
HÜMEZE SÜRESi 

Hz. Muhammed'in peygamber oluşunun 
üç veya dördüncü yılında indiği söylene
bilir. Bu yıllar. İsla.m'ın gösterdiği geliş
me karşısında Mekke müşriklerinin tela
şa kapılıp onu durdurmak ve engellemek 
için birtakım tedbirlere başvurdukları ve 
başta ResOl-i Ekrem olmak üzere müslü
manların ileri gelenlerini kötüleyip gözden 
düşürmeye çalıştıkları yıllardır. Sürenin 
Cemll b. Amir, Ahnes b. Şerlk, Velid b. Mu
gire veya Ümeyye b. Halef hakkındanazil 
olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır 
(Fahreddin er-Razi, XXIII, 402; Süyutl, Es
babü'n-nüzü.l, s. 220). Zira bunlar, Hz. 
Peygamber'i ve ileri gelen müslümanları 
kötüleyip arkadan çekiştirmeyi huy edin
mişlerdi. Ancak ayetteki "li-külli hüme
zetin lümezeh" ifadesinden bunların bir
kaç kişiden ibaret olmadığı anlaşılmakta
dır. Sürede bu kişilerin yaptıklarına örnek 
olmak üzere bir kimseyi arkadan çekiştirip 
kötülemenin veya kusurlarını yüzüne kar
şı söyleyip hakaret etmek sOretiyle küçük 
düşürmenin çirkinliği vurgulanmaktadır. 

Süre, insan ilişkilerinde temel olan ah
lak ilkelerinin önemli bir kuralına dikkat 
çekmektedir. İnsanları arkadan çekiştirip 
kötülemek ve karalamak. yüzlerine karşı 
hakaret ederek veya dolaylı yollardan alay 
edip küçük düşürmeye uğraşmak, sözlü 
olarak veya el kol, kaş göz işaretleri yapa
rak onların şeref ve haysiyetiyle oynamak 
ve bunu bir alışkanlık haline getirmek çok 
kötü davranışlardır. "Vay haline!" diye sö
ze başlayarak bu kötü huy sahiplerini şid
detle kınayan sO re kendilerinin çok daha 
kötü bir duruma düşeceklerini, acıklı bir 
azaba uğrayacaklarını bildiren ayetlerle 
son bulur. Üstelikyığdıkları serveteve sa
yıp durdukları paraya güvenerekinsan
larla alay edip kalplerini kır anların, cehen
nemin, adına "hutame" denilen ve içine 
atılan her şeyi yakıp bitiren, kırıp geçiren 
özel bir bölümünde azap göreceklerini ha
ber vermektedir. Bu ateş onları yürekle
rinin içinden sarıp yakalayacak. upuzun 
bir boru içine tıkanıp kalmış gibi çaresiz 
bırakacaktır. İftiraya ve hakarete uğrayan 
insanın yüreği nasıl yanarsa dünya malına 
güvenip herkesi küçük düşürmeye çalı
şan, küstahça inciten hümeze ve lümeze 
tipleri de böyle bir özel ateşte yanacaktır. 
Burada, "Ceza suç cinsinden olmalı" kura
lına uygunluk söz konusu olduğu gibi "hu
tame" kelimesinin "hümeze" ve "lümeze" 
ile aynı vezinde olması dolayısıyla lafız ba
kımından da uygunluk bulunmaktadır ki 
edebiyatta buna "müşakele" denir. 

Bir önceki Asr sOresinde ebedi kurtu
luşa erecek insanların başlıca nitelikleri 
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gösterilmişti. Bu sürede ise servet hırsı
na kapılan, zenginliğiyle şımarıp kendini 
adeta ölümsüz bir varlık gibi görecek ka
dar küstahlaşan insanlara has ahlak bo
zukluklarına işaret edilmekte, aslında Al
lah'ın kullarını sınamak için verdiği, izafi 
bir değer taşıyan serveti ve genel olarak 
gücü mutlak bir değer gibi telakki edip bu 
imkanlara sahip oldukları için kendilerin
de masum insanları tahkir etme hakkı gö
renler ve böylece insanların kişilik hakla
rına zarar verenlerin ahirette maruz ka
lacakları ceza veciz bir şekilde anlatılmak
tadır. 

