hayvanlarda bu iki uzuv temiz olunca bütün vücudun temiz, pis olunca da bütün 

vücudun pis olacağını, insan ile hayvanların temizliği ile pisliğinin kalp ile dilden 

kolayca anlaşılacağını söyler (70). 
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Lokman bir cemaat ile hikmetten söz ederken bir kişi gelerek Lokman‟ın 

kendisi ile koyun giden bir kişi iken nasıl olup da bu mertebeye eriştiğini sorunca 

Lokman gerekmedikçe konuşmadığı, konuştuğu zaman ise gerçekleri söylediği 

cevabını verir (75). 

Lokman daracık bir mekânda yaşamaktadır. Bu küçücük odaya nasıl sığdığını 

soran bir kişiye ölecek bir insan için bunun çok bile olduğunu söyler (76). 

Lokman‟a uzun süren hayatında dünyayı nasıl gördüklerini sorduklarında 

dünyayı iki kapılı han olarak gördüğünü, birisinden girip birisinden çıktığını söyler 

(77). 

J1440 Çeşitli karşılık vermeler 

19. Karakterin Güzel Özellikleri 

a. Minnettarlık  

Efendisinin verdiği acı karpuzu yiyen Lokman, “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 tat, bu karpuzda acılık bırakır 

mı hiç?” der (62). 

W0 Karakterin güzel özellikleri W27 Minnettarlık 

b. Kurnazlık 

Tarladaki bütün meyveleri yiyip bitiren arkadaşları efendilerinin yanına eli 

boş dönerek, bütün meyveleri Lokman‟ın yediğini söyleyince Lokman gerçeğin 

herkese sıcak su içirilerek ortaya çıkacağını söyler. Suyu içip de içleri bulanan 

hizmetçilerin ağzından yedikleri, Lokman‟dan ise sadece sıcak su çıkar (72). 

Sarhoş olduğu bir an bütün denizi içeceğine bahse giren efendisi, daha sonra 

Lokman‟dan bu iddiadan nasıl kurtulacağını sorunca bahse girenlere önce nehirlerin 

denize dökülmelerinin engellenmesinin gerektiğini, çünkü efendisinin elbette 



249 

 

dökülen nehirleri değil, yalnız deniz suyunu içmekle övündüğünü söyleyerek, 

efendisini kurtarır (73). 

W0 Karakterin güzel özellikleri 

20. Karakterin Çirkin özellikleri 

a. İnatçılık 

Lokman Hekim ata binmeye çok meraklı olan oğlunun inat edip (W100 

Karakterin çirkin özellikleri W64 İnatçılık) at üzerindeyken işemediği için sidik 

damarlarının düğümlendiğini ve bu yüzden altına işediğini söyler (68). 

b. Nankörlük 

Kuyunun balı bitince arkadaşları, paralar kendilerinin olsun diye, kuyunun 

dibindeki Lokman‟ı kuyuda bırakarak kuyunun ağzını bir taşla kapatırlar (2, 12). 

Lokman, kendisine yardımda bulunan Şahmeran‟ın yerini padişahın 

adamlarına söyler (2, 12). 

W100 Karakterin çirkin özellikleri W154 Nankörlük 

H. Dini Motifler 

1. Dua/Beddua Etme 

Lokman Hekim, ölümcül hastalığa tutulmuş birini Ölemez Dağı‟nda tedavi 

etmeye çalışır, ancak bütün çabalarına ve denemelerine rağmen hastayı 

iyileştiremeyince ellerini açarak Allah’a dua eder. O anda Lokman Hekim‟in hemen 

yanında üzerinde dumanlar çıkan bir su peyda olur. Hastasını bu suyla banyo 

ettirince hasta birkaç günde eski sağlığına kavuşur (4). 
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Yağmur yağması için günlerce bekleyip Allah’a dualar eden, çeşitli çareler 

arayan halk, nihayet Hazreti Lokman Hekim‟e gider (5). 

Lokman Hekim kızın ayvadan damlayan sudan şifa bulduğunu anlayınca 

ayvanın sırrının kendisinden saklandığına kızar ve ayvanın suyunun kuruması için 

beddua eder. Halk inanışlarına göre ayva bu nedenle kurudur (11). 

Lokman Hekim‟in bağ sulamaya gittiği bir gün karşısına çıkan bir adam ona 

su vermeyerek ileri geri kötü sözler söyleyince Lokman Hekim ona beddua eder ve 

hasta yataklarına düşen adam uzun zaman tedavi edilemez (19). 

Hasta adamı Lokman Hekim‟e götürdüklerinde adamı tanır ve “Seni 

affettim, Allah şifanı versin.” der. Aradan birkaç gün geçtikten sonra hasta adam 

ayağa kalkar (19). 

Lokman Hekim gençleşmek arzusunda olan kadına bu sırrı öğretenin 

gözlerinin kör olmasını diler; o anda içeriye giren çırağın gözleri kör olur (23). 

Ali Duymaz, insanların sosyo-psikolojik yapıları gereği duayı, din ve büyü 

kavramlarının hemen yanı başında sözlü bir etkileme aracı olarak kullandıklarını 

belirtir (Duymaz, 2000a: 15).   

Dede Korkut Kitabı‟nda “Ol zamanda biglerüñ alḳışı alḳış ḳarḳışı ḳarḳış idi, 

duʿâları müstecâb olur-idi (Ergin, 2004: 117)” denilmektedir. Oğuz beylerinin duası 

sonucu Pay Püre‟nin oğlu ve Pay Piçen‟in kızı olur. Dirse Han‟ın karısı da yine Oğuz 

beylerinin dualarıyla hamile kalır ve bir erkek evlat doğurur. Hikâyelerin sonunda 

Dede Korkut dua eder. Dede Korkut Tanrı‟ya sığınıp ism-i aʿzam okur ve Delü 

Karçar kılıcını kaldırdığı anda şöyle kargışta bulunur: “Çalar-iseñ elüñ ḳurısun.” 

Böylece Hak Teâla‟nın emriyle Delü Karçar‟ın eli yukarrıda asılı kalır. Bu durumun 

sebebi metinde şöyle açıklanmaktadır: “Dede Korkut velâyet issi idi, dilegi ḳabul 

oldı.” Delü Karçar aman dileyince yine Dede Korkut‟un duası ile eli sapasağlam olur 

(Ergin, 2004: 126). 

Arzu ile Kamber hikâyesinde Kamber, Arzu‟yu almaya gelen atlara beddua 

eder ve atların sırtları kırılır. Kamber, Arzu‟yu süslemek isteyen kadınlara beddua 

ettiği için başlarına çeşitli felaketler gelir. Kamber, Tat‟ın yedi/kırk oğluna beddua 

edince hepsi peş peşe ölürler. Kamber kendisine beddua eder ve Arzu‟nun dizinde 

ölür (Bayatlı, 2009: 126). 
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Kerem‟in duaları ile dağlar, ırmaklar ona yol verir, Aslı ona âşık olur. 

Bedduası neticesinde ise kendisini misafir etmeyen köy viraneye döner. Kerem ile 

Aslı Hikâyesinin Türkmen ve Horasan varyantlarında Kerem yandıktan sonra 

Aslı‟nın duası kabul edilir ve Hz. Muhammet ile Hz. Ali‟nin duaları vasıtasıyla 

Kerem dirilir, Aslı da gençleşir (Duymaz, 2001: 73). 

Tahir‟in duaları kabul olur ve Hızır tarafından Zühre‟nin köşküne ulaştırılır. 

Yine aynı halk hikâyesinde Zühre‟nin başkası ile evlendirileceğini duyan Tahir, 

canını alması için Allah‟a dua eder ve ölür. Bunu duyan Aslı da aynı şekilde dua 

ederek ölür (Türkmen, 1983: 209-248).  

Manas Mekke‟ye giderek dua eder ve kırk yiğidini diriltir (İnan, 1998a: 135; 

Yıldız, 1995: 31). 

V50 Dua V52 Duanın esrarengiz gücü Q235 Beddua ile cezalandırma 

2. Issız Yerlerde Vakit Geçirme 

Lokman kimsesiz yerlerde tek başına uzun müddet vakit geçirmekte ve 

tefekküre dalmaktadır (64). 

V0 Dini Merasimler 

3. Allah/Tanrı 

Lokman Hekim taş köprünün üzerinde Ceyhan ırmağını seyrettiği sırada onun 

ölümsüzlük otunu bulduğunu bilen Tanrı bu işi önlemek için Cebrail‟i gönderir 

(1.1).  

Allah‟ın yolundan ayrıldıkları için başlarına gelen kuraklık ve dualarının 

kabul edilmediğini ve ermiş insanların isteklerinin kabul edileceğini anlayan halk 

tövbe ederek, doğru yola gelir, Lokman Hekim‟den ilim ve irfan öğrenir (5). 

Öleceği günü bilen Lokman Hekim kızına öldükten sonra vücudunun 

ağırlığının üç misli sarımsağı ezmelerini, etini kemiğinden ayırarak oynak yerlerine 

ezilen bu sarımsağı iyice doldurmalarını, öldüğünü kimseye söylememelerini, 



252 

 

Allah‟ın izni ile yirmi dört saat sonra, bazı anlatımlara göre yirmi dört gün, 

dirileceğini söyler (6). 

Çaresiz kalan hükümdar hasta kızının Haruniye‟deki Düldül Dağı‟nın 

tepesine Tanrı‟nın lütfuna bırakılmasını kabul eder (10). 

Allah‟ın emri ile Cebrail, Lokman Hekim‟e can verir ve hiç hastalanmadan 

yıllarca yaşar (18). 

Yeryüzünde bulunan bütün nebatlar Lokman Hekim‟in karşısında Allah‟ın 

emri ile dile gelmiş, hangi hastalığın ilacı olduklarını söylemişlerdir (22). 

Lokman Hekim zamanında isyan ve insanlara zulümde bulunan,  menfaatini 

her şeyden üstün tutan,  Allah‟ın emirlerine sırtını dönen, dünyaya tapan zengin bir 

çiftlik sahibi varmış. Lokman‟ın verdiği ders karşısında zalim karakterli ağa, âlim 

karakterli bir insan olarak hidayet yoluna gelir, tövbe eder ve Allah, Peygamber‟in 

istediği mühim bir kul olmaya söz verir (25). 

Azrail, Allah‟ın iradesine aykırı olduğu gerekçesiyle, bir kanat vuruşuyla, 

Lokman‟ın ilaç formüllerini kaydettiği defteri yakar (28). 

Lokman Hekim ölüme karşı üç su bulmuştur. Vücudunu çırağına parçalattırır. 

Bu üç su dökülünce canlanacaktır. Çırağı birinci ve ikinci suları döker; fakat üçüncü 

suyu dökeceği sırada Tanrı tarafından şişe düşürülür ve kırılır (33).  

Lokman Hekim hatasını anlayarak rızık vermenin Allah‟a mahsus olduğunu 

söyler (38). 

Lokman‟a Allah‟ın vekili olarak yeryüzünde hükmetmek isteyip istemediği 

sorulunca Allah bu hususta onu kendi haline bırakırsa başına bela almayacağını; eğer 

emrederse başüstüne diyeceğini söyler (58). 

Lokman Hekim‟in insanlardan unutmamalarını iki şeyden birincisi Allah‟ın 

varlığıdır (78). 

V201 Allah 

4. Peygamberler 

Hz. Süleyman Lokman olmak sevdasına düşer (32). 
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Süleyman Peygamber Lokman‟dan hikmet dersleri alırken uzun yaşamanın 

sırlarını öğrenerek bu sayede yüz beş yaşına kadar yaşar (56). 

Davut Peygamber‟in evine gidip gelen Lokman Hekim, evinde asılı bulunan 

zırhın ne demek olduğunu merak eder, bir türlü sormaya cesaret edemez. Nihayet 

Lokman Hekim‟in sabrı taşarak, zırh içerisinde ne olduğunu Davut Peygamber‟e 

sorunca Davut Peygamber şöyle cevap verir: “Bu has bir alettir. Savaş içindir. 

Bunun yarası geçer ama, dil yarası geçmez.” (61) 

M301 Peygamberler  

5. Melekler 

Tanrı Lokman Hekim‟in ölümsüzlüğü bulmasını istemediğinden Cebrail‟i 

(Bazı anlatılarda Azrail) ona bu işi bozması için gönderir (1.1, 6, 17, 28, 29). 

Tam yüz sene Lokman Hekim pamuklar içerisinde kaldıktan sonra Allah‟ın 

emri ile Cebrail, Lokman Hekim‟e can verir ve hiç hastalanmadan yıllarca yaşar 

(18). 

V230 Melekler 

I. Diğer Motifler 

1. Vücuttaki İşaretlerle Tanıma 

Şahmeran‟ı görenlerin vücudu pul pul, yılan alası olmaktadır (D1654.3.1 

Silinmeyen işaretler). Padişahın adamları Şahmeran‟ı görenin Lokman olduğunu bu 

şekilde bulurlar. (2, 12). 

H50 Vücuttaki işaretlerle tanıma 
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2. Hayvanlar ve İnsanlar Arasındaki Anlaşma 

Lokman, Şahmeran‟ın yerini söylemeyeceğine söz verir (12). 

M244 Hayvanlar ve insanlar arasındaki anlaşma 

3. Sırrı İfşa Etme 

Kızı babasının sırrını tutsaydı Lokman Hekim dirilecekti; fakat bu sırrı ifşa 

ettiği için (C420 Sırları açıklama yasağı) Lokman Hekim dirilememiştir (6). 

4. On Beş/On Yedi/On Sekiz Yaş 

Lokman Hekim zindandayken yüz sene sonra kendisinin on yedi yaşlarında 

üç kız ile sarılmasını vasiyet eder (8). 

Lokman Hekim padişahın on beş yaşındaki oğlunun kesilerek kanından 

boğazındaki bu illete sürülürse hemen iyi olacağını söyler (8). 

Çırak, kadına on sekiz yaşında genç bir delikanlı ile evlenmesini, o iki ay 

sonra ölünce yine on sekiz yaşında bir delikanlı ile evlenmesini, o beş ay sonra 

ölünce yine on sekiz yaşında genç bir delikanlı ile evlenmesini, bu da sekiz ay sonra 

ölünce istediği gençlik ve güzelliğe kavuşacağını söyler (23). 

Battal Gazi on üç yaşında kahramanlık gösterir. Dört kitabı okur, öğrenir. 

Tefsir ve hadis bir âlim olur. 

Manas on yaşında ok atıp, on dördüne girince şehirler fethedip han olmuştur 

(Gülensoy, 2002: 33). 

Duymaz, Dede Korkut Hikâyelerinde ergenlik için önemli olan yaşın on beş 

olduğunu ve bu rakamın pek çok hikâyede telaffuz edildiğini belirtir: “Mesela hem 

Buğaç, hem de Beyrek on beş yaşlarına girdiklerinde alplik gösterirler. Kazan Oğlu 

Uruz‟un on altı yaşına gelmesine rağmen henüz alplik göstermeyişi karşısında babası 

Kazan‟ın üzülüşü, ağlayışı dramatik bir sahneyle anlatılır.” Duymaz, Kazılık Koca 

oğlu Yiğenek‟in de “on biş yaşına girdi, yiğit oldı” sözüyle anıldığını, Uşun Koca 
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oğlu Segrek hikâyesinde on beş yaşına gelince kardeşinin esir düştüğünü öğrenen 

Segrek, esir kardeşi Egrek‟i kurtarmaya gittiğini ve aynı şekilde Uruz‟un da yiğit 

olduktan sonra babası Kazan‟ın tutsak olduğunu öğrenip onu kurtarma derdine 

düştüğüne dikkat çeker (1998/I, 39-50;  2000b, 109-122).  

5. Formülistik Sayılar 

Türk inanış ve düşünüşünde 3 ve katları, 9 ve katları, 7 ve katları gibi bazı 

sayıların önemli bir yeri vardır ve bu nedenle bu sayılar anlatılarda da yer alır. Örnek 

(2000: 147-148)‟in ifade ettiği şekilde büyücülükte de sayıların rolü büyüktür: 

“Büyüsel bir pratikte belli bir sayı adedinin yerine getirilmemesi başarısızlığın 

nedeni olarak ileri sürülür. Hemen hemen her batıl inancın ve büyüsel pratiğin 

bünyesinde yer alan değişik değerde sayılar vardır: örneğin “üç kere tükürmek”, 

“dört yol ağzına gömmek”, “yedi evden iplik toplamak”, “kırk gün yıkamak” gibi… 

Genellikle 3, 7, 9, 40, 41, 99 gibi sayılarda büyüsel ve mistik bir güç olduğuna 

inanılır.”  

Motif Index‟de Z71 Formülistik sayılar kategorisinde yer alır. 

a. Formülistik Sayı: 3: Lokman Hekim‟in bal kuyusunu bulması ve burada 

Şahmeran‟la karşılaşıp onun sayesinde hekim olması ile ilgili anlatılarda Lokman 

Hekim‟in de aralarında yer aldığı üç fakir arkadaş dağdan eşeklerle odun getirip 

satmak istedikleri bir gün tesadüfen bal kuyusunu bulurlar (2). 

Öleceği günü bilen Lokman Hekim kızına öldükten sonra vücudunun 

ağırlığının üç misli sarımsağı ezmelerini, etini kemiğinden ayırarak oynak yerlerine 

ezilen bu sarımsağı iyice doldurmalarını, öldüğünü kimseye söylememelerini, 

Allah‟ın izni ile yirmi dört saat sonra, bazı anlatımlara göre yirmi dört gün, 

dirileceğini söyler (6). 

Hükümdarın hasta kızına yapılan tedaviler fayda vermeyince, son çare olarak 

Lokman‟a başvurmuşlarsa da o bir sonuç alamaz. Saraydan ayrılırken hükümdara 
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kızın temiz havalı bir yerde yıllanmış üç şeyin bir araya gelmesiyle iyileşebileceğini 

söyler (10). 

Kazan içerisinde et ve kemiği su haline geldikten sonra kazanın dibinde üç 

bardak su kalana kadar devamlı karıştırmasını söyler. Sonra kazanı ateşten indirip 

suyu üçe bölmesini, ilk bardağı hasta hükümdara içirince öleceğini, ikinci bardağı 

vezir olan müneccime içirince delireceğini, üçüncü bardağı kendisi içince o günden 

sonra adının Lokman Hekim olacağını, dünyadaki bütün hastalıklara derman 

bulacağını, bütün otların dilinden anlayıp ilaç yapacağını söyler (12). 

Lokman Hekim dağlarda gezerken bir gün kulağına “Dur ya Lokman.” 

şeklinde bir ses gelir; fakat Lokman bu sesin geldiği yeri bulamayarak yoluna devam 

eder. Bu durum üç kere tekrar eder. Üçüncüde sesin geldiği yerde gözler görmemiş 

bir şehir, insanlar, saraylar, bağlar ve bahçeler görür (13).  

Çırak, kadına on sekiz yaşında genç bir delikanlı ile evlenmesini, o iki ay 

sonra ölünce yine on sekiz yaşında bir delikanlı ile evlenmesini, o beş ay sonra 

ölünce yine on sekiz yaşında genç bir delikanlı ile evlenmesini, bu da sekiz ay sonra 

ölünce istediği gençlik ve güzelliğe kavuşacağını söyler (23). 

Tedaviye gelen hastanın biri karşısında, içerisinde zehir bulunan şişe 

sallanınca Lokman Hekim hastayı tedavi edemeyeceğini belirterek evine gönderir. 

Hasta üç defa Lokman Hekim‟e tekrar tedaviye gelir. Üç defasında da içerisinde 

zehir dolu bulunan şişe yerinde titrer (24). 

Lokman Hekim, ölüme karşı baş su, orta su, son su adını verdiği üç su bulur  

(33). 

Balığa bir kepçe çorba verirler, biraz sonra tekrar ister, bu şekilde üç kazan 

yemek biter  (38). 

Lokman, padişahı iyileştirmek için, Şahmeran‟ın söylediği şekilde onu üçe 

bölerek kaynatır (40). 

Padişah razı olunca odaya bir perde çekilir. Lokman vezirden padişahtan gizli 

yanına koyun getirilmesini ve ardından padişahın gözünün önünde de oğlunun 

getirilmesini ister. Lokman koyunun başını kesip kanını büyük bir testinin içine 

koyar ve perdeyi açarak padişahın üstüne o kandan atar. Padişah bundan tiksinir, 

ürker ve bayılır. Vezirleri padişahı ayıltınca Lokman yine aynısını yapar ve padişah 



257 

 

yine bayılır. Padişah ayıldığında üçüncü defa da kusar ve herçengler ağzından 

dökülür; böylece padişah iyileşir, oğlunu da sağlam görünce sevinir (47). 

Padişahın kızı ile Dal Yusuf iki gün birlikte kalır, üçüncü gün ayrılırlar. (52). 

Lokman oğluna üç şey nasihat veya vasiyet eder (57, 66). 

Er-Sogotoh Hakan-Ağacın yanına giderken güneşe üç defa selam verir. 

Dirse Han Oğlı Buğaç Han Boyu Bayındır Han‟ın toy tasviri ile başlar. Bu 

toyda bir üçleme söz konusudur. Bayındır Han, attan aygır, deveden buğra, koyundan 

koç kırdırmıştır (Ergin, 2004: 78). 

Delü Karçar‟ın eli Dede Korkut‟un kargışı ile havada asılı kalınca Deli 

Karçar üç kere ağzından ikrar eyler, tövbe eder (Ergin, 2004: 126). 

Yakut-Türk yaratılış destanlarında şeytan denize üç defa dalar. 

Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı boyunda Trabzon Tekürü‟nün kızı Selcen 

Hatun‟un üç canavar kalınlığı bulunmaktadır. 

Eski Türk inancına göre, âlem yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü olmak üzere üç 

mekândan oluşmaktadır. 

Reşideddin Oğuznamesi‟nde Oğuz‟un üç gün üç gece annesinin sütünü 

emmediği belirtilir. Oğuz‟un iki evliliğinden üçer oğlu olmuştur. Küçük oğulları üç 

gümüş ok bulmuştur. Büyüklerinin bulduğu altın yayı ise babaları üç eşit parçaya 

böler. 

Manas Destanı‟nda “üç yayla”, “üç gece rüya görme”, “üç ayrılmaz yiğit”, 

“ağıtçı üç kız”, “üç gün kimse ile konuşmama”, “üç gün izin alma”, “üç gün savaş”, 

“Üç Koşay” gibi üç sayısıyla ilgili ifadeler yer alır (Yüksel, 1980: 20). 

Z71.1 Formulistik sayı: 3 

b. Formülistik Sayı: 7: Lokman Hekim Tanrıdan uzun ömür istediği zaman 

Tanrı‟nın sunduğu iki seçenekten yedi kartal ömrü süreyi kendine ömür seçer (1.2). 

Burada yedi sayısı önemlidir.  

Lokman yeraltında, Şahmeran‟ın yanında yedi sene yaşar (2). 

Lokman‟ın rakibi hekimin hazırladığı yedi sekiz karışımlı zehir taşı yedi 

yerinden çatlatır (48). 

Lokman Hekim limonun yedi derde deva olduğunu söylemiştir (60). 
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Altay Türklerinde Ülgen‟in Karşıt, Puura-Kaan, Yajıl-Kaan, Burça-Kaan, 

Kara Kuş (Kartal), Paktı-Kaan, Er-Kaanım adlarında yedi oğlu (Anohin, 2006: 13; 

İnan, 1998a: 414) ve Erlik‟in yedi oğlu vardır, gökyüzü ve yeraltı yedi katlı olarak 

tasavvur edilir, Erlik değneğini yeraltına sokarak yetmiş yedi türlü kötü hastalığı 

yeryüzüne çıkarmıştır (İnan, 1998a: 407).  

Yaratılış destanına göre dünya yedi günde yaratılmıştır.  

Altay Türklerinin tufan efsanesine göre tufan olacağını ilk olarak haber veren 

gök teke yedi gün yeryüzünü dolaşır ve bağırır. Yedi gün zelzele olur. Yedi gün 

dağlar ateş püskürür. Yedi gün yağmur yağar, yedi gün fırtına olur ve dolu yağar. 

Yedi gün kar yağar (İnan, 1998a: 419; Sakaoğlu ve Duymaz, 2003: 184-186). 

Enkidu ölünce Gılgamış yedi gün ve yedi gece boyunca dostuna ağlar ve 

onun gömülmesine izin vermez (Eliade, 2007: 98). 

Tahir ile Zühre‟nin aşkına karşı çıkan Zühre‟nin padişah babası onları 

ayırmak maksadıyla Tahir‟i sürgüne gönderir. Tahir, sürgünde yedi yıl kalmıştır, 

yedi yılın sonunda Tahir Zühre‟ye kavuşur (Türkmen, 1983: 209-248). 

Kâbe yedi kere tavaf edilir. 

Z71.5 Formulistik sayı 7  

c. Formülistik Sayı: 9: Lokman ölünce vücudunu ufak parçalara ayırarak 

kavanoza doldurmalarını, su dökmelerini, bir gübreliğe gömmelerini, dokuz ay sonra 

da çıkarmalarını talebesine vasiyet eder (30). 

Âdem‟in meyve yediği ağaç dokuz dallıdır. Radloff‟un derlediği Altay 

yaratılış destanında dokuz dallı ağaçtan dokuz kişi türemiştir. Doğu Türklerinde gök 

dokuz katlı, Batı Türklerinde ise yedi katlı olarak tasavvur edilir. Ögel, Türklerde 

dokuz sayısını birinci derecede önemli olarak görürken yedi sayısını Önasya tesiri 

olarak değerlendirir (Ögel, 1995: 247). Erlik‟in dokuz kızı vardır (İnan, 1998a: 411). 

Ülgen‟in temiz ak kızlar (ak kıstar : kıyandar) denen dokuz kızı vardır (Anohin, 

2006: 13; İnan, 1998a: 414). 

Z71.6 Formülistik sayı 9 
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d. Formülistik Sayı: 24: Öleceği günü bilen Lokman Hekim kızına öldükten 

sonra vücudunun ağırlığının üç misli sarımsağı ezmelerini, etini kemiğinden ayırarak 

oynak yerlerine ezilen bu sarımsağı iyice doldurmalarını, öldüğünü kimseye 

söylememelerini, Allah‟ın izni ile yirmi dört saat sonra, bazı anlatımlara göre yirmi 

dört gün, dirileceğini söyler (6). 

e. Formülistik Sayı: 40: Oğlanın padişahın derdine derman bulacağını 

söyleyerek ona kırk gün mühlet verirler; aksi takdirde oğlanı öldüreceklerini 

söylerler. Oğlan otuz dokuz gün düşünür, sonra aklına Şahmeran‟ın dedikleri gelir. 

Deliğin ağzına gidip yüzüğü yalayınca Şahmeran gelir ve oğlan da olanları anlatır. 

Kırkıncı gün Şahmeran‟ın yönlendirmesi ile oğlan tarafında padişah iyi edilir (2). 

Lokman Hekim tarafından verilen raporda emredildiği üzere tam bir ay her 

gün birer koyun kellesi haşlanarak, ölmek üzere olan mahkûmun burnu önüne asılır. 

Dışarı çıktıktan sonra kırk gün daha bu adamın burnunun önüne haşlanmış koyun 

kellesi asılır ve adam bu şekilde iyileşir (7). 

Şahmeran Camesap‟ı kırk gün ülkesinde misafir eder ve Camesap burada 

kırk gece hikâyeler dinler, kırk birinci gün de yeryüzüne çıkar (12). 

Birbirleriyle rekabet halinde olan Bergamalı büyük doktor Galenos ve 

Lokman Hekim birer zehir ve panzehir hazırlayacak, biri diğerinin verdiği zehri 

panzehir ile önlemeye çalışacaktır. Lokman Hekim havanda kırmızı bir maddeyi 

dövüp bir kese içine koyup bir dala asarak kırk gün beklemesini söyler (36). 

Şahmeran‟ı tedavi ettikten kırk gün sonra Lokman evine dönmek ister (40). 

Lokman tam kırk yıl zindanda kalır (47). 

Bir gün Lokman 39 hastanın derdine çare bulur; fakat bir tanesini 

iyileştiremez. Bu hasta da daha sonra iyileşecektir (48). 

