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Kur'an -ı Kerim'in Mekke'de nazil olan 
31. süresi Lokman adını taşımaktadır. Fa:' 
kat bu sürede Lokman'ın kimliğine dair 
bilgi bulunmadığı gibi Ad kavminden ve 
onlara gönderilen Hud peygamberden 
bahseden diğer sürelerde de onun adın
dan söz edilmemektedir. Lokman süre
sinde (3 1/12-19) Lokman'a hikmet veril
diği bildirilmekte ve oğluna hitaben iman, 
ibadet. ahlak ve görgü kurallarına dair 
öğütleri aktarılmaktadır. Lokman'a veri 
len hikmetin ilim, üstün kavrama yetene
ği. isabetli söz ve davranış . ilim- am el uy
gunluğu , din konusunda derin bilgi oldu
ğu belirtilmektedir (a.g.e., XXI. 67; Fah
reddin er-Razi. XXV, 145). Hikmetlerinden 
bir kısmı hadislerde de nakledilir (Müs
ned, ll. 87). İbn Hişam'ın rivayetine göre 
Süveyd b. Sarnit adlı müşrik Lokman'a 
nisbet edilen ve onun hikmetini, ilmini ve 
mesellerini ihtiva eden Mecelletü Lu]f
mdn'ın Kur'an'dan üstün olduğunu ileri 
sürmüş, ResOluilah onu dinledikten sonra 
Lokman'a atfen söylenenleri güzel bul
muş. fakat Kur'an'ın bunlardan daha üs
tün olduğunu belirtmiştir ( es-Sfre 2

, s. 
427) Bu durum, Cahiliye Arapları'nca 
"Mecelletü Lul5man" denilen bir sahife
nin bilindiğini doğrulamaktadır. Vehb b. 
Münebbih'in. Lokman'a nisbet edilen hik
met külliyatından on bin babı aşkın bir 
kısmı okuduğunu , daha güzelini kimse
nin işitmediği bu sözleri insanların hem 
konuşmalarında hem yazılarında kullan
dıklarını belirtmesi de (ibn Kuteybe, s. 
25; Kurtubl, XIV, 61) bunu teyit eder. 
Lokman'ın Cahiliye şiirinde efsaneleş

tirilmiş kişiliği başkalarına ait pek çok sö
zün ona nisbet edilmesine. özellikle onun
kilerle Ezop'un (Aesop) sözleri arasında 
alaka kurulmasına sebep olmuş, Batı'da 
neşredilen bazı eserlerde Ezop'a atfedi
lenler gibi Lokman'a da çeşitli kıssa ve 
rivayetler mal edilmiştir. 

Çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğu için 
Lokman Bel'am, Ahikar ve Ezop gibi ta
rihi şahsiyetlerle karşılaştırılmıştır. Sa'le
bl ve Beyzavl onun şeceresini Lokman b. 
Baür b. NahOr olarak verirler; benzer bir 
şecere. Bel'am b. Baüra şeklinde Tevrat'
ta Bel' arn'ın künyesi olarak geçmektedir. 
Lokman'ın Bel' am ile aynı kişi sayılması 
Taberi'de de rastlanmayan, geç dönem
lere ait asılsız bir iddiadır. 

Lokman'ın öğütleriyle Asur kralının ve
ziri, kahin ve hakim Ahikar'ın veeizeleri 
arasında benzerlikler bulunduğu yolun
daki eski bir iddia XX. yüzyılın başında R. 
Harris tarafından yeniden ileri sürülmüş

se de bu iddia tatminkar deliliere dayan-
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maz. Bununla birlikte Ahikar efsanesi 
Arap dünyasında biliniyor. ona ve Lok
man 'a nisbet edilen hikmetli sözler Yakın

doğu hikmet edebiyatının ortak birikimi
nin bir parçasını oluşturuyordu. Muhte
melen Yakındoğu'nun hikmet literatürü
ne ait pek çok mesel Cahiliye döneminden 
itibaren Arap yarımadasına girmeye baş
lamıştır. Nitekim Hlreli hı ristiyan Arap 
şairi Adi b. Zeyd, Ahikar'dan el-l:fay~ar 
diye bahsetmektedir. Bütün bunlar Lok
man 'a nisbet edilen hikmetli sözler külli
yatını arttırmış olabilir ( EJ2 1 Fr ı. V, 81 7-
818; DBS, 1, 203) 

