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Ebû Kerib Zür‘a
b. Tübbân (Tübba‘) Es‘ad

(ö. 525)

Himyerîler’in
son yahudi kralý.˜ ™

Ýslâmiyet’ten önce Güney Arabistan’da
kurulan Himyerî Devleti’nin (m.ö. 115 - m.s.
525) son hükümdarýdýr. Arap yarýmadasý-
nýn diðer yahudilerinde olduðu gibi yahu-
di kaynaklarýnda bahsi geçmez. Ona dair
bilgiler Habeþ, Süryânî, Bizans ve Arap kay-
naklarý ile kitâbelere dayanýr. Ýslâm kaynak-
larýnda Zûnüvâs’ýn adý Zür‘a olarak veril-
mekle birlikte þeceresi farklý þekillerde kay-
dedilmiþtir (Ýbn Hiþâm, Kitâbü’t-Tîcân, s.
312; Dîneverî, s. 61; Taberî, II, 118). Zû-
nüvâs isminin Güney Arabistan’da yaygýn
olan, “mihlâf” ve “mahfed” adý verilen ida-
rî taksimattan kaynaklandýðý, mihlâf sahip-
lerine “kayl”, mahfed sahiplerine “zû” den-
diði, Himyerîler’in bu kralýnýn “Nüvâs mah-
fedinin sahibi” anlamýnda Zûnüvâs diye
adlandýrýldýðý genel kabul görmekle birlik-
te (Encyclopaedia Judaica, XXI, 428) Ýs-
lâm kaynaklarýnda baþýndan sarkan saç
dolayýsýyla “perçemli” mânasýnda Zûnüvâs
dendiði de belirtilmektedir (Dîneverî, s.
61). Ayrýca Necranlý hýristiyanlar tarafýn-
dan kendisine Zûnüvâs ile ayný anlamdaki
Mesrûk isminin verildiði, bir diðer görüþe
göre ise bu ismin muhalifleri tarafýndan
“hain, katil, cani” anlamýnda onun hakkýn-
da kullanýldýðý ileri sürülmektedir (Encyclo-
paedia Judaica, XXI, 428). Habeþ kaynak-
larýnda Finhas adýyla geçen Zûnüvâs, Yu-
nan kaynaklarýnda Dounaas (Dimianus), Sür-
yânî kaynaklarýnda Dimiôn, Himyerî kitâ-
belerinde Yûsuf As‘ar (Eþ‘ar / Yas’ar) olarak
kaydedilmektedir. Ancak bazý kaynaklar-
da Yûsuf ismini Yahudiliðe girdikten son-
ra aldýðý belirtilmektedir (Günaltay, s. 136;
Shahîd, s. 261-264; Cevâd Ali, III, 462, 469).

Zûnüvâs’ýn yahudi bir aile içinde mi dün-
yaya geldiði yoksa Yahudiliðe sonradan mý
girdiði konusu ihtilâflýdýr. Ýslâm kaynakla-
rýnda Yahudiliðe sonradan girdiði þeklin-
deki rivayetler aðýrlýktadýr. Ýbn Hiþâm ve
Taberî Zûnüvâs’ýn Yahudiliðe giriþ sebe-
bi hakkýnda bilgi vermese de hükümdar
olunca Yûsuf adýný aldýðý, Necran’daki hýris-
tiyanlarý Yahudiliðe davet ettiðini tafsilât-
lý þekilde anlatýr (es-Sîre, I, 35-37; Târîh, II,
118). Dîneverî ise Zûnüvâs ve kavminin ön-
celeri ateþe taptýðý, Yemen yahudilerinin
onlara ateþe tapmanýn bâtýl olduðunu ve
Yahudiliðe girdikleri takdirde -ebediyen

