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ZÝRYÂB

sýnda yer almýþtýr. Ziryâb bu okulda öð-
rencilerin müzik eðitimini üç aþamada ele
alýyordu. Önce ritim, vezin, eserin sözleri
üzerinde duruyor, ardýndan basit halde
naðme öðretiliyor, son olarak da müzikal
nüanslara (zâide) geçiliyordu. Makkarî, Zir-
yâb’ýn müziðe yeni baþlayanlar için uygu-
ladýðý metodu da anlatmaktadýr. Buna gö-
re Ziryâb önce kendisine gelen öðrenciyi
baðýrtarak sesinin sýnýrýný dener, eðer se-
si zayýfsa güçlendirmek için sarýðýný onun
beline baðlardý. Öðrenci kekeliyor veya að-
zýný yeterince açamýyorsa ya da diþlerini
kenetleme alýþkanlýðý varsa onun aðzýna
bir tahta parçasý koyarak bu sorunu gider-
meye çalýþýrdý. Ardýndan öðrenciye bazý ke-
limeleri söylemesini ve mümkün olduðu
kadar sesini uzatarak baðýrmasýný söyler-
di. Eðer öðrenci bu kelimeleri açýk bir þe-
kilde telaffuz ediyorsa onu öðrenciliðe
kabul eder, aksi halde daha fazla uðraþ-
mazdý.

Farmer, Ziryâb öncesinde Endülüs’te tek
oktavlý (accordatura) sistemin bulunduðu-
nu belirtmekte ve Ýbn Miscah tarafýndan
oluþturulan, Ýshak el-Mevsýlî’nin yeniden
biçimlendirdiði eski Arap sisteminin Zir-
yâb tarafýndan tanýtýldýðýný ifade etmek-
tedir. Ziryâb ayrýca, ud mýzrabý olarak in-
ce tahta yerine kartal teleðini kullanan ilk
kiþi ve uda beþinci bir tel ilâve eden ilk
mûsikiþinastýr. Öte yandan Ziryâb’ýn hâfý-
zasýnda on bin eserin güfte ve besteleri-
nin bulunduðunun rivayet edilmesi, halk
arasýnda onun cinlerden yardým aldýðý ve
bu þarkýlarý kendisine onlarýn öðrettiði dü-
þüncesinin yayýlmasýna sebep olmuþtur.
Ziryâb’ýn tarih, edebiyat, astronomi ve coð-
rafyada da söz sahibi olduðunu belirtmek
gerekir.

Ziryâb ayný zamanda III. (IX.) yüzyýl Kur-
tuba’sýnda modaya yön veren bir modacý
olmuþ, Endülüs’e Baðdat modasýný getir-
miþtir. Kurtuba’daki Emevî sarayý, onun
sayesinde rakibi olan Irak’taki Abbâsî sa-
rayýnýn kültür ve sanat anlayýþýný kendine
mal edebilmiþtir. Kurtubalýlar’a giyim ko-
nusunda da öncülük eden Ziryâb yaz bo-
yunca beyaz ve açýk renkli hafif kýyafetler,
ilkbaharda renkli ipekli giysiler, sonbahar
ve kýþ aylarýnda ise kalýn ve yünlü elbise-
ler tavsiye etmiþtir. Yine Endülüslüler’e
elbise temizlemekle ilgili pratik çözümler
önermiþ, bir tür macunla diþ temizliðini
göstermiþtir. Kurtubalýlar’ýn saç modelle-
rinde de belirleyici olan Ziryâb’dan önce
Kurtubalý kadýn ve erkekler saçlarýný uza-
týr, ortadan ikiye ayýrarak kulaklarýný ve ya-
naklarýný kapatacak þekilde tararlardý. Zir-
yâb, kâkülü alný örtecek kadar kýsaltarak