Ortaçağ'lar boyunca çeşitli kıssaların 
kahramanı olarak dillerde dolaşan Lok
man bir bakıma Araplar'ın Ezop'u haline 
gelmiş, Avrupa'da Ezop'la ilgili söylenen
lerin büyük bir kısmı Lokman'a uyarlan
mıştır. İslami kaynaklarda onun kalın du
daklı, geniş ayaklı, Habeşistanlı veya Nüb
yeli bir köle olaraktakdim edilmesi de 
Ezop'i..ı hatırlatmaktadır. Efendisinin ken
disinden bir koyun kesip önce en iyi, son
ra da en kötü iki yerini getirmesini iste
mesi kıssası (Ta beri. Cami'u '/-beyan, XXI, 
67-68). diğer kölelerin efendilerinin inci
rinden yiyip Lokman'ı itharn etmeleri gibi 
olaylar Ezop'un kıssasında da mevcuttur. 
Lokman'la ilgili olan ve Cahiliye Arapları'n
ca bilinmeyen bu tür kıssalar Ortaçağ'ın 
sonundan itibaren ortaya çıkmıştır. Bu 
sebeple Lokman'a dair muahhar hikaye
lerin birçok unsuru Ezop'un hikayelerin
den alınmadır. 

Lokman diğer özellikleri yanında he
kimliğin atası olarak da tanınmış. onun 
bütün bitkilerin özünü bildiği söylenmiş 
ve kendisinden dertlere şifa olacak reçe
teler ve formüller nakledilmiştir. Lok
man'a nisbet edilen meseller çeşitli ad
larla bir araya getirilmiştir. Bunlardan biri 
Em~dlü Lu]fmdn al-If akim ve ba'zu a]f
vdli'l-'Arab'dır ki Thomas Erpenius (Le
i da e 1615). bir diğeri olan Em~dlü Lu]f
mdn el-Ifakim ise Georg Wilhelm Frey
tag (Bonn 1823) tarafından Latince'ye 
çevrilmiştir. 
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IJ!IllliJ ÖMER FARUK HARMAN 

D TÜRK EDEBiYAT!. Türk edebiya
tında Lokman. Arap edebiyatında öne çı
kan özellikleri yanında hakim 1 filozof kim
liğinden çok hekim 1 tabip hüviyetinde 
görülmektedir. Bu sebeple Türk divan, ta
sawuf ve halk edebiyatlarıyla Türk falk
Iorunda "Lokman Hekim, Lokman-ı hazık, 
tabip Lokman, dert Lokman'ı, şifa Lok
man'ı" gibi ad ve sıfatiarta anı l mış. bu 
özelliğini vurgulayacak kelimelerle tavsif 
edilmiştir. "Şifa-yı Lokman, deva-yı Lok
man, yed -i Lokman. Lokman eli. ilac - ı 

Lokman, merhem-i Lokman, bab- ı Lok
man, muhtac-ı Lokman, yara saran Lok
man" bunlardan en yaygın olanlardır. Ya
zıcıoğlu Mehmed, Muhammediyye'nin 
"Tertlbü 'l-Enbiya" adlı bölümünde onu. 
"Gitti ol da geldi Lokman-ı hekim 1 M ahir 
etmiş hikmete onu hakim" beytiyle Sü
leyman peygamberden sonra gelen hik
met sahibi bir hekim 1 nebi olarak anar. 
Müştak Baba'nın, "Avaz-ı bülend ile de
miş Hazret-i Lokman 1 Hikmetle tegannl 
maraz-ı aşka devadır" beytinde olduğu 
gibi onun hikmet sahibi oluşu tabip olma
sının gereği gibi görülmüş, birçok şiirde 
bu iki özelliği bir arada zikredilmiştir. 