Türk düşünüş ve inanışında “kırk” sayısı önemli bir yere sahiptir. Türk-

Memlûk yaratılış destanında Kara-Dağcı denilen mağaraya dolan çamurdan meydana 

gelen ilk insanlar birleşerek yarısı erkek, yarısı kız olmak üzere kırk çocuk meydana 

getirirler. Yakut Türklerinin yaratılış ve türeyiş efsanesinin kahramanı Er-

Sogotoh‟un evi kırk pencereli, kırk köşeli bir evdir. Tufan kırk gün sürmüştür. Kırk 

gün kırk gece yağmur yağmıştır.  
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Oğuz Kağan Destanı‟nın sonunda, Oğuz Kağan‟ın oğullarına ülkeyi 

paylaştırdığı toyda, Oğuz Kağan‟ın sağ ve sol yanına kırk kulaç uzunluğunda direk 

diktirdiğinden bahis vardır. 

Buyan Han‟ın dört nikâhlı karısı ve kırk tane de kuması vardı. Oğlan çocuk 

istemesine rağmen Tanrı ona kırk kız vermiştir. Bu kadınlardan doğan Kırk-Kız‟dan, 

bugün de Kırk-Kız (Kırgız) kavmi meydana gelmiştir (Ögel, 1993: 411). 

Dede Korkut‟ta Oğuz beylerinin kırk yiğidi vardır. Alpamış‟ın kırk yiğidi 

vardır. Er Kökçö‟nün kırk çorosu vardır (Yıldız, 1995: 556, 575). Manas‟ın kırk 

yiğidi vardır. Manas‟ın karısı Kanıkey-Hatun‟un da maiyetinde kırk kız vardır.  

Kambar Batır Destanı‟nın kahramanı Kambar, Karaman Hanının üzerine kırk 

yiğidi ile varır. Nazım‟la Kambar‟ın düğünü kırk gün kırk gece sürer. Kalmuk Hanı 

Karaman Han da Azimbay‟ın üzerine kırk yiğidi ile varır (Kılınç, 1998: 335-336). 

Kerem ile Aslı Hikâyesinin Türkmen ve Horasan varyantlarında Kerem 

yandıktan sonra Aslı onun mezarı başında tam kırk yıl bekler (Duymaz, 2001: 73). 

Bektaşilikte “dört kapı kırk makam” olgusu önemlidir. “Şeriat”, “tarikat”, 

“hakikat” ve “marifet” olarak bilinen bu kapıların makamları ise onar tanedir. 

 Dönmez, birçok kültürde kırk sayısına mistik anlamlar yüklendiğini belirtir: 

“Gerek Kitab-ı Mukaddes‟te gerekse sözlü kültürlerde kırk sayısına yüklenen 

anlamların Anadolu‟da da çok yaygın olmasında, kolektif belleğinde „Kırklar 

söylencesi‟ni yaşatan Alevi toplulukların önemli bir rolü vardır. „Kırklara karışmak‟, 

„kırklanmak‟, „kırkı çıkmak‟, „kırk dereden kırk su getirmek‟, „kılı kırk yarmak‟, „bir 

fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır‟, „kırkından sonra azmak‟, „kırk yılın başı‟, 

„kırk yılda bir‟, „kırk yıllık‟, „kırk bir kere maşallah‟ gibi, Türkçe‟de içinde kırkı 

barındıran birçok deyim ve atasözü bulunmaktadır (Dönmez, 2010: 192).” 

Bektaşilikte Kırklar, Hz. Muhammed‟in Cebrail tarafından göğe alınışının, 

Kırklarla (kırk kişi) karşılaşmasının ve kırklarla diyalogunun anlatıldığı bir 

söylencedir: 

 “Hz. Peygamber Miraç'tan dönerken Mina'da bir kubbe ilgisini çekti ve kapıyı 

çalıp içeri girdi, oradakilerin kimler olduğunu sordu. Oradakiler, kırklarız, kırkımız 

birbirimizin aynıyız, dediler. Bir kişinin eksik olduğunu görünce kimin eksik 

olduğunu sordu; onlar, Selman'ın bulunmadığını söylediler. Kırklar pirlerinin Aliyü'l-

Murtaza, rehberlerinin Cebrail (as) olduğunu söylediler. Bir müddet sonra Selman 

Fars'dan geldi. Yanında bir üzüm tanesi vardı. Seyyidü'l-Hadim olarak üzümü pay 

etmesini Hz. Peygamberden istediler. Hz. Peygamber Cebrail'in işaretiyle üzümü 

ezip şerbet etti ve kırklara pay etti. Kırklar mest-i elest oldular, “Allah” deyip, üryan 
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ve püryan semaya kalktılar, Hz. Muhammed dahi semaya kalktı, mübarek imamesi 

başından düştü, kırk pare edip bellerine bağladılar (Sarıkaya, 1999a: 21).” 

 

Hz. Muhammed‟e vahiy kırk yaşında gelmiştir. Schimmel, Hz. 

Muhammed‟in adının başında ve ortasında bulunan “mim” harfinin sayısal değerinin 

kırk olduğunu belirtir. Schimmel, Tanrı‟nın Âdem‟in çamurunu kırk gün 

yoğurduğunu, dünyanın sonu geldiğinde Mehdi‟nin yeryüzünde kırk yıl kalacağını, 

yeniden dirilişte göklerin kırk gün dumanla kaplanacağını ve dirilişin kırk yıl 

süreceğine inanan halk tarafından inanılan geleneklerin varlığını ifade eder 

(Schimmel, 2000: 268-270). 

Z71.12 Formulistik sayı 40 

f. Formülistik Sayı: 100: Lokman Hekim ile oğlu tezvir üzerine padişah 

tarafından zindana atılınca yüz sene yer altında zindanında günlerini geçirirler (8). 

Hükümdarın hasta kızı yüz yıllık kaplumbağa kabuğu ile yüz yıllık keçinin 

sütünün temiz dağ havası ve şifalı yılan zehri ile birleşmesiyle iyileşir (10). 

Rivayete göre tam yüz sene Lokman Hekim pamuklar içerisinde kaldıktan 

sonra Allah‟ın emri ile Cebrail, Lokman Hekim‟e can verir ve hiç hastalanmadan 

yıllarca yaşar (18). 

Gençleşmek ve güzelleşmek için altın vaadinde bulunarak Lokman Hekim‟e 

başvuran kadın yüz yaşındadır (23). 

6. Renk Sembolizmi 

Ölmek üzere olan adam kara koyun sütünü içen siyah bir yılanın 

kusmuğunu yaralarına sürmek neticesinde iyileşir (15). 

Lokman olmanın sırrını siyah yılan bilmektedir (32). 

Şahmeran‟ın sarayına açılan mağarayı kara bir yılan beklemektedir (40). 

Adamlar kızı tekrar denize bıraktıklarında sudan elinde hiç ıslanmamış bir 

avuç unla çıkar ve bu unla padişaha ekmek yapmalarını söyler. Ekmekçi ekmeği 

yaparken yakınca başka bir ekmeği padişaha götürür ve yanmış ekmeği o sırada 
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kapıya gelen Lokman Yetim diye tanınan dilenci çocuğa verir. Lokman kırda ekmeği 

yerken bitkiler hangi hastalıklara iyi geldiklerini söylemeye başlarlar ve böylece 

Lokman Yetim adı Lokman Hekim‟e dönüşür (49). 

Martin Lings, her rengin geniş bir anlam bileşimi olduğunu hep aklımızda 

tutmamız gerektiğini ifade etmiştir (Lings, 2003: 46). 

Beyaz renk daha ziyade Mani mezhebinin kutsal bir rengidir. Bunun için de 

beyaz elbise giyinirlerdi. Onlara göre Tanrı, beyaz bir ışık şeklinde görünürdü. Bu 

sebeple beyaz renk, Maniheizm‟in her yönünde kendisini gösterirdi. Çinliler de 

Maniheizm‟e bu özelliğinden dolayı, “Beyaz-Bulut” dini derlerdi. Rahiplerin 

elbiseleri ile başörtülerinin rengi hep beyazdı. Kitan mitolojisinde ataların bindikleri 

at beyazdır. Çin imparatoruna gönderilen hediyelerin de beyaz olmasına özen 

gösterilmektedir (Ögel, 1993: 555). 

Türk mitolojisinde siyah/kara renk genel olarak uğursuzluğu ve kötülüğü 

simgelemesine rağmen Lokman Hekim anlatılarında olumlu özelliği ile göze çarpan 

bir renktir. 

Oğuz Han‟ın Müslümanlığı kabul etmediği için öldürmek zorunda kaldığı 

babasının adı Kara-Han‟dır. 

Maaday Kara Destanı‟nda Kögüdey Mergen‟in Altay‟ını dağıtıp ailesini 

kaçıran kişi, Kara-Kula‟dır. Kara-Kula‟nın mekânında Kara-Dağ ve Kara-Irmak 

vardır. Onun mekânında bini aşkın kara deve salınarak yürür. O, hep kara boğaya 

binmektedir (Naskali, 1999: 117). 

Dede Korkut hikâyelerinde rüyada karanın görülmesi, kara renkli deveden 

söz edilmesi bu rengin kötü haber, kötülük ve yıkım ifade ettiğini gösterir (Karabaş, 

1996: 28). 

Dede Korkut‟ta yas için ağ çıkarıp kara giyerler. “Kara donlu kâfir”, “kara 

dinli kâfir” ifadeleri geçer. Çocuğu olmayanlar kara otağa oturtulur, önüne kara 

koyun yahnisi konur, altına kara keçe serilir. 

Z140 Sembolik renkler Z143 Sembolik renk: siyah 
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SONUÇ 

Lokman Hekim’i ve Lokman Hekim anlatılarını konu alan bu çalışmada 

Lokman Hekim üzerine Türkiye başta olmak üzere Türk dünyası ve Türk dünyası 

dışında yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların içerikleri değerlendirilmiş; Lokman 

Hekim’in dinî, tarihî ve mitolojik/efsanevî kökenleri ile Türk halk kültüründeki algısı 

tespit edilerek Lokman Hekim’le ilgili kimlik problemini sonuca bağlama noktasında 

değerlendirmelerde bulunulmuş;  Lokman Hekim anlatılarının motif sırası ve motif 

yapısının ortaya konması ve incelenmesine çalışılmış; Lokman Hekim’in Türk halk 

kültüründeki algısının açığa çıkarılması yönünde tespit ve değerlendirmelerde 

bulunulmuştur. Bu incelemelerin sonucunda ulaştığımız sonuçları maddeler halinde 

şu şekilde özetleyebiliriz: 

1. Lokman’ın kimliği/kişiliği meselesi ile ilgili olarak dinî, tarihî ve edebî, 

yazılı ve sözlü kaynaklar incelendiğinde, Kur’ân-ı Kerim’de kendisine hikmet 

verildiği bahsinden kaynak alınarak, onun dinî kaynaklarda peygamber-nebi şeklinde 

bir zat; tarihî kaynaklarda gerçekte yaşamış Ad kavminden bir Yemen Meliki, edebî 

kaynaklarda hikmetli sözlerin sahibi bir şair, halk arasında etrafında çeşitli efsaneler 

oluşturulan efsanevi ya da veli bir kişilik olarak yer aldığı tespit edilmiştir. 

2. Lokman, insanlara bitkilerden ilaç yapmayı ve tedavi usullerini ilk öğreten, 

olağanüstü özelliklere sahip bir “kültür-medeniyet” kahramanıdır. Bu sebeple o, 

hekimlerin pîri kabul edilmiş; bulduğu altın otu ve panzehir ile tıbbın simgesi haline 

gelmiştir. 

3. Lokman’ın sahip olduğu tüm özellikleri kapsayan “hakîm” sıfatı zamanla 

halk arasında bir daralmaya uğrayarak “hekim”e dönüşmüştür. Başlangıçta âlim, 

bilgin, filozof ve aynı zamanda tabip, hekim olan Lokman, “hakîm”den “hekim”e bir 

başkalaşım geçirmiştir. 

4. Lokman, sahip olduğu doğaüstü yetenek, gelecekten haber verme, hastaları 

sağaltma gibi özellikleriyle Şamanist unsurlar taşımaktadır. Şamanlıkta önemli bir 

yer tutan kartal motifi, Lokman’ın hayatında da yer bulmaktadır. Lokman’a Tanrı 

tarafından yedi kartal ömrü biçilmiş; beslediği yedinci kartal ölünce Lokman da tüm 

ölümsüzlük arayışlarına rağmen ölüme mahkûm olmuştur. 
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5. Topkapı Sarayı hazinesinde Lokman’dan bahis bulunan bir falnameye 

rastlanmıştır. Söz konusu falnamede, Lokman’ın 17. yy. kıyafetinde bir hekim 

olarak, gücün ve asaletin timsali kaplan üzerinde, Kalenderî tarafından yapılmış bir 

minyatürü bulunmaktadır. 

6. Halk arasında dilden dile dolaşan bazı hikmetli sözler ve nasihatler 

Lokman’a atfedilmiştir. Şüphesiz bu durum Nasrettin Hoca, Bektaşî ve birçokları 

gibi, Türk kültüründe halkın sevdiği ve benimsediği tüm şahsiyetler için geçerlidir.  

7. Lokman Hekim motifi halk ve divan edebiyatlarımızda müşterek olarak 

kullanılan motiflerdendir. Aşığın yarasını her derde deva bulan Lokman bile saramaz 

yahut da Lokman Hekim gibi olan sevgili, aşığın derdine dermandır; fakat nasıl ki 

Lokman, ölümsüzlüğe kavuşamadıysa âşık da sevdiğine kavuşamaz.   

8. Lokman etrafında çok çeşitli efsaneler oluşmuştur. Bunlardan en bilineni 

ve diğer kültürlerde de en fazla yer bulanı şüphesiz “ölümsüzlük arayışı”dır. Tıpkı 

Hızır gibi, Gılgamış gibi, Alkmeion gibi Lokman da çeşitli zorluklar ve maceralarla 

dolu yollardan geçerek ölümsüzlüğe kavuşmaya çalışır; fakat Tanrı bu 

müdahalelerden hoşlanmaz ve kahramanlarımızın sonu hep aynı olur: Ölümsüzlüğü 

bulduğu anda ölüme mahkûm olma. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

METİNLER 

A. Efsaneler 

1. Yedi Kartal Ömrü Yaşayan Adam 

Lokman adını bilmeyen var mı? Bu ad, çağdan çağa, dilden dile söylenip 

gelmiştir. Şimdi, “Tanrı dert verip derman aratmasın” derler ya, bu sözün aslı, “Tanrı 

dert verip Lokman aratmasın” imiş bir zamanlar. 

Derler ki, Lokman Hekim, doktorların piriymiş. Dünyada ne bilgi varsa bilir; 

bütün otların, çiçeklerin, ağaçların dilinden anlarmış. Kara kaplı bir kitabı varmış ki, 

içinde her işe çare, her derde deva yazılıymış. Lokman Hekim, neyi bilmek dilese, 

ona bakarmış. Şöyle dağlara, kırlara çıksa, her bir ot, her bir çiçek, her bir ağaç dile 

gelir, hangi hastalığa iyi geleceğini, hangi derde deva olacağını söylermiş Lokman’a: 

“Kopar beni, kaynat, suyumu içir insanlara, öksürüğü şıp diye keserim.” 

“Yapraklarım boğaz ağrısına iyi gelir.”, “Şurubum iştah açar!” böyle dermiş bitkiler. 

O da onları alır, ilaç yapar, insanları sağaltırmış. Her hastalığa ilaç bula bula bir gün 

gelmiş ki, insanlar hiç hastalanmaz olmuşlar. Herkes sağlık esenlik içinde yaşar 

gidermiş. Yaşar gidermiş; ama vakti saati geldi mi de ölürmüş. Ölüm, çok kötü, 

ilençli bir şey. Hiçbir canlının yakasını bırakmayan, başlangıçta var olan, sonda da 

var olacak olan, belalı bir şey ölüm. 

İnsanlar, bu belalı şeyden de kurtulmak istemişler. Günlerden bir gün 

dayanmışlar Lokman Hekim’in kapısına: 

  “Lokman, sen her derdimize deva, her hastalığımıza ilaç buldun. Bizi güçlü 

kuvvetli kıldın, bu hale getirdin. Ama yine de ölüyoruz. Ölümden kurtuluş yok mu? 

Her derde çare bulan, her hastalığı sağaltan, ölüme de çare bulur! Biz ölümsüz olmak 

istiyoruz. İnsanlar ölümsüz olmalıdır!” 

İnsanların ölümsüzlük isteği karşısında Lokman Hekim, “Benim 

yapabileceğim şey değil bu!” deyip, kestirip atmış. Atmış ya, insanlar direnmişler: 
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“Yapabilirsin Lokman; senin yapamayacağın şey yoktur.” demişler, “Nasıl ki, 

ağrıyan başların ağrısını, sızlayan dişlerin sızısını kesiyorsan… Nasıl ki öksürüğe 

çare buluyorsan… Nasıl ki, kötürümleri diriltiyor, yatalakları ayağa kaldırıyorsan…” 

O zaman Lokman, onlara, “Evet, hastalığı sağaltıyorum, çok şey biliyorum; 

ama bu onlara benzemez ki… Ölümün çaresi yoktur.” demiş. 

Ama insanlar yine direnmişler: 

“Her hastalığın kökünü kuruttun. Mademki yaptın bunu, şimdi de bizi 

ölümsüz kılmak zorundasın. Ölümsüz olmak istiyoruz!” 

Lokman Hekim, o zaman, biraz düşünmüş, sonra da, “Pekâlâ” demiş, 

“Madem istiyorsunuz, arayacağım ölümün ilacını.” 

Böylece, Lokman, ölüme çare bulacağına söz vermiş. Açmış kara kaplı 

kitabını. Bakmış ki, insanlara ölümsüzlüğü verebilecek bir ot var… Var; ama ot, çok 

uzaklarda, ta Çukurova’da. 

Lokman Hekim, bu otu bulmak için düşmüş yollara… gele gele, günlerden 

bir gün Çukurova’ya gelmiş. Başlamış Çukurova’yı, ova tepe demeden, karış karış 

dolaşmaya. Dağ taş, ova bayır; dolaşa dolaşa, gelmiş bir ulu çınarın gölgesine 

oturmuş. Yorgun, bitkin, yarı uyur yarı uyanık. Tam o sırada bir ses: 

“Lokman, bunca zaman arayıp taraman bitsin. Ben, ölümün ilacıyım. Artık 

insanlara ölüm yok. Beni kopar, ilaç yap!” diyormuş, fısıltı halinde. 

Lokman Hekim, “Galiba bir ara uykuya daldım da düş gördüm.” diye 

düşünmüş. Şöyle bir kendini toplamış, sağına soluna bakınmış, bir şey görememiş… 

Az ötesinde, o güne kadar hiç görmediği, bilmediği bir ot, esen hafif yele uyup 

sallanır dururmuş sadece. 

Derken gene o sesi duymuş Lokman: 

“Ne duruyorsun? Görmüyor musun? Rüzgâr sana sesimi getirmiyor mu? Ben 

senin aradığın ölümsüzlük otuyum. Beni kopar. Nasıl ilaç yapacağını bilmiyorsan, 

kara kaplı kitabına bak, orada yazılıdır. Ölüme devayım ben, Lokman! Ölüme ilacım 

ben!” 

Lokman, bu sesin, rüzgârda hafif hafif sallanmakta olan, o bilmediği, 

görmediği ottan geldiğini anlamış. Sevincinden uçar olmuş. Otu koparıp, kara kaplı 

kitabın yaprakları arasına yerleştirmiş. 
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Lokman, böylece, ölümsüzlük otunu bulmuş… Bulmuş ya, bakalım ömrü de 

ölümü de veren Tanrı, buna razı olacak mı? 

Neyse… 

Lokman Hekim, bulduğu otu almış, dediğim gibi, kara kaplı kitabın sayfaları 

arasına yerleştirmiş, kitabını da koltuğuna vurmuş, gele gele, bugünkü Misis’e 

gelmiş. 

Çukurova’ya gidenler, Ceyhan ırmağının Misis’ten geçtiğini bilirler. Yaman 

bir ırmaktır Ceyhan. Yaz kış bozbulanık akar. Misis’te, Ceyhan ırmağının üstünde 

koskoca bir taş köprü vardır. 

Lokman Hekim gelip, işte bu taş köprünün üstünde durmuş, alttan ağır ağır 

akan Ceyhan ırmağını seyrediyormuş. O, orada Ceyhan ırmağını seyrededursun, 

O’nun ölümsüzlük otunu bulduğunu bilen Tanrı, Cebrail’i göndermiş. “Var git, bu işi 

önle!” diye… Cebrail de bir aksakallı kılığına girmiş, kalkıp, Misis’teki taş köprünün 

üstünde, alttan ağır ağır, köpüre köpüre akan Ceyhan ırmağını seyretmekte olan 

Lokman Hekim’in yanına gelmiş. Cebrail, Lokman’ın kim olduğunu bilmezlenmiş… 

Aralarında şöyle bir konuşma geçmiş: 

“Kimsin, nesin? Buralarda ne arıyorsun?” 

“Neden soruyorsun?” 

“Öğrenmek istiyorum.” 

“Bana Lokman Hekim derler.” 

“Nerden bileyim Lokman olduğunu? Lokman Hekim, kara kaplı kitabına 

bakar, remil atar, her şeyi bilir. Sen mademki Lokman Hekim benim diyorsun, 

öyleyse, bil bakalım, şu anda Cebrail nerede?” 

O zaman Lokman Hekim, koltuğu altındaki kara kaplı kitabını açmış, bakmış, 

sonra da, “Kitabıma göre, Cebrail şu anda makamında değil; yeryüzünde.” demiş. 

“Peki, yeryüzünde diyorsun, ama nerde?” 

Lokman, yine kitabına bakmış ve karşılık vermiş: 

“Ne yerde, ne gökte; şu anda bir su üzerinde askıda durmaktadır. Hatta… 

hatta, diyebilirim ki, Cebrail sensin!” 

Derler ki, Cebrail, Lokman’ın bu kara kaplı kitabının gücünden ürkmüş ve 

öyle bir dokunmuş Lokman’ın koluna, kara kaplı kitap darmadağın olmuş, 
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yapraklarından çoğu Ceyhan ırmağına savrulup gitmiş; Lokman Hekim’in elinde 

ancak birkaç yaprağı kalmış. 

İşte, derler ki, eğer Lokman Hekim, ilacını yapabilse imiş, insanlar ölüm 

nedir bilmeyecekmiş. Bugünkü ilaçlar da Lokman Hekim’in elinde kalan o birkaç 

yaprakta yazılı olan ilaçlar… 

Ama doğrusu, böyle midir, bilemem. Ben onların yalancısıyım. 

Söylendiğine göre, Lokman Hekim, bin yıl yaşamıştır. Hatta üç bin yıl, daha 

da çok, üç bin beş yüz yıl yaşadığı bile söylenir. 

Şu var ki, Lokman Hekim’in yedi kartal ömrü yaşadığına inanılır.  

Bu yolda şöyle bir söylenti vardır. 

Derler ki, her derde deva bulan Lokman, Tanrı’dan kendi için de uzun ömür 

dilemiş. Tanrı ona: 

“Ya Lokman” demiş, “sonsuz yaşamak yoktur. Ancak, sana iki yol var. Ya, 

yağmurdan başka hiçbir şeyin ulaşamadığı bir dağda bir koyun tezeğinin 

dayanabileceği sürece, ya da yedi kartalın ömrü kadar yaşayacaksın. İkisinden birini 

seç!” 

Bunun üzerine Lokman, yedi kartal ömrünü seçmiş. Her bir kartalı 

yumurtadan çıktığı anda yanına alıyor, ömrünü ona göre hesaplıyormuş. Bir kartal, 

iki kartal, üç kartal… derken, sıra gelmiş yedinci kartala. Lokman, bu yedinci 

kartalın adını “Lübed” koymuş. Bu, “uzun ömür”, “uzun zaman” demekmiş. 

Her neyse… 

Lokman, bu kartala gözü gibi bakıyormuş. Bakıyormuş ama, günlerden bir 

gün bakmış ki, kartalı görünürlerde yok. “Acep n’oldu?” diye, aramaya başlamış. 

Kartalın her zaman konup yaşadığı dağa tırmanmış. Bir süre sonra bakmış ki, 

dizlerinde derman kesilmek üzere… hele hele deyip, gele gele gelmiş ki, ne göre? 

Kartal, bir kayadan yere yuvarlanmış, çıkmadık bir soluğu kalmış. Lokman, 

üzüntüyle, heyecanla koşup varmış yanına kartalın, ona, “Kal yâ Lübed, kalk yâ 

Lübed!” demişse de, kartalda kalkacak can nerde… Az sonra ölmüş kartal. Lokman 

da oracıkta gözlerini kapamış. 

Lokman’ın mezarının Tarsus’ta olduğu söylenir. Ama bu mezarın, kutsal 

kitaplardaki Lokman peygamberin mi, yoksa doktorların piri Lokman Hekim’in mi 

olduğu bilinmez. Zaten, bu ikisinin aynı kişi olduğu yazılıdır bazı kitaplarda. 
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Kutsal kitaplara göre, Lokman peygamber Âd kavmi ulularındandır. Âd 

kavmine Hud peygamber gönderilmiştir. Bu kavim, kutsal kitapların yazdığına göre, 

yerle bir olmuştur. Kurtulanlardan biri Lokman’dır. 

Söylenti böyledir, bize de böyle nakletmek düşer. (Püsküllüoğlu, 1982: 7-12)    

2. Lokman Hekim Menkabesi (Bal Kuyusu) 

Çok eskiden çok fakir üç arkadaş varmış. Dağdan eşeklerle odun getirip, 

satar, geçinirlermiş. Bir gün böyle, beş gün böyle uğraşırlarken, bir gün, toprağın 

içinde tepsi gibi yuvarlak bir taş bulmuşlar. “Bu ne güzel taş imiş. Şunu alıp da 

evimize götürelim” diyerek, taşı yerinden kaldırmışlar; bir de bakmışlar ki, taşın altı 

balla dolu. Bundan sonra odun yerine bu balı eşeklerle getirip, çarşıda satıp para 

kazanmaya başlamışlar. Günler böyle geçip giderken, kuyunun balı azalmış. Kuyu da 

epeyce derinleşmiş. Kuyunun dibindeki balı çıkarmak için içlerinden en küçük olan 

arkadaşlarını kuyunun içine indirmişler. Oğlan ordan balı doldurur, öteki arkadaşları 

da balı çeker, götürüp satarlarmış. Sonunda kuyunun balı bitmiş. Öteki iki arkadaş 

“paralar bizim olsun” diye, küçük arkadaşlarını kuyunun dibinde bırakmışlar, ağzını 

da bir taşla kapatmışlar. Oğlan kuyudan çıkmaya çalışmışsa da bir türlü çıkamamış. 

Oğlan o gece orada yatmış. Rüyasında, bir pencere, pencerenin önünde de bir anahtar 

gösterip, bu anahtarla sağ tarafındaki kapıyı açmasını söylemişler. Oğlan uyanınca 

bakmış ki, gerçekten de orda bir pencereyle anahtar varmış. Anahtarı alıp kapıyı 

açmış. Bir de bakmış ki; yılanlar, çiyanlar, kurbağalar, yer altında yaşayan ne kadar 

mahluk varsa hepsi ordaymış. Yılanlar oğlanı görünce ona hücum etmişler. Tam 

oğlanı öldürecekleri sırada, belden yukarısı insan, belden aşağısı yılan gibi olan, 

yılanların padişahı Şahmeran gelip yılanlara “durun” demiş. Şahmeran, oğlanı 

yılanların elinden kurtarıp, yanına almış. Oğlan da ona başından geçenleri anlatmış. 

Oğlan yılanların içinde, Şahmeran’ın yanında yedi sene yaşamış. Yedi sene sonra 

oğlan artık dayanamayıp, “benim bir anam vardı. Benden başka kimsesi yoktur. Ne 

olur beni ışık dünyaya çıkar da anamı bir göreyim” diye, Şahmeran’a yalvarmış. 

Şahmeran da, “Oğlum, benim ölümüm senin elinden olacak. Bunun için seni 

çıkaramam. Amma madem ananın senden başka kimsesi yok. Onun için seni ışık 
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dünyaya çıkaracağım.” demiş. Sonra Şahmeran oğlanı alıp ışık dünyaya çıkarmış. 

Oğlan Şahmeran’dan ayrılırken, Şahmeran oğlana, “şu yüzüğümü al. Başın sıkıştığı 

zaman bu deliğin ağzına gel, yüzüğü yala” demiş. 

Oğlan evlerine gelip kapıyı çalmış. Oğlan’ın anası “kim o?” deyince oğlan, 

“aç ana, benim” demiş. Anası da “yalan söylüyorsun oğlum. Benim oğlum yedi sene 

önce kayboldu.” demiş. Sonunda oğlan anasını zor güç inandırıp, kapıyı açtırmış. 