ve yana býrakýlan zülüfleri kulaða doðru
sarkýtarak kýsa bir saç modeli oluþturmuþ-
tur. Onun etkisiyle Kurtuba’da mobilya bi-
çimlerinde deðiþiklikler yapýlmýþ, mutfak
iþleri ve masa düzenlemesi bir sanat mer-
tebesine yükselmiþtir. Endülüs mutfaðýn-
da da büyük deðiþiklikler yapan ve bitki-
ler hakkýnda geniþ bilgisi olan Ziryâb yeni
bazý bitkileri Endülüslüler’e tanýtmýþ, ay-
rýca yemek masalarýnda örtü kullanmayý,
üç öðün yemek yemeyi, yemeðe çorba ile
baþlamayý, yemekleri ayrý tabaklarda ser-
vis etmeyi, içecekleri aðýr metal kadehler
yerine kristal ve cam kaplarla sunmayý öð-
retmiþtir.

Makkarî, Ziryâb’ýn sanatýna hâkim, gü-
zel bir sese ve edebî bir dile sahip, nazik
tabiatýnýn yaný sýra irticâlen þiir söyleyebi-
len bir þair olduðundan bahsetmekte, onu
hocasý Ýshak’tan daha üstün ve kabiliyetli
bulmaktadýr. Ziryâb’ýn Endülüs’te varlýklý
bir yaþam sürmesi ve özgürce sanatýný ic-
ra etmesi, doðuda Abbâsîler’in hâkimiye-
tinde yaþayan mûsikiþinaslarýn þiirlerine ve
þarkýlarýna da yansýmýþtýr. Ýbn Hazm, ªav-
šu’l-¼amâme adlý eserinde Eslem b. Ab-
dülazîz adlý bir kiþinin Ziryâb’ýn hayatýný ve
þarkýlarýný yazdýðýndan bahsetmekte, Far-
mer ise bu kitabýn adýný Kitâb Ma£rûf fî
e³ånî Ziryâb þeklinde vermektedir.
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Endülüslü ünlü mûsikiþinas.˜ ™

Doðum tarihi ve yeri hakkýnda kesin bil-
gi bulunmamakta, kaynaklarda, onun Bað-
dat’ta Abbâsî Halifesi Mehdî-Billâh’ýn (775-
785) ya da Ýbrâhim el-Mevsýlî’nin (ö. 188/
804) siyahî kölesi olduðu zikredilmektedir.
Sadece Ziryâb isminden hareketle Ýran kö-
kenli olabileceðini söyleyenler varsa da onun
siyahî oluþu Afrika kökenli olma ihtimali-
ni güçlendirmektedir. Bir süre Baðdat’ta
yaþadý ve buradan Kayrevan’a gitti, Aðle-
bî Hükümdarý I. Ziyâdetullah’ýn (817-838)
himayesinde yaþadý. 206 (821) yýlýnda An-
tere’nin beyitlerinden bestelediði bir þarký
yüzünden Aðlebî hükümdarýný kýzdýrdýðý
için þehirden ayrýlýp Endülüs’e gitmek zo-
runda kaldý. Endülüs Emevî Emîri II. Ab-
durrahman tarafýndan Kurtuba’nýn (Cor-
doba) dýþýnda karþýlanan Ziryâb (822) Kur-
tuba’da devlet ricâlinden itibar görmesi-
nin yanýnda büyük servet edindi. Ömrü-
nün sonuna kadar rahat bir hayat süren
Ziryâb 22 Safer 238 (13 Aðustos 852) tari-
hinde Kurtuba’da öldü.

