
HÜMAYUN 

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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Iii TAHSiN YAZlCI 

HÜMAYUN 
( \)j-!l.oJt.) 

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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dana getiren çeşnilerde karışık gezinildik
ten sonra güçlü perdesinde büselik çeş
nisiyle makamın yarım kararı yapılır. Bu 
arada yukarıda zikredilen gerekli yerler
deki asma kararlar gösterilir. Nihayet bü
tün dizide ve gerekirse genişlemiş bölge
de de karışık gezinildikten sonra dügah 
perdesinde hicaz çeşnisiyle tam karar ya
pılır. 

Zaharya'nın ağır çenber usulünde. "Düş
mesin miskin gönüller zülf-i anber bCıla
ra"; Gevrekzade Mustafa Ağa'nın yine ay
nı usulde, "Hasret-i rCıyunla giryan oldu
ğum demdir bu dem" mısraı ile başlayan 
besteleri; İbrahim Ağa'nın, "Kul oldum 
bir vefakara cihan bağında gülfemdir" 
mısraı ile başlayan ağır semaisi ; Hacı Sa
dullah Ağa'nın. "N'ideyim sahn-ı çemen 
seyrini cananım yok" mısraı ile başlayan 
yürük semaisiyle Kazasker Mustafa iz
zet Efendi'nin evsat usulünde. "RCım 'da 

Acem'de aşık olduğum" mısraı ile başla
yan ilahisi hümayun makamının en güzel 
örnekleri arasındadır. 
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Iii İSMAiL HAKKI ÖZKAN 

HÜMAYUN 
( w,_ıı..,.,) 

Nas!rüddin Muhammed 
HümayCın Padşah 

(ö. 963/1556) 

Babürlü hükümdan 
(1530-1540, 1555-1556). 

_j 

4 Zilkade 913'te (6 Mart 1508) Kabil'de 
doğdu; babası Babür, annesi köklü bir 
aileden olan Mahım Begüm'dür. İyi bir 
eğitim görmüş. dini ilimler yanında ce bir. 
geometri ve özel ilgisinin bulunduğu ast
ronomi okumuş. ayrıca savaş sanatı ve 
devlet idaresi konusunda dersler almış
tır. 923'te ( 1517) Kabil' e vali tayin edildi; 
ardından Bedahşan'ın idaresi de ona bı
rakıldı. Afganistan'ın ilhakından sonra 
Pencap'a giren babasının Hindistan'daki 
fetihlerine katıldı ve ordusuyla Hisar FirCı
ze üzerine yürüdü (26 Şubat ı 526) . Bu
rada kazandığı zaferden sonra mükafat 
olarak kendisine bu eyaletin geliri verildi. 
Receb 932'de (Nisan 1526) Babürlü Dev
leti'nin kuruluşunda dönüm noktası olan 

HÜMAYUN 

Genişlemis bölge Yerinde hümavun makamı dizisi 

Yegahta Nevada 
rast besi isi büselik bes iisi 

Hümavun 

' J j J J *r 11 F r r E r T 
makamının d n 

pest taraftan ı 
genişlemesi Yegclhta basit süzinak dizisi 

Yerinde hümtıvun makamı dizisi 

Nevada 
büselik besiisi 

' d hJ d ii *r ı F F r f 
Hümavun 

makam ının 

pest taraf tan 
Yegtıhta nikriz besiisi 

genişlemesi Yegtıhta neveser dizisi 
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Hümavun 
makamının 

seyir 
örneği 
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Panipat Meydan Savaşı'nda büyük başarı 
gösterdi ve LCıdl ordusunun dağıtılmasın
da önemli rol oynadı. Sultan İbrahim-i LO
di' nin ölümüyle sonuçlanan bu savaşta 
hezimete uğrayan ve Delhi 'nin gerisine 
çekilen Afgan kuwetlerini takip ederek 
müstahkem Agra şehrini ele geçirdi. Ce
maziyelewel 933 (Şubat 1527) tarihinde 
de babasının Çitor Racası Rana Sanga ile 
yaptığı savaşta yer aldı. Babür Hindistan 
işlerini yoluna koyduktan sonra onu Afga
nistan'a gönderdi. Böylece Bedahşan'a 
dönen Hümayun Türkistan meselesiyle 
uğraştı ve Özbekler'e karşı devletin kuzey 
sınırlarını koruyarak iki yıl kadar onlarla 
mücadele etti. 935'in sonlarına doğru 
(Ağustos 1529) Afganistan'da kalıcı barışı 
sağlamasından sonra Hindistan'a çağıni
dı. Bu sırada Babür rahatsıziandı ve has
talığının giderek ağırlaşması üzerine bü
tün emirleri huzuruna toplayarak Hüma
yun'u veliaht tayin ettiğini bildirdi; vefa
tından üç gün sonra da Hümayun adına 
hutbe okunup sikke kesildi (9 Cemaziye
levvel937/29 Ara lı k I 530). 

Hümayun'un en büyük rakibi LCıdller 
idi. Bengal'e sığınmış olan Afganlar'ın da 
önemli ölçüde yardımını alarak ortaya çı-

kan Mahmud Han LCıdl. Babürlüler'in za
yıf bulunduğu sınır bölgelerinde sık sık 
karışıklıklarasebep oluyordu. Onun Cavn
pCır Kalesi'ni zaptetmesi ve Gucerat Sul
tanı Sahadır Şah ile Bengal Sultanı Nus
ret Şah'ı da kendi tarafına çekmeye çalış
ması üzerine Babürlü kuwetleri hareke
te geçerek Devre denilen yerde LQdller'i 
hezimete uğratıp CavnpCır Kalesi'ni geri 
aldı (ı 53 ı) . Ertesi yıl da Afganlı Sürl ha
nedanının kurucusu Şir Şah Sur Babürlü
ler'e düşmanca tavır takındı. Hümayun 
onun bulunduğu Çunar Kalesi'ni kuşata
rak teslim olmasını istedi. Fakat bu sıra
da Gucerat ordusunun Babürlü arazisine 
girmesi üzerine onunla anlaşıp hakimi
yetini tanımak şartıyla burayı kendisine 
verdi. Bu durum Şir Şah Sur'un itibarını 
ve gücünü arttırdı; saflarına çok sayıda 
katılmalar oldu. 

Şir Şah Sur ile anlaştıktan sonra Agra'
ya dönen Hümayun Şaban 941 'de (Şubat 
1535) buradan Gucerat'a hareket etti 
ve Mandasor Kalesi önlerine geldi. Mart 
1 535'te yapılan savaşta Sultan Sahadır 
yenilerek geri çekildi ve Gucerat Babürlü
ler'in eline geçti; Hümayun buraya karde
şi Mirza Askeri'yi vali tayin etti. Daha son-
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