Anasının gözleri ağlaya ağlaya kör olmuşmuş. Oğlan’ın anası demiş ki, “eğer sen 

benim oğlumsan ellerini gözüme sür. Gözlerim açılırsa sen benim oğlumsun. Yok 

açılmazsa sen benim oğlum değilsin.” demiş. Oğlan da anasının gözlerine elini 

sürünce, gözleri açılmış. Ana oğul sarmaş dolaş olmuşlar. 

Aradan bir müddet geçtikten sonra o ülkenin padişahı bir devasız derde 

tutulmuş. Ne kadar hekim geldiyse hiçbiri de derdine çare bulamamış. 

Sonunda bir hekim gelip, padişahın derdine derman bulacağını söylemiş. 

Herkesin, elbisesini soyunup sarayın önünden geçmesini istemiş. Herkes soyunup 

sarayın önünden geçmiş. Adam bakmış bunların hiçbirisi de aradığı adam değil. 

Adam “Başka gelmeyen var mı?” diye sorunca onlar da, yedi sene yer altında 

yaşayan oğlanın gelmediğini söylemişler. Oğlanı getirmişler. Oğlan yedi sene 

yılanların içinde yaşadığı için sırtı yılan alası olmuşmuş. Oğlan soyunup geçince, 

oğlanın yılan alası sırtını görmüşler. Oğlana: “Sen padişahımızın derdine derman 

bulacaksın. Yoksa seni öldürürüz. Sana da kırk gün müsaade.” demişler. Oğlan otuz 

dokuz gün düşünmüş, düşünmüş. Nasıl etsem de, ne etsem de bu işten başımı 

kurtarsam derken, bir de aklına Şahmeran’ın dedikleri gelmiş. Oğlan Şahmeran’ın 

kendini ışık dünyaya çıkardığı deliğin ağzına gelip yüzüğü yalayınca Şahmeran çıkıp 

gelmiş. Oğlan başına gelenleri anlatınca; Şahmeran, “Demedim mi oğlum? Ölümüm 

senin elinden olacak diye. Neyse kader böyleymiş. Beni kesin, belimi kaynatıp 

padişaha içirin. Sakın kuyruğumu hiçbir şey yapmayın, o zehirlidir. Kafamı da sen 

hiç kimseye verme. Kafamı kaynatıp suyunu sen iç.” demiş. Şahmeran’ı kesip 

dediklerini yapmışlar. Padişah iyileşmiş. Oğlan da Şahmeran’ın kafasını kaynatıp, 

suyunu içince bütün dertlere deva bulan Lokman Hekim olmuş. 

Not: Bu masalı; okur-yazarlığı olmayan, kırk yaşındaki Fadime Boyraz’dan 

Şubat 1991’de derledim. O, bu masalı dinleyerek öğrendiğini belirtmektedir. 

(Boyraz, 1991: 28)   
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3. Ölemez Dağı 1 

Bir gün Lokman Hekim’in yolu Ölemez Dağı’na düşer. Dağın zirvesinden 

etrafı izler, gördüklerinden çok etkilenir ve “İnsan istese de burada ölemez” der. O 

zamandan beri bu dağa “Ölemez Dağı” denmektedir (Karaağaç 2006: 498). Bölge 

halkı arasında Lokman Hekim’in geldiği ve adını koyduğu bu dağdan çıkan sıcak su 

(Bu suyun üzerinde bugün “Sultaniye Kaplıcası” vardır) her derde devadır. (Şahin, 

2009: 50-58) 

4. Ölemez Dağı 2 

Anlatılanlara göre Lokman Hekim, ölümcül bir hastalığa tutulmuş birini 

Ölemez Dağı’nda tedavi etmeye çalışmaktadır, ancak bütün çabalarına ve 

denemelerine rağmen hastayı iyileştirememiştir. Bunun üzerine Lokman Hekim, 

ellerini açarak: “Allah’ım, bugüne kadar senin verdiğin devalarla çok hasta 

iyileştirdim, ama bu kulunda çaresiz kaldım, bu kulunun derdini devasız bırakma.” 

diye dua eder. O anda Lokman Hekim’in hemen yanında üzerinde dumanlar çıkan bir 

su peyda olur. Lokman Hekim, hastasını bu suyla banyo ettirince hasta birkaç günde 

eski sağlığına kavuşur. Lokman Hekim’in duasıyla Ölemez Dağı’ndan çıkan su, 

bugünkü “ılıca” olarak da bilinen “Sultaniye Kaplıcası”dır. Böyle olağanüstü bir 

olaydan sonra oluşan suda yıkananların her türlü derdine deva bulacağına 

inanılmaktadır (Nebi Güven, Köyceğiz/1923, İlkokul, Çiftçi, Toparlar Beldesi 

Köyceğiz/Muğla, 24.07.2008). (Şahin, 2009: 50-58) 

5. Yağma, Yağma  

Lokman Hekim zamanında büyük bir kuraklık olmuş. Ekinler kurumuş, 

dağlar çıplak kalmış, sular kesilmiş… toprak susuzluktan çatlamış… Bütün 

hayvanlar kuraklık yüzünden çeşitli hastalıklara tutularak ölmüşler. Halktan da 

ölenler olmuş kuraklık yüzünden… Halk yağmur yağması için günlerce beklemiş. 
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Allah’a dualar etmişler. Fakat bir türlü yağmur yağmayarak, kuraklık halkı kırıp 

geçirmiş… Çeşitli çareler arayan halk, nihayet Hazreti Lokman Hekim’e gitmeye 

karar vermişler. Lokman Hekim halkı çok iyi karşılayarak, kendilerinden bir miktar 

zeytinyağı istemiş. Tenekelerle zeytinyağı gelmiş. Zeytinyağlarını büyük ağaç 

fıçılara dolduran Lokman Hekim bir meydanda oturarak “Yağ, yağ” şeklinde 

bağırmak suretiyle halka dağıtmış. Lokman Hekim “Yağ” dedikçe, yağmur yağmaya 

başlamış. Zamanla yağmur sel halini almış. Yağmur isterken sellere kapılan halk, bu 

sefer de yağmurun durması için Hazreti Lokman Hekim’e ricada bulunmuşlar. 

“Hazreti Lokman durdur şu mübareği.” demişler… Lokman Hekim bu sefer de 

kıldan yapılmış bir torbanın içerisini fındık ve fıstıkla doldurarak, sokakta oynayan 

çocuklara “Yağma, yağma, yağma…” şeklinde bağırarak dağıtmaya başlamış… 

Biraz sonra yağmur kesilmeye başlamış… Allah’ın yolundan ayrıldıkları için 

başlarına gelen kuraklık ve dualarının kabul edilmediğini ve ermiş insanların 

isteklerinin kabul edileceğini anlayan halk tövbe ederek, doğru yola gelmiş, Lokman 

Hekim’den ilim ve irfan öğrenmişler…  (Yardımcı, 1970: 74-75) 

6. Sarımsak İçinde Lokman Hekim 

Rivayetlere göre, Lokman Hekim öleceği günü bilmiştir. Büyük bir evliya 

olarak halkımız arasındaki ünü, bu zamana kadar gelmiştir. Lokman Hekim bütün 

hazırlıklarını tamamlamış, Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. 

Öleceği günü bilen Lokman Hekim kızını yanına çağırır (Lokman Hekim’in 

tek oğlu olduğu rivayet edilmekle beraber, kızının da olduğu bu hikâyede 

bahsedilmektedir):  

“Kızım, ben falanca gün öleceğim. Vücudumun ağırlığının üç misli sarımsak 

alarak iyice ezin. Etimi kemiğinden ayırarak, oynak yerlerime ezdiğiniz sarımsağı 

iyice doldurun. Bütün vücudumu da sarımsak ezmesi ile kapatın. Öldüğümü kimseye 

sakın söylemeyin. Büyük Allah’ın izni ile yirmi dört saat sonra “bazı anlatımlara 

göre yirmi dört gün” ben dirileceğim” der ve dediği gün ölür. Vasiyeti üzerine kızı, 

Lokman Hekim’in bütün dediklerini aynen yapar. Biraz sonra kapı dövülerek insan 

kılığında bir adam içeriye girer. Bu Cebrail Aleyhisselamdır. Allah’ın emri ile 
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Lokman Hekim’in evine gelmiştir. Lokman Hekimi Cebrail kızından sorar. Kızı 

babasının evde olmadığını söyler. Cebrail, Lokman Hekim’in kızını doğru söylemesi 

için çok sıkıştırır. Uzun münakaşalardan sonra çaresiz kalan kız, babasının öldüğünü 

itiraf eder. O anda Cebrail ortadan kaybolur. Kız söylediğine pişman olur ama, ay 

bacayı geçmiştir. Belirtilen müddetten sonra Lokman Hekim bir daha ayağa 

kalkamamış, faniler arasına katılmıştır.  

Söylentilere göre Lokman Hekim’in kızı, öldüğünü Cebrail’e söylemese imiş, 

dediği saatte dirilecekmiş. Söylediğinden daha kalkamamıştır.  

Lokman Hekim’i sarımsaklı olarak mezara gömmüşler. O günden bu güne, 

sarımsağın bütün dertlere deva olduğunu söylerler… (Yardımcı, 1970: 81-82) 

7. Koyun Kellesi 

Lokman Hekim zamanında, bir suçluyu yer altı hapsine mahkum ederler. Yer 

altı hapsine tahammül edemeyen mahkûmun, tahammül edememesi üzerine, devrin 

doktoru Lokman Hekim’e müracaat ederler. Mahkûmun ölmek üzere bulunduğunu 

ve verilecek olan bir raporla kuyu hapsinden çıkarılmasını Lokman Hekim’e 

söylerler. Lokman Hekim hükümlünün bulunduğu zindanın önüne gelir. Hastanın 

durumunu görerek raporunu hazırlar. Ölüm halinde bulunan hükümlünün burnu 

önüne her gün birer adet haşlanmış koyun kellesi asılması Lokman Hekim tarafından 

verilen raporda emredilir. Her gün birer koyun kellesi haşlanarak, ölmek üzere olan 

mahkûmun burnu önüne asılır. Bu iş tam bir ay devam eder. Bir ay sonra durum 

Lokman Hekim’e bildirilir. Lokman Hekim tekrar hükümlünün bulunduğu kuyu 

önüne gelerek hastanın durumunu gözden geçirir. Kuyuya bu anda bir ip sarkıtılır. 

Hükümlünün bu ipten tutarak dışarı çıkması söylenir. İpten tutmaya çalışan 

mahkûmda, bu mecalin olmadığı görülür. Lokman Hekim etrafında bulunanlara fazla 

miktarda pamuk getirmelerini söyler. Hemen fazla miktarda pamuk getirilir. 

Hükümlünün sağ tarafına pamuk doldurulur, sol tarafa döner. Sol tarafına doldurulur, 

sağ tarafa döner… Derken pamuk doldura doldura hükümlü kuyudan dışarı çıkarılır. 

Pişirilmiş koyun kellesi kırk gün daha hükümlünün burnu önüne asılır. Kırk gün 
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sonra hükümlü ayağa kalkar. Bundan sonra, koyun kellerinin birçok dertlere deva 

olduğu söylenir…  (Yardımcı, 1970: 83-84) 

8. Geyik Derisine Yazılan Vasiyet 

Lokman Hekim hayatını insanlık hizmetinde geçirdiği halde; zamanında 

birçok tezvir ve iftira kampanyalarına sahne olmuş, çile çektirilmiş ve zalimlerin 

zulmüne maruz kalmıştır. Tezvir üzerine Lokman Hekim ile oğlunu devrin padişahı 

zindana atar. Yer altı zindanında tam yüz sene ömür geçirir Hazreti Lokman… Bir 

torba badem çekirdeği “Söylentilere göre bu bir torba fındık olarak da 

anlatılmaktadır.” ile yüz sene zindanda günlerini geçirir. Bir geyik derisi üzerine 

Lokman Hekim vasiyetlerini yazarak, zindanın bir kenarına asar. Yazılı vasiyetleri 

arasında yüz sene sonra kendisini ilk önce badem yağı ile yıkamalarını, pişmiş koyun 

kellesi ile koklatılmasını ve on yedi yaşlarında üç kız ile sarılmasını insanlara 

hatırlatır. Lokman Hekim zindan içerisinde kendi sığabileceği kadar bir oyuk açarak 

buraya yerleşir ve badem tanelerini yiyerek günlerini geçirir. Bu çileye oğlu 

dayanamayarak birkaç sene sonra ölür. Aradan yıllar geçer. Devirler değişir. 

Padişahların biri gelir, biri gider. Lokman Hekim zindanda unutulur… 

Zamanın birinde devrin padişahının boğazında bir ur çıkar. Başvurmadıkları 

hekim ve ilaç kalmaz bu illetin ortadan kalkması için. Padişahın bu hastalığı her gün 

biraz daha fazlalaşır. Ülkenin bütün tabipleri bu illete çare bulamazlar. Saray 

kişilerinden birkaçı “Ah Lokman Hekim, şimdi senin yerindi. Sen olsa idin 

padişahımızın bu illeti iyi olurdu.” diye söylenir dururlar. Başkaları tarafından 

Lokman Hekim’in zindanda olduğu söylenir. Hemen zindana koşulur, Lokman 

Hekim’in sağ olduğu görülür. Kalbi yavaş yavaş atmakta, hemen yanında bir geyik 

derisi ve üzerinde yazılar bulunmaktadır. Geyik derisini alarak üzerindeki yazıları 

okutur ve Lokman Hekim’in vasiyetlerini aynen yerine getirirler. Lokman Hekim 

tamamıyla iyi olarak, padişahın huzuruna çıkarılır. Padişahın boğazındaki illeti gören 

Lokman Hekim, tedavisinin çok kolay olduğunu beyan eder. Çok sevinen padişah ile 

çevresi, Lokman Hekim’in hemen tedaviye başlamasını söylerler. Lokman Hekim şu 

şartı koşar: “Padişahın on beş yaşındaki oğlunu keserek kanından boğazındaki bu 
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illete sürerseniz hemen iyi olur.” der. Lokman Hekim’in bu teklifine ilk önce üzülen 

padişah, canının sağlığı ve ülkesinin selameti için oğlunun kesilmesine razı olur. 

Saray ortasında bir yer hazırlanarak, padişahın genç oğlunun yanına sokularak, 

kendisini kesmeyeceğini, korkmamasını ve bıçağın arkasını boynuna sürdüğü zaman 

gücü yettiği kadar figan etmesini gizlice söyler. Oğlunun kesilmesine kendi canının 

rahata kavuşması için razı olan padişahın gözleri önünde bir tiyatro sahnesi temsili 

başlarken, feryat ve figanlar sarayın duvarlarında yankı yapmaya başlar. O anda 

oğlunun kesildiğini zanneden padişahın boğazından şiddetli bir acıma feryadı 

yükselir. Feryadın arkasından yıllardan beri çekilen ve bir türlü çaresi bulunamayan 

illetin dışarı çıktığı görülür. “Derdim boğazımdan dışarı çıktı, oğlumu kesmeyin.” 

bağırtıları arasında, dramın perdesi aralanır. Lokman Hekim ile padişahın oğlunun 

karşılıklı oturdukları görülür. Padişah hayretler içerinde kalarak sevincini belli eder. 

Bu sahneyi bilerek hazırladığını ileri süren Lokman Hekim: “Padişah bu şekil feryat 

etmeseydi, boğazında bulunan ur dışarı çıkmazdı.” der. 

Lokman Hekim padişah tarafından mükâfatlandırılır. Uzun yıllar padişahın 

yanında kalır. Çevresine ilim taneleri eker. Hastalarını şifaya kavuşturur. Bütün 

dertlere dermanesi, zamanımızda dahi ağızlarda dolaşmaktadır. Böyle kötü insanlar 

için: “Senin karşına Lokman Hekim çıka” tabirini kullanırlar… (Yardımcı, 1970: 86-

87) 

9. Can Suyu 

Lokman, bir gün kuşları toplayarak, cennet ve cehennem arasındaki can 

suyundan getirene beş yüz yıl ömür vereceğini söylemiş. Akbaba, istenilen suyu 

getirmiş, fakat gagasındaki suyu verirken dökmüş ve bir damlasını da yutmuş. 

Bundan dolayıdır ki akbaba uzun ömürlüdür. (Bayat, 2000: 31-32) 
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10. Hükümdar Kızının İyileştirilmesi 

Hükümdarın hasta kızına yapılan tedaviler fayda vermeyince, son çare olarak 

Lokman’a başvurmuşlarsa da o bir sonuç alamamış. Saraydan ayrılırken hükümdara, 

“Kızınız temiz havalı bir yerde yıllanmış üç şeyin bir araya gelmesiyle iyileşebilir.” 

demiş. Bahar geldiğinde çaresiz kalan baba hasta kızının Haruniye’deki Düldül 

Dağı’nın tepesine Tanrı’nın lütfuna bırakılmasını kabul etmiş. Ertesi gün, dağda 

sürüsünü otlatan bir çoban, kızı baygın bir halde görmüş, acıdığından orada bulunan 

bir kaplumbağanın kabuğu içerisine 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 

başlamış. Çoban, her sabah kızın uykuda olduğu sıralarda oradan sürüsüyle geçerken 

süt bırakıyormuş. Yaptığından pişman olan hükümdar dağdan kızını almaya 

gittiğinde kızını 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 

söylediğinde Lokman, “Temiz dağ havası, yüz yıllık kaplumbağanın kabuğu, yüz 

yaşındaki keçinin sütü ile şifalı yılanın zehrini ben nerden bulayım?” demiş. (Aktan, 

1978: 8-27)  

11. “Ayva Suyun Kurusun” 

Zamanın büyüklerinden birinin kızı hastalanmıştı. Lokman Hekim’e 

getirdiler. Lokman Hekim bu kızın derdine çare bulamadı. Hasta kızı evine 

götürdüler. Aradan günler geçti. Kızın iyi olduğunu Lokman Hekim’e haber verdiler. 

Lokman Hekim, bunun sebebini aradı, sordu ve öğrendi. Ayvadan damlayan sudan 

şifa bulduğunu anlayınca, ayvanın sırrının kendisinden saklandığına kızdı ve şu 

bedduayı etti: 

- Ayva suyun kurusun. 

Rivayete göre; o günden bu güne kadar ayvanın büyüklüğüne rağmen, yeteri 

kadar suyu yoktur. (Yardımcı, 1970: 37-38; Berk, 1982: 13; Üçer, 1984: 366) 
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12. Lokman Hekim Nasıl Hekim Olmuş? 

Anlatılır ki: 

Lokman’ın ilk adı CAMESAP olup; babasını küçük yaşta kaybettiğinden, tek 

bir annesi ile kalmış. Fakirlik yüzünden geçimini odun satmakla temin edermiş. 

Arkadaşları ile birlikte bir gün ormana odun toplamaya gitmişler. Odunları hazırlayıp 

hayvanlarına yükledikten sonra, acıkan karınlarını doyurmak ve yola koyulmak için 

bir ağacın altına oturmuşlar. Camesap doyarak sofradan geri çekilmiş. Elinde 

bulunan sopasının ucu ile oturduğu yeri kazmaya başlamış. O anda bir delik 

görünmüş. Daha çok eşilen delik büyüdükçe büyümüş ve bir bal kuyusu olduğu 

meydana çıkmış. Üç arkadaş sevinç dalgaları arasında kuyunun etrafını temizleyerek, 

odun yerine hayvanlarına bal yüklemiş ve satmak için şehrin yolunu tutmuşlar. Bir 

gün, beş gün, on gün derken bal kuyusunun dibi görünmüş. Sattıkları baldan hayli 

para kazanmışlar. Kuyunun dibini temizlemek için Camesap’ı belinden iple 

bağlayarak, kuyunun dibine indirmişler. Kuyunun balı tamamiyle temizlendikten 

sonra arkadaşları hainlik düşünerek Camesap’ı kuyunun dibinde bırakmış, oradan 

ayrılmışlar. Camesap’ın annesinin yanına giderek merkebi ile birlikte Camesap’ı 

arslanların parçaladığını söylerler. Ah u figanlar içerisinde kalan annesinin yüreğini 

dağlarlar… 

Derin kuyunun içerisinden çıkmaya çalışan Camesap başaramaz. Büyük çaba 

ve bağırtıları bir fayda temin etmeyerek, uyur kalır. Uyandıktan sonra ne yapacağını 

düşünürken, bir örümcek yuvası görür. Yuvayı biraz büyülterek sürüne sürüne 

yürümeye başlar. 

Yürüdükçe delik büyür, ayağa kalkarak meydana gelen bir yol üzerinden 

ilerler. Nihayet önünde başka bir dünya görmeye başlar. Bağlık, bahçelik, çiçeklik, 

çayırlık ve çimenlik bir dünya… Yeryüzüne benzemeyen ve yeryüzünde eşi olmayan 

güzelliklere sahip bir dünya… şaşkınlık içerisinde biraz daha yürürken, önüne allı 

pullu bir yavru yılan çıkar. Yerde gezen karıncaları bile incitmeyen Camesap, bu 

yavru yılanı elleri ile okşamaya başlar. Biraz sonra yılan konuşmaya başlar: 

- Siz kimsiniz, nereden gelir, nereye gidersiniz? Camesap soğukkanlılıkla 

başından geçenleri bir bir bu yılan yavrusuna anlatır. Yılan yavrusu tekrar bir sual 

sorar: 
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- Ey insanoğlu, yeryüzüne çıkmak ister misin? Camesap sevinçle cevap verir: 

- Elbette isterim. Annemi çok özledim. Başını kaldıran yılan konuşur: 

- Beni iyi dinle insanoğlu. Burası yılanlar hükümdarı Şahmaran’ın ülkesidir. 

Ben onun kızıyım. Sattığınız o bal kuyusu da babamın erzak deposudur. Ben bu 

bağları dolaşmaya çıkmıştım. Bana bu kadar hüsnüniyet gösterdiğinizden ötürü; 

babama rica ederek, seni dünya yüzüne çıkarttıracağım. Ben önde gideceğim, sen 

peşimi takip edeceksin. Gideceğimiz yerde çok büyük yılanlar vardır, onlara ve sağa 

sola bakmadan beni takip edeceksin. Böyle bir müddet gittikten sonra altı başı yılan, 

yedinci başı da insana benzeyen babamı göreceksiniz. Bana senin kim olduğunu 

babam soracak. Ben “Hayatımı kurtaran bir insanoğludur baba.” diyeceğim. Babam 

“Dile benden ne dilersen insanoğlu.” diyecek sana. Sen de “Sağlını dilerim.” 

diyeceksin. Babam “Benim sağlığımdan sana fayda yok, dile dileğin, vereyim 

muradın.” şeklinde konuşacak. O zaman “Sende bulunan mührü isterim.” diyeceksin. 

Babam beni çok sevdiği ve hayatımı kurtardığın için bu isteğini yerine getirecek. 

Eline mührü aldıktan sonra, dilediğin dünya üzerine çıkman mümkün olacaktır. 

Bunları sabırsızlıkla dinleyen Camesap arkadan, yılan önden bir müddet yürümüş, 

yılanlar padişahı Şahmaran’ın önüne gelmişler. Yavru yılanın dedikleri harfiyen 

tatbik edilmiş. Şahmaran çok memnun kalarak, Camesap’ı kırk gün misafir etmek 

istemiş. Şahmaran’ın emri altında bulunan Belkaya isminde insanoğluna benzeyen 

birisine teslim edilen Camesap, tam kırk gün gezmiş. Kırk gece hikayeler dinlemiş. 

Kırk gün eğlenmiş, garip ülkenin güzelliklerine hayran kalmış. Kırk birinci gün 

Şahmaran’dan mührü alarak yeryüzüne çıkmak istemiş. Şahmaran Camesap’a birçok 

nasihatlerde bulunmuş. Yerini kimselere söylemeyeceği üzerine söz almış, yeminler 

yaptırmış. Camesap söz vermiş, yemin etmiş ve mührü teslim almış. Sihirli mührün 

marifeti olarak; emri üzerine iki Arap meydana çıkarak Camesap’ı aynı bal 

kuyusundan dünya üzerine çıkarmış, kendileri geri dönmüşler. 

Dünya üzerine çıkan Camesap evinin yolunu tutar. Evine vardığı zaman 

ihtiyar annesi ile kucaklaşır, koklaşırlar. Olaylardan bahsedilir, görülen yerler 

anlatılır ve Camesap’ın başından geçenler annesi tarafından gözyaşları arasında 

merakla takip edilir. Camesap’ın vücudu üzerinde meydan gelen alacalıkların 

kimselere söylenilmemesi karar altına alınır. 
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O zamanlar Camesab’ın bulunduğu memleketin hükümdarı çaresi 

bulunmayan bir hastalığa tutulmuş, derdinin çaresini aramak için ülkesinin her 

tarafına haberler göndermişti. Derdinin çaresini bulanlar ve hükümdarı iyi edenler 

mükâfatlandırılarak, vezir olacakları bütün ülkeye ilan edilir. Devrin müneccimi 

hükümdarın yanına gelerek, derdine çare bulacağını söyler. Ülkede yaşayan bütün 

insanların sarayın önünden geçerek vücutlarına bakılmasını şart koşar. Her tarafa 

tellallar gönderilerek hükümdarın emri ile müneccimin bu isteği yerine getirilir. 

Bütün ahali soyunarak sarayın önünden teker teker geçerler. Müneccim 

bunların vücutlarını kontrol ederek, ala balığa benzeyen lekeler arar. Hiçbirinde 

aradığı lekeleri bulamaz. Ülkede bulunan bütün insanların sonunun geldiğini haber 

verirler. Müneccimin kellesinin vurulacağı sırada, halk arasından çıkan bir kişi söz 

ister. Mahallelerinde bulunan dul bir ihtiyar kadının oğlunun buraya gelmediğini 

söylerler. Askerler giderek tarif edilen dul kadının oğlu olan Camesap’ı hükümdarın 

huzuruna çıkarırlar. Müneccim, Camesap’ın elbiselerini çıkararak vücudunu 

muayene eder. Camesap’ın vücudunda aradığı lekeleri gören müneccim sevinerek, 

“Aradığımız adam budur. Hükümdarımızın derdinin çaresi olan ilacı bu adam 

getirecek.” şeklinde bağırır. Müneccim hemen hükümdarın veziri ilan edilerek, 

Camesap’ın hükümdarı iyi edecek ilacı getirmesi emredilir müneccim tarafından. 

İsteği hemen kabul edilir. Düşünceler içerisinde evine gider. Olup bitenleri annesine 

anlatır. Hükümdarı iyi edecek olan ilacı getirmediği taktirde, kellesinin vurulacağını 

söyler. İhtiyar annesinin ağlamaları arasında, Şahmaran’ın verdiği mühür aklına 

gelir. Annesinden sakladığı mührü isteyerek, dizine sürer. O anda karşısına yine iki 

Arap çıkar. İki Arap’a emrederek Şahmaran’ı görmek istediğini söyler. Emri üzerine 

kendisini Şahmaran’ın karşısında bulur. Durumu bir bir anlatır. Şahmaran bütün olup 

bitenleri bildiği için şöyle konuşur: 

- Ya insanoğlu… Ben sana insanoğullarının çiğ süt emdiklerini, puşt ve kalleş 

olduklarını söylemiştim. Hakikaten sizler kalleşmişsiniz. Benim ülkemde bana söz 

vermiş, yerimi kimselere söylemeyeceğin üzerine yemin etmiştin. Ömrüm bu güne 

kadarmış ne yapalım. Vadem demek senin elindeymiş. Şahmaran bütün yılanları 

yanına toplayarak durumu anlatır. “Ben gelene kadar tahtıma, tacıma ve çocuklarıma 

iyi bakın.” diyerek ülkesinden ayrılır. Camesap’la birlikte yeryüzüne çıkarlar. Bir su 

başında durak yaparak konuşurlar. Şahmaran: 
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- Beni iyi dinle insanoğlu. Hasta hükümdarınızın yanına varmadan geniş bir 

sahada beni kes. Vezir olan müneccimi çağırarak ondan büyük bir kazan iste. Kazan 

geldikten sonra beni kıyma şeklinde doğrayarak kazana doldur. Kazanı iyice 

kaynatarak, beni pişir. Etim ve kemiğim eriyip su haline gelene kadar kazanın altını 

odunsuz bırakma. Kazan kaynarken dışarı sıçrayan kanlarım pire olarak, mahşere 

kadar sizlerin düşmanı olacak, kanlarınızı emecek. Ölülerinizi mezarlarda yılanlar 

yiyecek. İskan buldukları zamanlar sağlarınızı bütün yılanlar ısıracak. Yılanlarla 

insanlar bu yüzden birbirlerine düşman olacaklar. İnsanoğulları her gördükleri 

yerlerde yılanları öldürmeye çalışacaklar. Kazan içerisinde benim etim ve kemiğim 

su haline geldikten sonra, devamlı olarak karıştıracaksın. Kazanın dibinde üç bardak 

su kalana kadar bu işe devam edeceksin. Sonra kazanı ateşten indirir, suyu üç 

bardağa bölersin. İlk bardağı hasta olan hükümdarınıza içireceksin, hemen ölecek. 