Endülüs’ün en büyük mûsikiþinasý kabul
edilen Ziryâb mûsikiyi Ýbrâhim el-Mevsýlî ile
oðlu Ýshak el-Mevsýlî’den öðrenmiþtir. Ha-
life Hârûnürreþîd döneminde (786-809),
Abbâsî sarayýnda Halife Mehdî-Billâh za-
manýnda olduðu gibi çok sayýda müzisyen
bulunmaktaydý. Ahmed b. Muhammed el-
Makkarî’nin verdiði bilgiye göre Ýshak el-
Mevsýlî, sahip olduðu okula gelen yetenek-
li öðrencileri tesbit ederek bunlarý halifey-
le tanýþtýrmakta, böylece halifeden iltifat
görmekteydi. Bu öðrencilerden biri olan
Ziryâb’ýn halifenin huzurunda hocasý Ýs-
hak’ýn udu yerine daha da geliþtirdiði ken-
di udunu kullanmasý ve halife ile aralarýnda
geçen diyalog kýskançlýða yol açmýþ, ho-
casý Ýshak onu Baðdat’ý terketmeye zor-
lamýþ, Baðdat’tan ayrýlan Ziryâb sanatýný
Kayrevan’da icra etmiþtir.

II. Abdurrahman, Ziryâb için Kurtuba’-
da bir mûsiki mektebi açmýþ, bu mekte-
bin benzerleri Ýþbîliye (Sevilla), Tuleytula (To-
ledo), Belensiye (Valensia) ve Gýrnata (Gra-
nada) þehirlerinde de kurulmuþtur. Far-
mer’in belirttiðine göre bu okul Endülüs
halifeliðinin sonuna kadar varlýðýný sür-
dürmüþtür. Ziryâb asýl ününü bu mûsiki
mektebiyle yapmýþ, buradan mezun olan
öðrenciler ülkenin ünlü mûsikiþinaslarý ara-
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þime þahitlik eder. XII. yüzyýlýn ortasýnda
kasabayý Arap coðrafyacýsý Þerîf el-Ýdrîsî
Subestkastro adýyla kaydetmiþtir. Þehir
1385’te Osmanlýlar’ýn bölgeye gelmesin-
den hemen önce Eflak’a doðru Tuna’yý ge-
çen Alman gezginleri Peter Sparnau ve Ul-
rich von Tennstaedt tarafýndan Zvista ka-
sabasý þeklinde anýlýr. 1396’da genç Alman
þövalyesi Hans Schildberger, Osmanlý esi-
ri olarak þehre uðradý ve burayý Schiltaw
adýyla kaydetti.

Osmanlý öncesi Ziþtova yedi yüksek ku-
lesi olan, küçük fakat saðlam, sarp bir te-
peye inþa edilmiþti ve alt tarafýnda açýk
bir mahalle bulunan ve Tuna’ya bakan bir
kaleye sahipti. Mahalle 3 hektar civarýnda
bir alana yayýlmýþtý. Garnizon dahil hektar
baþýna 150 kiþi düþtüðüne göre nüfusun
500-600 civarýnda olduðu söylenebilir. Bu
nüfusla XV. yüzyýlda Ziþtova bulunduðu
“kaza”nýn en büyük yerleþim yeriydi. Os-
manlý tarihçisi Neþrî’nin naklettiðine göre
Vezîriâzam Çandarlý Ali Paþa’nýn 1388’de-
ki kýþ seferi esnasýnda Ziþtova Kalesi bir-
kaç günlük direniþin ardýndan teslim ol-
du ve yerli halkýn þehirde kalmasýna izin
verildi. O zamandan beri kullanýlan kilise-
lerin ikisi bugün hâlâ ayaktadýr. Ziþtova,
Osmanlý idaresine girdiðinde bir kaza mer-
kezi haline getirildi. 1444’te Varna Savaþý
esnasýnda Haçlý birliklerince yýkýlan yerler-
den biri de Ziþtova idi. Bundan daha yýkýcý
olaný ise 1461-1462 kýþýnda Eflak Voyvo-
dasý Vlad Tepeþ’in (Kazýklý Voyvoda) uygu-
ladýðý imha savaþý idi. Macar Kralý Matthi-
as Corvinus’a gönderilen 11 Þubat 1462
tarihli bir mektupta Vlad kesik baþlarýný
saydýðý Türk ve Bulgarlar’dan 23.889 kiþi-
yi öldürmekle övünüyordu (Ziþtova bölge-
sindeki Novgrad, Batin ve Pirgos kalelerin-
de 384, Ziþtova’da 410 ve Niðbolu ile Gi-
gen’de 1138 kiþi). 1479 senesine ait bir Os-
manlý tahrir kaydý (Sofia National Library,
O. A. K. 45/29) Vlad’ýn sayýyý abartmadýðý-
ný gösterir. Ziþtova arazisi hemen hemen
boþalmýþtý ve yeniden iskân edilmesi ge-
rekiyordu. Söz konusu kayýtta bir dizdarýn
kumandasýnda sekiz kiþiden oluþan bir gar-
nizonun bulunduðu, kale dýþýndaki kýsým-
da 200 hýristiyan ve beþ müslüman hâne-
sinin yer aldýðý belirtilir.

