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Osmanlı

tarihçi ve

şehnamecisi.
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Hayatı hakkında yeterli bilgiler yoktur.
Görevlerine dair kayıtlar. daha çok kendi
eserlerinden ve tayinlerine dair arşiv belgelerinden tesbit edilebilmektedir. Eserlerinde künyesini Seyyid Lokman b. Seyyid Hüseyin eı-Aşuri ei-Hüseyni ei-Urmevi
olarak verir. Buradan hareketle Azerbaycan'ın Urumi 1 Urmiye kasabasından olduğu belirtilmektedir. Osmanlı hizmetine ne
zaman. nasıl girdiği bilinmemektedir. Osmanlı hizmetinde olduğuna dair verdiği
ilk bilgi Musul'a bağlı Harir kazasında kadılıkyapmasıyla ilgilidir. Harir kadısı sıfa
tıyla, 970 Zilkadesinde (Temmuz 1563)
Şehrizor beylerbeyiliği merkezi olmak
üzere inşa edilen Gülanber Kalesi'nin temel atma töreninde hazır bulunmuş ve
Beylerbeyi Muzaffer Paşa'nın isteğiyle ilk
harcı kendisi atmıştır. Daha sonra istanbul'a gelerek nişancı Feridun Ahmed
Bey' e ve dolayısıyla Sokullu Mehmed Paşa'ya intisap etti. ardından şehnamecilik
görevine getirildi. Bu memuriyete tayin
tarihini eserlerinin birinde S Şewal 976
(23 Mart 1569). bir diğerinde Muharrem
977 sonları (Temmuz 1569) olarak verir.
Kendi ifadesine göre Şeyh Ebu Said vası 
tasıyla. Sokullu Mehmed Paşa'nın Lüleburgaz ve istanbul'daki medreselerinde
müderrislikte bulunan Şemseddin Ahmed Karabaği ile tanıştırılmış. Feridun
Bey'in Sigetvar seferiyle ilgili eserini nazına çekerek hazırladığı ilk denemelerini
ona sunmuş . bunlar ayrıca Ebüssuud
Efendi ve idris-i Bitlisi'nin oğlu Ebülfazl
Mehmed Efendi gibi önde gelen alimlerce de beğeniimiş ve eserin temize çekilip
padişaha sunulması için kendisine emir
gönderilmiştir. Bu emir uyarınca Sigetvar
seferi ve sonrasını nazma çekmek üzere
şehnameci tayin edilmiş. ardından ll. Selim'in faaliyetlerini yazmak için onun maiyetinde görevlendirilmiştir

Şehnamecilik görevine30.000 akçe
zeamet tahsis edilerek getirilen Lokman.
lll. Murad'ın tahta çıkmak üzere istan-
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bul'a

gelişi sırasında

Sokullu Mehmed
serkiltip s ı fatıyla padişahı karşılayanlar içinde yer aldı (Ramazan 9821 Aralık 1574). 29 Zilkade 982'de ( 12 Mart 1575) şehnamecilik sıfatına
önceki selefi Arifi Fethullah Çelebi gibi
dergah-ı ali müteferrikalığını da ilave ettirdi (BA, KK, Ruüs, nr. 229, s. 22) Yaptı ğı
hizmetler karşılığında çeşitli vesilelerle
geliri arttırıldı. 10 Şewal983'te (12 Ocak
1576) oğlu Aristo'ya. kendisine Nusaybin
ve Urfa'dan tahsis edilen zeamet gelirinin bir bölümü bırakıldı. ll. Selim devrini
yazdığında gelirine 1000 akçe. Şehinşah
name-i Hümayun adlı eserinin ilk cildini
takdim edip ikincisine başladığında ise
10.000 akçe zam yapıldı. Tomar-ı Hümayun'un bir cildini hazırlayıp minyatürlerle süslediğinde ise 10.000 akçe daha verilip Divan - ı Hümayun katipliğine getirildi
(28 Şevva l 991 1 14 Kasım 1583).
lll. Mehmed'in cü!Osundan sonra şeh
namecilik görevinden alındı ve şehname
ciliğe Talikizade getirildi ( 15 Muharrem 1004 /20 Eylüll 595). İlgili kayıtla Lokman'ın " !isan-ı Farisi'de şehname yazmaktan ref olunduğu ", şehnameciliğin
müstakil olarak Talikizade'ye verild iği belirtilir (Afyoncu, XXI [2001 J, s. 287, 293)
Selaniki, onun azil sebebini yeni padişahın
cülusundan beri nazım ve nesirde ihmali
olmasına ve padişaha daha önce şehza
deliği sırasında görüp incelediği parçaları
takdim etmesine bağlar (Tarih, s. 622).
Buna ra ğmen Lokman'dan daha önce
başlamış olduğu eseri tamamlaması istendi. Bunun üzerine Eğri seferi için orduya katılmışken istanbul'a döndü. Ancakyaptığı çalışmalar ilgi görmedi ve kendisine kenar defterdarlığı verilerek uzaklaştırıldı. Ardından onun Mı sır ' a gitliğine
dair kayıtlar mevcuttur. Hakkındaki son
kayıt 1010 Cemaziyelahir (Aralık 1601) tarihlidir. Hayatının bundan sonraki kısmı
ve vefat tarihi hakkında bilgi bulunmaPaşa'nın yanında

