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Doğu mitolojilerinde 
ve divan şiirinde 

üstün özellikleriyle yer alan 
efsanevi kuş. 
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Bazı Türk lehçelerinde kumay, Anadolu 
Türkçesi'nde hüma 1 h uma şeklinde söy
lenen Farsça hüma 1 hümay adındaki bu 
mitolojik kuş. İ slamiyet öncesi Türk inanç
ları içinde de yer alan hayat ağacı ile ha
yat suyu yanında üçüncü önemli motiftir. 
Eski Türk inancındaki dişi tanrı Umay'la 
benzerlikleri üzerinde de durulan (İnan, 
Makaleler ue incelemeler, s. 397-399) hü
manın yaşadığı mekan aklın alamayaca
ğı, gözün göremeyeceği kadar yüksekler
de ve sınırsız bir genişlikte tasawur edil
miştir. Ulaşamayacağı bir yer bulunmadı
ğınainanıldığı için Oğuz boylarından Çep
niler ile Oğuz hakanının hanımına ongun 
olmuştur. Hüma her ne kadar efsanevl bir 
kuş ise de Orta Asya Türkleri arasında çok 
defa iyi cins av kuşlarına da kumay denil
miştir. Kırgızlar'da "karkuşu" diye de bi
linen büyük bir karta! kumay adıyla tanın
maktadır (Öge!, s. 365) Bu özellikleriyle 
Türk ve İran mitolojilerinde kuşların en 
asili sayılması ve ayrıca devlet kuşu ka
bul edilmesi. hümanın başta Roma olmak 
üzere değişik kültürlerdeki güç ve kuwet 
sembolü avcı kuşlarla benzerliğini hatıra 
getirmektedir. 

Kaynaklarda şekli, özellikleri ve yaşadı

ğı yer konusunda değişik bilgiler verilen 
hüma bazılarına göre Hint Okyanusu'nda
ki adalarda yaşayan güvercin büyüklüğün
de, yeşil kanatlı. bazılarına göre de Çin. 
Hıta. Deştikıpçak veya Hindistan'da yaşa
yan serçeden büyük. boz saksağanı andı
ran bir kuştur. Yine bazı ortak özellikleri 
dolayısıyla hüma slmurg, anka. garuda. 
kaknus ve "phoenix" gibi diğer efsanevl 
kuşlarla karıştırılmıştır (b k ANKA). Hüma
yı diğerlerinden ayıran en önemli özellik 
cennet ve devlet kuşu olmasıdır. Onun ye
di kat göğün üzerinde, felekler ve burçlar 
arasında dolaşıp Allah'a ulaştığına inan ı 

lır: "Ne erenler gelip geçti 1 Sular yurdu 
kaldı göçtü 1 Pervaz urup Hakk'a uçtu 1 
Hüma kuşudur kaz değil" (Yunus Em re). 
Devlet kuşu vasfındaki devlet kavramı 
hem iktidar (hümayun kelimesinin "hü
ma"dan gelmesi) hem de saadet ve ikbal 
anlamlarını içermektedir. Daima gökyü
zünde yaşayan hüma yere bazan 40 arşın 
yaklaşır ve o zaman gölgesi kimin üzerine 
düşerse yahut başına ko nar veya pislerse 
o kişi ya hükümdar ya da çok zengin olur. 
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Hümanın ayrıca hayatta iken ele geçme
diğine. havada yumurtlayıp yavrusunu 
havada çıkardığına. ayakları olmadığına. 
hiçbir kuşu incitmediğine. tehlike halinde 
yavrularını kanatlarının altında korudu
ğuna ve onu bilerek öldüreni n kırk gün 
içinde öleceğine inanılır. 

Klasik Türk ve İran edebiyatlarında hü
ma ile ilgili birçok tabir vardır. Mesela 
"hüma-yı la-mekan" (Allah). "hüma-yı 
beyza-i din" (Hz. Peygamber). "hüma-per
vaz" (yüksekten konuşan). "hüma-saye" 
(i yilikleri yeryüzüne yayılmış). "hüma -pa
ye" (yüksek dereceli). "hüma-yı ikbal" (yük
sek tali h, devlet kuşu) gibi ifadeler içinde 
benzetilen olarak kullanılmıştır. "Hüma-yı 

eve-i izzet. hüma-şeref, hüma-tal'at, hü
ma-yı nur- bal" gibi sözler de onun yük
sekten uçması ve gölgesiyle ilgili inanış
ları yansıtır. Hüma aynı zamanda erişil
mesi imkansız şeyleri de ifade eder. Bun
ların başında vuslatı mümkün olmayan 
sevgili gelir: "Sen bana gelmek bal d ü ben 
sana varmak muhal 1 Kim hüma inmez 
yere konmaz kebüter Ka'be'ye" (Necati'). 
Sevgilinin iltifatı aşığın başına devlet ku
şu konması demektir. Sevgilinin saçı. ka
şı. vuslatı hümanın kanatlarına. saçının 

gölgesi de mutluluk getirdiğinden h üm a
nın gölgesine benzetilir: "Hat mı bu ya 
gönlümün tafs'il-i vasf-ı halidir 1 Ya hü
ma-yı zülf-i yarin saye-i ikbalidir" (Ahmed 
Paşa). Yine divan şiirinde mazmun olarak 
kullanıldığı zaman talih, ikbal, saltanat 
ve ulaşılması güç mutluluk manalarında 
düşünülmüştür: "Tac-ı ikbal ile her serke
şe rif' at gelmez 1 Fahte olsa hüma serve 
saadet gelmez" (Neş'et). 