1479-1516 yýllarý arasýnda Ziþtova ka-
zasýnýn kýr kesiminde önemli deðiþiklikler
meydana geldi. Bölgeye yoðun þekilde Türk
nüfusu yerleþmeye baþladý. 1485 yýlý civa-
rýnda bölgenin bir tahriri yapýlmýþsa da
günümüze ulaþan parça defterde Ziþtova
ve köyleri kýsmý eksiktir. 1479’da Ziþtova
kazasýnda 258 hâneye sahip on bir köy bu-
lunuyordu. Köylerin sadece ikisinde müs-

lüman yerleþimciler vardý (Yaycý Pýnarý’nda
beþ ve Cervena Krusa’da altý hâne). 1516
tarihli Mufassal Tahrir’e göre ise köy sa-
yýsý yirmi bire çýktý. 1479-1485 yýllarý ara-
sýnda dördünde de müslüman yerleþim-
cilerin bulunduðu Batak, Kara Ýsa, Koyun
Öyük ve Sarýyer köyleri kurulmuþtu. Mev-
cut diðer üç köy ise Bulgarca isimler ta-
þýyordu (Gorna Studena, Stišarov ve Var-
zulica / Virzil); fakat oralarda da Türkler
yerleþmiþti. Bu köylerin sakinleri Ýslâm’a
girmiþ Bulgarlar deðil deftere kayýtlý ad-
larýn da gösterdiði üzere Anadolu’dan ge-
len Türk yerleþimcilerdi. Bu yerleþim yer-
leri, 1444’te Haçlýlar ya da büyük ihtimal-
le 1462’de Vlad Tepeþ tarafýndan ortadan
kaldýrýldý; ancak adlarý mahallî olarak ha-
týrlanan köyler olmalýdýr. Buralara yerleþen
Türkler mevcut adlarý kendi dillerine uygun
hale getirmiþlerdi (Ýstiþar ve Virzil gibi).

1485-1516 yýllarýnda Akçeyar, Burunlu,
Çatma, Habibli, Karaman ve Tatar adlý Türk
köylerine rastlanýr. Bunlar bir önceki ka-
yýtlarda yer almayan yeni kurulmuþ köy-
lerdir. Pavli adlý köy de yeni bir yerleþmey-
di. Ziþtova yakýnýnda 1479’da mezra ola-
rak söz edilen Tsarev Kladenets köyü ye-
niden canlandý. Müslüman ve hýristiyan-
lardan karýþýk bir nüfusu vardý. Müslü-
manlarýn çoðu o sýralarda ihtida edenler-
di. Zaman içinde köye ayný anlama gelecek
þekilde Tekfur Pýnarý adý verildi. 1478-1516
arasýnda kazanýn hýristiyan nüfusu 380 hâ-
neden 729 hâneye yani iki katýna çýktý. Öte
yandan müslüman nüfus da yirmi altý hâ-
neden 504 hâneye, yani neredeyse yirmi
katýna yükseldi. Bu hânelerin ancak % 6’sý
ihtida edenlere aitti. 1516 tarihli Mufas-
sal Defter (BA, MAD, nr. 11) Ziþtova ka-
sabasýnýn 303 hânesinden (tah. 1500 kiþi)
yalnýz on üç kiþinin müslümanlardan oluþ-
tuðunu gösterir. Bunlara dört kiþilik kale
muhafýzlarý dahildir. Hýristiyan nüfus beþ
mahallede yaþýyordu ve bu mahallelerin
dördü birer papaz tarafýndan yönetiliyor-
du. Bu da kasabanýn o sýrada dört kilise-
sinin bulunduðuna iþaret eder.

