
Avurd adı verilen bir medreseye kaydol
du. Yirmi yıl öğrenimini sürdürdüğü bu 
medresede Ayetullahi'l-uzma Seyyid Mir
za Bakır-ı Durçel gibi dönemin tanınmış 
alimlerinden faydalanma imkanı buldu. 
Ders aldığı diğer bazı hocalar Hakim Mu
hammed Horasanl, Ali Müderris Yezdl, 
Seyyid Mehdi Du rçel. Mirza Ali Cenab'dır. 
Burada fıkıh, usul-i fıkıh , kelam, mantık, 
tasawuf, edebiyat, astronomi ve felsefe 
okudu. Öğrenimini sürdürürken bir yan
dan da İsfahan'da yeni kurulan medre
selerde ders verdi. 1929'da Milll Eğitim 
Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. Orta öğ
retimde edebiyat sınıfı açmak üzere Teb
riz'de görevlendirildi. 1931'de Tahran'a 
döndü. Medrese-i Darülfünun, Medrese-i 
Şeref- i Muzaffer!, Oeblristan-ı Nizarn ve 
Danişkede-i İfserl'de Farsça metinler, 
edebiyat tarihi ve edebi sanatlar akut
tu. Tahran Üniversitesi Hukuk Fakül 
tesi'nde fıkıh ve Edebiyat Fakültesi'nde 
edebi sanatlarla ilgili dersler verdi. Sena 
mahlasıyla şiirler yazdı . 1966'da emekli 
olduktan sonra bütün vaktini ilmi çalış
malara ayırdı. Telif ettiği eserlerin yanı sı
ra birçok klasik eseri neşre hazırladı. 19 
Temmuz 1980'de Tahran'da öldü ve İsfa
han'da toprağa verildi. Encümen-i Üsta
dan-ı Zeban u Edebiyyat-ı Farsl tarafın 

dan kendisi için Hüma'iname adlı bir 
armağan kitabı yayımlanmıştır (Tahran 
2535 şş.). 

Eserleri. Çok sayıda eser kaleme alan 
Hümal'nin bazı telif eserleri şunlardır. 1. 
Taril]-i Edebiyyat-ı!ran. Beş cilt olarak 
tasarlanan eserin ilk iki cildi bir arada 
Tebriz'de ( 1308 hş./1 929) ve Tahran'da 
(ı 340 hş./1 96 ı ı basılmıştır. 2. Gazzalina
me: Şerl; -i Hal u Aşar u Etkar-ı İmam 
Mul;ammed-i Gazzali (Tahran 1318 h ş./ 
ı 939, ı 342 hş.). Eser Gazzall'nin hayatı ve 
eserleri yanında İslami ilimler, edebiyat 
ve İslam mezhepleri hakkında geniş bilgi 
ihtiva etmektedir. 3. Risale der Şer];-i 
AJ;val-i Şu'ara-yı İşiahan-ı Karn-ı 13-
14h. Bir bölümü Ateş-i İsfahanl divanının 
(İsfahan ı 336 hş ), bir bölümü de Gamgln-i 
İsfahan'i divanının (Tahran ı 328 hş.) önsö
zünde yayımlanmıştır. 4. Şına<at-ı Edebi 
der Fenn-i Bedi' u A]fsam-ı Şi'r-i Farsi 
(Tahran 1342 hş., I 347 hş) S. Table-i 'At
tar ve Nesim-i Gülistdn (Tahran ı 346 
h ş ı Ferldüddin Attar ve Sa'dl-i Ş'irazl hak
kında yazılmış iki makaleden meydana ge
lir. 6. Ijayyaminame (Tahran ı 346 hş.) . 

ömer Hayyam 'ın hayatı ve eserleri hak
kında yazılan iki ciltlik bu eserin sadece 
ilk cildi basılmıştır. 7. Telsir-i Meşnevi-i 
Mevlevi: Dastan-ı Kal'a -yi Zatü'ş-şu-

ver ya Diz-i Huş-rübd (Tahran ı 349 h ş ). 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Meşne
vi'sindeki bir hikayesinin şerhidir. 8. Fü
nun-ı Beldgat u Şına<at-ı Edebi (2 bs. 
Tahran I 363 h ş.; 7. bs. I 370 hş./1 985). 9. 