İkinci bardağı baş vezir olan müneccime içireceksin, deli olup, dağlara kaçacak, 

üçüncü bardağı da sen içeceksin, o günden sonra ismin LOKMAN HEKİM olacak. 

Dünyadaki bütün hastalıklara derman bulacaksın. Bütün otların dilinden anlayacak, 

çeşitli ilaçlar yapacaksın. Dikkat et, eğer bardakları yanlış içirecek olursan; padişah 

iyi olur, vezir Lokman Hekim olarak, sen de deli olup dağlarda gezersin. Dağlardaki 

bütün otlar sana eziyet ederler. Bütün bu anlatılanları merakla dinleyen Camesap’la 

birlikte yollarına devam ederek, hükümdarın bulunduğu ülkeye vasıl olurlar. 

Şahmaran’ın dediklerini harfiyen tatbik ederler. İlk bardak suyu hükümdara 

içirdikleri zaman, hemen ölür. İkinci bardak suyu içen vezir de deli olarak dağlara 

kaçar. Üçüncü bardağı da Camesap içerek evine doğru gitmek için yola çıkar. Yolda 

yürürken kenarlarda bulunan bütün otlar ve çiçekler dile gelerek “Lokman” diye 

bağırmaya başlarlar. Bundan sonra Camesap adı Lokman olur. Bütün otlar ve 

çiçekler “Ben falan derdin dermanıyım” şeklinde dile gelir, Lokman Hekim’le 

konuşurlarmış. Günler ilerlemiş, aylar ve yıllar geçmiş. Lokman, hekimlik yapmaya 

başlamış, ülkelerin her tarafına ünü yayılmış. “Lokman Hekim” ismi altında bütün 

dünyaya tıp ilmini yaymış. Bütün dertlere derman, bütün yaralara merhem yapmış. 

Dağlarından yağ, çiçeklerinden bal akan güzel Anadolu’yu adım adım, karış karış 

gezerek tıp ilmine hizmet etmiş. Bütün ilaçları defterine yazmış. Rivayetlere göre 

ölümün dahi çaresini bulduğu bir sırada, büyük Allah’ın emri ile Cebrail 

Aleyhisselam tarafından elindeki defteri suya atılmış. Rivayetler arasında 



281 

 

ölümsüzlük suyunun bir karga tarafından getirildiği, bir balık başının olduğu ve bir 

çiçek içerisinde bulunduğu söylenilmektedir. (Yardımcı, 1970: 41-47) 

13. Kılıç Üzerine Yazılan Yazılar 

Lokman Hekim dağlarda gezerken bir gün kulağına bir ses gelmiş: “Dur ya 

Lokman.” Lokman bu sesin geldiği yeri bulamayarak yoluna devam eder. Yine bu 

ses işitilir. Sesin geldiği yeri bulamayan Lokman Hekim yoluna yine devam etmiş. 

Daha şiddetli bir ses daha yükselmiş: “Yerinde dur ya Lokman.” Bu sefer Lokman 

Hekim yerinde durarak sesin geldiği yeri anlamak istemiş. Gözler görmemiş bir şehir 

ve insanları… Saraylar, bağlar ve bahçeler… Bir merdivene çıkan Lokman Hekim, 

kendisini bir saray içerisinde bulmuş. Bir karyola üzerinde ipeklere sarılı bir adam 

yatıyor. Yanında büyük bir kılıç, kılıcın üzerinde çeşitli yazılar görmüş. Kılıç 

üzerinde şunlar yazılı imiş: “Ben dünyanın en büyük padişahlarından biriyim. Kimse 

bu kılıcın önünde duramazdı. Şarktan Garba, Cenuptan Şimale bütün insanlar 

çalışarak eker, biçer benim ambarımı doldururdular. Ülkemde yaşayan bütün insanlar 

mesut ve bahtiyardılar. Yokluk ve sıkıntı nedir bilmezlerdi. Bolluk ve bereketli 

günler nasıl olduysa sona erdi. Kıtlık oldu. Ülkemin topraklarında bitki bitmez oldu. 

Ambarlarımda bulunan bütün erzaklarımı, ülkemin halkına dağıttım. Kıtlık devam 

etti. Tebam ve askerlerim açlıktan kırıldı. Günde bir adama bir lokma tayin ettim. Bu 

da tükendi. Nihayet sarayımda bulunan bütün insanlar da açlıktan öldüler. Bir tek 

hizmetçim kaldı. Üç günde ağzıma bir şey koyamadım. Perişan oldum. Hizmetçime 

dedim ki git bütün ambarlarımın diplerini ara bana darı bul getir. Hizmetçim gitti 

bütün ambarlarımın diplerini aradı, taradı ve bir tane dahi darı bulamadan geri döndü 

ve o da öldü. Bir zamanlar bütün dünyaya hükmeden bir insan iken, bir darıya 

muhtaç bir insan olarak ölüyorum. Bir darı kadar bile dünyada kıymetim olmadı. 

Mağrur olarak dünyada ömrümü boşa geçirmişim. Bunları kılıcımın üzerine 

yazıyorum ki, hayatım ibret olsun.” Kılıcın üzerinde bulunan bu yazıları Lokman 

Hekim okuduktan sonra, cebinden çıkardığı deftere aynen not almış. Kılıcı tekrar 

ölünün yanına bırakarak, merdivenden aşağı inmiş. Dağdan tekrar bir kapı açılarak 

kapanmış ve Lokman Hekim kendisini eski yerinde bulmuş. Evine gelerek oğluna ve 
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evinde bulunan insanlara kılıç üzerinde bulunan yazıları okumuş. “Dünyadan ibret al, 

doğru yoldan ayrılma ve mağrur olma.” sözü zamanımıza kadar gelmiş. (Yardımcı, 

1970: 51-52) 

14. O Elleri Olmasaydı 

İhtiyar bir kadının tek oğlunun gözleri kör olmuş. Gözlerinin açılması için 

Lokman Hekim’e gidilmesini annesine söyleyen kör çocuk şöyle demiş: 

“Gözlerimin kör olduğunu git Lokman Hekim’e söyle anneciğim. Lokman 

Hekim en önden ne söylerse onu aklında tut.” Oğlunun isteği üzerine ihtiyar anne 

Lokman Hekim’e giderek, durumu anlatır. Lokman Hekim:  

“Ah o elleri olmasaydı.” der. Eve dönen ihtiyar kadın, Lokman Hekim’in 

söylediği ön sözü aynen kör oğluna söyler. Bir ip getirilerek kör çocuğun elleri 

bağlanır. Bir hafta sonra kör çocuğun gözleri açılır. Gözünün bütün yaraları iyi olur. 

(Yardımcı, 1970: 62) 

15. Kara Koyunun Südü 

Hazret-i Lokman’ın bütün dertlere çare ve ilaç bulduğunu haber alan cilt 

hastalığına yakalanmış ve uzun yıllar tedavi edilememiş bir hasta Lokman Hekim’in 

evine gelir. Soluk benizli, yaralarının tesiri ile takattan düşmüş ve bacakları üzerinde 

duramayan hasta adamı Lokman Hekim laboratuvarına götürmüş. Tereklerde 

bulunan şişelerden hiçbiri titrememiş.  

- Senin derdinin çaresi yok kardeşim. Tavsiyem olarak uzun bir seyahate çık. 

At üzerinde uzun zaman gezerek, tabiatı seyret. Dağlar ve yaylaları gez, dolaş. 

Gücün yeterse evlen. 

Dünyaca meşhur bir hekimin ümit kırıcı cevabı karşısında donakalan hasta, 

Lokman Hekim’in evinden ayrılmış. “Artık benim için ölümü beklemekten başka 

çare yok.” mırıltısıyla köyünün yolunu tutmuş. Aradan aylar geçmiş. Her geçen gün 

ölüme yaklaştığını hisseden hasta, vücudunda bulunan yaralarını güneşlendirmek için 
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bir yamaca yaslanarak uyumuş. Uyku anında aniden bir ses işiterek uyanmış. 

Gözlerini açtığı zaman karşısında bir koyun sürüsünün otladığını görmüş. 

Koyunların otlama ve melemesini büyük bir zevkle takip ederken, siyah bir koyunun 

kendisine doğru yaklaştığını görmüş. O anda bir delikten çıkan siyah bir yılan, kara 

koyunun bacaklarına sarmaşık gibi sarılarak memelerinden süt emmeye başlamış. 

Biraz sonra yılan sıyrılmış, koyun çekilerek sürü içerisine karışmış. Bu sahneyi 

merakla takip eden ağır hasta donakalmış. Yılan deliğine girerken kenarda bulunan 

bir taş oyuğuna kusmuş. Bütün bunlarda bir hikmet arayan hasta, “Bütün bu olanlar 

benim için bir mucize olmalı. Benim buralara gelmem. Koyun sürüsünün peydah 

olması. Sürü içerisinden siyah bir koyunun ayrılarak bana yaklaşması. Delikten siyah 

bir yılanın çıkması ve koyunu emmesi. Sonra koyunun sürü içerisine karışması. 

Yılanın yuvasına girerken taş oyuğuna kusması. Mademki benim hastalığımın 

dermanı yok, ne olursa olsun ben şu yılan kusmuğunu yaralarıma süreceğim.” 

Dedikten sonra, oyukta toplanan zehirli kusmuğu vücudundaki yaralara sürmeye 

başlar. Yaralarının sızısı ile tekrar uyuyakalır. Birkaç saat sonra uyandığı zaman ne 

görsün, vücudundaki bütün yaralar pul pul kabuk bağlamış. Tatlı bir kaşıntı 

hissederek derisini kaşıdığı zaman, kabuklar dökülmüş. Dökülen kabukların yerini 

sağlam bir deri almış. Sevincinden yerinde duramayan hasta Allah’a şükrederek, 

kuvvetinin de arttığını hissetmiş. Dağın eteğinde akan küçük bir ırmakta banyo 

yaptıktan sonra sapasağlam bir delikanlı olmuş. İlk iş olarak Lokman Hekim’in evine 

koşarak durumu anlatmış. Gülümsemeler arasında Lokman Hekim şunları söylemiş: 

- Dünyada bütün hastalıkların çaresi, bütün yaraların dermanı vardır. Ben 

sana siyah bir koyunu emdikten sonra kusan siyah bir yılanı nereden bulacaktım. 

Bunları söylemediği halde bilen Lokman Hekim’in bu sözleri, iyi olan hastayı 

şaşkına döndürür. 

- Şimdi inanıyorum ki sen gelmiş ve gelecek bütün hekimlerin hekimi ve 

bütün doktorların pirisin. Lokman Hekim ismin ve ünün, dünya durdukça duracaktır, 

demiş. (Yardımcı, 1970: 48-50) 
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16. Ölümsüzlüğün Sırrı 1 

Bir gün Lokman Hekim kırlarda dolaşırken bir bitki ona seslenmiş: 

- Ey Lokman Hekim bende ölümsüzlüğün sırrı var… Lokman Hekim hemen 

ölümsüzlüğün sırrını kendinde taşıyan bitkinin yanına koşarak, suyunu çıkarıp bir 

şişeye doldurmuş. Sonra kendi kendine düşünmüş: “Ölümsüzlük sırrını elimde 

bulunduruyorum. Bunu ben mi içsem, yoksa başka birine mi içirsem? Acaba bir 

başkasına içirecek olsam, insanlığın hayrına bir iş yapmış olur muyum? Ben içecek 

olsam, dünya ve insanlık benden ne fenalık görebilir? Kendim kadar güvendiğim biri 

var mı ki?” Bu düşünceler arasında ölümsüzlük sırrını bizzat kendisi içmeye karar 

vererek, şişeyi eline almış. Tam bu sırada, o zamana kadar görmediği bir kuş 

meydana çıkmış. Şişeyi Lokman Hekim’in elinden kapıp kaçmış. Lokman Hekim 

gözleri ile kuşu takip ederek, onun bir ağaç üzerine konduğunu görmüş, kuşun 

peşinden koşmaya başlamış. Ölümsüzlük sırrını içmek ve sonsuz hayata kavuşmak 

isteyen garip kuş; şişeyi gagasıyla kırmış, yudumlamak isterken yere dökülmüş ve 

boğazı delinmiş olarak ağaçtan yere düşmüş. Lokman Hekim garip kuşu yerden 

aldığı zaman, boğazının delinmiş olduğunu görmüş ve ölümsüzlük suyunun 

kaybolduğunu anlamış.  

- Şahmaran, Lokman Hekim’e sırlar verirken, ölümsüzlük sırrı üzerinde de 

bir sır vermişti. Hiçbir kimseye söylemeyeceğine dair Şahmaran’a söz vermiş olduğu 

bu sır, ölümsüzlük suyunu taşıyan otun bulunmasına yarayacak bir parola idi ve bir 

cümleden ibaretti. Bu cümlecik Lokman Hekim’in hafızasından silinmiş, uçup 

gitmişti. Artık Şahmaran da olmadığına göre, ölümsüzlük sırrının bulunmasına 

imkân yoktu. O gün bu gündür, bütün insanlar ölümsüzlük sırrını ararlar da 

bulamazlar. Ölüme çare bulunamayacağı ve her nefsin ölümü tadacağı gerçeği 

karşısında sükût eder kalırlar… (Yardımcı, 1970: 56-57) 
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17. Ölümsüzlüğün Sırrı 2 

Lokman Hekim ölüme çare bulmak için kitaplarını alarak dağlara çiçek 

toplamaya giderken, önüne bir köprü çıkar. Köprünün üzerinden geçerken, Cenabı 

Hak Cebrail isimli meleğe emir verir: 

- Ya Cebrail yetiş. Lokman Hekim ölüme çare bulmak için köprünün 

üzerinden geçiyor. Hemen git elindeki bütün kitapları suya at. Cebrail hemen köprü 

üzerinde Lokman Hekim’in önünü keser: 

- Dur nereye gidiyorsun? 

- Ecel derdine derman buldum, şu karşıki dağdan çiçeklerini toplamaya 

gidiyorum. 

- Öyle ise 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 muallak bir köprü üzerinde bir insanla 

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. Rivayetlere göre bu nehir Nil veya 

yurdumuzdaki Seyhan nehridir. Piyasada bulunan şimdiki bütün ilaçların aslı, 

Lokman Hekim’in kolları arasında kalan birkaç yaprak içerisinden alınmış. Yine 

başka bir rivayete göre; Lokman Hekim’in elinde bulunan ölümsüzlük formülünü, bir 

balık kaparak sulara karıştırmış. Ölümsüzlük suyunu gagasında getiren bir karga, 

ağzını açarak arpa tarlasına düşürmüş. Karganın boğazında kalan bir damla su 

yüzünden, ömrü uzun olmuş. (Yardımcı, 1970: 57-58) 

18. Yüz Sene Pamuk İçerisinde Kalmış 

Lokman Hekim bir gün hastalanmış. Kendisini pamuklara sarmalarını 

söylemiş. Lokman Hekim’in bütün vücudunu pamuklara sarmışlar. Rivayete göre 

tam yüz sene Lokman Hekim pamuklar içerisinde kalmış. Sonra Allah’ın emri ile 
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Cebrail, Lokman Hekim’e can vermiş. Lokman Hekim daha hiç hastalanmadan 

yıllarca yaşamış. (Yardımcı, 1970: 64) 

19. Allah Belanı Versin 

Lokman Hekim bir gün bağ sulamaya gitmiş. Karşısına bir adam çıkarak, su 

vermemek istemiş. Lokman Hekim’e ileri geri kötü sözler söylemiş. Lokman Hekim 

dayanamayarak: 

- Allah senin belanı versin, demiş. Hasta yataklarına düşen adam uzun zaman 

tedavi edilememiş. Nihayet bir doktor tarafından kendisinin Lokman Hekim’e 

gitmesi tavsiye edilmiş. Hasta adamı Lokman Hekim’e götürmüşler. Hastayı tanıyan 

Lokman Hekim: 

- Seni affettim, Allah şifanı versin, demiş. Aradan birkaç gün geçtikten sonra 

hasta adam ayağa kalkmış. Hatasını anlayan adam, bir daha başkalarına kötülük 

yapmamaya yemin ederek, Lokman Hekim’den özür dilemiş. (Yardımcı, 1970: 64) 

20. Lokman Hekim’in Babasının Dirilmesi 

Rivayetlere göre Lokman Hekim’in babasının adı Danyal’dır. Bazı rivayetlere 

göre ise kendi adı da Danyal’dır. Rivayetlere göre Lokman Hekim’in babası öleceği 

gün vasiyet ederek ölmüş. Lokman Hekim babasının ölümüne çok üzülmüş. Dağlara 

çıkarak çeşitli çiçeklerden babasının vasiyeti üzerine çeşitli ilaçlar yapmış. Çiçekleri 

suyunu çıkararak babasının mezarı üzerine dökmüş. Lokman Hekim döktükçe, 

mezarın içerisinden “Dök” diye bir ses işitilmiş. Bu ameliyenin yapılmasından birkaç 

hafta sonra Lokman Hekim’in babası dirilmiş. (Yardımcı, 1970: 69) 
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21. O Aradığın İlaç Bendedir 

Lokman Hekim bir gün bir hastası için ilaç yapmak üzere dağlara gezmeye 

çıkmış. Otlar ve çiçeklerle konuşurken, bir çiçek dile gelmiş: “Aradığın ilaç 

bendedir. O ilaç da yapılmış olarak falanca eczanededir.” demiş. Lokman Hekim 

bunları işitir işitmez hemen belirtilen eczaneye koşmuş. İçeri girer girmez tereklere 

bakmış. Çiçeğin söylediği ilaç içerisinde olan bir kutu sallanmış. Aradığı ilacın o 

olduğunu anlayan Lokman Hekim sallanan kutuyu alarak, hastasını şifaya 

kavuşturmuş. (Yardımcı, 1970: 72) 

22. Şişeler Dile Gelirmiş 

Bütün dertlere derman bulan Lokman Hekim isim yapmış bir doktor ve veli 

idi. Yeryüzünde bulunan bütün nebatlar Lokman Hekim’in karşısında Allah’ın emri 

ile dile gelmiş, hangi hastalığın ilacı olduklarını söylemişlerdir. Tabiat üzerinde dile 

gelen bütün nebatları Lokman Hekim toplamış, hastalarını şifaya kavuşturan ilaçları 

yapmıştır.  

Lokman Hekim’e tedaviye gelen bütün hastalar iyileşerek geri dönerlermiş 

Allah’ın izni ile. Bütün yaralara derman Lokman Hekim tarafından yapılırmış bütün 

ot ve çiçeklerin dili ile. Lokman Hekim’e muayeneye gelen hastaları Lokman Hekim 

muayene etmez, raflarda bulunan şişelerine bakarmış. Hastanın derdine derman olan 

ilacın bulunduğu şişeler titrer, hareket eder, Lokman Hekim tarafından alınarak 

hastalara verilirmiş. (Yardımcı, 1970: 76-77) 

23. Yüz Yaşında Dul Bir Kadın Gençleşmek İster 

Yüz yaşında bulunan bir kadın gençleşmek ve güzelleşmek için Lokman 

Hekim’e müracaat eder.  

- Beni 25 yaşında genç bir kız haline getirebilirsen seni altınla tartarım, der. 

Lokman Hekim bu kadının isteğini kabul etmeyerek: 
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- Bende senin gençleşmen ve güzelleşmene ait ilaçlar yoktur ve yapamam, 

der. Zengin ve dul kadın Lokman Hekim’in evinden çıkarken, Lokman Hekim’in 

çırağı, kadının istediği ilaçları yapacağını gözleri ile işaret eder. Lokman Hekim’in 

çırağı ile gençleşmek isteyen dul kadın arasında pazarlık yapılır ve altınlar sayılarak 

çırağa teslim edilir. Çırak kadına der ki: 

- On sekiz yaşında genç bir delikanlı ile evlenirsin, delikanlı iki ay sonra ölür. 

Tekrar on sekiz yaşında genç bir delikanlı ile evlenirsin. Bu da beş ay sonra ölür. 

Sonra yine on sekiz yaşında bir delikanlı ile evlenirsen, bu da sekiz ay sonra ölür ve 

istediğin yaş, güzellik ve fırsatlara sahip olursun. 

Lokman Hekim’in çırağının dediklerini yüz yaşındaki dul kadın aynen tatbik 

eder. Çırağın dedikleri aynen çıkar ve kadın üçüncü erkekten sonra muradına erer. 

Yüz yaşındaki dul kadın gençleşmiş, güzelleşmiş ve 25 yaşındaki bir kızda bulunan 

hasletlere sahip olmuştur. İhtiyarlıktan gençliğe dönmenin verdiği sevinç ve gururla 

Lokman Hekim’e giderek, alaylı tavırlarla başkalarından gençleşmenin sırrını 

öğrendiğini ve yerine getirdiğini söyler. Hiddete gelen Lokman Hekim’in 

dudaklarından şu cümleler dökülür: 

Bu sırrı sana öğreten kimsenin gözleri kör olsun. Senin gençleşmen ve 

güzelleşmen üç gencin canına değer miydi? O anda içeri giren Lokman Hekim’in 

çırağının gözlerinin kör olduğu görülür. Gençleşen kadın hayret ve korku içerisinde 

Lokman Hekim’den özür diler, tövbe eder ve Lokman Hekim’in evini terk eder. 

(Yardımcı, 1970: 78-79) 

24. Zehir De Bir İlaçtır 

Lokman Hekim tedaviye gelen bütün hastalarına iyi muamele eder, ilaçlarını 

vererek yaralarını sararmış. Tereklerde bulunan ilaç dolu şişeler; hastalıkların 

çeşitlerine göre yerlerinde oynar, Lokman Hekim bu şişede bulunan ilacı alarak 

hastalarına verirmiş… 

Bir gün Lokman Hekim’e tedaviye gelen hastanın biri karşısında, içerisinde 

zehir bulunan şişe yerinde oynamış. Zehir şişesinin sallandığını gören Lokman 

Hekim, hastayı tedavi edemeyeceğini belirterek evine gönderir. Hasta üç defa 
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Lokman Hekim’e tekrar tedaviye gelir. Üç defasında da içerisinde zehir dolu bulunan 

şişe yerinde titrer. “Bu hastanın derdinin çaresi de zehirdir.” diyerek zehri hastaya 

verir Lokman Hekim. Hasta tamamıyla iyi olur. O anda Lokman Hekim: “Zehir de 

bir ilaçtır.” diye buyurur. (Yardımcı, 1970: 84) 

25. Susam Yerine Arpa Ekin 

Lokman Hekim zamanında isyan ve insanlara zulümde bulunan zengin bir 

çiftlik sahibi varmış. Bu adam dünyaya tapar, menfaatini her şeyden üstün tutar ve 

Allah’ın emirlerine her zaman sırtını dönermiş. Mahiyetinde çalışan işçilerin 

haklarını zamanında vermez, ağır baskılar altında çalıştırırmış. Dünyaya tapan bu 

adama iyi bir ders vermek için Lokman Hekim işçi olarak çiftliğine girer. Aradan 

aylar geçer. Lokman Hekim’in ağası bir gün Lokman Hekim’i çağırarak, filanca 

tarlasına susam ekmesi için emir verir. Lokman Hekim bilerek tarlaya susam yerine 

arpa tohumu ekmiş. Durumu efendisine haber verdiği zaman, efendisi çok kızarak 

söylenir: 

- Ben sana tarlaya susam ek demiştim, sen neden arpa ektin? Lokman Hekim 

güzel bir şekilde cevap verir: 

- Ziyanı yok efendi, arpa ektim susam biter. Efendisi iyice kızar: 

- Sen ne aptal adamsın. Böyle saçma şey olur mu? Arpanın ekildiği yerde 

susam biter mi? Lokman Hekim durumunu hiç bozmadan şöyle cevap verir: 

- Efendim sözünüz çok doğrudur. Elbette ki arpa ekilen yerde susam 

beklenemez. Bu hayal bana sizden aksetti. Siz daima isyan ve fesatta 

bulunuyorsunuz. Allah’a karşı geliyorsunuz. Hak yiyorsunuz. İşçilerinize çok kötü 

muameleler yapıyorsunuz. Bütün kötülükleriniz yanında yine de ahrette sevap 

alacağınızı beyan ediyorsunuz.  

Bu sözler karşısında zalim karakterli ağa, âlim karakterli bir insan olarak 

hidayet yoluna gelmiş, tövbe etmiş ve Allah, Peygamber’in istediği mühim bir kul 

olmaya söz vermiş. Lokman Hekim’i de yanından ayırmamış. (Yardımcı, 1970: 89-

90; Ünver, 1972: 18) 
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26. İçilen Zehir 

Lokman Hekim zamanında, okumak ve talim görmek üzere gözleri kör ve 

kulakları sağır bir kimse Lokman Hekim’e müracaat eder. Lokman Hekim bu adamın 

isteğini kabul ederek, gözleri kör ve kulakları sağır kimseyi çırağı olarak yanına alır. 

Aradan günler, aylar ve yıllar geçer. Lokman Hekim’in çırağı, artık kıymetli bir kalfa 

olmuştur. Bir gün Lokman Hekim ameliyat yaparken, çırağı tarafından bir noksanlığı 

görülür ve nasıl yapılacağı Lokman Hekim’e izah edilir. Lokman Hekim kör ve sağır 

kalfasının dediği şekilde yaparak ameliyatı başarı ile nihayete erdirir. Bu ameliyat 

anında gözleri kör ve kulakları sağır kalfa, Lokman Hekim’in yanından kaçarak 

uzaklaşır. Evine giderek bir çanak süt ister ve kör gözleri ile bu çanak içerisine 

bakar. İlahi bir hikmet olarak bu anda çanakta bulunan sütün bir küçük derya 

olduğunu ve daha büyük deryaları aramasının şart olduğunu gaipten gelen ses 

kendisine hatırlatır. Kör ve sağır kalfa memleketinden çıkarak Avrupa’ya gider. 

Rivayetlere ve söylentilere göre, Avrupa’ya tıp ilmi Lokman Hekim’in bu kalfası 

tarafından yayılmıştır. Avrupa’da uzun yıllar kalan kör ve sağır kalfa, ilmini ve 

görgüsünü daha çok arttırır. Nihayet memleketine dönerek, hocası olan Lokman 

Hekim’le imtihan olmak ister. Lokman Hekim çeşitli otlardan zehir yaparak, bu 

çırağına içirir. Zehiri içen adamı, hemen kendi tarafından yetiştirilen çıraklar tedavi 

ederler. Böylece birbirlerinin büyük bir hekim olduklarını etraflarına bir defa daha 

ispat ederler. Çırak Lokman Hekim’den af diler. Lokman Hekim gururlanan 

çırağının bu hareketini affeder. Lokman Hekim, kör ve sağır kalfası ile bunlar 

tarafından yetiştirilen sayısız çırak ve kalfa, bütün dünyaya uzun zaman birlikte 

hizmet eder, hastalarını tedavi ederler. Etrafları, insanlık ve dünya bunlara minnettar 

kalır. Lokman Hekim ile yetiştirdiği büyük hekimler; dillerde destan, gönüllerde taht 

ve ilim denizinde büyük bir varlık olarak zamanımıza kadar gelirler…  (Yardımcı, 

1970: 92-93) 
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27. Lokman Hekim ve Her Uzvun Huyu 

Lokman Hekim ameliyat yaparak hastasının karnındaki derdini keser ve o 

esnada dışarı çıkan bağırsaklara: “Haydi, içeri girin!” der. Onlar da Lokman’ın 

sözüne “Peki” diyerek sükûnetle girerler. Lokman, yarayı diker ve hastasını da ayağa 

kaldırır.  

Bu ameliyatı öğrenen talebesinden bir muavini, hocası Lokman Hekim’in 

bulunmadığı bir sırada yine böyle bir hastasının karnını açar, derdini çıkarır. O sırada 

dışarı çıkan bağırsaklara: “İçeri giriniz.” der. Bir türlü girmezler, tıpkı ustası Lokman 

Hekim’in söylediği gibi söyler, lakin onun sözünü dinlemezler. Bağırsaklar da 

dışarıda dururken hocası Lokman Hekim gelir. Muavinini böyle şaşalamış görünce 

ne yaptığını sorar. O da: “Tıpkı sizin gibi açtım. Açtım, hastanın karnındaki derdi 

çıkardım. Dışarı çıkan bağırsaklara tıpkı sizin dediğiniz gibi içeri giriniz dedim. 