maktadı r.

Yirmi beş yılı aşan şehnameciliği sıra
minyatür ve süsleme sanatçıları ile
hattatlardan oluşan bir ekip kuran ve onlarla birlikte Türk sanatının önemli eserlerine imza atan Lokman, tarihçi ve şair
olarak Hoca Sildeddin Efendi ve diğer bazı
önde gelen alimierin takdirini kazanmış
tır. Bununla beraber çağdaşı olan Ali
Mustafa Efendi, onun şehnamecilik gibi
bir görevin üstesinden gelebilecek donanımda olmadığını. şiir yönünün çok zayıf
bulu n duğunu. hatta şair çevrelerinde hiç
ragbet görmediğini, 10.000 beyit vücuda
getirdiğini söylemekle birlikte bunların
sında

çoğunun düzensiz olduğunu. nesir olarak kaleme aldığı eserlerinin ifadelerinin
"!i san-ı ham" ile dolu bulunduğunu,
Hoca Sildeddin Efendi'nin onu takdir etmesine ise anlam verernediğini belirtir
(Çerçi, lll, 629-634). Buna rağmen Lokman'ın devrio hadiselerini son derece sade bir üslupla çok defa belgeleri de kullanıp yoruma gitmeksizin aktardığı ve vekayi'name tarzına uygun olarak kaleme
aldığı anlaşılmaktadır.

Eserleri. Lokman, hem Farsça manzum hem Türkçe mensur olarak eserler
kaleme almıştır. Gerek şehname gerekse vekayi'name türünde yazdığı eserlerinin çoğu çok değerli minyatürlerle süslüdür. Şehname olarak hazırladığı eserleri şunlardır : 1. Zafername. Feridun
Bey'in Sigetvar seferiyle ilgili eserinin şeh
name tarzında nazma geçirilmiş şeklidir.
986 (1578) yılında tamamlanan bu eserde Şehzade Bayezid isyanının bastırılması,
Malta. Sakız ve Sigetvar seferleriyle Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü ve ll. Selim'in cü!Osu konuları yer alır. lll. Murad
Kütüphanesi için hazırlanan güzel bir
nüshası Dublin Chester Beatty Kütüphanesi'ndedir (nr. 413). z. Selfm Hanname.
6 Zilhicce 988 ( 12 Ocak 1581) tarihinde
tamamlanan eser ll. Selim devri olaylarını
ihtiva eder. Tam bir müsveddesi Topkapı
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır
(Revan Köşkü . nr. 1537). lll. Murad'a su-

Lokman b. Hüseyin' in Sel1m Hanname adlı eserinin bir
(TSMK, lll. Ahmed, nr. 3595, vr. 141")

sayfası

LüKMAN SÜR ESi

Lo km an b. Hüseyin'in Selim Hanname adlı eserinden bir
başka sayfa (TSMK, III. Ahmed, nr. 3595, vr. 149')

nulan kırk dört minyatürlü nüsha Thpkapı
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde yer alır
(lll. Ahmed, nr. 3595) 3. Şehinşdhndme .
lll. Murad'a ayrılan bu şehnamenin ilkcildi
989 Şewal başında (Kasım 1581) tamamlanmıştır. 982-988 (1574-1580) yılları
olaylarını ihtiva eder. Alaeddin b. Hüseyin Şirvani hattıyla süslenm iş. elli sekiz
minyatürlü nüshası istanbul Üniversitesi
Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (FY. nr. 1404)
Şehnamenin ll. cildinde Koca Sinan Paşa'nın İran seferi. Şehzade Mehmed'in
sünnet düğünü. Ferhad Paşa'nın Revan
seferi. Özdemiroğlu Osman Paşa'nın
iran'daki mücadelesi ve vezir i azamlığı
gibi konular anlatılır. Mirza Ali b. Hacim
Kulu tarafından 100 1 Saferi sonlarında
(Kasım 1592) yazılmış. doksan beş minyatürü içine alan bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndedir (Bağdat
Köşkü, m 200).
Lokman'ın şehname tarzı dışında