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



yat. s. 4-6) Osman Şems'in, "Bu Şems 
gibi var ise her kanda Hudaya 1 B'imar-ı 
gam-ı aşk ona Lokman bağışla" ve Süley
man Zat'i'nin "Hikmet olur sözleri haste 
dil olanlara 1 illet ü emrazına mani-i Lo k
man olur" beyitlerinden onun aşk derdi
nin devasını bilen tabip olarak benimsen
diği görülmektedir. Karacaoğlan'ın, "Şu 
dertli gönlümün Lokman'ı sensin"; "Der
dimin Lokman ' ı gel yavaş yavaş" mısrala
rı ile Feyman'i'nin. "Her doktora Lokman 
diye sarıldım" mısraı bu anlayışı halk şiiri 
içinde ortaya koyan örneklerdir. Ancak 
aşık bu dert yüzünden açıkça veya ŞernT
nin ifadesiyle "gizli gizli bab-ı Lokman'a 
düşmüş" olsa da Lokman'ın gücü sınırlı
dır ve gerçek şifa Allah'tandır. Nihan'i bu
nu, "Lokmanlar yaraya sarar derınanı 1 
Velakin sağaidır keremler kanı" beytiyle 
ifade eder. 

Aşık, Lokman'a benzettiği sevgilisi için, 
"İnayet et şol Lokman'ı yetiştir 1 Hızr elin
den şol peymanı yetiştir'' diye feryat eder
ken Lo km an- Hızır münasebetini ortaya 
koyar. Ancak derdin devasını bulmakta 
bazan o da aciz kalır: "Lokman çare bil
mez dil yaresine" (Müdaml) . Bazan da 
aşk derdinin devası sevgilinin Lokman 
gibi şifa dağıtan elleri yahut gözleri olur: 
"Bana Lokman yeter şimdi yar eli" (Gev
herl); "O şah- ı Lokman'a benzer gözlerin" 
(Noksanl). Ölüm derdine ise Lokman da 
şifa bulamaz: "Cihan tasında ma'cun-ı ha
yata sa'y edip Lokman 1 Çürüttü maye-i 
örnrün memata bulmadı derman" (Ağa
zade Nakşl). Lokman'ın sevgiliye benze
tilmesi onun diğer özelliklerinin de ortaya 
konulmasına yol açar. Nitekim şairler bu
rada hakim oluşuna. hikmetli söz ve nasi
hatlerine yön elirler. Yarin sözü Lokman'ın 
hikmeti gibidir: "Maraz-ı aşk devasın leb-i 
canandan sor 1 Yürü ey hasta gönül hik
meti Lokman'dan sor" (Uivl). 

Divan şairleri bazı bakımlardan kendi 
sözlerini Lokman'ın hikmetlerine benze
tirler. Özellikle sevgilinin güzelliği vasfe
dilirken, memduh övülürken bu alaka iyi
ce öne çıkarılır. Ahmed Paşa. ll. Bayezid 
için yazdığı "geçmiş olsun" kasidesinde 
padişahı överken, "Su-i m'izacın alemin 
hikmetle ıslah etmeye 1 Sen Hızr-dem 
lsa-nefes Lokman'a sıhhat yaraşır" bey
tiyle onun tabip ve hakim oluşunun ya
nında Hızır - isa-Lokman ilişkisine de işa
ret etmiştir. Haki:ınl ise, "Ma'rifet kadrini 
irfan anlar 1 Hikmet-i nazmımı Lokman 
anlar" diyerek övünür. 

Lokman'ın hakim ve tabip özelliği Ef
latun. Cal'in us (Galenos). Bukrat (H ipokrat) 
gibi aynı yolda şöhret yapmış diğer isim-

leri de çağrıştırarak birlikte kullanılma
sına vesile olmuştur: "Gözlerin Eflatun 
elierin Lokman" (Aşık Ali i zzet); "Bir dem 
cehaletle kalır h'iç nesneyi bilmez olur 1 
Bir dem dalar hikmetlere Callnus u Lok
man olur"; "Nice bir Callnus u Bukrat 
olam Lokman olam" (Yunus Em re). 