Girmediler. Tekrarladım, lakin o taraflı olmadılar. Ben sokayım dedim, 

dinlemediler.” cevabını verir.  

Lokman bağırsaklara yaklaşarak sert bir dil ile: “Haydi bakayım, çabuk içeri 

girin.” deyince bağırsaklar bu emri dinleyerek içeri girerler, muavini de bunu 

görünce şaşırır. Sonra Lokman Hekim: “Geçen gün benim ameliyat ettiğim hastanın 

bağırsakları 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. (Ünver, 1972: 22-24) 

28. Bitkilerin Lokman’a Konuşması 

Dünyadaki bütün bitkiler Lokman’a “Falan derde çareyim, ben şu illete iyi 

gelirim.” diye konuşurlarmış. Bu yolla öğrendiği ilaç formüllerini defterine 

kaydetmiş. Eksik bir şey kalmasın diye okurken Azrail, Allah’ın iradesine aykırı 

olduğu gerekçesiyle bir kanat vuruşuyla defteri yakmış. Lokman’ın elinde yanık 

birkaç sayfa kalmış. Şimdi insanlığın elindeki tıp bilgisi diye ne varsa o birkaç 

sayfadan ibaretmiş. (Kabaklı, 1990: 2) 
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29. Lokman’ın Ölümsüzlük Arayışı 

Lokman ihtiyarlığında kitabını alıp bir kayığa binip, ölüme çare aramaya 

giderken yanı başında bir adam peyda olur.  

“Bu yaşta tek başına nereye gidiyorsun?” 

“Ölüme çare aramaya.” 

“Ölüme çare var mı?” 

“Yok, yok! Ama aramak da mı yok?” 

“Bak hele şu kitabına ne kadar ömrün kaldı?” 

“Yoksa sen Azrail misin?” der demez Azrail, bir kanat darbesiyle kayığı 

devirir, Lokman boğulur, kitap suya düşer. Dalgalar kitabın ancak birkaç sayfasını 

sahil-i selamete ulaştırabilir ki bütün hekimliğimiz de orada yazılı imiş. (Kızıldağlı, 

1970: 5586-5587)   

30. “Biraz Daha!” 

Lokman ölürken talebesine vasiyet etmiş: “Ben ölünce vücudumu iyice ufak 

parçalara ayır ve bir kavanoza doldur, üzerime şu sudan dök ve bir gübreliğe göm. 

Dokuz ay sonra çıkarırsınız.” Ölünce, talebesi vasiyetini yerine getirmiş. Lokman’ın 

karısı daha kaç gün var diye sorarmış. Aradan yedi sekiz ay geçmiş, bir gün sabrı 

tükenen kadın fırsatını bulup kavanozu gübreden çıkarmış. Lokman’ın uzvu teşekkül 

etmiş vaziyetteymiş. Kadın kavanozun ağzını açınca Lokman’ın şu sözleri işitilmiş: 

“Biraz daha! Biraz daha!” (Kızıldağlı, 1970: 5764-5765)  

31. “Ateş İster!” 

Lokman’ın hocası bir gün mühim bir ameliyat yapmak üzere bir hamam 

hazırlatmış, hastası ile beraber içeri girmiş fakat Lokman’ı içeri almamış. Merakını 

yenemeyen Lokman da hamamın kubbesinden ameliyatı setretmeye karar vermiş. 

Hocası hastasının kafasını açmış, beyin zarları arasındaki bir böceği oynaşır durur ve 
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hastayı rahatsız eder bir şekilde görmüş. Hoca, böceğin çengelli ayaklarıyla zara 

sıkıca tutunduğunu görünce böceği almakta tereddüde düşmüş. Kafasını kapatmak 

üzereyken, Lokman yukarıdan bağırmış: “Ateş ister! Ateş ister!” Hocası denileni 

yapınca, ateşten korkan böcek kaçmış. Hasta da kurtulmuş. (Kızıldağlı, 1970: 5764-

5765)  

32. Esmer Ekmeği Yiyen Olur Lokman 

Hz. Süleyman bir gün Lokman olmak sevdasına düşmüş. 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 

yılana dek 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. Ekmekler 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 Lokman’ı 

yanına almış, ne yapalım Allah hekimliği bize kısmet etmedi demiş. (Kızıldağlı, 

1970: 5764-5765) 

33. Arpa Suyunun Şifası 

Lokman Hekim, ölüme karşı baş su, orta su, son su adını 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, ikinci su canlılık verir gibi olmuş, ama çırak tam üçüncü suyu dökeceği 

sırada, Tanrı şişeyi düşürtüp kırmış ve sular arpa tarlasına akmış. Arpa suyu bu 
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yüzden şifalıymış. (Ünver, Süheyl ve Nazım, İsa, 1936: 49-51; Ünver, 1955: 29-31; 

Ünver, 1936: 35-37; Ünver, 1957: 15-16) 

34. Panzehir 

Lokman’a hastalar gelip, dertlerinin dermanını sorarlarmış.  Bir gün yaşlı bir 

adam gelip derdine derman istemiş. Lokman’a hasta gelince, bu hastanın devası olan 

ilaç şişesi kaynamaya başlarmış. Lokman bu ilaçları daha önceden hazırlar ve 

şişelerine koyarak raflara yerleştirirmiş. Son gelen hastada zehir şişesi kaynamaya 

başlamış. Lokman “Zehri hastaya verirsem ölür, kulun canını almaya ne hakkım 

var?” diyerek hastaya “Senin derdinin devası yok.” demiş. Hasta başını alıp, kırlara 

dağlara doğru yürümüş ve bulduğu bir mağaraya girmiş. O sırada mağaraya giren bir 

yılanı gören adam “Herhalde beni sokacak.” demiş. Fakat yılan adama bir şey 

yapmadığı gibi, yere ağzından bir şeyler çıkararak kusmuş. Hasta “Nasıl olsa 

öleceğim.” diyerek bunu yemiş ve oracıkta uykuya dalmış. Uyandığı zaman 

hastalığından hiçbir iz kalmamış, kendini çok iyi hissetmiş ve doğru Lokman’a 

gitmek için yola koyulmuş. Yolda koyunlarını otlatan bir çoban görmüş ve ona 

olanları anlatmış. Çoban hemen bir koyundan sağdığı bir tas sütü adama içirmiş. 

Adam Lokman’a gelmiş ve başından geçenleri anlatmış. Lokman, belirli miktarda 

alınan şeyin zehir de olsa ilaç olabileceğini, arkasında içilen sütün de ona panzehir 

olduğunu söylemiş. (Üçer, 1984: 117-120)   

35. Yılan Yiyen Adam 

Bütün vücudu çıbanlarla dolan biri tedavilerden fayda görmeyince Lokman 

Hekim’e gitmiş. Lokman, “Senin derdinin çaresi 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 
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“Madem çareyi biliyordun, neden söylemedin?” deyince, “O zaman sana mezardaki 

yılanı ye deseydim, yemezdin.” demiş. (Özbekistanlı Burhaneddin Semerkantlı’dan) 

(Bayat, 2000: 35) 

36. Vehim Öldürür 

Lokman Hekim’le Bergama’daki büyük doktor/gavur doktor (Galenos) 

hangisinin dünyanın en büyük hekimi olduğu konusunda iddialaşmışlar. Lokman 

demiş ki, “İkimiz de birer zehir ve panzehir hazırlayalım. Herkes hasmının verdiği 

zehiri kendi panzehiri ile önlemeğe çalışsın.” Lokman, Büyük doktora “Önce senin 

hazırladığın zehiri ben içeyim.” demiş. Gavur doktor “Hazırlığı yok.” deyince “O 

halde önce ben hazırlayacağım zehri sana vereyim.” demiş. Hemen havanda kırmızı 

bir maddeyi dövüp bir kese içine koyup bir dala asarak kırk gün beklemesini 

söylemiş. Her gün oradan geçen Gavur doktor kesedeki zehirin ne olduğunu 

düşünürmüş. Zehiri içeceğine 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) (Bayat, 2000: 39) 

37. Patlıcana Karşı Karpuz 

Lokman günün birinde ölümsüzlüğün çaresini bulma sevdasına kapılmış. 

Dağları aşa aşa, kırları dolaşa dolaşa, diyar diyar gezerek yolu Diyarbakır’a düşmüş. 

Urum (Urfa) kapısından içeri girmiş, zerzevatçılar 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”, demiş, “Yemekten sonra bu karpuzlardan bol bol yiyorlar, 

sebebi bu.” demiş. (Güler, 1975: 7406) 
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38. Rızık Allah’tan 

Lokman Hekim Allah’tan ölümün çaresini sormuş. O da söylemiş. Ama Allah 

demiş ki: Bu ilaçlarla insanları diriltirsin ama rızkını nasıl vereceksin, rızık 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 karnını doyurayım.” 

Yemekler pişmiş, dirilttiği kimseler tam yiyecek verecekken bir balık denizden 

başını uzatmış, Lokman’dan yiyecek istemiş. O da yanındakilere bir kepçe çorba 

vermelerini söylemiş. Balığa çorba vermişler, biraz sonra balık tekrar başını isteyip 

çorba isteyince yine vermişler, üç kazan yemek bitmiş balığın karnını 

doyuramamışlar, bunun üzerine Lokman Hekim hatasını anlamış “Aman Allah’ım, 

ben hata ettim. Rızık vermek sana mahsustur.” (Kutlu Özen tarafından Divriği’de 

Recep Özalpay (50)’dan derlenmiştir) (Üçer, 1984: 367) 

39. Nanenin Şifalı Etkisi 

Doğu Türkistan’da anlatılan bir Lokman Hekim efsanesi ise şöyledir: 

Lokman’ın oğlu hastalanmış, Lokman çaresini bulamamış, oğlu ölmüş, hastalığını 

merak eden Lokman oğlunun cesedini yararak, midesinden bir ur çıkartmış. Bunu 

oğlundan bir yadigar düşünerek cebinde taşımış, bir dere kenarında otururken, 

oradaki yarpuzlardan (yabani nane) cebindeki urun eriyerek yok olduğunu görmüş ve 

nanenin şifalı etkisi o zamandan beri bilinmekteymiş. (Üçer, 1984: 368; Yurdakök, 

2003: 153-154.) 

40. Şahmeran ve Lokman 

Lokman Hekim’in babası da hekimdi. Ölmeden karısına bir defter vererek, 

“Doğacak çocuğumuz büyük bir hekim ve bilgin olacak. Bu defteri zamanı gelince 

ona ver.” der. Bir süre sonra kadının bir oğlu olur ve adını Lokman koyar. Okuma 
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çağında bir türlü okuma-yazmayı sökemez. Evin geçimini sağlamak amacıyla 

odunculuk 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 padişahıyım, bana yardım edersen bir gün 

bunun karşılığını mutlaka öderim.” der. Lokman, onu kucağına alır, tarif ettiği 

yerlerden geçerek bir mağaranın önüne götürür. Yılanın mırıldandığı bazı sözlerden 

sonra mağaranın kapısı açılır. Eşsiz güzellikte olan bu mağarayı bekleyen kara yılan 

Şahmeran’ın 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 duyduklarında sana yapacaklarını anlatayım. Sakın unutma dediklerimi 

aynen yapacaksın.” der. Neresinin hangi hastalığa iyi geleceğini, ilaçların nasıl 

hazırlanacağını bir bir anlatır. Lokman eve döndükten sonra bambaşka bir insan 

olmuştur. Bütün zamanını okumaya, yazmaya ve öğrenmeye ayırmaktadır. Aradan 

uzun bir süre geçer. Şahmeran sarayındaki billur suda evreni izlerken, birden gözü 

Tarsus beyinin güzeller güzeli kızına takılır. Ona tutulur, yemeden içmeden 

kesilmiştir. Günün birinde de kızın hamama gittiğini görür ve hemen hamama gider. 

Islak mermerler 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 hastalığa yakalanmıştır. Vezirinin baktığı fala göre, 

Bey, Şahmeran’ın gözlerini ve ciğerini yerse iyileşecektir. Vezir, Şahmeran’ın 

olağanüstü gücünü bildiğinden, bey olmak amacıyla ilacı kendisi hazırlamak ister. 

Lokman da ilaç hazırlamak isteyince Bey bu işi ona verir. Şahmeran’ın dediklerini 

aynen yaparak, önce onu üçe bölerek kaynatır. Parçalar kaynarken, her biri, hangi 

hastalığa iyi geleceğini söylemektedir. Bu sırada, Lokman’ın yanına gelen vezir 

hasta olduğunu söyleyerek, insanlara olağanüstü güçler veren parçanın suyunu ister. 

Hangi parçanın hangi hastalığa iyi geleceği konusunda yanlış bilgiler verir. Lokman 

kötü niyetini anlar ve kuyruk suyundan vererek onu öldürür. Gövdenin ikinci suyunu 

kendi içer. Hazırladığı ilaçla Bey’i iyileştirir. Lokman saraydan ayrılıp, kırda 

yürürken birden bitkiler dile gelerek hangi hastalığa şifa olduklarını söylemeğe 

başlar. O da duyduklarını defterine kaydeder. Ünlü Hikmetü’l-Lokman kitabı da 
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böyle meydana gelir. (Aktan, 1978: 8-27; Yurt Ansiklopedisi, 1982: 490; Öz, 1998: 

67-71; Şimşek, 1996: 333-339; Çıblak, 2007: 185-196.) 

41. Sâdık ve Sâduk 

Lokman Hakîm’in zamanında puta tapan bir padişah hüküm sürmede. Bunun 

Sâdık ve Sâduk adlı iki veziri var. İkisi de inanmış kişi. Padişah, bunların inancını 

duyunca onlardan kurtulmak için, ikisini de Lokman’a gönderiyor. Bir müşkülüm 

var, gidin, sorun; cevabını getirin, diyor. Bunlar Lokman’a gidip padişahın sorusunu 

arz ediyorlar. Cevabını padişaha bildirmek üzere döndükleri zaman padişahın 

emriyle bunları sınırdan içeri sokmuyorlar. Onlar da dönüp Lokman’a gidiyorlar. 

Lokman, onlara yıldız bilgisini, rüya yormayı, hastalara ilaç yapmayı vs. öğretiyor. 

Gidin diyor, meydana bir sayvan kurun, kitaplarınızı koyun, halka ilaç satın, 

rüyalarını yorun, yıldızlara bakın, buna karşılık da para alıp hayatınızı idame ettirin.” 

(Sarı, 1977: 67) 

42. “Buna Sıçan Eti Yedirin!” 

Lokman hekimlikte o kadar ilerlemiş ki hastasını görmeden kapıdan uzattığı 

bir iple muayene etmeğe başlamış. Gelen hasta ipi koluna bağlar, Lokman da içeride 

telin hareketine göre teşhisini kor ve ilacını gönderirmiş. Halk vaziyetten şüphe 

etmeye başlamış ve Lokman’ı imtihana karar vermişler. Bir gün hasta yerine aç bir 

kedinin ayağını tele bağlamışlar. Lokman içeriden bağırmış, “Buna sıçan eti 

yedirin!” (Yardımcı, 1970: 88; Kızıldağlı, 1970: 5764-5765) 

43. “El Aman” 

Loğman’ın bir yahın dostu var imiş. Ortaya nifag düşür, dost düşmene 

çevrilir. Bir gün hemin düşmenin oğlu hastalanır. Hara aparırlarsa, derdine elaç 
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olmur. Hastanın atası gohumlarından hahiş edir ki, onu Loğman’ın yanına aparsınlar. 

Amma, Loğman’ın ilk defa söylediği sözü gelip ona söylesinler. Hesteni Loğman’ın 

yanına getirirler. Loğman bahıp “el aman” deyir. Sonra bir neçe derman yazır. 

Hesteni gaytarıp atasının yanına getirirler. Atası Loğman’ın yazdığı dermana bahıp, 

onun dediyi ilk sözü soruşur. Deyirler ki, Loğman’ın ilk sözü “el aman” oldu. 

Oğlanın atası gülümsenüb deyir: “Bunun ellerini bağlamag lazımdı. Yohsa 

gözlerindeki yaraya tohunup onu yayar. (Ferzaliyev ve Gasımlı, 1994: 246) 

44. “Onun Düşmeni Elleridir” 

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 ki: “Oğlumun gözleri ağrıyır, derman üçün meni gönderip senin yanına.” 

Loğman deyir, “Onun düşmeni elleridir.” Birden yadına düşür ki, bu şakird çohdan 

beri onunla regabet aparır, arhasınca cürbecür sözler danışır, indi evez çıhmag 

megamı gelib. Odur hi, şakirdinin anasına deyir: “Oğluna deyesen ki sarımsağı 

hevengdestede yahşı yahşı ezip 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 deyir ki: 

“Neyleyim, ay bala, sen meni gönderdin Loğman’ın yanına, o da mene bele dedi.” 

Oğlan deyir: “Yahşı yahşı yadına sal, en Loğman’ın yanına 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, menin 

ellerimi bağla.” Hegigeten de, Loğman’ın şakirdinin elleri arhadan bağlanandan 

sonra o, bir daha gözlerini ovuşturabilmir. Belelikle de gözleri dermansız-filansız 

yavaş yavaş sağalmaya başlayır. (Ağalı, 1981: 37-41) 
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45. Ölmüş Sağaldan Derman 

Loğman bütün derdleri, hestelikleri bilenden sonra bir-bir onların çaresini, 

dermanını da tapmıştı. Hem de hemin dermanların adı itmesin deye kağızlara yazıb 

kitab bağlamışdı. Megsedi de bu olmuşdu ki, gelecek nesillerde bir vaht bu 

dermanlardan faydalanabilsin. Hemin dermanların siyahısında ölmüş sağaldan 

dermanın adı da var idi. Günlerden bir gün Loğman sefere çıhmalı olur. Derman 

sıyahısını 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 geçerden 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 sıyahısının 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 sıyahısı var. Ölümü sağaltmağın mualicesini 

ise su pozduğuna göre ne gader çalışırlarsa ohuya bilmirler. Belelikle, o vahtdan 

hariciler, Loğman’ın heybesinden tapılan derman adlarından istifade elemeye 

başlayırlar. (Ağalı, 1981: 37-41) 

46. Eşg Derdi 

Bir gün Loğman hörmetli şehislerle meclisde oturub elmden, dünyanın 

gerdişinden söhbet edirdi. Bu zaman ev adamlarından biri Loğman’a haber verir ki, 

bes cavan bir oğlan gapı ağzında dayanıb ağlayır seni görmek isteyir. Loğman deyir 

ki, “Bırahın 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 çıhara bilmirem. Gız ise meni sevmir. İndi sen mene bir elac ele ki, bu 

derdden gurtarım.” 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 
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derdine çare taparam ve senin azab çekdiyin bu beladan ihlas ederem. Ancak evvelce 

de görüm, bir gız seni sevse, sen ise onu sevmesen, onunla govuşmag mümkün olar 

mı?” Cavan deyir: “Elbette ki yoh.” Loğman deyir: “Men senin ağlını sınadım, sen 

bu beladan gurtara bilersen. Çünki ağlın başındadır. İndi eşit ve yahşı yahşı gulag as. 

Sen kişi cins isen, gız ise gadın. Sen kişi ola-ola seni sevmeyen gızın garşısında diz 

çöküb neçe öz menliyini itire bilersen? Bütün dertlere derman var, o cümleden eşgin 

dermanı var. Eşgin dermanı yalnız eşgdir. Eğer sen doğrudan da geyretli, sevmeyi 

bacaran adamsansa, indi aşıg olduğun gızdan da yahşısını tapa bilersen. Bacar seni 

sevmeyenden üz dönder, onu yaddan çıhart. Ele bir adama yahınlaş 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 gız olub. Hemin gız indi de ere getmeyib onun yolunu 

gözleyir. Oğlan derdine çaresi tapılan adamlar kimi sevinç içinde, Loğman’a ve 

meclisle sağollaşıb gedir. Hemin gızı tapıb onunla evlenir ve belelikle de ona gece-

gündüz rahatlık vermeyen eşg derdinden ihlas olur. Bir müddetden sonra oğlan yene 

de söhbet meclislerinin birinde Loğman’ın yanına gelir. Böyük alimin garşısında diz 

çöküb minnetdarlığını bildirir. (Ağalı, 1981: 37-41)  

47. Loğman ve Oğlu Zindana Salınır 

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 şehere varid 

olurlar. Bir müddet Loğman oğlu ile bu padşahın memleketinde galır. 

Günlerin bir günüde memleketin padşahı berk nahoşlayır, yorğan-döşeye 

düşür. Şeherin bütün hekimleri padşahın yanına gelib onun derdine derman tapa 

bilmirler. 

Padşahın emrine göre memleketin her terefine adam gedir, car çekir, 

hekimlikten 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 

hamısı ellerini padşahdan üzürler. 
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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 hüzuruna çağırıb deyir: 

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

Loğman padşahın bedenine bahıb onun merezini tapır. 

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 etmesini hahiş edir.  

Loğman deyir: 

- Padşah sağ olsun, bu merezin dermanı budur ki, öz oğlunu gözünün 

gabağında öldürüb onun ganı ile seni sağaldam. 

Padşahın gözünün ağı-garası bir oğlu var idi. Loğman’ın sözüne göre vezir, 

vekili yanına çağırıb onlara meslehed edir. Vezir, 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 otağın ortasından bir perde çekirler. Loğman 

veziri çağırıb helvetce ona deyir: 

- Padşahdan gizlin menim yanıma bir goyun getirin.  

Sonra Loğman tapşırır ki, padşahın gözünün gabağında oğlunu onun yanına 

getirsinler. Helvetce bir goyun getirirler. Sonra 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. 
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Loğman ise bu sözleri deye deye elindeki bıçağı daşa çekib, şağ-şağ ile 

itileyenden sonra goyunun başını kesib ganını böyük bir teştin 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 minval Loğman 

üçüncü bir cam ganı gefilden padşahın üstüne atanda padşah iyrenib gusur. O gusan 

kimi bedeninde olan herçengler gelib ağzından yere tökülür. Padşah bu merezden 

şifa tapıb yahşı olur. 

Padşah yahşı 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. 

Günlerin bir günü yene padşah Loğman’ı öz yanına çağırıb ondan soruşur: 

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

Loğman deyir: 

- Padşah sağ olsun, can başla hazıram. 

Padşahın Loğman’a acığı tutur, o saat emr edir ki, şeherin 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 şeherde 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 tapır. 

İskender’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 yığışdırıb 

İskender’in yanına getirirler. İskender sümükleri görüb deyir: 

- Zindanın için bir de yahşı gezin. 
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İskender’in adamları zindanın içine girib yene bir geder o yan bu yanı 

ahtarandan sonra görürler ki, zindanın bir küncünde iki şehs goyun derisinin üstünde 

eyleşmişler. Onları garanlıg zindandan çıharır, İskender’in yanına getirirler. İskender 

bahıb görür ki, Loğman’ın kirpikleri o geder uzanıbdır ki, gözleri ve sifeti görsenmir. 

Derhal ata ve oğlunu hamama gönderir. Orada onlar saçlarını, dırnaglarını kesdirib 

temizlenirler. Köhne padşahın Loğman’a etdiyi zülmün evezinde İskender ona ve 

oğluna böyük ehtiram, mehebbet besleyib onları yanına sahlayır. (Ahundov, 1978: 

239-241, 261-264) 

48. Loğman Ağlına Heyran Galdılar 

Bir padşahın karnında herçeng peyda olmuşdu. Dünyada ne geder hekim-

tebib var idi, hamısı gelib bahmışdı, amma heç biri çare eleye bilmemişdi. Padşah 

gelen hekimlerin hamısı ile şert bağlamışdı ki, eger onu sağaltsalar, çohlu en’am 

alacaklar. Sağalda bilmeseler, boyunları vurulacak. Ne geder hekim gelirdise, 

padşahın derdine elac eleye bilmirdi. Cellad o saat hemin hekimlerin boynunu 

vururdu. Padşah o geder hekim öldürmüşdü ki, böyük bir gebiristanlık emele 

gelmişdi. Ahırda heber gedib Loğman’a çatdı. Loğman soraglaşa geldi padşahın 

yanına. Loğman dedi: 

- Şah sağ olsun, seni sağaldaram, amma gerek oğlunun öldürülmesine icaze 

veresen. Senin dermanın oğlunun ganıdır. 

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 terefe çekib dedi: 

- Men yalandan bele deyirem. Padşahın oğlunun başı evezine bir goyun başı 

keseceyem. Bu barede nebade padşaha bir söz deyesiniz. Deseniz, onu sağaltmag 

mümkün olmayacag. İndi siz gedin padşahı bu işe razı salın ki, oğlunun başını 

kesmeye icaze versin. 
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Loğman’ın bu sözünden sonra vezir, vekil padşaha yalvar-yapış elediler, 

padşahı razı saldılar. Loğman oğlanı getirib atasının gözünün gabağında el-ayağını 

bağlayıb yıhdı yere, eline bıçağı alıb oğlana sarı getdi ki, başını kessin, padşah 

gışgırıb onu sahladı. 

- Heç olmasa, oğlumun başını gözümün gabağında 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 arhasına bir goyun getirdiler. Padşahın oğluna 

tapşırdılar ki, ses-küy salıp hırıldasın. Loğman perdenin arhasında goyunun başını 

kesdikce, oğlan da hırharır edirdi. Vezir, vekil padşahnı bir teher sakit eleyirler. 

Loğman kesdiyi goyunun ganından bir kasa doldurub padşahın nüzuruna apardı, 

dedi: 

- Eğer sağalmak isteyirsense, al bu ganı iç. 

Padşah ne geder eledi, içe bilemedi. Ahırda Loğman barmaglarını gana 

batırıb padşahın üstüne çekdi. Padşah o saat diksinib gusdu. Ağzından bir yeke 

herçeng düşdü. Loğman dedi: 

- Ey padşah, daha canın gutardı, bu günden sen oldun sapsağ. 

Sonra Loğman perdeni açıb padşahın oğlunu özüne gösterdi. 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. Eğer 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. 
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Vekil dedi: 

- Benim de beynimde gurbağa var, ele hey guruldayır. 

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, burada ne var ki, men de ele bele de 

dözerem. 

Loğman başa düşdü ki, vezir yuharıdan bakırmış, odu ki, dedi: 

- He, ele sen düz deyirsen, burada ne var ki, sene bihuşdarı verim. 

Loğman vezirin kellesini çekc-kelbetinle iki kere ayırdı, gördü beyninde yek 

bir gurd var. İstedi maggasla gurdu götürsün, birden hamamın bacasından Loğman’ın 

şagirdi gışgırıb dedi: 

- Usta, maggası isit, sonra gurdu götür. 

Loğman gördü ki, şakirdi yuharıdan bahır. Tez maggası gaynar suda berk 

gızdırdı, gurdun başından tutub kenara atdı. Sonra hestenin başını bitişdirib berk 

sarıdı. O günden vezirin başının ağrısı kesdi. Loğman hamamdan çıhanda şakirdini 

çağırıb dedi: 

- Bala, de görüm sen niye dedin, usta maggası gızdır? 

Şakird dedi: 

- Usta, men gördüm kurdun çohlu el-ayağı var, sen soyug maggasla gurdu 

götürende, o el-ayağı ile beyninden 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: 
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- 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 hesteleri yan-yana düzürdü, bir-bir üzlerine bahıb 

hamısının derdini deyirdi. Bir gün Loğman otuz dogguz hestenin hamısının 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, menin 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 guruldadı, ildırım çahdı, birden-bire şaggıltı gopdu. Yeke bir goz 

ağacının başına ildırım düşdü. Ağaç o saat yanıb küle döndü. Ağacın başından yere 

ildırım vurmuş bir göy garğa düşdü. Tagetden düşmüş kişi dayana bilmeyüb ölü 

garğanı yedi. Garganı yeyenden sonra kişi gördü ki, gözüne bir az işıg geldi. Başladı 

yene getmeye. Yolda bir çobana rast geldi. Aclıg 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 dişine tutub bir teher südün yarısını içdi. 

Gabın 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 hamısını kellenin içine gaytardı. İlan südle beraber yamyaşıl zeherini de 

tökmüşdü. Bunu görende kişi öz özüne dedi: 

- Menim ki, derdime derman yohdu, ölüb gedeceyem, goy ele bu zeherli südü 

içim, bir yollug canım gutarsın. 