Taşavvuf der İsldm . Ebu Sald-i Ebü'I
Hayr ile ilgili bir çalışmadır (3 bs. Tahran 
ı 374 hş./1 989) 10. Divan-ı Şena (Tahran 
ı 367 hş) Daha önce bir kısmı Danişna
me adıyla (İsfahan I 302 hş .), bir kısmı da 
çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanan şi
irleri Mahıduht Banu Hümal tarafından 
neşre hazırlanmıştır. 

Yayıma hazırladığı bazı eserler de şun
lardır: Sultan Veled, Veledname (Tahran 
1316 hş./1937); Blrunl, Kitdbü't-Tefhim 
(Tahran ı 3 ı 6 hş./1 937); Gazzall, Naşil;a
tü'l-mülUk(Tahran 1316 hş./1937); Taş
J;il;-i Divan-ı lfakim Mul]tdri-i Gazne
vi (Tahran I 340 hş./1 96 I); Münte]]ab -ı 

Al]ld]f-ı Naşıri (Tahran ı 320 hş ): Kaşanl. 
Mişbdl;u '1-hidaye ve miftal;u '1-kitaye 
(Tahran I 325 hş.) 

Hümal'nin Tari]]-i İştahdn, Tari]]-i Ed
var-ı Fı]fh-ı İsldmi, Şerl;-i Müşkilat-ı 
Eş<ar-ı Meşnevi-i Mevlevi, Risaİe-i Et
kar u 'A]fayid-i Mevlevi gibi bazı eser
leri henüz yayımianmamıştır ( eserlerinin 
bir listesi için bk. Muhammed Hansarl, s. 
32-38; Muhammed Hüseyin Tesblhl, sy. 42 
!1374].s.59-61) 
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HÜMAYUN 
L.:.ı~Lt.ıı:.) 

Bazı İslam devletlerinde 
ve özellikle Osmanlılar'da 

hükümdan ve hükümdara aidiyeti 
ifade etmek üzere 

kullanılan bir terim. 
_j 

Sözlükte "uğurlu, mübarek. kutlu" an
lamına gelen ve aslında bir kuşun adı 
olan Farsça hüma kelimesinin sonuna 
"gibi" anlamındaki yün (<-gün) ekinin ge
tirilmesiyle teşkil edilen bu tabiri n ortaya 
çıkışı. ölen bir padişahın yerine halefi bu
lunmadığı takdirde bir meydanda uçu
rulan hüma kuşunun başına konduğu ki-

HÜMAYUN 

şinin hükümdar olması rivayetine dayan
dırılır. Halk arasındaki "başına devlet ku
şu konmak" deyimi de bu rivayeti yansı

tır. Hümanın seçtiği kişi uğurlu. kutlu ve 
bahtlı sayıldığı için sonraları kelime padi
şahlar hakkında kullanılmıştır. Ancak hü
kümdar ve hükümdarla ilgili yerler dışın
da kelimeye şair ve yazarların eserlerinde 
yine "mübarek, uğurlu, kutlu" anlamında 
rastlanır. Nitekim başta Firdevsl'nin Şah
name'si olmak üzere hepsi de Xl. yüzyıl
da yaşamış Ferruhl-i Slstanl, Unsurl, Ese
dl-i Tusl ve Nasır- ı Hüsrev'in eserlerinde 
bu anlamda kullanılmıştır. Ayrıca aslı hü
may olan bu kelimenin, eski Türk devlet
lerinde hakanın hanımının ongunu olan 
umaydan geldiği de ileri sürülür. 

Kelime özellikle hükümdan ifade et
mek üzere önce İran, daha sonra diğer İs
lam devletlerinin literatürüne girmiştir. 
Müntecebüddin Bed!' (VI/XII. yüzyıl) ta
rafından Selçuklular döneminde yazılm ış 

bu nevi terimleri ihtiva eden 'Atebetü 'l
ketebe adlı eserde yer almamasına rağ
men kelimenin o dönemde kullanıldığı 
bilinmektedir. Nitekim Reşldüddin Vat
vat'a (ö. 573/1 1 77) izafe edilen Vesa'ilü'r
resa'il'in bir bölümünün başlığı "EI!5ab-ı 
Hümayun" olup kelime burada hükümda
rı nitelemektedir. 