Felsefi ve ilm'i bilgiyle düşünceyi ifade 
eden hikmet. Türk tasawuf edebiyatın
da "ilm-i ledün", yani Allah tarafından ve 
yalnız Allah'ın dilediği kullara verdiği özel 
bilgi olarak anlaşıldığından hikmet sahibi 
Lokman da bir insan-ı kamil telakki edil
miştir. Bu sebeple Hak aşı ğı, Yunus gibi, 
"Okuyup hikmet ilmini Lokman olayım 
bir zaman" diyerek onun mertebesine 
ulaşmak ister. ilahi hikmetler gerçek ma
nasıyla gönül sahipleri tarafından anlaşı
labileceğinden hikmetin kaynağı ve yolu 
"gönül" manasma da gelen "dil"dir. Bu 
durumda Lokman. tasawuf ve tekke şii
rinde aşığın gönlünü ifade eden bir tasav
vufi remiz haline gelmiş olur. 

Lokman hekimin oğluna vasiyetleri. 
öğütleri, hikmetli sözleri, adı etrafında 
şekillenmiş efsaneler. onunla ilgili olarak 
nakledilen fıkralar Arap, Fars ve Türk ede
biyatında, tasawuf ve ahlak kitaplarında 
ele alınmış , her üç edebiyatın nasihatna
me türü eserlerinde müstakil kitaplara 
konu olmuştur. Bunları doğrudan doğru
ya Pendname-i Lokman adını taşıyanlarla 
Atebetü 'I-hakayık'tan başlayarak At
tar'ın tanınmış eseri de dahil Türkçe
Farsça çeşitli pendnamelerde mevcut na
sihatlere kadar genişletmek mümkün
dür. Türk edebiyatında müellifi bilinme
yen Hikdydt-ı Hazret-i Lokmdn (Mani
sa i 1 Ha lk Ktp., nr. 965/5). Ni dal mahlas
lı Kaysunizade Mehmed'in Tercüme-i 
Nazm-ı Lokmdn Hekim'i (Mill! Ktp., nr. 
A 4883/4) ve Çağatayca Sad Pend-i Sud
mend Beri'ı-yı Ferzend-i Hidmend (Ka
zan ı 308; eser Süheyl Ün ver tarafından 
Lokman Hekim 'in Oğluna Verdiği 100 Na
sihat adıylaTürkiye Türkçesi'ne aktarılarak 
birkaç defa basılmıştır) adlı eserler bilin
mektedir. Pendni'ıme-i Lokmi'ın Hekim 
adını taşıyan bir diğer manzum eser, 
Med'ine Kad ı sı Ahmed Raşid Efendi'nin 
Şeyhülislam Arif Hikmet Kütüphanesi'n
de rastladığı, M'ir İmad hattıyla yazılmış 
Pendni'ıme-i Lokmi'ın ljekim Cihet-i 
Ferzend adlı Farsça bir eserdeki otuz 
dört nasihatin her birini beşer beyit halin
de tercüme edip çeşitli konulardaki bazı 
şiirlerini de ekleyerek neşrettiği risaıedir 
(istanbul ı 324; beyitlerin ayrıca nesre 
çevrilerek aktanldığı bu didaktik manzu
me ve ekler için b k. Öztürk, s. ı 75-232) . 
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Tefsirler. hadis kitapları ve şerhleri. kı
sas-ı enbiya. İslam tarihleri. tasawuf ve 
ahlak kitapları ve nasihatnarnelere ka
dar çeşitli eserlerde de Lokman'la ilgili 
konulara yer verilmiştir (konuyla ilgili 
390 adet kitap ve makalenin bibliyografik 
künyesi için bk. bi bL Bayat; ayrıca bk. bibL 
Kalender; bibL Ekin). 