Kültür

Murad'ın

ikinci eseri olup en geniş şekliyle lll.
cülüsu üzerine boğdurulan şeh
zadelerin defni olayı ile son bulur (TSMK,
lll. Ahmed, nr. 3599). 0,79 x 31,16 m. ebadında r ulo 1 tomar halinde bulunan bu
nüsha tezhiplidir. Eserin giriş kısmında
müellif adı yoktur. Kısa bir dünya tarihi,
yaratılış. peygamberler tarihi bahislerinden sonra Osmanlı hanedanına geçilir.
Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar
olan kısımlar Lokman'dan önceki şehna
mecilere ait olmalıdır. Lokman muhtemelen bu eseri 985 (1577) yılından başlaya
rak devam ettirmiştir. Eserde her padişaha ait minyatürler yer alır. lll. Murad'a
takdim edilen nüsha Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde kayıtlı olup (nr. 1973) kırk
minyatür ihtiva eder. Darüssaade Ağası
Mehmed Ağa. Siyavuş Paşa ve Hoca Sadeddin Efendi'ye takdim edilen nüshalar
çeşitli kütüphanelerde mevcuttur. 3. Kı
ydtetü '1-insdniyye ii şemdili'1-0smd
niyye. Lokman'ın 996'da (1588) yazdığı
bu eser Osmanlı padişahlarının dış görünüşlerinin özelliklerini. beden alametlerini, vasıflarını ihtiva eder. Osman Gazi'den itibaren lll. Murad dahil Osmanlı padişahlarının hayatı. saltanat yılları olayları, hilyeleri tesbit edilmiştir. On iki padişahın minyatürlerinin yer aldığı eser

olarakyayımlanmıştır

Lokman b. Hüseyin'in
(İÜ

Şehinşahname'sinin

Ktp. , FY, nr. 1404)

ilk sayfas ı

Bakanlığı tarafından tıpkıbasım

(istanbull987). 4.
lll. Mehmed döneminde
1008 ( 1599-1600) yılında hazırlanan eserin Lokman'a aidiyeti baş kısmında mevcut bir şiirden anlaşılmaktadır. Kitap aslında bir Selçuklu tarihi özetidir ve Os man Bey'in ortaya ç ı kışına kadar gelir.
Muhtemelen Yazıcızade Ali 'nin İbn Bibi
tercümesi esas alınmıştır. Tek nüshası
Viyana'da bulunan eser, J. J. W. Lagos tarafından Latince'ye çevrilerek aslı ile beraber yayımianmış (Helsiogforsiae 1854),
daha sonra Harun Güngör tarafından yeniden neşredilmiştir ( TDA, sy. 44 [ 1986[,
s. 91-103) Lokman'ın bunların dışında Risd1etü '1-d1dti'r-rasadiyye adlı bir eseri
daha olduğundan bahsedilir. Kendi ifadesine göre ayrıca Lem'atü'l-envfır'dan ve
Feridüddin Artar'ın Mihr ü Müşteri'sin 
den bazı parçaları Türkçe'ye çevirmiştir.
Oğuzndme .
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kale-

bir kısmı vekayi'name özelliğ i
eserleri de şunlardır: 1. Hünername*. Arifi Fethullah Çelebi'nin başlat
tığ ı, selefi Eflatün-i Şirvani'nin ancak üç
faslını yazabildiği eserin Lokman tarame

dığı

aldığı,

taşıyan

fından tamamlanmasıyla oluşmuştur.

LüKMAN SÜRESİ
( ı.)IAQJ ö_,,.., )
L

Kur'an-ı

Kerim ' in otuz b irinci s uresi. _j

z.

Zübdetü't-tevdrih. Tam bir vekayi'name
özelliği taşıyan eser Tomar-ı Hümdyun,
Mücme1ü't-tomar diye de anılır. Lokman'ın selefierinden devralıp tamamla-

Mekke döneminde Saffat suresinden
sonra nazil olmuştur. 27-28 veya 27-29.
ayetlerin Medine'de indiği söylenirse de
üslüp ve muhteva bütünlüğü bu iddianın
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