Bu fikirle südü çekdi başına. Ha gözledi, gördü ölmür. Ayağa galgıb gördü 

heteliyi 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. 
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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 hestelerin evine gede bilmirdi. Kimin 

hestesi olsaydı onu gelmeye goymurdu ki, birden yolda soyug deyer. Odur ki, 

hestenin nebzine ip bağlayıb bir ucunu öz olduğu yere getirderdi. Evvelce ipi 

gulağına tutub, sonra da, bir o yana, bir bu yana oynadıb hetenin dermanını deyerdi. 

Bu şeherde bir ayrı hekim de var idi. Bu hekim Loğman’ı yohlamag üçün camaatı 

öyretti ki, men bir kelek işledeceyem, eğer Loğman onu başa düşse, doğrudanda çoh 

böyük hekimdi, başa düşmesi onu şeherden govub biabır eleyerik. Camaat sözü bir 

yere goyub küçeden yenice beş bala doğmuş tagetsiz, arık bir pişik tutdular. Pişiyin 

ayağına bir ip bağlayıb ipin o biri ucunu da apardılar Loğman’a. 

- Hekim, de görek bizim hestemizin 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 

neçe siçan tutub yedirtmek lazımdır. Camaat bu sözü eşiticek Loğman’ın ağlına 

heyran galdı, onun hekimler hekimi olduğunu bir daha tesdik etdiler. 

Camaatla gelen hekim gördü ki, Loğman’ın hörmeti bir idise, indi bire-on 

artdı. Pahıllıg ona güç eledi. Hekim dedi: 

- Loğman, men de senin kimi hekimem, özü de ele dermanlarım var ki, 

onların sende heç biri yohdur. Amma camaat hamısı bir balaca başı ağrıyanda gaçıb 

senin yanına gelir. İnden bele heç menim adımı çeken olmayacag. Bir şeherde iki 

hekim olmaz. Bir de ki, iki goçun başı bir gazanda gaynamaz. Ya bu şeherde 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 şerte 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? 
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Loğman davacat otağına gedib, bir hevendeste götürdü, hevengin içine bir 

keçe gırığı salıb başladı döymeye. Loğman hevengde keçe kırığın 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-gafil, menin dermanım bir saatın içinde düzeldi. Amma Loğman dünenden 

çalışır, hele gurtarmayıb. Gör bunun dermanı ne geder güclü olacag.” Hekimin 

gorhudan üreyi partladı, tappıltıynan yere yığılıb öldü. Sese Loğman eşiyle çıhdı, 

gördü hekim ölüb. Ehvalatı başa düşdü. Dedi: 

- Ey hekim, men hele sene derman vermemişden öldün. Hevengde döydüyüm 

bir keçe gırığı seni bu güne salanda, gör menim zeher neyleyerdi.   

Bu ahvalatı hamı bildi. Loğman ağlına heyran galdılar. (Namazov, 1996)  

49. Lokman Yetim   

Lokman, daha çocukken yetim kalır. Orada burada düşüb kalkan ve bir parça 

ekmeğe muhtaç olur. Bir gün Lokman’ın bulunduğu köyün padşahı, balıkçılarını 

balık tutmaya gönderir. Balıkçılarının ağına su altında yaşayan güzel bir kız takılır. 

Balıkçılar şaşkınlıkla kızı padşahın yanına getirirler. Ancak kız hiç konuşmaz. Kızı 

konuşturmak için çeşitli yollara başvururlarsa da bir sonuç alınmaz. Sonunda 

vezirlerden biri, kızı sokak sokak, köy köy dolaştırmayı padişaha teklif eder. Öyle de 

yaparlar. Bir ara kız iki yerde gülmüşse de yine konuşmamış. Bu durumu padişaha 

haber vermişler.  

Padişah kızın yanına gelerek “İki yerde gülmüşsün. Eğer bunun sebebini 

söylersen seni daha önceki yerine gönderirim, deniz dibinde yaşayabilirsin.” demiş. 

Bunun üzerine kız neden güldüğünü 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, onunla 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 
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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 Lokman Yetim diye tanınan dilenci çocuk peyda olur. Ekmekçi 

daha önce yaktığı ekmeği çocuğa verir. Lokman kırda ekmeği yerken etraftaki 

bitkiler “Ben filan hastalığa dermanım, ben falan hastalığa dermanım.” konuşmaya 

başlarlar. Yetim Lokman, ekmeğini bitirinceye kadar bitkilerin hepsi hangi hastalığa 

çare olduğunu söylemişler. Bitkilerin söylediklerini hafızasına nakşeden Lokman 

köye döndükten sonra hekimlik etmeğe başlar. Hastalarını başarılı tedavi ettiğinden 

Lokman Yetim adı Lokman Hekim’e dönüşür (Kuzey Kafkasya). (Kürenov, 1995: 

68-69). 

50. Ölüme Garşı Derman Yogdur 

Revayete göre, Loğman iki min beş yüz il bundan gabag yaşayıb. Özü de iki 

yüz il ömür sürüb. İlk defe tebiblik dermanlarını o hazırlayıb. Dediklere göre 

Loğman çölleri gezende etraftaki yararlı bitkiler, güller, çiçekler dil açıb deyerlermiş 

ki, men filan derdin dermanıyam, men filan hesteliyin. Loğman da onları derib 

getirermiş eve. Derdiyi bitkilerden, çiçeklerden derman hazırlayıb hesteleri mualice 

edermiş. Ba’zi hesteleri ise sözle sağaldarmış. Bu minvalla Loğman halg arasında 

böyük şöhret gazanıb. Loğman deyirmiş: “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 deyirmiş ki, dünya nadanlar çün puçdur. Siz insanları ruhdan, 

hevesden salırsız. Dünya, ay, güneş ve ulduzlar insanın heyri üçün yaranıb. Loğman 

insanlara müraciet edib deyermiş ki, “Ey insanlar! Ganan adamlar üçün bu dünyanın 

özü de bir cennetdir. İnsan gerek gacalana geder öz cavanlığını yaddan cıhartmasın. 

Cavanlıg şestiynen yaşasın. Bu şertle ki, o ağıllı adamlarnan oturub-dursun. Yeri 

gelende özü özünün hekimi olsun.” Vaht geldi ve’da yetişdi, bir gün Loğman ölüm 

yatağına düşdü. Bildiyi, topladığı bitkilerden, çiçeklerden ne geder güçlü dermanlar 
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hazırladısa, kar etmedi. Get-gede derman hazırlamag üçün ayağa galhmağa tageti de 

kesildi. Bu geder yaşayıb ölümsüzlük 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 cab dermansız galmış indi, 

Dost hecil olub, yene güldü düşmen mene pünhan. 

Çekme gem, Loğman, ecel ki, üstünü almış indi, 

Ayrılıg vahtı çatıb, göç eyle sen de dünyadan. 

Bu sözler, Loğman’ın dodaglarından gopar-gopmaz o, gözlerini ebedi yumdu. 

(Ağalı, 1981: 37-41) 

B. Masallar 

51. Loğman ile Şeyirdi 

Günlerden bir günü Loğman şeyirdi ile seyahet eleye eleye bir şehre geldiler. 

Onlar menzil tutub rahatlanandan sonra Loğman şeyirdini bazara gönderdi ki, çörek, 

yağ, şor alıb getirsin. Şeyird bazara gedib yağın kiymetini heber aldı. Ona dediler: 

- Batmanı yüz dinardı. 

Soruşdu: 

- 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 yahşı şehere gelmişik. Yüz dinardan baha kiymet yohdu. 
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Loğman dikketle şeyirde kulak asıb dedi: 

- Ele ise burada kalmak olmaz, tez çıhıb getmeliyik. 

Şeyird dedi: 

- Ne üçün? 

Loğman dedi: 

- Bir yerde ki, yağla şora ferg koyulmadı, orda yaşamak meslehet deyil. 

Şeyird ustasına e’tiraz eledi. Loğman özü sözünün üstünde dayandı, ancak, 

helelik, bu şeherde kalmağa razılık verdi. Bir neçe günden sonra car çekildiyini 

eşitdiler. Me’lum oldu ki, bu gün bir neferi padşahın emri ile asacaklar. Loğman 

şeyirdi ile dar ağacı kurulmuş meydana geldi. Adamlar toplaşandan sonra padşah 

vezirleri ile gedib bit 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 geldi. Kaçıp onu tutmak isteyende dırmaşıb divara çıhdı, küçeye atılanda yıhılıp 

kıçı sındı. Meni dustak edib dediler: “Günüh sendedi ki, bağın hisarını uca elemisen. 

Divar alçak olsaydı, oğru hoppananda yıhılıb kıçı sınmazdı, buna göre seni 

cezalandırmak lazımdı.”  

Padşah: 

- Doğrudu, lap doğrudu, dye cezanın düzgün olduğunu tesdik eledi. 

Bağban dedi: 

- Padşah sağ olsun, divarı men hörmemişem. 

Padşah dedi: 

- Bes kim hörüb? 

Kişi dedi: 

- Benna. 

Padşah dedi: 

- Ele ise bağbanı azad eleyib bennanı getirin. 

Bağbanı burahtılar, bennanı tapıb darağacının altına getirdiler. Cellad kendiri 

hazırlayanda benna dedi: 

- Padşah sağ olsun, günah mende deyil. 
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Padşah dedi: 

- Bes kimdedi? 

Benna dedi: 

- Şeyirdimde. Eğer o kerpici çoh vermeseydi, men divarı hündüre kaldıra 

bilmezdim. 

Padşah emr verdi, şeyirdi tapıb hüzura getirdiler. Şeyird yalvardı: 

- Kerpici çoh vermekde menin teksirim yohdu. 

Padşah soruşdu: 

- Bes kim teksirkardı? 

Şeyird dedi: 

- Padşah sağ olsun, men ustama kerpic verende yoldan bir arvad keçirdi. 

Onun kolunda çoh garibe bir kolbağ vardı. Gözüm kolbağa sataşanda, heyran kalıb 

başımı itirdim. Bir de ayılıb gördüm ki, usta divarı hörüb ucaldıbdı.  

Padşah emr eledi: 

- Bu saat o arvad tapılıb darağacının dibine getirilsin. 

Me’murlar ahtarıb arvadı tapdılar, meydana getirdiler. Padşah ondan soruşdu: 

- Bu şeyirdin 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. 

Padşah bir keder fikirleşib, onun sözlerini tesdik eledi, dedi: 

- Doğru deyirsen, yerde olsa, göyde de, bu saat zergeri darağacının dibinde 

hazır eyleyin. 

Me’murlar arvadı burahıb, zergerin dalınca getdiler. Bir azdan sonra onu çeke 

çeke padşahın huzuruna getirdiler. Padşah ondan soruşdu: 
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- Kolbağı sen kayırmısan mı? 

Zerger dedi: 

- Beli, padşahım. 

- Bes sen fikirleşmemişsen mi, o çoh gözel olsa, bahanın gözleri kamaşar, 

elindeki işleri çaşdırar. 

Zerger padşahın sualına cavab vermeye söz tapmadı. Cellad kendiri 

halkalayıb onun boynuna saldı. Ancak zergerin boynu yoğun, başı balaca 

olduğundan kendiri sahlamadı. Ha elediler başı halkadan çıhdı. Cellad gelib te’zim 

eledi: 

- Padşah sağ olsun, zergerin başı kiçik, boynu yoğundu, 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 içerisine girdi, 

gözleri Loğman’ın şeyirdine sataşanda sevine sevine kışkırdı: 

- Padşah sağ olsun, başı büyük, boynu nazik adamı tapmışam.  

Padşah dedi: 

- Keçir halkanı onun boynuna. 

Şeyird yalvarıb yaharıb mükessir olmadığını dedikçe, padşah onun sözünü 

kesdi: 

- Boş danışma, mükessir olup 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 boynu kendire 

geçirilmelidi. Ancak o menin şeyirdimdi. Özümüz de sizin şehere konak gelmişek. 

Hele paytahtın gözelliyini doyunca seyr etmemişik. Bunu mene bağışla. Koy sizin 

sağlığınıza gezib, memleketinize temaşa elesin.  

Padşah Loğman’ın sözlerini beyenib dedi: 

- Doğru deyirsen, koca, eferin, onu sene bağışlayıram. Cellad, burah 

mükessiri, koy getsin. 
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Cellad kendiri şeyirdin boğazından çıhardıb azad eledi. Onlar kayıdıb 

menzillerine geldikde, Loğman dedi: 

- Bu ne yahşı şeherdi. Kalıb burada yaşamak lazımdı.  

Şeyird utana utana başını aşağı salıb dedi: 

- Yoh usta, bu şeherde ki, yağla şorun ferki olmadı, orda yaşamak korhuludu. 

Başımızı bedenimizin üstünde salamat sahlamak üçün buradan getmeyimiz 

meslehetdi. 

Loğman güldü. O saat şeherden çıhıb getdiler. (Ahundov, 1978: 239-241, 

261-264) 

C. Halk Hikâyeleri 

52. Padişahın Kızının Esas Derdi Dal Yusuf 

Evvel zaman içinde bir padişahın güzel bir kızı varmış. Kızını hiç dışarı 

çıkarmayan padişah, evi içerisinde beslermiş. Padişahın kızı pencere önünde oturur, 

yoldan geçenleri seyredermiş. Bir gün yoldan geçen bir delikanlıya aşık olan 

padişahın kızı, günden güne zayıflar ve kuvvetini kaybeder. Kızının bu hale gelmesi 

padişahı çok üzer. Devrin hekimi Lokman Hekim padişahın huzuruna çağrılarak, 

kızının derdine bir çare bulması söylenir. Kızı gören Lokman Hekim, aşık olduğunu 

ve bu yüzden hasta olduğunu anlar. 

“Kızınız eğlenmek istiyor. Ben eğlenmesi ile meşgul olurum. Bana bir kuzu 

keserek iyice kızartın ve önümüze getirin.” diyen Lokman Hekim’in isteği yerine 

getirilir. Bir sofra içerisinde iyice kızartılmış bir kuzu Lokman Hekim ile hasta 

kızının önüne konur. Kuzu kızartmasını gören padişahın kızı şöyle söylenir: “Ben 

Dal Yusuf efendiye yandım sarardım, sen niye böyle yandın sarardın ey kuzu.” Bu 

sözleri duyan Lokman Hekim ile padişah kızlarını serbest bırakıyorlar. Bir ata binen 

kız soluğu, aşkı ile sararan ve solan sevgilisi Dal Yusuf’un çadırında alıyor. İki gün 

sevgilisi ile kalıyor. İki günden sonra Dal Yusuf’un babası tarafından oğluna haber 

yollanarak, başka bir kızla evlenmesi için düşüne gelmesi söyleniyor. Dal Yusuf esas 

sevgilisini koyarak, istediği bir kızla evlenmenin ızdırabını şimdiden duyarak gece 
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sabaha kadar uyumadan derin derin düşüncelere dalıyor ve bahçeden topladığı 

çiçekleri padişahın kızının yanına koyarak oradan ayrılıyor. Sabahleyin uyanan 

padişahın kızı sevgilisini yanında göremeyince feryat edip, yollara düşüyor. Önden 

giden Dal Yusuf’un düğünü çok muhteşem oluyor. Ziyafetler verilip, çeşitli 

müsabakalar yapılıyor. İstemediği bir kızla evlenen Dal Yusuf gerdeğe atılıyor. 

Arkadan gelen padişahın kızı düğün alayına katılarak, durumu anlıyor, oğlanın 

bahçesinde bulunan bir servi ağacına saçlarından kendini asıyor. Sevgilisinin aşkına 

dayanamayan Dal Yusuf da gerdek yerinden çıkarak kendisini başka bir ağaca 

asıyor. Birbirlerinden haberleri olmayan iki sevgili sabaha kadar ağaçlar üzerinde 

ölümle pençeleşiyorlar. Sabahleyin bu sahneleri gören halk durumu padişaha hemen 

haber veriyor. Ağaçlardan indirilen Dal Yusuf ile sevgilisi padişahın kızını Lokman 

Hekim’e götürerek tedavi ettiriyorlar. Zorla güzellik olmayacağını anlayan taraflar, 

iki gönlü birleştirip, yeniden düğün yapıyorlar. İki âşık böylece muratlarına eriyorlar. 

(Yardımcı, 1970: 67-68) 

D. Fıkralar 

53. Yazın Dere Suyu, Kışın Göze Suyu İçmem 

Bir gün Lokman Hekim oğluna bir çuval buğdayı teslim ederek değirmene 

götürmesini söyler. Çuval bir eşek üzerine yüklenerek, Lokman Hekim’in oğlu yola 

çıkar. Lokman Hekim oğluna şunu söyler: 

- Yolda çuval düşerse yoldan geçen adamlara seslenerek ben Lokman 

Hekim’in oğluyum, bana yardım edin de şu çuvalı eşeğin sırtına yükleyelim, dersin. 

Bir süre gittikten sonra hakikaten çuval eşeğin sırtından düşmüş. Çocuk 

oradan geçen bir adama seslenmiş: 

- Amca ben Lokman Hekim’in oğluyum. Yardım edin de şu çuvalı eşeğin 

sırtına yükleyelim. Adam şöyle cevap vermiş: 

- Ben Lokman Hekim mekim tanımam. Ben yazın dere suyu, kışın göze suyu 

içmem. Senin çocuk hatırın için yardım ederim, demiş ve yere düşen çuvalı eşeğin 

sırtına yüklemişler. 
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Lokman Hekim’in oğlu değirmenden eve dönünce, babası sormuş: 

- Yolculuk nasıl geçti oğul? 

- Çuval eşeğin üzerinden falanca yerde düştü. Oradan geçen bir adama aynen 

senin söylediğini ve bana yardım etmesini söyledim. 

- Adam ne söyledi oğlum? 

- Ben Lokman Hekim mekim tanımam. Ben yazın dere suyu, kışın göze suyu 

içmem, dedi. Lokman Hekim gülümseyerek şöyle cevap verir oğluna: 

- Oğlum ben Lokman Hekim’im; ama o adam benden daha Lokman Hekim 

imiş… (Yardımcı, 1970: 59-60) 

54. Bana Da Can Lazım  

Rivayetlere göre Hazret-i Lokman’ın yalnız bir oğlu olmuş. Ömründe kadını 

ile sadece bir defa cinsi ilişkide bulunmuş. Kocasının bu durumuna tahammül 

edemeyen Lokman Hekim’in karısı oğlunu yanına çağırarak:  

- Git babanın yanına de ki, bana bir kardeş yap ne olur babacığım. Evin tek 

çocuğu, Lokman Hekim’in yanına giderek annesinin söylediğini aynen söyler. 

İsteğin karısından geldiğini anlayan Lokman Hekim, oğluna şöyle cevap verir: 

- Oğul sana kardeş lazımsa, bana da can lazım… (Yardımcı, 1970: 60) 

55. Ben Olsam Attan İnmezdim  

Lokman Hekim’in oğlu bir gün at üzerinde çarşıdan geçerken, küçük 

abdestini yapması gelmiş. Kalabalık yanında attan inerek bir kenara idrarını 

boşaltmış. Bu durumu görenler Lokman Hekim’e giderek, oğlunun terbiyesizliğine 

dert yanmışlar. Lokman Hekim gülerek şöyle cevap vermiş: 

- Ben oğlumun yerinde olsaydım attan inmeden idrarımı yapardım. 

(Yardımcı, 1970: 71) 
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E. Sınıflamaya Girmeyen Türler 

56. Lokman Hekime Göre Uzun Yaşamanın Beş Şartı 

Süleyman Peygamber Lokman’dan hikmet dersleri alırken merak edip sordu: 

- Uzun yaşamanın sırları nelerdir? 

- Uzun yaşamanın beş şartı vardır: Az taam, az kelâm, az selâm, az intikam ve 

çok sabır. 

- Bunlar nasıl olur? 

- Hz. Âdem, Nuh ve diğer peygamberler bin yaşın üstünde yaşadılar. Bu 

kadar çok yaşamak arzu ettiler, ölüm korkusu akıllarına gelmedi. Ben bile bugün bin 

yaşın üstündeyim. Az yemek yerim, hiçbir zaman tıka basa karnımı doldurmam, 

gözüm sofrada kalkarım. 

Vücudumun hücrelerini yemekle zehirlemem. Dişlerimle mezarımı kazmam. 

Az konuşur öz konuşurum. Boş yere nefes tüketmem. 

Az selâmdan murat nefse hâkim olmaktır. Karıma bile ancak yılda bir selâm 

verir, ona bir evlât bağışlarım. Boş yere selâm vermem. 

İntikama gelince: Bana kötülük edenlere kim beslemem. Tanrı onların 

cezasını verir. İntikam ateşi beni hiçbir zaman yakmamıştır. 

Sabretmeye gelince, herhalde benden sabırlı kimse yoktur. Baban Davud her 

gün örsün başında demir döver zincir yapardı, ben 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 hikmet söyleyebilmek 

için bazen bir yılda binlerce tecrübe yaparım. 

Uzun yaşamanın sırlarını Lokman’dan öğrenen Süleyman Peygamber bu 

sayede yüz beş yaşına kadar yaşadı, kocamadı, bunamadı. Ölüm korkusu içine 

düştüğü zaman bir mağaraya çekildi ve orada öldü. 

(Anlatan: Karbeyaz köyünden Mustafa Deliağa) (Tekin ve Nakib, 1994: 13-

14; Kızıldağlı, 1948: 3) 
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57. Lokman Hekimin Vasiyeti 

Lokman bir gün oğluna: 

- Oğlum ben ihtiyarladım, ölmeden sana üç şey vasiyet edeceğim: Hükümet 

adamları ile fazla dost olma, sonradan görmüş ile alışveriş etme, karına sırlarını 

söyleme, demiş. 

Oğlu, babası öldükten sonra bu sözlerin doğru olup olmadığını tecrübe etmek 

istemiş. 

Önce bir kolcu ile sıkı sıkı dost olmuş. Arkasından da sonradan görme bir 

tüccardan yüz altın borç almış. Bir gün de karısı hamama gittiğinde bir kuzu keserek 

fırında büryan etmiş, bir leğene koyup evin bahçesine eşerek gömmüş. 

Havuzun başına geçmiş, sözde düşünmeğe başlamış. 

Karısı hamamdan gelince, kocasını çok düşünceli bir vaziyette görmüş ve 

sormuş: 

- Ne oldu? Niçin bu kadar sıkıntılısın? 

- Sorma elimden bir kaza çıktı. Sen yokken komşunun kızı bize geldi, ona 

tecavüz ettim, bikrini aldım. Çok bağırıp çağırmasın diye de öldürdüm, işte şu 

çiçekliğe gömdüm. 

- Ya… Seni ırz düşmanı, namussuz… Sen şimdi görürsün, diye karakola 

koşmuş, vaziyeti çavuşa anlatmış. Çavuş pür telaş eve gelmiş, eski dostuna tokatları 

çatlatmaya başlamış. 

- Kalk yürü karakola, demiş. Apar topar sürüklemeğe başlamış. 

Adam karakola giderken, kadın, arkasından bütün mahalleyi ayağa kaldırmış. 

Sonradan görme komşusu da arkasından koşmuş: 

- Hani benim yüz altın? Seni asarlarsa ben kimden alırım. Borcunu öde, inkar 

etme, diye yakasına sarılmış. 

Lokman Hekimin oğlu: 

- Yok, yok, inkâr etmem, yüreğin rahat etsin, demiş. 

Hep beraber karakola dolmuşlar, kadıya çıkarmışlar, yerinde keşif 

yapılmasına karar verilmiş. Bahçedeki çiçekleri kazıp bakmışlar, kız cesedi yerine 

kızarmış bir kuzu ile karşılaşmışlar. Kadı: 

- Bu nedir? diye sormuş. 
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Lokman’ın oğlu, baba vasiyetini anlatmış. O zaman herkes babanın çok haklı 

olduğunu teslim etmiş. 

(Anlatan: Zübeyde Yazıcı) (Tekin ve Nakib, 1994: 15-16) 

58. Başa Bela Almam 

Lokman’a: 

- Allah’ın vekili olarak yeryüzünde hükmetmek ister misin? demişler. 

Cevabı: 

- Allah bu hususta beni kendi halime bırakırsa başıma bela alamam. Eğer emrederse 

başüstüne derim. (Ünver, 1972: 17) 

59. Arpa Suyu İç 

Adamın biri nefes darlığına tutulmuş. Lokman Hekim’e koşmuş. 

- Ya hekim benim göğsüm tutuluyor, ne yapayım? Lokman Hekim cevap 

vermiş: 

- Oğlum git arpayı kaynatarak suyunu iç. 

- Lokman Hekim’in söylediklerini yapan hasta adamın göğsü açılmış. 

(Yardımcı, 1970: 61) 

60. Limon Yedi Derde Devadır 

Bir adam çok ağır hasta imiş. Bütün hekimlere bakıldığı halde, tedavi 

olamamış. Bir gün Hazreti Lokman Hekim’e gelmiş. Lokman Hekim bu hastayı 

hemen laboratuvarında ameliyat yaparak karnından bir kurt çıkarmış. Kurdu 

öldürmeden diğer bütün hekimlerin verdiği ilaçları bu kurda yedirmiş. İlaçları yiyen 

kurt iyice büyümüş. Nihayet büyüyen bu kurt üzerine devamlı olarak limon sıkılmış. 
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Limon sıkılan kurt git gide küçülerek, bir günde erimiş. O anda Lokman Hekim 

şunları söylemiş: 

“Şimdiye kadar çektiğin çileleri boşuna çekmişsin. Hekimlere verdiğin 

paralar ve aldığın ilaçlar boşuna gitmiş. Devamlı olarak limon yese idin, hemen iyi 

olurdun. Limon yedi derde devadır.”  (Yardımcı, 1970: 73)  

61. Bu Has Bir Alettir 

Halkımız arasında dolaşan rivayetlere göre Hazreti Lokman Hekim, Davut 

Peygamber devrinde yaşamıştır. İmam-ı Cercis’e göre; Lokman Hekim, Davud 

Peygamber ile birlikte tam otuz sene günlerini beraber geçirmiştir. Davut 

Peygamber’in evine gidip gelen Lokman Hekim, evinde asılı bulunan zırhın ne 

demek olduğunu merak eder, bir türlü sormaya cesaret edememiş. Nihayet Lokman 

Hekim’in sabrı taşarak, zırh içerisinde ne olduğunu Davut Peygamber’e sorar. Davut 

Peygamber aynen şöyle cevap verir: “Bu has bir alettir. Savaş içindir. Bunun yarası 

geçer; ama dil yarası geçmez.” (Yardımcı, 1970: 91-92) 

62. Acı Karpuz Dilimi 

Efendisi, yemeği önce Lokman’a yedirir, sonra kendisi yer ve bundan büyük 

zevk alırmış. Bir gün Lokman, efendisine bir karpuz hediye getirmiş. Efendisi de 

Lokman’a karpuzdan bir dilim vermiş. Lokman da karpuz dilimini şeker, bal yer gibi 

zevk ile yemiş. Bu durum efendisinin hoşuna gitmiş ve bir dilim karpuz kalıncaya 

kadar Lokman’a yedirmiş. Son dilimi de kendisi yemiş fakat acılığından dili yanmış, 

dudakları uçuklamış. Lokman’a “A benim canım, böylesine zehiri nasıl oldu da 

şerbet gibi içtin; bu kahrı nasıl lütuf 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 tat, bu karpuzda acılık bırakır mı hiç?” 

der. (Bayat, 2000: 32-33) 
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63. Lokman Hekim’in Cevabı 1 

Lokman Hekim’e bir gün sordular: 

- Hakimlik mertebesine yükselişinin sebebi nedir? 

Lokman’ın verdiği cevap, zihinleri düşündürücüdür. 

- Boş yere bir şeyi kurcalamam ve beni ilgilendirmeyen bir şeyle zaman 

kaybetmem. (Yardımcı, 1970: 26) 

64. Lokman Hekim’in Cevabı 2 

Kimsesiz yerlerde tek başına uzun müddet oturan ve tefekküre dalan 

Lokman’a bir gün dostu şöyle der: 

- Lokman! Çekiliyorsun bir köşeye ve tek başına uzun zaman oturuyorsun. 

Kalabalık cemaatlere iştirak etsen ve halk arasına karışsan daha iyi olmaz mı? 

Lokman’ın verdiği cevap, yine hayati manalarla yüklü: 

- Tek şahıs için kimsesiz yerler, tefekküre daha müsait zemindir. Kainat 

esrarını uzun zaman tefekküre dalmakla çözmek mümkündür. Düşünmeye dalmak, 

tefekküre dalmak, cennetin yollarını açar. (Yardımcı, 1970: 26) 

65. Lokman ve Kölesi 

Uzun bir seyahatten dönen Lokman, köyüne yakın bir yerde kölesi ile 

karşılaşır. Ailesini ve köyünü sorar, köle cevap verir: 

- Anan, baban dünyadan göçtüler. 