1550 ve 1579-1580 yýllarýna ait tahrir-
ler (BA, TD, nr. 416; TK, TD, nr. 58) Türk is-
kânýnýn sona erdiðini gösterir. Ancak kasa-
banýn ve köylerin nüfusu artmaya devam
etti. Kazanýn nüfusu 1550’deki 1721 hâ-
neden 1580’de 2532 hâneye yükseldi, bu-
nun da yarýdan fazlasý müslümandý. 1595’e
gelindiðinde kasaba 411 hânelik sivil bir
nüfusa sahipti (tah. 2100 kiþi) ve bunun
sadece yetmiþ-sekseni müslümandý. XVI.
asrýn son yýllarýnda kasaba ve kaza savaþ
yüzünden zarar gördü. 1595’te Eflak ve
Boðdan Voyvodasý Cesur Michael büyük bir
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Bulgaristan’da
Tuna kýyýsýnda tarihî bir þehir.˜ ™

Bulgaristan’da Tuna nehrinin aþaðý kýyý-
sýnda Niðbolu ve Rusçuk arasýnda küçük
bir liman þehridir. Bugün Svištov þeklinde
anýlýr. Osmanlýlar’da Ziþtovi olarak bilinir.
Tuna’nýn güney kýyýsýndaki yüksek tepe-
lerin yamaçlarý üzerinde kurulmuþtur ve
nehrin ötesine Romanya içlerine kadar uza-
nan bir görüþ alanýna sahiptir. Bizans-Bul-
gar Ortaçaðý’nda ve Osmanlý hâkimiyeti-
nin ilk asýrlarýnda fazla önem taþýmamak-
la beraber XVIII ve XIX. yüzyýllarda önem-
li bir geliþme kaydetmiþ, bir el sanatlarý ve
ticaret merkezi durumuna gelmiþtir.

Ziþtova’nýn ilk iskân yeri þimdiki þehrin
4 km. güneyindeki Novae’dir. Burasý I. yüz-
yýlda Roma ordusunun büyük bir askerî üs-
süydü. Daha sonra 2 kilometreden uzun
olan bir þehir suru, bir pazar yeri, hamam-
larý ve büyük bir ordu karargâhý ile orta
büyüklükte bir kasabaya dönüþtü. Novae
coðrafî konumu dolayýsýyla pek çok defa el
deðiþtirdi. Sýkça göçebe kavimlerin saldý-
rýsýna uðradý. 441’de Hunlar þehri tahrip
etti ve ardýndan yeniden inþa edildi. Pro-
copius’tan nakledildiðine göre kasabayý son
olarak Ýmparator I. Iustinianos (527-565)
yeniledi. 600 yýlý civarýnda Slavlar ve Avar-
lar tarafýndan tekrar yýkýldý ve ortadan kalk-
tý. Bulgar þehir tarihçisi Margarita Harbo-
va’ya göre bu kadîm yerleþme yeriyle Or-
taçað döneminde tekrar kurulan þehir ara-
sýnda bir sürekliliðin bulunduðuna dair hiç-
bir delil yoktur. Bu yeni þehir, 950’den son-
ra Tuna Bulgaristaný’ný yeniden kontrolleri
altýna alan Bizanslýlar tarafýndan kurulan
Sebastopolis’ti. X. yüzyýlýn sonundan XIII.
yüzyýla kadar Bizans para ve seramik bu-
luntularý, XIII ve XIV. yüzyýllardan itibaren
de Bulgar kazýma (sgrafitto) seramikleri ve
paralarýnýn ortaya çýkmasý bu yeni yerle-
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