Lokman'ın öğütleri XVII. yüzyıldan iti
baren Batı dünyasında da dikkatleri çek
miştir. Bu konuda yazılmış eserlerin en 
eski tarihlisi, Lokman'dan nakledilen fık
raıarıa Lokman'a atfedilen Arapça keıa
mıkibarları içine alan Fabules Locmai 
Sapientis Et Quddam Dicta Arabum 
adlı kitaptır (Leidae ı6ı5) (tercümesi için 
bk. Öztürk, s. 233-262; Batı dillerinde ko
nuyla ilgili diğer eserler için bk. bi bL Ba
yat). 

Lokman Hekim'in tabip kimliği onun 
şifalı bitkiler hususunda uzman kabul 
edilmesini gerektirdiğinden bu alanda 
kaleme alınan kitaplarda, kitap adından 
başlayarak çeşitli hastalıklar için sundu
ğu reçetelere kadar pek çok konuda ismi 
kullanılmıştır. Ayrıca ünlü kişiler adına 
falname tertip etme geleneğinden Lok
man Hekim de n asibini almış görünmek
tedir. Süheyl Ünver. Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'nde bulunan (Hazine. 
nr. ı 703) ve 1. Ahmed adına hazırlanmış 
olan bir falnarnede minyatürünün de bu
lunduğu bir Lokman Hekim falı tesbit 
etmiştir ("Türk Aleminde Hayırlı Bir Falı 
Olan Lokman Hekim= Eskülap", Yeni Tıp 
Alemi, X, nr. 1 ı 5- ı 20 [istanbul ı 96 ı]. s. 
472-476) Bu konuda Emin Cenkmen'in 
Eski Bir Aşkın Hikayesi (istanbul ı 94 ı) 
ve Ahmet Cemil Aklncı'nın Lokman He
kim (istanbul 1973) adıyla kaleme aldığı 
romanları vardır. Lokman Hekim Halk 
Sağlığı Dergisi ile Lokman Hekim Yayın 

ları:nı da Türkyayın hayatında onun adını 
taşıyan eserler olarak zikretmek gerekir. 
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LOKMAN b. HÜSEYiN 
( ~W'!ul.o.öJ ) 

(ö. 1010/1601'den sonra) 

Osmanlı tarihçi ve şehnamecisi. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgiler yoktur. 
Görevlerine dair kayıtlar. daha çok kendi 
eserlerinden ve tayinlerine dair arşiv bel
gelerinden tesbit edilebilmektedir. Eser
lerinde künyesini Seyyid Lokman b. Sey
yid Hüseyin eı-Aşuri ei-Hüseyni ei-Urmevi 
olarak verir. Buradan hareketle Azerbay
can'ın U rumi 1 Urmiye kasabasından oldu
ğu belirtilmektedir. Osmanlı hizmetine ne 
zaman. nasıl girdiği bilinmemektedir. Os
manlı hizmetinde olduğuna dair verdiği 
ilk bilgi Musul'a bağlı Harir kazasında ka
dılıkyapmasıyla ilgilidir. Harir kadısı sıfa
tıyla, 970 Zilkadesinde (Temmuz 1563) 
Şehrizor beylerbeyiliği merkezi olmak 
üzere inşa edilen Gülanber Kalesi'nin te
mel atma töreninde hazır bulunmuş ve 
Beylerbeyi Muzaffer Paşa'nın isteğiyle ilk 
harcı kendisi atmıştır. Daha sonra istan
bul'a gelerek nişancı Feridun Ahmed 
Bey' e ve dolayısıyla Sokullu Mehmed Pa
şa'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 Lüle
burgaz ve istanbul'daki medreselerinde 
müderrislikte bulunan Şemseddin Ah
med Karabaği ile tanıştırılmış. Feridun 
Bey'in Sigetvar seferiyle ilgili eserini naz
ına çekerek hazırladığı ilk denemelerini 
ona sunmuş . bunlar ayrıca Ebüssuud 
Efendi ve idris-i Bitlisi'nin oğlu Ebülfazl 
Mehmed Efendi gibi önde gelen alimler
ce 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. Se
lim'in faaliyetlerini yazmak için onun ma
iyetinde 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 
Paşa'nın yanında serkiltip sıfatıyla pa
dişahı karşılayanlar içinde yer aldı (Rama
zan 9821 Aralık 1574). 29 Zilkade 982'
de ( 12 Mart 1575) şehnamecilik sıfatına 
önceki selefi Arifi Fethullah Çelebi gibi 
dergah-ı ali müteferrikalığını da ilave et
tirdi (BA, KK, Ruüs, nr. 229, s. 22) Yaptığı 
hizmetler karşılığında çeşitli vesilelerle 
geliri arttırıldı. 10 Şewal983'te (12 Ocak 
1576) oğlu Aristo'ya. kendisine Nusaybin 
ve Urfa'dan tahsis edilen zeamet geliri
nin bir bölümü bırakıldı. ll. Selim devrini 
yazdığında gelirine 1 000 akçe. Şehinşah
name-i Hümayun adlı eserinin ilk cildini 
takdim edip ikincisine başladığında ise 
10.000 akçe zam yapıldı. Tomar-ı Hüma
yun'un bir cildini hazırlayıp minyatürler
le süslediğinde ise 10.000 akçe daha ve
rilip 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 Muhar
rem 1004/20 Eylüll 595). İlgili kayıtla Lok
man'ın " !isan-ı Farisi'de şehname yaz
maktan ref olunduğu ", şehnameciliğin 