- Bunların haklarına riayette kusur etmek endişesinden kurtuldum. 

- Kız kardeşin de vefat etti. 

- İnsanlık hali, kendisinden bir fenalık çıkar; ailemizi mahcup eder, 

düşüncesinden kurtuldum. 

- Erkek kardeşin de öldü. 

- Ah! Şimdi belim büküldü. Kanatlarım kırıldı. 
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- Oğlun da vebaya kurban gitti, deyince Lokman Hekim: 

- Şimdi yüreğim yarıldı. Ciğerlerim parçalandı, diyerek ağladı… (Yardımcı, 

1970: 38) 

66. Öğüt 

Bir gün Lokman Hekim oğluna üç nasihat vermiş: 

1- Ormanda veya ağaçlık altına yatıp uyuma. 

2- Ekmeğini şekerle ye. 

3- Büyüklerinin sözlerini dinle. 

Aradan uzun zaman geçmiş. Lokman Hekim’in oğlu uzun bir yolculuğa 

çıkmış. Bir çeşme başında yaşlı bir ihtiyar görmüş. İhtiyar dede ile su içtikten sonra 

yollarına devam etmişler. Ağaçları çok sık bir ormana gelmişler. Çok yoruldukları 

için; 

- Oğlum şu ağacın altında yatarak biraz dinlenelim. O sırada oğlanın aklına 

babasının “Ağaç altında yatıp uyuma.” nasihati gelmiş. Dedeye dönerek: 

- Babam ağacın altında yatma dedi dede. 

- Baban sadece bunu mu sana nasihat etti oğlum. 

- Büyüklerinin sözlerini dinle, ekmeğini şekerle ye de demişti. 

- Öyleyse ben senin büyüğünüm, neden ağacın altında yatmıyorsun? Bu söz 

karşısında ağacın altında yatmaya mecbur olmuş. Biraz sonra ağaçtan inen bir yılan 

uyumuş olan oğlanı zehirlemek istemiş. Uyumayan dede ileri atılarak yılanı 

öldürmüş ve Lokman Hekim’in oğlunu uyandırarak ölü yılanı kendisine göstermiş. 

- Gördün mü dede, babam ağaç altında yatma demişti. Ben daha ağaç altında 

yatmam. 

Yolculuktan geri dönen Lokman Hekim’in oğlu başından geçenleri bir bir 

babasına anlatmış. Babasının diğer nasihati olan “Ekmeğini şekerle ye.” sözünden bir 

şey anlamamış ki, babasına sormuş: 

- Her zaman şekeri ben nerden bulayım da ekmekle yiyeyim baba? Lokman 

Hekim gülerek cevap vermiş: 
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- Oğlum ben sana şekerle ekmek ye demiyorum. Yemek yiyeceğin zaman 

iyice karnın açlansın. Karnın tok olduğu zamanlar yemek yeme. Açlandığın zamanlar 

sadece ekmek yesen bile, sana şeker gibi gelir. Karnının doyduğunu da hissedince, 

hemen sofradan kalk. Karnını tam doyurma. (Yardımcı, 1970: 53-54) 

67. Çare Yok 

Kırk beşlik bir kadın gençleşmek için bir gün Lokman Hekim’e müracaat 

etmiş. Lokman: 

- Çare yok demiş. Kadın kızarak ayrılmış ve aradan uzun bir zaman geçtikten 

sonra genç bir kadın olarak tekrar Lokman Hekim’in karşısına dikilmiş.  

- Hani gençleşmeme çare yoktu, bak ben nasıl gençleştim, diyerek alay etmiş. 

Lokman Hekim meseleyi anlamış: 

- Peki evlendiğin genç delikanlı ne oldu? Kızaran kadın cevap vermiş: 

- Öldü… Lokman Hekim hiddetlenmiş: 

Ben bir gencin hayatını, senin gençleşmek arzuna tercih etmiştim. (Yardımcı, 

1970: 54-55; Ünver, 1972: 21-22) 

68. İnadın Zararı 

Bir gün adamın biri Lokman Hekim’e: 

- Senin oğlun neden altına küçük abdestini yapıyor? Madem sen büyük bir 

hekimsin, neden oğlunun altına işemesinin önüne geçemiyorsun? demiş. Lokman 

Hekim cevap vermiş: 

- Ben oğluma dedim ki ata binme. Oğlum benim sözümü dinlemedi, yine ata 

bindi. Birkaç defa söylememe rağmen, yine ata bindi. Başa çıkamayacağımı 

anlayınca, sidiğin nerede gelirse orada atından in ve ihtiyacını gider dedimse de yine 

sözümü dinlemedi. Ata binmeye çok meraklı oğlum, at üzerinde iken sidiği geldiği 

zaman inat edip işemiyor ve sidik damarları düğümleniyor. Yatağa yattığı zaman 

altına işiyor. (Yardımcı, 1970: 63; Yurdakök, 2003: 153-154) 



325 

 

69. Gebe Kadın 

Lokman Hekim arkadaşlarıyla birlikte bir gün bir hamamın önünden 

geçiyorlarmış. Hamamdan gebe bir kadın çıkmış. Lokman Hekim yanında bulunan 

arkadaşlarına şöyle demiş: 

- Yarım saat sonra bu kadın ölecek. Arkadaşları “Nasıl olur?” diyerek 

şaşkınlıklarını ifade etmişler. 

Gerçekten yarım saat sonra gebe kadın ölerek, cenazesini kaldırmak için 

tellallar bağırmaya başlamışlar. Lokman Hekim ile arkadaşları bu kadının evine 

giderek, ölen kadının sadece bayıldığını söylerler. Lokman Hekim pamuk, ispirto ve 

çuvaldız ister. Ölü kadın ortaya getirilir. Karın boşluğu üzerine ispirto sürülerek, 

çuvaldız sokulur ve çıkarılır. Kalabalık halk şaşırır kalır. Biraz sonra kadın ayağa 

kalkar. Lokman Hekim bu olayı şöyle izah eder: 

- Bu kadın gebedir. Hamamda çok fazla kalmış. Kadının çocuğu içeride çok 

fazla bunalmış. Bu yüzden anasının ciğerine el atmış. Nefesi kesilen kadın bayılmış. 

Ben de çuvaldızı kadının boşluğundan çocuğun eline soktum. Eli acıyan çocuk elini 

anasının ciğerinden çekti. Bayılan anne böylece dirildi. Gebe kadınların hamamda 

fazla kalması doğru değildir. (Yardımcı, 1970: 55-56; Yurdakök, 2003: 153-154) 

70. Dil ve Kalp 1 

Lokman Hekim küçükken bir ağanın yanında çalışıyormuş. Bir gün Lokman 

Hekim’in ağası demiş ki, bana bir koyun kes, en temiz iki uzvunu getir. Lokman 

Hekim efendisinin isteğini yerine getirerek bir koyun kesmiş ve en temiz iki uzvu 

olarak kalbi ile dilini ağasına götürmüş. Ağası tekrar demiş ki yine bir koyun kes ve 

bana en pis yerinden iki uzvunu getir. Lokman Hekim kestiği koyunun yine dili ile 

kalbini ağasına getirmiş. Bunun sebebini sorduğu zaman Lokman Hekim şöyle cevap 

vermiş: 

- İnsanlarda ve hayvanlarda bu iki uzuv temiz olunca bütün vücut temiz, pis 

olunca da bütün vücut pis olur. İnsan ve hayvanların temizliği ve pisliği kalp ile 

dilden kolayca anlaşılır. (Yardımcı, 1970: 70-71; Gül, 1986: 387-405) 
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71. İlaçlarını Biliyorlar 

Lokman Hekim bütün ilaçlarını yapmak için kırlara gezilere çıkar, otların ve 

çiçeklerin dillerinden anlayarak çeşitli dermanlar yaparmış. Yine böyle bir gün 

Lokman Hekim kırlara çıktığı zamanlar, bir çayırda tırpanlarla ot biçen köylülerin 

durumları dikkatini çekmiş. Terli terli tırpanlarını yere koyan çiftçiler, bir külek 

soğuk yoğurda ekmek doğradıktan sonra yer ve çimenler üzerine yatar uyurlar. 

Uyandıkları zaman hasta olacaklarını ve sancılanacaklarını tahmin eden Lokman 

Hekim, köylülere iyice yanaşır ve kalkmalarını bekler. Biraz sonra uyanan köylüler 

tekrar tırpanlarını ellerine alarak, aynı hararetle çayırı biçmeye başlarlar. Yüzlerinden 

biraz sonra tekrar terler akmaya başlar. Sahneleri mukayese eden Lokman Hekim 

kendi kendine söylenir ve oradan uzaklaşır: 

Bunlar ilaçlarını biliyorlar. Bana lüzum kalmadı. (Yardımcı, 1970: 80-81) 

72. Sıcak Su Her Şeyi Açığa Çıkardı  

Efendisi, Lokman’la arkadaşlarını bahçeye meyve toplamaları için 

göndermiş. Tarladaki bütün meyveleri yiyip bitiren arkadaşları efendilerinin yanına 

eli boş dönerek, bütün meyveleri Lokman’ın yediğini söylemişler. Bunun üzerine 

Lokman efendisine, gerçeğin, herkese sıcak su içirilerek ortaya çıkacağını söyler. 

Efendileri hepsine sıcak su içirtip ata bindirip koşturur. İçleri bulanan hizmetçilerin 

ağzından bütün yedikleri, Lokman’dan ise sadece sıcak su çıkar. Lokman, “Behey 

gafiller, yarın Allah’ın huzurunda ben etmedim, ben demedim, ben yapmadım 

demeyle kurtulamazsınız, orada sıcak su içirir koştururlarsa her şey açığa çıkar.” der. 

(Gül, 1986: 387-405; Buran, 1986: 35) 

73. Önce Nehirlerin Denize Dökülmesi Engellensin 

Sarhoş olduğu bir an bütün denizi içeceğini bahse giren efendisi, daha sonra 

Lokman’dan bu iddiadan nasıl kurtulacağını sorar. O da bahse girenlere önce 
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nehirlerin denize dökülmelerinin engellenmesinin gerektiğini, çünkü efendisinin 

elbette dökülen nehirleri değil, yalnız deniz suyunu içmekle övündüğünü söyleyerek, 

efendisini kurtarır. (Gül, 1986: 387-405) 

74. Dil ve Kalp 2 

Lokman Mısr karalarından idi. Bir gün mevlasına bir koyun boğazladı, 

mevlası eyitti: “Bu koyunun eyüce yirinden iki para et getür.” Pes Lokman dahı 

koyunun dili ile kalbin alup getürdi. Mevlası hayli zaman tefekkür itdi. Bir koyun 

daha boğazlatdı ve eytti: “Yaramaz yirinden iki para etin yabana bırak.” Lokman 

dilin ve yüregin yabana bıraktı. Çün mevlası gördi, eytti: “Kim ne acab işi işledün, 

eyüsin istedüm dilin ve yüregin getürdün, yaramazı bırak didüm yine dilin ve yüregin 

bırakdun.” didi. Lokman eytti: “Dilden ve yürekden tayyib yokdur, kaçan tayyib 

olsalar ve bunlardan habis dahı yokdur, kaçan habis olsalar. (Şirvanlı Mahmûd, 

1998: 370-372)   

75. Lokman’ın Huyları 

Lokman bir cemaat ile hikmetten söz söylerdi. Bir gişi geldi. Meğer 

Lokman’ı bilürdi, eytti: “Sen ol değül misin ki benümle fülan yirde koyun güder 

idik?” Eytdi: “Beli, olam.” Eytdi: “Pes bu mertebeye neden irüşdün?” Eyitdi: “Andan 

irüşdüm ki söylesem, gerçek söyler idim ve gerekmez söz söylemez idim.” Lokman 

çok söylemezdi ve dâyım tefekkür içinde idi ve derin nazarlu idi ve gündüz 

uyumazdı ve adam gördügi yirde bevl itmez idi ve ayblu iş işlemezdi 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. (Şirvanlı Mahmûd, 1998: 370-372) 

 



328 

 

76. Ölecek İnsana Küçük Bir Oda Çok Bile 

Lokman’ın, çengin halkası ve borusu gibi daracık bir odası vardı. Bütün gece 

azap ve ıstıraplar içinde kıvrandı. Öğle sıcağında da gider güneşe yatardı. Aptalın 

biri olan: “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. (Devletşah, 1963)  

77. İki Kapılı Han 

Lokman’a “Bu kadar uzun süren hayatında dünyayı nasıl gördün?” diye 

sorduklarında, “Dünyayı iki kapılı han olarak gördüm. Birisinden girdim, birisinden 

çıktım” demiş. (Yardımcı, 1970: 71) 

78. Unutacakların ve Unutmayacakların 

Lokman Hekim etrafında bulunan kimselere dört öğütte bulunmuş, 

“Bunlardan ikisini unutacak, ikisini de unutmayacaksınız. Unutmayacaklarından biri 

Allah’ın var olduğu, diğeri ise ölümün varlığıdır. Unutacaklarınız ise, başkaları 

tarafından sana yapılan kötülükler ve başkalarına yaptığınız iyiliklerdir.” (Yardımcı, 

1970: 71) 

79. Lokman Hekim’in Vasiyeti 

Lokman Hekim ailesine bir sandık bırakarak, “Ben öldükten sonra bu sandığı 

açmadan satın.” demiş. Lokman’ın ölümünden 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. (Ünver, 1955: 29-31; Ünver, 1936: 35-37; 

Ünver, 1957: 15-16; Yardımcı, 1970: 90-91) 
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80. Bir Torba Hardal Tanesince Öğüt 

 Hafs b. Ömer’in (ra:v.248) rivayetine göre, Lokman (as) yanına bir torba 

hardal tanesi koyarak oğluna öğüt vermeye başlamıştı. Her öğüt verdiğinde torbadan 

bir hardal çıkarıyordu. Günün birinde torbadaki hardal tükenir, O da oğluna şöyle 

der: “Ey oğul, sana o kadar öğüt verdim ki, şayet bu öğütler bir dağa verilseydi, dağ 

yarılırdı.” Lokman (as)’ın Sârân veya Mârân ismindeki bu oğlu babasının verdiği 

bütün bu öğütlerden ve özellikle bu son sözünden çok etkilenmiştir (Yolcu, 2009: 

154)  
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LOKMAN HEKİM FALNAMESİ 

Falname, fal kitaplarına verilen addır (Falname il ilgili detaylı bilgi için bkz. 

Pala, 2004: 147). 

İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü, İstanbul kütüphanelerinde eski 

yazma Türkçe tıp ve tıbbi folklor eserleri tetkik edildiğinde, Topkapı sarayı hazine 

kütüphanesinde 1703 numarada Türkçe bir falnameye tesadüf edilmiş ve orada genel 

tıp tarihi konuları ile ilgili Lokman Hekim ve Hipokrat’ın Türk sanatkârı Kalender 

tarafından Padişah Ahmet Han’a ithaf olunmuş 1603-1617 tarihleri arasında yapılmış 

69 x 47,5 ölçülerinde büyük iki minyatürü bulunmuştur. Eser, 46 varaktan oluşur ve 

her sayfa 11 satırdır.   

Söz konusu falnamenin bir sayfasında Lokman Hekim’in kaplan üzerinde bir 

resmi vardır ve elinde bir çanak bulunur. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

duvarında rastladığımız bu resimde, Lokman Hekim XVII. asrın Türk hekimi 

kıyafetinde temsil edilmiştir. Resmin zemini açık pembemsi mor, hava altın 

yaldızdır. Resmin üzerine çiçekler serpiştirilmiştir.  Metin ise şu şekildedir: 

“Falında senin çu geldi Lokman Hekim 

Hiç hatırına getirmesin havf ile bim 

Gönlünde senin her ne muradın var 

Hâsıl eder elbette Hüdavendi Kerim” 

(Ünver, 1972: 29) 

Resimde Lokman Hekim niçin bir kaplan üzerinde resmedilmiştir, elinde 

tuttuğu çanağın anlamı nedir, niçin resimde mor renk hâkimdir? Kaplan, Eberhard’ın 

Çin kaynaklarından aktardığına göre Kırgızların ata hayvanıdır. Türk mitolojisinde 

dört yönden biri parsla, yıldız grubundan biri de yine onunla ilgilidir. Kaplan, güç ve 

yiğitlik sembolü olarak pek çok edebi eserde yerini almıştır (Çoruhlu, :140-141). 

Türk kültüründe kaplan, “Alpliğin simgesi”dir. Hun mezarlarında da kaplan 

motiflerine rastlanır. Şaman inancı ve ritüellerinde de kaplan motifi önemli yer tutar. 

Kuzey ve Güneydoğu Asya’da sırra ermeye aday gençlerin eğitici ruhu, bir kaplan 

veya ayı şeklinde gözükür. Sonunda kaplana dönüşen insanlar ya sırra ermiş ya da 

ölmüşlerdir (Eliade, 2006: 99). Mor renk,  asaleti sembolize eder. Elinde tuttuğu 

çanak ise, bugün tıp ve eczacılık ile ilgili logolarda yer alan, Lokman’ın ilaçları 

hazırladığı çanağı sembolize ediyor, kanaatindeyiz. 
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LOKMAN HEKİM’E MAL EDİLEN SÖZLER 

Lokman Hekim’e mal edilen sözler külliyatı oldukça fazladır.  Kur’ân-ı 

Kerim başta olmak üzere (Lokman Sûresi 31/12-19); çeşitli kaynaklarda Lokman’ın 

oğluna ve ondan feyiz almak isteyenlere verdiği nasihatler yer almaktadır. Biz 

burada, Bayat’ın Türk Kültüründe Lokman Hekim (Bayat, 2000: 7-28) adlı 

çalışmasında çeşitli kaynaklardan topladığı nasihatlere yer vermeyi uygun gördük.  

Kur’ân-ı Kerîm 

[Lokmân Sûresi- XXXI, Âyet 12-19] 

Andolsun biz Lokmân’a: Allah’a şükret! diyerek hikmet verdik… [Lokmân 

12] 

1. Allah’a ortak koşma. Çünkü (ona) ortak koşmak elbette büyük bir 

zulümdür. [Lokmân, 13] 

2. Yaptığın iyi veya kötü bir iş, bir hardal tanesi ağırlığınca olsa, bir kayanın 

içinde veya göklerde, yâhut yerin diplerinde saklanmış olsa, Allah onu mutlaka 

meydana çıkarır. Zîrâ, şüphesiz ki Allah, her şeyin inceliğini ve gizli tarafını bilir, 

her şeyden haberdârdır. [Lokmân, 16] 

3. Namazını hakkıyla edâ et. İyiliğe emret, kötülüğe mânî ol. Başına gelene 

sabret. Şüphesiz ki, bunlar azmedilmeye değer işlerdendir. [Lokmân 17] 

4. Büyüklük taslayarak insanlardan yüz çevirme. [Lokmân, 18] 

5. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme! Şüphesiz ki Allah büyüklük taslayan ve 

övünen kimseleri sevmez. Yürüyüşünde tabiî Ol. [Lokmân, 18-19] 

6. Sesini de alçalt! Çünkü seslerin en çirkini şüphesiz merkeplerin sesidir. 

[Lokmân, 19] 

 

 



357 
 

Çeşitli Kaynaklardan Toplanan Lokman Hekim’e Mal Edilmiş Sözler 

1. Acele iş görme.  

2. Adalet hiçbir zaman harap olmaz.  

3. Ademileri eyü işe buyurup kendü nefsüni unutmağıl; böyle idicek senün 

meselün şol çırağa benzer kim ayruklara aydın virir ve kendüzin göyündürür.  

4. Ağır taş ve demir taşıdım, kötü komşudan daha ağırını çekmek zorunda 

kalmadım. Acı tattım, fakirlikten daha şiddetlisini görmedim.  

5. Ağız ve burun temizliğini sessizce yap.  

6. Ahmak ile cahilden uzak dur.  

7. Ahmakları ve cahilleri sükût ile karşıla.  

8. Akıllı kimseyi bulamazsan, cahili elçi olarak yollama, sen kendin elçi ol.  

9. Aklı başında ve bilgin dostu seç.  

10. Akrabana karşı ilgini kesme.  

11. Alçak gönüllü olmaktan ayrılma.  

12. Âlim susmak ve ağırbaşlılıkla insanları ilmine davet eder. 

13. Âlimlere karşı öğünmek, akılsızlarla inatlaşmak, meclislerde gösteriş 

yapmak için ilim öğrenme! İhtiyacım yok, cahillik iyidir diyerek ilmi terk etme.  

14. Âlimler ile çok oturgıl iki dizün üzre, ve nesne sorarsan lûtfıla sorgıl, ve 

bularun gönlün dar eylemegil kim senden üşeneler ve fayideden mahrum olasın.  

15. Âlimlerle otur. Onlarla mücâdele, münakaşa etme, sorunu yumuşaklıkla 

sor.  

16. Âlimlerle tartışma, seni kendileriyle konuşmaktan mahrum ederler. 

Onlara nezâketle sor. Onları tâcîz edip de kendini usandırma. 

17. Allah insanoğluna dört bin hastalık vermiştir. İki binini hiçbir kimse 

bilmemiştir. Bini bilinir. Bini de Allah bildirmemiştir. 

18. Allah korkusunu sermâyesiz kâr getiren bir ticâret haline getir.  

19. Allah, kendisine bir şey emânet edildiğinde onu hıfz eder.  

20. Allah'a öyle bir ümitle bağlan ki, bu ümidin seni, O'na asi olmaya 

cür'etlendirmesin! Allah'tan öyle kork ki, bu korku seni, O'nun rahmetinden 

ümitsizliğe düşürmesin.  

21. Allah'ı anan insanları gördüğünde onlarla otur. Âlim olsan da, ilmin 

faydasını görürsün, ilmin artar. Ehil isen sana öğretirler. Allah onlara rahmetinden 
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seni de faydalandırır. Allah'ı anmayanlarla oturma! Âlim de olsan ilminden 

faydalanmazlar, cahilliğin artar. Allah onlara ceza verir ve sen de aralarında olursun.  

22. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek şartıyla, ondan alabildiğine kork. 

Allah'ın mekrinden emin olmamak şartıyla, ondan alabildiğine ümitli ol.  

23. Allah'ını tanı.  

24. Allah'tan kork. Ancak Bir taraftan kalbin günah işlemeyi tasarlarken seni 

yüceltip ikramda bulunmaları için, riyakârlıkla kendini takva sahibi gibi göstermeye 

çalışma.  

25. Altın ateşle, kâmil kişi belâ ile temizlenir. Allah'tan gelene razı olanlar 

için, Allah'ın rızası, belâya kızanlar için de gazabı vardır.  

26. Amel ancak yakîn ile yapılır, herkes yakînine göre amel eder. Amel 

eksikliği yakîn eksikliğinden ileri gelir.  

27. Amel de maldan yektir. İlim ise bütün dünyadan yektir.  

28. Ana-baba hakkına riayet et.  

29. Ananın, babının kıymetini bil.  

30. Aptallık ve budalalık hekimlerin aciz kaldığı iki hastalıktır.  

31. Ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin (mideni 

hafi tut düşünme derin) (yoksa dert bulursun pek derin).  

32. Ayak üstünde su içmeyin. 

33. Ayakkabını giyerken önce sağını, çıkarırken önce solunu çıkar. 

34. Ayakta su içmeyin.  

35. Az yemeği, az uykuyu ve az konuşmayı âdet edin.  

36. Aza kanaat edersen, dünyada senden zengin kimse olmaz.  

37. Babaların çocuğuna attığı sopa, bitkiye gökten inen yağmur gibidir.  

38. Başını dizlerinin üzerine koyma.  

39. Başını ve yüzünü örtmekten sakın. Zira bu, gündüz şüphe, gece korkuya 

sebep olur.  

40. Başkalarına üstünlük taslama.  

41. Başkalarını küçük düşürecek kaş-göz hareketlerinden sakın.  

42. Başkalarının menfaatine ortaklık etme.  

43. Başkalarının varlığını ve huzurunu kıskanma.  

44. Başkalarının yanında, kendini veya aileni met etme.  
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45. Başkasına nasihat vermezden önce kendin o tavsiye edeceğin şeyle âmil 

ol.  

46. Başkasının rızkına tama etme, boşuna acı çekmekten kurtulursun.  

47. Bedenini ve elbiseni temiz tut. 

48. Bildiğinle amel etmedikçe, bilmediklerini öğrenmeye çalışma.  

49. Bile bile günah işlemekten sakındığında Allah’ın rahmetinden ümidini 

kesme, fakat ümitsizliğe düşürmeyecek şekilde ondan kork. 

50. Bilginlerin yanından ayrılma, onlarla diz dize bulun. Dalkavuklarla veya 

ahmaklarla düşüp kalkma, ikiyüzlülerle konuşma.  

51. Bilici olursan, bilgin san faydalı olur ve bilenler arasında bilgin artar. 

Eğer ilme ehil ve lâyık olursan sana öğretirler. Bilmeyenler arasında ise bilgin onlara 

faydalı olmaz; eğer bilmezsen bilgisizliğini artırırlar. 

52. Bilmediğin işte ustalık taslama.  

53. Bir işi arkanı dönerek isteme, ona yönel ve iste.  

54. Bir şey sorduklarında gururlanıp, yüzünü onlardan döndürme; fakir ve 

âcizleri aşağılama. İnsanlara mevkilerine göre davran.  

55. Bir tedbir alacağın zaman, ahlâk ve bilgi sahibine danış.  

56. Biri konuşurken araya girme.  

57. Borçtan sakın! Çünkü o gündüzün küçüklük, geceleyin ise derttir. 

58. Borçtan sakın, çünkü borç gündüzleri utanma, geceleri ise üzüntü ve 

kederdir.  

59. Bugünkü işini yarına bırakma.  

60. Burnunu parmağınla karıştırma.  

61. Bütün acıları tattım, fakat fakirlikten daha acı bir şey tatmadım.  

62. Büyük kayaları yerinden oynatmak, söz anlamayana söz anlatmaktan 

kolaydır. 

63. Büyüklerinle konuşurken uzun laf etme.  

64. Büyüklerinle şakalaşma.  

65. Cahil adam ne kadar güzel olsa onunla görüşmekten sakın. Zira cahillik 

güler yüzü, fena huyu gidermez.  

66. Câhili elçi gönderme! Akıllı bulamazsan o görevi bizzat kendin yap.  

67. Câhili sevmeye heveslenme. Onun emeline rıza gösterdiğini sanabilir.  
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68. Cemağatıla oturmağı yalunuzluk üzere ihtiyar kılgıl pes, kaçan bir kavmı 

görsen kim dirgenüp Tanrı’yı zikr eylerler. Bunlarınula oturgıl; eğer sen âlim isen 

ilmün sana assı kıla, ve dahi ilmün arta; eğer cahilisen bular sana ilim öğredeler, ola 

kim Tanrı ol meclis ehline rahmet nazarıyla bakmış ola, ol rahmet bularınula seni 

dahi kaplaya; kaçan bir kavm görsen kim Tanrı’yı zikreylemezler, bularunıla 

oturmagıl kim, eğer âlimisen bularunıla oturmağıla ilmün sana assısı değmez, eğer 

cahilisen ol kavm cahilliğun dahi arturur, ola kim Tanrı bulara azap nazarıyla bakmış 

ola, seni bularunıla ol azap bile kaplaya.  

69. Cenazede bulun, düğün yemeklerine gitme. Zira cenaze âhireti hatırlatır, 

düğün ise sana dünyayı sevdirir.  

70. Cima yaptıktan sonra derhal idrar boşaltın, velev ki bir damla bile olsa.  

71. Cömertliği âdet edin.  

72. Çocuğunu küçük yaşta terbiyeli yetiştirirsen büyüdüğünde faydasını 

görürsün.  

73. Çocuk ile kadına sırrını açma.  

74. Çocuklara uyma.  

75. Çocuklarının eğitimine dikkat et.  

76. Çok cima etmeyin.  

77. Çok uyuma çok yeme. Kim uyur ve çok yerse, kıyâmet günü iflâs etmiş 

olarak gelir, hiçbir güzel ameli bulunmaz.  

78. Çok yeme, az yemek ile kanaat edin.  

79. Çok yeme, iştahın gelmeyince yeme.  

80. Daima yemeğe tok, hikmete aç ol.  

81. Deli ve sarhoşa söz söyleme.  

82. Denenmiş doğru şeyler hakkında kötü düşünme.  

83. Devlet adamı ile dost olma; Karıyı sırdaş etme, Alçak adama borçlanma. 

84. Dilencilikte yüzünün suyunu giderme. Hiddetinin peşine düşüp rezil 

olma. Haddini bil ki, geçmişin sana fayda versin.  