Hümeze sOresinin faziletine dair Übey 
b. Ka'b'dan rivayet edilip bazı tefsir kitap
larında yer alan (mesela b k. Zemahşerl. IV. , 
233) ve Allah'ın Hümeze suresini okuyana 
Muhammed ashabının sayısı kadar ecir 
vereceğini bildiren hadisin uydurma oldu
ğu kabul edilmiştir (ibnü'I-Cevzl, I, 239-

241 ; Zerkeşl, I, 432) . 
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Iii EMiN IŞIK 

HÜNERNAME 
( <~.oli~) 

Seyyid Lokman'ın 
(ö. 1010/1601'densonra) 

şehname tarzında yazdığı tezhip 
ve minyatürleriyle ünlü eseri. 

_j 

Bilinen tek nüshası Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'nde bulunan (Hazine. 
n r. 15 2 3, ı 5 2 4) eserin yazımına şehnameci 
Pethullah b. Arif başlamışsa da, vefatıyla 
Şirvanlı Ef!atun devam etmiştir. Onun da 
vefatı üzerine eser, 977'de (1569) şehna
mecilik görevine getirilen Seyyid Lokman 
b. Hüseyin el-Aş Gri el-Urmevl tarafından 

yeniden kaleme alınmıştır. Seyyid Lok
man, Şirvanlı Eflatun'un on bölüm olarak 
tasartayıp sadece üç bölümünü yazabil
diği eserin tezhibinin fazlaca abartıldığı
nı, ta'lik hatla sade zerefşan kağıda yazıl
ması ve bilgi bakımından gözden geçiri
lerek yeniden düzenlenmesi gerektiğini 
söylemiş, bunun üzerine ll l. Murad 22 
Şewal 985 (2 Ocak 1578) tarihli bir hü
kümle (BA, fv/D, nr. 33, s. 189/380) bu gö
revi kendisine vermiştir. 

Osman Gazi'den başlayıp 1. Selim devri
ne kadar gelen padişahların hünerlerini 
anlattığı 1. cildin başında bu dönemleri 
yazarken Oğuzname, Ruhi'nin Tarih, 
Hoca Sadeddin'in Tacü't-tevarih, Neşri'
nin Cihannüma ve idrls-i Bitlisl'nin Heşt 
Bihişt'inden faydalandığını söyleyen Sey
yid Lokman eserin dört ciltten (rükün). 
her cildin de on fasıl, bir tezyil ve bir hati
meden oluşacağını,l. ciltte Osman Gazi'
den Yavuz Sultan Selim'e kadar on padi
şahın, ll. ciltte Kanuni Sultan Süleyman'ın, 
lll. ciltte IL Selim'in, IV. ciltte de lll. Mu
rad'ın hünerlerinin anlatılacağını, ayrıca 
ı. cildin her bir faslında on hikaye, tezyil 
kısmında ise padişahlara ait latif söz ve 
beyitlerin yer alacağını belirtir. Ancak 
bunlardan sadece I ve ll. ciltleri yazabil
miştir. 1. cildin girişinde Oğuz boylarının 
damgaları hakkında bilgi verilip Oğuz Ka
ğan ile Oğuzlar'ın efsanevl cedlerinin hi
kayeleri, Kayılar'ın Hıta ve Hoten'den Ta
las ve Sayram'a gelmeleri, Kınıklar'la be
raber Amuderya'yı geçip Horasan'a ulaş
maları. Cengiz'den kaçarak Ahlat'a sığın
maları aniatıldıktan sonra Osman Gazi'
den Yavuz Sultan Selim'e kadar padişah
ların cü! Os ve cenaze tören leri, vasıfları, 
huyları, merakları, av eğlenceleriyle ta
rihi olaylar ve savaşlar tavsif edilmiştir. 
Türkçe nesir halinde yazılan eserde yer 
yer Türkçe ve Farsça manzum parçalara 
da yer verilmiştir. 

992 ( 1584) yılında Bosnalı Sinan b. 
Mehmed tarafından aharlı kağıt üzerine 
ta'lik hatla yazılan bu cildin içinde Nakkaş 
Osman ve ekibi tarafından tasvir edilen 
kırk beş minyatür bulunmaktadır. XVI. 
yüzyıla ait yüksek bir sanat zevkini yansı
tan ve türünün en güzel örneklerini oluş
turan bu minyatürlerde tarihi gerçekiere 
bağlı kalınmaya çalışılmakla birlikte erken 
dönemlere ait merasim ve olayların anla
tıldığı sahnelerin tarihi belge niteliği za
yıftır. Osman Gazi'den Yavuz Sultan Se
lim'e kadar cü! Os törenlerinin tasvir edil
diği minyatürlerde özellikle Osman ve Or
han Gazi'nin cü!Oslarını gösteren sahne
lerdeki kılık kıyafetler, padişahın etrafın-