müstakil olarak Talikizade'ye verildiği be
lirtilir (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 rağmen Lokman'dan daha önce 
başlamış olduğu eseri tamamlaması is
tendi. Bunun üzerine Eğri seferi için or
duya katılmışken istanbul'a döndü. An
cakyaptığı çalışmalar ilgi görmedi ve ken
disine kenar defterdarlığı verilerek uzak
laştırıldı. Ardından onun Mısır 'a gitliğine 

dair kayıtlar mevcuttur. Hakkındaki son 
kayıt 1010 Cemaziyelahir (Aralık 1601) ta
rihlidir. Hayatının bundan sonraki kısmı 
ve vefat tarihi hakkında bilgi bulunma
maktadır. 

Yirmi beş yılı aşan şehnameciliği sıra
sında minyatür ve süsleme sanatçıları ile 
hattatlardan oluşan bir ekip kuran ve on
larla birlikte Türk sanatının önemli eser
lerine 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 dona
nımda olmadığını. şiir yönünün çok zayıf 
bulunduğunu. hatta şair çevrelerinde hiç 
ragbet görmediğini, 10.000 beyit vücuda 
getirdiğini söylemekle birlikte bunların 

çoğunun düzensiz olduğunu. nesir ola
rak kaleme aldığı eserlerinin ifadelerinin 
"!isan-ı ham" ile dolu bulunduğunu, 
Hoca Sildeddin Efendi'nin onu takdir et
mesine ise anlam verernediğini belirtir 
(Çerçi, lll, 629-634). Buna rağmen Lok
man'ın devrio hadiselerini son derece sa
de bir üslupla çok defa belgeleri de kulla
nıp yoruma gitmeksizin aktardığı ve ve
kayi'name tarzına uygun olarak kaleme 
aldığı anlaşılmaktadır. 

Eserleri. Lokman, hem Farsça man
zum hem Türkçe mensur olarak eserler 
kaleme almıştır. Gerek şehname gerek
se vekayi'name türünde yazdığı eserleri
nin çoğu çok değerli minyatürlerle süs
lüdür. Şehname olarak hazırladığı eser
leri şunlardır : 1. Zafername. Feridun 
Bey'in Sigetvar seferiyle ilgili eserinin şeh
name tarzında nazma geçirilmiş şeklidir. 
986 (1578) yılında tamamlanan bu eser
de Şehzade Bayezid isyanının bastırılması, 
Malta. Sakız ve Sigetvar seferleriyle Ka
nuni Sultan Süleyman'ın ölümü ve ll. Se
lim'in cü!Osu konuları yer alır. lll. Murad 
Kütüphanesi için hazırlanan güzel bir 
nüshası Dublin Chester Beatty Kütüpha
nesi'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 

sayfası (TSMK, lll. Ahmed, nr. 3595, vr. 141") 