85. Dilenmekle yüzünün suyunu dökme. Âleme rezil olarak öfkeni geçirme. 

Kendi değerini bil ki, yaşayışının sana faydası olsun.  

86. Diline sahip ol.  

87. Diline sahip olmayan pişman olur.  
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88. Dilini Allahümmağfirli (Ey Tanrım, günahlarımı yargıla) devamlı 

söylemeye alıştır. Zira Allah için öyle zamanlar vardır ki, duâ o anda asla 

reddedilmez.  

89. Dizlerinle ûlemayı sıkıştır ve ilim meclisine sokul, fakat onlarla tartışıp 

onları kızdırma! Dünyadan yetecek kadarını al, fazlasını âhret için infâk et! Sıkıntıya 

düşüp başkasının sırtına yük olacak şekilde dünyayı tamamen terk etme! Şehvetini 

kırsın, şehvetini kıracak şekilde oruç tut, namazına zarar verecek şekilde değil! Zira 

namaz oruçtan faziletlidir. Basit kimselerin meclisine katılma! Riyâkârların arasına 

sokulma.  

90. Doğru yere dahi olsa, yemin etme.  

91. Dost olacağın kimseyi önce kızdır; bu durumda yaptığına ve sözüne 

bakarak onu imtihana çekmiş olursun.  

92. Dost ve düşmanlarına güler yüz göster.  

93. Dostlar müşkül zamanda belli olur.  

94. Dostları düşmanca sözlerden rencide olur. Balta insanın vücudunu, acı 

söz canını yaralar.  

95. Dostlarına saygı ve ikram et.  

96. Dostlarının bir şeyini reddetme, fakat Allah’ın istediğinden başka türlü 

hareket edecek kadar da ileri gitme.  

97. Dostunu müşkül ânında dene.  

98. Doyunca daha yemek yemeyin.  

99. Dört şey bir kimsenin mert ve kâmil olduğuna delâlet eder: Akıl ile 

danışmak, düşmana güler yüzle davranmak, heva ve hevesten nefsini korumak, acı 

söze katlanmak.  

100. Dört şey dört şey kazandırır: Sükût insanı selâmette bulundurur, iyilik 

insanı emniyette tutar, cömertlik insanın itibarını artırır, şükür nimeti bereketlendirir.  

101. Dört şey geri gelmez: Ağızdan çıkmış söz, geçirilmiş kaza, hedefe 

atılmış ok, ömürden geçen günler.  

102. Dört yüz hikmet okudum, cümlesinden dört nasihat aldım, ikisini 

unuttum ikisi hatırımdadır: Biri halkın sana ettiği cefayı ve senin halka verdiğini 

unutmalı. Diğeri, Allah ve ölümü hiç hatırdan çıkarmamalı.  

103. Düğün törenlerine değil, cenâzeye koş! Zira cenâzeler, sana âhret 

hayatını hatırlatır; düğünler ise dünyaya doymak bilmeyen arzunu kamçılar.  
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104. Dünya az bir şey, oradaki ömrün daha da az, bir de geri kalan azın 

azından bir parçadır.  

105. Dünya hayatı çok derin denizdir. Orada çok kişiler boğuldu. Bu hayat 

denizinde gemin takva, eşyası Allah’a imân, yelkeni Allah’a tevekkül olsun; Böyle 

olursa, umarım bu hayat denizinde boğulmadan selâmete çıkarsın. Yoksa, başka 

kurtuluş yolu göremiyorum.  

106. Dünya işleri için kendini üzme.  

107. Dünyada bana ilimden iyi yardımcı yoktur. İlim hazineden daha iyidir. 

Çünkü sen hazineyi korumak zorundasın; ilim ise seni korur.  

108. Dünyada çok güzellerle karşılaştım, ama Allah korkusundan daha 

güzelini bulamadım. En ağır yükleri kaldırdım, borçtan daha ağırını göremedim.  

109. Dünyadan azık şol kadar al kim seni ahirete değüre ve dünyaya şol kadar 

girme kim âhiretüne ziyanı değe ve dünyayı hem gezden bırakma kim âdemilere 

muhtaç olasın ve şol oruc dut kim senin şehvetüni kese ve şol orucı dutma kim seni 

namazdan yığa kim, namaz Tanrı katında oruçtan uludur.  

110. Dünyadan ihtiyaçlarını karşılayacak kadar al. Âhretine zarar verdiğinden 

dünyaya kendini verme. Dünyayı tamamen de bırakma, ona arkanı çevirme, fakir 

düşer, başkalarına yük olursun. 

111. Dünyanın her lezzetini tattım, ilimden daha lezzetlisini bulamadım.  

112. Dünyanın her acısını çektim, fakirlikten acısını görmedim.  

113. Dünyaya geldiğin günden beri sorumsuz dünya yaşayışına sırt çevirdin, 

Allah’ın gösterdiği yaşayışa yöneldin. Sen yaklaşmakta olduğun âhret hayatına 

içinde bulunduğun dünya hayatından daha yakınsın.  

114. Dünyayı sat, âhiretini al. Bu alışverişte her iki tarafta da kâr edersin. 

Sakın ahretini satıp dünyayı alma, her iki tarafını kaybedersin. 

115. Düşküne dostluk göster, ikbal sahibinin zaten dostu vardır.  

116. Düşman düşmanlık etmekten geri kalmaz, her dostuna güvenme. 

117. Edep, nesepten, soydan yektir.  

118. Eğer kârlı bir alış-veriş yapmak istiyorsan takvayı (Allah korkusu) seç 

ki, herhangi bir mal ve eşya satın almadan da kazançlı çıkmış olasın.  

119. Eğer oğlanlıkta edep öğrenürsen ulalıcak anunla assılanasın  

120. Eğersiz ve koşumsuz ata binme.  
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121. Ehli olana iyilik et. İyiliği ehli olandan başkasına harcama. Dünyada 

üzülür, ahrette de sevâbından mahrum olursun.  

122. Elinden geldiği kadar, kavgadan kaçın.  

123. Emin kişi olgıl kim bay olasın ve kendüzün âdemilere Tanrı’dan korkar 

gösterip gönlün içinde yavuzluk olmasun.  

124. Emniyetli ol ki, zengin olasın. Kendini, kalbin günahkâr olduğu halde 

insanlara Allah’tan korkar gibi gösterme.  

125. En zengin adam aklı başında olandır.  

126. Eski münakaşaları anma.  

127. Esnerken, elinle ağzını kapa.  

128. Eylüği ve ihsanüni ehline eylegil; ehli değül kişiye ihsan eylemegil kim, 

dünyada ziyn içinde olasın ve âhirette sevaptan mahrum olasın.  

129. Eyülere kul olgıl.  

130. Eyülüğüni saçgıl ille eyülere, nitekim koçıla kurt arasında dostlı yoktur; 

pes eylük eyleyici kişiyle yavuz kişi arasında dostlık yoktur; her kim riya kılmak 

severse anulmaya; her kim yavuz yoldaşıla koşulursa selâmet olmaya; her kim diline 

malik olmazısa peşiman ola.  

131. Fakirliğini gizle ki, seni küçük görüp aşağılamasınlar. İsteğini Allah’tan 

dile. Kim Allah’tan istemiş de arzusuna ermemiş.  

132. Fodul ve kibirli olmaktan sakın.  

133. Geceleri yavaş konuş, gündüz konuşurken etrafını gözet.   

134. Gencin az uyuyanı, ihtiyarın çok uyuyanıdır.  

135. Gençliğini ganimet bil.  

136. Gençlikte dünya ve ahrete ait işlerin dürüst olsun.  

137. Gençlikte zahmete katlan ki, ihtiyarlıkta rahata eresin.  

138. Giderini, gelirine göre ayarla.  

139. Gördüğünü gizlemek, şüphe ettiğini açıklamaktan daha güzeldir 

(Lokmân’ın yüzük taşında yazılıymış).   

140. Gücünü denemeye çalışma.  

141. Gülünç söz söylemekten sakın.  

142. Gündüz uyumadığım, gece su içmediğim, idrarımı tutmadığım için 

hastalanmam.  
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143. Gündüzleri sakın uyumayınız Tembelliğe alışır vücudunuzu 

kaybedersiniz.  

144. Güneş doğarken uyuma (kalk).  

145. Güven sahibi ol, zengin olursun. Kalbin günahkâr olduğu halde, 

insanlara Allah’tan korkar gibi görünme.  

146. Güzel ahlâklı olmak suretiyle dünyanı ahretinle sat. Böyle yaparsan hem 

dünyada, hem de âhirette kârlı olursun. Kötü ahlâklı olmak suretiyle âhiretini dünyan 

ile satma. Böyle yaparsan her iki hayatında da hüsrana uğrarsın.  

147. Hakîri tahkir etme. Kibirli ve mağrur olma.  

148. Halka güler yüz göster, doğru sözlü ol. 

149. Halka küstahlık isnat etme.  

150. Halkın üzerinde birleştiği konulara sen de uyum göster.  

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

152. Harap olmayan tek şey adalet binâsıdır.  

153. Haset insanı yakar.  

154. Haset öyle bir ateştir ki, tutuşturduğu kimseyi yakar.  

155. Hasetçilerin üç alâmeti vardır; Dostunu arkasından çekiştirir, yüzüne 

karşı yaltaklanır, belâya uğrarsa sevinir.  

156. Hasta olmadan önce hekim çağır, hekime hasta olmadan önce hürmet et.  

157. Hasut kişinün üç nişanı var: kişinün katında gidecek varur gaybetin 

söyler, girü katına gelicek yaldaklanur, kaçan kişiye musîbet irse sevinür.  

158. Hata işlediğinde hemen sadaka ver.  

159. Hayırlı işler uğrunda gayretten geri durma. 

160. Hayırlı kimselere köle ol, kötülerle dost olma.  

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.  

162. Helâda çok oturma, ciğerine hastalık gelir; abdestini çok tutma hastalık 

verir.  

163. Helâl kazançla yoksulluktan korun.  

164. Helâl kazançla zengin ol, fakirlikten kurtul. Çünkü fakirlikte üç huy 

ortaya çıkar: Dini zayıflar, aklında zayıflık olur, güzel huyu ve insaniyeti gider.  
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165. Her işte acele edip uyuma, sabret. Böylece muradına erersin.  

166. Her işte orta yolu tut.  

167. Her kavmin köpeği vardır, sen kavminin köpeği olma.  

168. Her kim ile tuz ekmek yesen bile, iyiliğini bil, duadan unutma.  

169. Her kim tartışmayı severse o azarlanır, kendisine sövülür.  

170. Her kim yalan söyledi ise, onun yüzünün suyu gitti.   

171. Herkese saygılı davran.  

172. Herkesin hakkına riayet et.  

173. Herkesin içinde dişlerini temizleme.  

174. Herkesin içinde yemek yeme.  

175. Herkesin kadrini bil.  

176. Herkesle hoş geçin.  

177. Herkesle, kendi kapasitesine göre davran.  

178. Hiçbir şeye kayıtsız kalma.  

179. Hiçbir zaman susmaktan pişman olmadım. Pişmanlığım hep sözümden 

olmuştur. Susmak hikmetin kaynağıdır. En güzel söz de hayırlı sözdür.  

180. Hikmet sahibi, âhiret nimetini, azığını dünyaya tercih edendir.  

181. Hikmet ve ilmi ağırlagıl kim, agırlanasın ve anı aziz dutgıl kim, aziz 

olasın; kamu hulklarun ulusu ilim ve hikmettür.  

182. Hikmet, züğürtleri padişahların meclisine oturtur.  

183. Hikmeti elden bırakma, iyiliğini göreceksin; ona hürmet et, hürmet 

göreceksin. Hikmetin en üstün ahlâkı, Allah’ın dinidir.  

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

185. Hükümet adamları ile dost olma, sonradan görmüşlerle alışveriş etme, 

karına sırrını söyleme.   

186. İdrarını tutma.  

187. İhtiyârın elinde iken halkla iyi geçin. Eğer düşersen halk sana bakar.  

188. İki şey insana iki şey kazandırır: Sabır murada erdirir, kanaat zenginliğe 

ulaştırır.  

189. İki zümre dünyadan hasretle gider: Malı çok olup yemeyen ve ilmiyle 

amel etmeyen. Siz ikisinden de olmayın.  

190. İlim adamıyla düş kalk.  
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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, 

anlayışsıza hakkı anlatmaktan daha kolaydır.  

192. İlmi âlimlere iftihar vesilesi olmak için öğrenme. İlmi beyinsiz ve 

budalalarla tartışma, çekişme için öğrenme. Meclislerde ağıtlar şiirler söylemek için 

de olmasın. Dünyadan el etek çekmeye özenerek ve cahilliğe rağbet ederek ilmi 

bırakma.  

193. İlmin her türlüsünü öğrenmeye çalış, kişi bilmediğine düşman olur, 

düşman olmanı istemem.  

194. İmkân bulduğunda, ata binmeyi ve ok atmayı öğren.  

195. İnsanın hakiki malı, âhiret zahiresidir.  

196. İnsanlar her gün bir parça eksilip dururken, kendilerine verilecek azaptan 

nasıl korkmazlar.  

197. İnsanlara iyilikle emr ve nasihat edip kendini unutma. Yoksa mum gibi 

olursun. Mum insanları aydınlatır, fakat kendini yakar.  

198. İnsanları başkaları yanında mahcup etme.  

199. İnsanların kötüsünden Allah’a sığın, iyilerinden de sakın!  

200. İnsanların takdirini beklemeyen ve onların yermesine maruz kalmayan, 

gönlü onlara muhtaç olmayan ve insanlar ondan rahat eden kimse gibi ol.  

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.  

202. İş bu dünya bir derin denüzdür kim çok âdemiler anun içinde gark 

olmuştur. İmdi dünya içre senün gemin Tanrı’dan korkmak ve haramdan yığlınmak 

olsun; ve ol geminün içindeki metağun Tanrı’ya inanmak olsun anun yilkeni 

Tanrı’ya tevekkül kılmak olsun. Ola kim gark olmaktan kurtulasın.  

203. İşlerinde de âlimlere danış.  

204. İşlerün kiçisin hor görmegil kim ol kiçi yarın Tanrı katında ulu olısar. 

205. İşsiz, güçsüz serserilerin yanında oturma.  

206. İştahın gelmeyince yemek yeme.  

207. İyi kimselerle görüşmelidir. 



367 
 

208. İyilere köle ol; kötülere dost olma. 

209. İyilerin aleyhinde konuşma.  

210. İyiliği ancak ona uyacaklara yap. Nasıl kurt ile koç arasında dostluk 

olmazsa, iyilik yapanla günahkâr arasında da dostluk olmaz. Çekişmeyi seven, 

sövülmeye katlanır. Kötü yerlere giren suçlanır. Kötü arkadaş edinen başını belâdan 

kurtaramaz. Diline hâkim olamayan pişman olur.  

211. İyiliği kıymetini bilene yap.  

212. İyiliği lâyığına yap, lâyık olmayana yapıp onu ziyan etme. Yoksa 

dünyada onu kaybetmiş, âhrette de sevabından mahrum kalmış olursun. Tutumlu ol, 

saçıp savurma. Malı sımsıkı tutma, savurup da dağıtma.  

213. İyilik bilmeze iyilik etme. Öğüt verme zayi olur.  

214. İyilik eden, herkesin dostluğunu kazanır.  

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 kılıcun ve edüğün ve dülbendün ve kilimün ve 

meşkün ve mataranıla vargıl; iğne ve iplik ve mihraz bile getürgil; ve sayrulık içün ot 

bile götürgil kim sen ve yoldaşlarun anunıla assılana; ve yoldaşlaruna muvafık olgıl 

ve birlik getürgil ille yazuk işte birlik getürmegil.  

216. Kaçan sefere varsan binüdün üzere uyumagıl, meğer kim gezi içinde 

olasın uzanmağa yara.  

217. Kadınlar gibi süslenme.  

218. Kadınlara güvenme. 

219. Kadınların hilelerinden sakın. 

220. Kadrini bilmeyenlerin yanına gitme. 

221. Kalbin katı olduğu halde sana hürmet etmesi için kendini Allah’tan 

korkar gibi göstermeye çalışma.  

222. Kamu âdemilere hulkun görklü eyle kim, her kimün hulkı görklü olursa 

eyüler anı sever ve yavuzlar andan ırak olur.  

223. Kâr ve zarar endişesiyle kimseye yüz suyu dökme.  

224. Kararında ikram edici ol. Saçıcı olma.  

225. Karından başkasıyla evlenme, çocuklarına üzüntü bırakırsın çocukların 

ilelebet mahzun kalır.   

226. Kavga ve gürültüden uzak dur.  
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227. Kendi ekmeğini başkalarının sofrasında yeme.  

228. Kendi malını kaybedip başkalarını ıslaha çalışma.  

229. Kendi ölçüne (haddine göre) göre söz söyle.  

230. Kendin için istemediğini, başkaları için de isteme.  

231. Kendinden büyüklerle dalaşma.  

232. Kendinden küçüğünü hor görme.  

233. Kendine uygun meclisleri seç. Allah’ın adının anıldığı bir ilim meclisi 

görürsen, onlarla beraber otur: âlim isen ilmin sana faydası dokunur. Cahil isen onlar 

sana bilmediğini öğretir. Allah onlara rahmetini bahşedecekse, bundan onlarla 

birlikte sana da pay düşer.  

234. Kendini beğenme.  

235. Kendini küçük düşürmemek kaydıyla, herkese karşı nâzik davran.  

236. Kendini unutup başkalarına iyilik emretme; o zaman sen başkalarını 

aydınlatmak için kendini yakan bir kandile benzersin.  

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 etmekten sakın. Çünkü peygamberler ve sıddıklar 

bulduklarını, elindekilerden tama’ı kesmekle buldular.  

238. Kendinle Allah arasında başka nimet veren birini kabul etme. Allah’tan 

başkasının sana borç verdiğini borç say.  

239. Kılıç ne kadar parlak olsa da, yine kesicidir.  

240. Kibir ile öfke insana belâ getirir.  

241. Kimse için kötü düşünme. Kötü düşünce seni kimse ile dost ettirmez.  

242. Kimsenin düşmanlığını çekme.  

243. Konuşmalarında, sözlerine alay ve güldürücü sözler katma.  

244. Konuşurken ellerini oynatma.  

245. Koyun sürüsünün ortasından geçmeyin.  

246. Kötü ahlâktan sakın. Bu huylarla sen iyi bir arkadaş edinemezsin. 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.  
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247. Kötü huydan, gönül darlığından sakın. Sabırsız olma, çünkü arkadaş 

bulamazsın. İşini severek 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.  

248. Kötü kadından sakın. Çünkü o, vaktinden önce seni kocaltır. Kadınların 

şerrinden kork. Çünkü onlar iyiliğe çağırmaz. İyi olanlarından bile kendini korumaya 

çalış.  

249. Kötülere söylenen acı söz kılıçtan keskindir.  

250. Kötülerle dost olma, onlara yanaşma, huyları sana geçer.   

251. Kötülük ancak kötülükle söndürülür diyen kimse 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.  

253. Küçük işleri küçümseme. Zira küçük şeyler yarın büyür. 

254. Küçükken kendini terbiye edersen büyüyünce faydasını görürsün.  

255. Küçüklüğünde edep öğrenirsen, büyüdüğünde faydalanırsın. 

256. Mal o değildir ki, el için toplayasın, başkalarına miras bırakasın ve 

hesabını sen veresin.  

257. Malını dosta düşmana teşhir etme.  

258. Merhamet eden merhamet bulur, sükût eden selâmete erer. Hayır 

söyleyen kazanır, kötü konuşan günaha girer. Diline hâkim olmayan pişman olur.  

259. Mide dolunca tefekkür uyur, hikmet ölür ve uzuvlar ibâdetten uzaklaşır, 

tembelleşir. Zikir ve münacattın lezzeti kendileriyle olan kalp safiyeti ve gönül 

rikkati zail olur, gider.  

260. Miden tok iken yemek yeme. Zira tok iken yiyeceğin şeyi köpeğe atman, 

senin için onu yemeden daha iyidir.  

261. Misafir gittiğin evde, gözünü ve dilini sıkı tut.  

262. Misafir yanında kimseyi azarlama.  

263. Misafire gereken hizmeti yap.  

264. Misafire iş buyurma.  

265. Olmayacak şeyi olur sanma.  
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266. Oruç tut, çünkü oruç şehveti kırar. Namaza engel olacak orucu tutma. 

Zira namaz, Allah katında oruçtan daha üstün ibâdettir.  

267. Öfkelendiğinde, sözünü tartarak söyle.  

268. Öğrendiklerini tama olarak yerine getirmedikçe, bilmediğin hususları 

öğrenmeye kalkışma.  

269. Ölenin arkasında kötü konuşma.  

270. Ölümden şüphe ediyorsan uyuma. Uyuduğun ve uyumak zorunda 

kaldığın gibi ölüme de mahkûmsun. Dirilmekten şüphe ediyorsan, uykudan uyanma. 

Uykudan uyandığın gibi, öldükten sonra da dirileceksin.  

271. Ömrün boyunca, Allah’a samimiyetle yönelmiş mütevekkil kişi ol.  

272. Öncesi tatlı, sonrası acı şey telâş ve aceledir.  

273. Parmaklarını ağzına, burnuna sokma.  

274. Saadetin işareti dörttür: Biri gerçektir; biri edeptir; biri hilm ve 

yumuşaklıktır; birisi de emâneti sahibine vermektir.  

275. Sabır acılığı, başkalarına şirin gelir.  

276. Sabrın öncesi acı, sonu tatlıdır.  

277. Sağa-sola bakma, daima önüne bak.  

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

279. Sakın cahil ile samimi olma, o yaptıklarını senin de tasvip ettiğini 

düşünmesin.  

280. Sakın elbisesi eskidir diye kimseye hakâret etme! Çünkü onun da, senin 

de Rabb’i birdir.  

281. Sakın tövbeyi sonra yaparım deme. Zira ölüm ansızın geliverir.  

282. Sakıngıl yavuz ve hulktan ve kibirden ve sabır azlığından kim bu işler 

bulunduğı kişiye hiç yar ve yoldaş bulunmaz ve hemişe halk ondan ırak olur.  

283. Sana ihtiyacını söyleyeni karşılıksız bırakma.  

284. Sana verilmeyen işe talip olma, verileni de reddetme. Zira bu, görüşü 

daraltır, akla kusur teşkil eder.  

285. Selâm vermeği âdet edin.  

286. Selâm vermeyi âdet edin.  

287. Sen dünyaya geldiğinden beri dünyaya sırt çevirdin, ahrete yöneldin. 

Kendisine gitmekte olduğun yer, kendisinden ayrılacağın yerden daha yakındır.  

288. Sende olmayan bir fazilet ile halk seni methederse sakın mağrur olma.  
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289. Senden yüz döndürmüş işi istemegil ve sana yüz dutmış işi elden 

komagıl kim, böyle kılmak bilüyi az kılur ve aklı sağır kılur.  

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 gizlidir. Çakılırsa parlar, kendi haline 

bırakılırsa gizlenir.  

291. Seni tanımak istemeyeni sen tanı.  

292. Sıhhat gibi zenginlik, gönül hoşluğu gibi nimet yoktur.  

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.  

294. Sırrını sakla.  

295. Sonunu gören, pişmanlıktan emin olur.  

296. Soysuzlardan vefa bekleme.  

297. Söylenen sözün tekrarın isteme.  

298. Sözü dürüst söyle, sert söyleme.  

299. Sözünü delil ve ispatını hazırladıktan sonra söyle.  

300. Su nasıl mahsûl için lâzımsa, dayak da öylece çocuklar için lâzımdır.  

301. Susmak hikmet, fazilettir, fakat bunu yapınlar ise pek azdır.  

302. Sükût etmiş olmandan asla pişmanlık duyma! Zira söz gümüş ise sükût 

altındır.  

303. Sükût hikmettir, fakat susmasını bilen azdır.  

304. Sümüğünü ceketinin kolu ile silme.  

305. Şalgam için, “Senede bir defa yemeli, o da olmazsa tarlasının yanından 

geçmeli” demiş.  

306. Şeker gibi tatlı olma yutarlar, biber gibi acı olma tükürürler.  

307. Şunun için öğrenme kim anunla âlimlere gökceklenesin ya dahi anunla 

ilümsüzleri horlayasın, ya dahi meclisler içinde kendini Öğüp riya kılasın.  

308. Tadına bakanı en çok cezbeden şerbet şehvettir.  

309. Tanrı kazasına razı olgıl ve Tanrı kısmet kılduğına kaniğ olgıl, dirligün 

tatlı ola; eğer dilerisen kim dünya baylığı diresin, âdemiler elindekinden tamağun kes 

kim, peygamberler ve sıddıklar âdemiler elindekinden tamağ kesmeğile irdiler.  
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310. Taş kaldırdım, demir kaldırdım, ağır karakterli insandan ağırını 

görmedim.  

311. Tedbirli olmak ile yetecek kadar mal, çok mal ile israftan iyidir. Zira mal 

tedbir ile çoğalır. Mal tedbirin eksikliği ile yok olur.  

312. Telâş ve aceleciliğin öncesi tatlı, sonu acıdır.  

313. Tövbeyi geciktirme, çünkü ölüm ansızın gelir.  

314. Ulemâ ile çatışma, tartışma ki sana kızarlar.  

315. Ulemâya karşı öğünmek, serserilerle münakaşa etmek, topluluklarda 

gösteriş için ilim öğrenme; ilme boş verip cahilliği değil ilim meclisini tercih et. 

Allah’ı anan bir grup gördün mü hemen yanlarında 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 anmayan 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.  

316. Uzun süre yalnız kalmak fikri geliştirir, gelişmiş fikir ise cennet yolunda 

kılavuzdur.  

317. Uzun yaşamanın beş şartı: Az taam, az kelâm, az selâm, az intikam ve 

çok sabır.  

318. Üç şey ancak üç şeyle belli olur: Hilm sahibinin Hilmi kızdığında; 

yiğitlik savaşta; kardeşlik ise ona ihtiyaç anında bilinir.  

319. Üstâdını baba yerine tut.  

320. Vaktinin çoğunu sükût ile geçir, tefekkürden uzak olma ki, dilin 

belâsından emin olasın.  

321. Vücudunu diri görmek isteyen, çıbanlarını olgunlaşmadan deşmesin.  

322. Yakın-uzak, kim olursa olsun herkese tatlı davran. İyiden de, kötüden de 

cehaletini gizle. Dostlarını koru, yakınlarını ziyâret et. Gammazlığa önem 

vermeyeceğine dair onlara teminat ver. Öyle arkadaşlar seç ki, aydığınızda ne sen 

onları, ne onlar seni dillerine dolasınlar. Bunları yerine getirirsen toplumunun başı 

olursun.  

323. Yalan söylemegil, sakıngıl kim, ol dinüni fesada vire ve âdemiler 

katında mürüvvetüni giderir, pes keleci iderisen dinlenmez ve söylerisen inanmazlar 

ve ol dirlikte hayır yoktur kim, böyle ola.  
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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.  

325. Yalandan sakın. Zira o serçe eti gibi tatlıdır. Ondan az kimseler 

kurtulabilir.  

326. Yalnızlık düşünce için daha uygundur. Düşünme, insanı cennet yoluna 

sokar.  

327. Yapacağın işleri bilerek ve düşünerek yap.  

328. Yatağında uyurken seher vaktinde öten horozdan sakın daha âciz olma 

(sabahları ondan önce uyanmaya çalış).  

329. Yemeğini itikat sahibi olanlardan başkası yemesin.  

330. Yemekten sonra muhakkak yürüyün, bir arşın bile olsa.  

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.  

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 yarısından sonuna kadar yürü. Kılıcın, ayakkabın, sarığın, elbisen, su kabın, 

iğne ve ipliğin, ayakkabı dikiş malzemen yanında olsun. Kendisine ve yanındakilere 

yetecek kadar ilaç al. Arkadaşlarına, Allah’a âsi olmak dışında her hususta uy. Vefalı 

ol.  

333. Yolculuğunda bindiğin hayvandan emin ol. Durak yerinde yükünü 

üzerinden çabuk al, kendi karnını doyurmadan önce onu yemini ver.  

334. Yolda büyüklerin önünden yürüme.  

335. Yürümekte orta yolu seç. Ezilip büzülüp de gitme. Ne kibirli ve acele 

yürü. Sükûnet ve vakarla yürü.  

336. Yüzüm siyahsa da kalbim aktır; dudağım kalınsa da ondan çıkan sözler 

incedir.   

337. Zamanın muhalefetinden gönlü daralmayan en büyük âlimdir.  
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