daki protokol sırası XVI. yüzyıldan çok 
farklı değildir. Bununla birlikte Topkapı 
Sarayı'nın ikinci avlusunu gösteren ve çift 
sayfaya yerleştirilen minyatür. sarayın 
XVI. yüzyıldaki durumunu ve mimarisini 
göstermek bakımından çok önemlidir. 
Sayfaları zerefşanlı, kenarları altın cet
velli olan 48,5 x 30,5 cm. boyutlarında 
234 varaktan meydana gelen eserin cildi 
devrinin en güzel örneklerindendir. Eser
de yer alan minyatürler Nigar Anafarta 
tarafından nakkaşları tesbit edilerek ya
yımlanmıştır (Hünername Minyatürleri 
ve Sanatçıları, istanbul 1969). 

H ünername'nin Kanuni Sultan Süley
man'a ayrılan ll. cildinde hükümdarın ah
lakı, yardım severliği. rüyaları, keramet 
ve ilhamları. siyaseti. adaleti. savaşları. 
fethettiği kaleler. hastalığı. ölümü. güzel 
sözleri ve şairliği anlatılmış. onunla ilgili 
kıssalar nakledilmiştir. Kanuni Sultan Sü
leyman'ın doğumu. isminin konulması. 
Kefe'ye sancağa çıkması. babası Yavuz 
Sultan Selim'in cü!Gsunda istanbul'a çağ
rılması. kendisine istanbul muhafazası 
görevinin verilmesi, daha sonra Saruhan 
sancağına tayini ve şehzadeliğinde yap
tıkları , Yavuz Sultan Selim'in vefatı üze
rine taht için davet edilmesi, daha sonra 
geldiği istanbul'da karşılanması ve cülus 
töreni gibi ayrıntılı bilgileri de ihtiva eden 
eserde şehzadelerin sünnet düğünü ha
zırlıkları ve at meydanında yapılan düğün 
törenine oldukça geniş yer verilmiş. bu 
arada Rüstem Paşa'nın Kanuni'ye damat 
olması ve düğünü de anlatılmıştır. Şehza
de Mustafa'nın ve oğlunun katledilmesi 
olayı ve diğer şehzadelerin durumları için 
de önemli bir kaynak olan eserde zaman 
zaman çok orüinal bilgilere rastlanmakta
dır. Mesela padişahın Sigetvar seferi, has
talığı, ölümü ve kefenlenmesiyle ilgili kı-

sım oldukça dikkat çekicidir. Eserde yer 
alan bilgiler Seyyid Lokman'ın çağdaşı olan 
Selanik! Mustafa Efendi'nin ve Feridun 
Bey'in yazdıklarını doğrular niteliktedir. 
Tahsin Öz, eserin Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'nde bulunan müsveddeleri
ne dayanarak bu cildin 996 yılı Safer ayı 
başlarında (Ocak 1588) tamamlandığını 
ileri sürmüştür. Lokman'ın eserini padi
şaha sunduğu zaman kendisine defter
darlık ve terakki verilmesi. yanında çalı
şan sanatkarlara da çeşitli ihsanlarda bu
lunulmasına dair arzına verilen cevap 1 S 
Ramazan 997 (28 Temmuz 1589) tarihini 
taşımaktadır. Hünemdme'nin ll. cildinin 
en önemli yanı, her biri tarihi belge nite
liği taşıyan ve yine Nakkaş Osman ile eki
bi tarafından hazırlanan altmış beş min
yatür ihtiva etmesi dir. Minyatürlerde res
medilen sahneler metinde anlatılan olay
larla uyumludur. Mesela çift sayfa olarak 
hazırlanan cülus sahnesi eserdeki metni 
ve bu konudaki diğer yazılı kaynakları des
tekler mahiyettedir. Kanuni Sultan Süley
man'ın Macaristan yolunda hastalanması 
ve atının üzerinde giderken yanında yürü
yen Sokullu Mehmed Paşa'nın omuzuna 
yasianmasını gösteren minyatürdeki gibi 
yüksek tasvir ve anlatım gücü diğer min
yatürlerde de görülmektedir. 

300 sayfadan meydana gelen bu cildin 
Nakkaş Osman'dan bahseden son sayfa
sı kayıptır. Fevkalade güzel minyatürleri 
yanında sayfa kenarlarının zerefşanlı olu
şu. metnin nefis bir ta'likle yine zerefşan 
ve halkarlı. çeşitli çiçek ve hayvan resim
leriyle süslü zemin üzerine yazılmış olma
sı sebebiyle de eser ayrıca bir değer ifade 
etmektedir. 
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