Hükümdarla ilgili yazılarda hümayun 
kelimesi "tevki'-i hümayun" veya "hükm-i 
yarlıg-ı hümayun çünanest" (hükümdar 
fermanının emri şöy l edir) örneklerinde 
görüldüğü gibi özellikle giriş ve bitişkı
sımlarında yer almaktadır. Aynı gelenek 
Selçuklular'dan Osmanlılar'a da geçmiş
tir. "Nişan-ı hümayun ve tuğra-yi mey
mun hükmü old ur ki" veya "nişan-ı hüma
yun ve misal-i meymun hükmü old ur ki" 
örneklerinde ise hümayun ve "meymun" 
kelimelerinin eş anlamlı olarak kullanıl 

dığı görülmektedir. 

Timurlular dönemi tarihçisi Hafız-ı Eb
ru'nun (ö. 833/1430) eserinde bu kelime
ye "rayet-i hümayun. ordu-yı hümayun. 
hükm-i hümayun" gibi şekillerde rastla
nır. Safevller'de de yaygın olarak görül
mekte olup " rakam -ı hümayun. hükm-i 
hümayun, ferman-ı hümayun. mühr-i hü
mayun" vb. terkiplerde yer alır. XVI. yüz
yılda yöneticiler için "newab-ı hümayun-ı 
ma" şeklinde de kullanılmıştır. Kaçarlar 
zamanında kelimeye "derbar-ı hümayu
nl" (hükümdar sarayı) ve "a'la hazret-i hü
mayun" (hükümdar hazretlerine) gibi şekil
lerde de rastlanır. İran'da yakın zaman
larda şah için kullanılan hümayun tabiri 
yerini "şahinşah-ı Arya- mihr"e bırakmış
tır. Maveraünnehir bölgesinde Buhara 
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hanları arasında "hükm-i hümayun şüd , 

feramin-i hümayun" ve Kaçarlar'daki gi
bi "fermGde-yi hümayGni" şeklinde kulla
nılmıştır. 

Hümayun kelimesine yaygın biçimde 
Osmanlı Devleti'nde rastlanır. Bu tabirin 
kullanılışının özellikle Fatih Sultan Meh
med devrinden itibaren yaygınlaştığı ve 
bunun devletin bir imparator luk vasfını 

kazanmasıyla ilgili bulunduğu söylenebi
lir. "Zat-ı hümayun, ferman-ı hümayun. 
hatt-ı hümayun, name-i hümayun, tuğ
ra-yi hümayun, harem-i hümayun, saray-ı 
hümayun, enderGn-ı hümayun, mabeyn-i 
hümayun. bab-ı hümayun. divan-ı hüma
yun, otağ-ı hümayun, ordu-yı hümayun, 
donanma-yı hümayun" vb. örneklerde 
görüldüğü gibi doğrudan padişaha veya 
onun şahsında devlete ait yer ve müesse
seler için kullanılmıştır. 

Farsça'da ve Osmanlı Türkçesi'nde "hü
mayun- baht, hümayun- re'y" terkiplerin
de olduğu gibi hümayunun bazan nitele
diği kelimenin önüne geçtiği de olurdu. 
istanbul Bebek'te Lale Devri'nde Hüma
yunabad adıyla bir köşk yapılmıştı. KeJJ
le ve Dimne adlı ünlü eser Alaeddin Ali 
Çelebi tarafından Hümô.yunnô.me adıy
la Türkçe'ye çevrilmiştir. Kelime, Behme
ni ve Babürlüler'de doğrudan hükümdar
ların ismi olarak da kullanılmıştır. 
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Türk musikisinde bir makam. 
_j 

Hicaz ailesi adı verilen ve birbirleriyle 
yakın ilişkili dört makamdan oluşan hicaz, 
uzzal, zirgüleli hicaz. hümayun grubunun 
bir üyesidir. Hicaz hümayun makamı ola-
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rak da adlandırılır. Dizisi, yerinde hicaz 
dörtlüsüne neva perdesinde bGselik beş
lisinin eklenmesinden meydana gelmiştir : 

Yerinde hümavun makamı dizisi 

Yerinde 
hicaz dörtlüsü 

Nevada 
büselik besiisi 

N ota yazımında donanımına si için ba
kıye bemolü (dik kürdi), do için bakıye di
yezi (n im hicaz) yazılır. Gerekli değişiklikler 
ise eser içerisinde gösterilir. V edeni rast. 
durağı dügah perdesidir. Çok istisnai ola
rak büyük formlu bazı eserlerde nim- zir
güle perdesinin yeden olarak kullanıldığı 
görülmekle birlikte bu isabetli değildir. 