Hüma müstakil eseriere de konu teş
kil etmiştir. Mesela İran şairi HacO-yi Kir
man'i'nin, Türk divan şairlerinden Cema
H'nin ve Kara Fazl'i'ninHüma vü Hüma
yun, Na't'i Mustafa ve Sabit'in Edhem ü 
Hüma adını taşıyan mesnevileri bunlar
dandır. Bu hikayelerde hüma, adını bu 
kuştan alan kadın kahramandır. Öte 
yandan Ferldüddin Attar'ın Mantılw't
tayr'ında simurgu aramaya çıkan kuşlar 
arasında hüma da vardır. 

Hüma başta aşık edebiyatında olmak 
üzere halk türkü ve hikayelerinde, masal
larda ve efsanelerde divan edebiyatında
ki özellikleriyle söz konusu edildiği kadar 
güzellik sembolü olarak da kullanılmıştır: 
"Karacoğlan der ki gönül uğruna 1 Gökte 
melek yerde hüma yavrusu". Saz şairle
ri hüma kuşunu andıkiarı zaman bütün 
özellikleriyle sevgiliyi kastederler: "Bak
tım gözüne kaşına 1 Benzettim hüma ku
şuna 1 Beni hicran ateşine 1 Yakan dilber 

kiminsin sen" (Aşık ömer); "Layık mıdır 
yara açma 1 Hüma gibi yüksek u çma 1 Ge
lip üstüroüzden geçme 1 Tabip olan yara 
bağlar" (Gevherl) Bu arada kendini hü
maya benzeten şairler de çıkmıştır: "Ben 
hüma kuşuyum koldan uçurma 1 Yazık 
olur sonra pişman olursun" (Sivaslı Aşık 
Sıdkı). Erzurum yöresinin "Hüma kuşu 
yükseklerden seslenir" mayası da halk 
mOsikisinin tanınmış ezgilerinden biridir. 
Tasawufta hüma daha ziyade dervişin 
muhtaç olduğu himmeti temsil eder : 
"Devlet erdi ondan bana 1 Hacet değil hü
ma kuşu" (Yunus Emre). 

Hüma resim. minyatür, dokumacılık, 
nakkaşlık gibi geleneksel Türk el sanat
larında çok önemli bir motif oluşturmuş
tur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ŞükGn. Farsça -Türkçe Lügat, s. 1999-2000; 
Nedim-i Kadim ve D1vançesi (nşr. Osman Hora
ta). Ankara 1987, s. 197; Levend, Divan Edebi
yatı, s. 184; Saadet Ergene, iü Fen Fakültesi 
Monografileri : Türkiye Kuşları, İstanbul 1945, 
s. 186; Mustafa Nihat Özön, Edebiyat ve Ten
kid Sözlüğü, İstanbul 1954, s. 125-126; Abdül
kadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Anka
ra 1954, s. 37, 227; a.mlf., "Umay ilahesi Hak
kında" , Makaleler ve incelemeler, Ankara 1987, 
s. 397 -399; Bahaeddin Öge!, Türk Mitolojisi, An
kara 1971, s. 95, 108-109, 191, 365; Mehmed 
Çavuşoğlu, Necati Bey D1vanı'nın Tahlili, İstan
bul 1971, s. 268; Harun Tolasa, Ahmet Paşa 'nın 
Şiir Dünyası, Ankara 1973, s. 168, 180,407, 
489; a.mlf .. Şeyhülislam Bahfıyi Efendi Diva
nı 'ndan Seçme/er, İstanbul 1979, s. 260; Cemal 
Kurnaz. Hayali Bey D1vanı Tahlili, Ankara 1987, 
s. 510; İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şii
ri Sözlüğü, Ankara 1989, 1, 462; Ahmet Talat 
Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar (haz. 
Cemal Kurnaz). Ankara 1992, s. 212; Lütfuilah 
Sami Akalın, Türk Folklorunda Kuşlar, Ankara 
1993, s. 136; Yaşar Çoruhlu, Türk Sanatında 
Hayvan Sembolizmi, İ stanbul 1995, s. 25, 27; 
Pakahn, i, 866; CL H u art, "Hüma", iA , V/1, s. 
627 -628; a.mlf. - [H. Masse], "H uma", Ef2 (İng.). 
Iii, 572; "Hüma", TDEA, IV, 284-285; Dihhuda, 
Lugatname, XXVIil, 260. ı:;t.ı 

~J CEMAL KURNAZ 

L 

HÜMAI, Celaleddin 
( ._;~ 1)-!...ÜIJ~ ) 

(1 900- ı 980) 

iranlı alim. 
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İsfahan'da doğdu. Tarab mahlasını kul
lanan şair ve alim Ebü'l-Kasım Muham
med Naslr'in oğludur. Dedesi Hüm31-yi 

Ş'irazl de alim ve şairdi. Hümal (Hümayl), 
küçükyaşlarda bir süre Medrese-i Hakaik 
ve Medrese-i Kudsiyye'ye devam etti. Ay
rıca babasından ve Şeyh Ebü'l-Kasım-ı 
Ir akl'den sarf. nahiv ve mantık dersleri 
aldı. 191 O yılının sonlarına doğru NI m-