Makamın güçlüsü neva perdesi olup bu 
perdede b uselik çeşnisiyle yarım karar ya
pılır. 

Ni m- hicaz ve dik kürdi perdelerinin 
meydana getirdiği artık ikili aralığı hicaz 
çeşnisinin karakteristiğidiL Bundan do
layı herhangi bir çeşni teşekkül etmeme
sine rağmen bu iki perde üzerinde yapı
lan asma kararlar ve ayrıca hümayun sey- . 
ri esnasında zaman zaman rast perdesi
ne düşülmesi sebebiyle bu perdede nikriz 
çeşnisiyle yapılan asma kararlar makamın 
önemli özelliklerindendir. Ayrıca hicaz 
ailesini oluşturan makamlar kendi seyir
leri sırasında mutlaka birbirlerine geçki 
yaparlar ve bu esnada onların güçlü per
delerini asma karar olarak kullanırlar. Me
sela hümayun makamının güçlüsü nevii
dır ve bu perdede b uselik çeşnisiyle yarım 
karar yapılır. Fakat hümayun seyri sırasın-

Hümayun 
makamının 

asma 
kararları 

da diğer hicaz çeşnilerine geçildikçe on
ların yarım karar perdeleri hümayunda 
asma karar olarak kullanılır. Bunlar da ne
vada rastlı (hicazın güçlüsü), hüseynide 
uşşaklı (uzzalin güçlüsü) ve hicazlı (zirgü
leli hicazın güçlüsü) asma kararlardır. An
cak hüseynideki hicazlı asma kararın çok 
az tercih edildiği görülmektedir. 

Hüm.3yun makamı dizinin hem tiz hem 
de pest tarafından genişleyebilir. Daha 
çok tercih edilen tiz taraftaki genişleme 
iki şekilde olur. Birincisinde, durak perde
si üzerinde bulunan hicaz dörtlüsü simet
rik olarak tiz durağın üzerine göçürülür. 
Bunun sonucu olarak neva perdesi üze
rinde ikinci şekil bir b uselik dizisi meyda
na gelir. 

ikinci genişleme ise neva perdesi üze
rinde bulunan bGselik beşlisine muhay
yerde bir kürdi dörtlüsü ilavesiyle meyda
na gelir. Bu da nevada birinci şekil bGse
lik dizisidir. 

Çok az da olsa bazı klasik eserlerde hü
mayun makamının pest taraftan da iki 
şekilde genişletildiği görülmüştür. Birin
ci şekil. yegah perdesine bir rast beşiisi 
getirilerek yerindeki hicaz dörtlüsüyle 
birlikte yegahta bir basit sGzinak dizisi 
oluşturmak suretiyle elde edilir. 

İkinci şekilde ise yine yegah perdesine 
bir nikriz beşiisi getirilmek suretiyle ye
rindeki hicaz dörtlüsüyle birlikte yegahta 
bir neveser dizisi meydana getirilir. Bu 
arada h üseyni- aşiran perdesinde de bir 
hicaz çeşnisi oluşmuştur. 

İnici çıkıcı, bazan çıkıcı olarak da kulla
nılan hümayun makamının seyrine durak 
veya güçlü civarından başlanır. Diziyi mey-

Nevada rast bestisi 

. ı Hüseynide 1 
ussak dörtlüsü 

Hüsevnide 
hicaz dörtlüsü 

Hümavun makamı dizisi 

Hümavun 
makamının 

' ı . 'r tiz taraftan ı 
n 

genişlemesi 

Hümayun 
makamının 

' tiz taraftan ,J . ö tr 
genişlemesi 

j ı 

il r r 

Nevada 
büselik besiisi 

r f r r )pt 'f 
Nevada ikinci sekil büselik dizisi 

Hümavun makamı dizisi Genişlemis bölge 

Nevada ll 
büselik besiisi 

• F r r r r r ~-r f 
Nevada birinci sekil büselik dizisi 
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