sönmeyeceðine inanýlan- ateþi söndüre-
bileceklerini söylediði, yahudilerin Tevrat
okumaya baþlamasýndan sonra ateþin sön-
düðünü gören Zûnüvâs ve kavminin Yahu-
diliði kabul ettiðini kaydeder (el-AÅbâru’¹-
¹ývâl, s. 61). Süryânîce bir kronikte Zûnü-
vâs’ýn annesinin Nusaybinli bir yahudi ol-
duðu ve oðlunu yahudi terbiyesiyle yetiþ-
tirdiði bilgisi yer almaktadýr (EI2 [Ýng.], II,
244). Bu bilgi, Ýslâm kaynaklarýnda Yahudi-
liðin Yemen’e Tübbân Es‘ad Ebû Kerib za-
manýnda (IV. asrýn sonu) girdiði þeklinde-
ki rivayetlerle de örtüþmektedir. Rivayet-
lerde, Zûnüvâs’ýn babasý Tübbân Es‘ad’ýn
doðu seferinden dönerken Yesrib’e vali
olarak býraktýðý oðlunun öldürüldüðünü öð-
renince þehri yýkmaya yemin ettiði, ancak
Kurayzaoðullarý’ndan iki yahudi hahamýn
Tübbân’a Yesrib’in âhir zaman peygambe-
rinin hicret diyarý olduðunu ve þehre sal-
dýrmasý halinde felâkete uðrayabileceðini
söyleyip onu vazgeçirdiði, bunun üzerine
yahudilerin durumunu beðenen Tübbân’ýn
bu iki hahamý yanýna alarak önce Mekke’-
ye uðrayýp, ardýndan Yemen’e döndüðü,
Yemen halkýnýn Yahudiliði kabul etmeme-
si üzerine o dönemin âdetine göre ateþin
hakemliðine baþvurularak Yahudiliðe gir-
diði belirtilir (Ýbn Ýshak, s. 29; Ýbn Hiþâm,
Kitâbü’t-Tîcân, s. 305-307; Ya‘kubî, I, 198;
Taberî, II, 105-108; Mes‘ûdî, II, 76-78). Bu
bilgi Himyer yazýtlarýyla da uyuþmaktadýr
(Encyclopaedia Judaica, XXI, 429). Ancak
bu rivayetlerin, Himyerîler’le birlikte Yahu-
diliðin Güney Arabistan’a ilk defa girdiði
þeklinde deðil devlet tarafýndan kabul edil-
diði þeklinde anlaþýlmasý daha uygun gö-
rünmektedir. Zira Güney Arabistan’ýn Ya-
hudilik’le çok önceden tanýþtýðý yahudi kay-
naklarýndan bilinmektedir (Arslantaþ, s. 34-
35; DÝA, XVIII, 62).

Ýbn Hiþâm’da yer alan bilgiye göre Zûnü-
vâs, Habeþliler’in desteðiyle aðabeyi Has-
sân’ý devirip baþa geçen, ancak hükümdar
ailesine mensup olmayan Lehîa b. Yenûf’a
karþý gerçekleþtirdiði bir ayaklanma ile kral-
lýðý ele geçirmiþtir (Kitâbü’t-Tîcân, s. 311-
312; ayrýca bk. Taberî, II, 118). Bölgede bu-
lunan kitâbelerde onun 522 yýlý sonlarýn-
da krallýða geldiði kaydedilmektedir (EI2

[Ýng.], II, 243). Ýktidarý ele geçirmesinin
ardýndan Yemen’deki Habeþ hâkimiyeti-
ne son vermek, onlarýn bölgedeki gönül-
lü destekçileri olan hýristiyanlarý cezalan-
dýrmak üzere harekete geçen Zûnüvâs’ýn
(Hirschberg, s. 101) bu davranýþý bilhassa
Ýslâm ve Habeþ kaynaklarýnda daha çok
Yahudilik gayretiyle açýklanmakta, bazý ya-
hudi tarihçileri ise onun nihaî hedefini Gü-
ney Arabistan’da yahudi bir krallýk kurmak

6. Kâfir çocuklarýna azap etmek. Çocuk-
lar dinî bakýmdan mükellef deðildir. Bu
sebeple kâfir çocuklarýna ebeveynlerinin
inkâr ve isyanlarý yüzünden Allah’ýn azap
edeceðini ileri sürmek kimsenin baþkasý-
nýn günah yükünü taþýmayacaðýný beyan
eden naslarla çeliþir. Mu‘tezile kelâmcýlarý
ile bazý Sünnî âlimleri bu görüþtedir (Ka-
dî Abdülcebbâr, Müteþâbihü’l-Æurßân, s.
501, 576; Takýyyüddin Ýbn Teymiyye, s. 21).

Cenâb-ý Hakk’ýn zulümden münezzeh
olduðu ve fiillerinden dolayý O’na zulüm
isnat edilemeyeceði inancý naslarla sabit-
tir ve Ýslâm âlimlerinin ittifak ettiði bir hu-
sustur. Bazý akaid meselelerinin izahýnda
âlimlerin farklý yaklaþýmlarýnýn sonucu ola-
rak ortaya çýkan bu tür problemler teori
niteliði taþýr ve söz konusu ittifaký etkile-
mez. Ýlâhî fiiller hakkýnda hüküm verilir-
ken Allah’ýn insana benzetilmemesi husu-
su ana ilke olarak kabul edilmeli ve O’nun
fiilleri beþerin fiilleriyle mukayese edilme-
melidir. Bütün varlýk ve olaylarý kuþatan
mutlak ve mükemmel bilgiye sahip olma-
yan insanýn bir yönden zulüm ve þer gibi
gördüðü fiillerin baþka yönlerden bir hik-
mete dayanmasý mümkündür. Allah Te-
âlâ hakîm olduðundan O’na ait bütün fi-
iller hikmet çerçevesi içinde kalýr.
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olmaya razý etti. Necran’da da barýþ gö-
rüþmeleri Taberiyeli yahudi din adamlarý
tarafýndan gerçekleþtirildi (a.g.e., s. 102;
Shahîd, s. 46). Ancak Zûnüvâs Necran’ý
ele geçirdikten sonra sözünü tutmadý, dinî
lider Abdullah b. Sâmir’i idam ederek mal-
larýný yaðmalattý, 2000 kiþiyi kiliselere dol-
durup yaktý, þehirdeki Ýnciller’i yok etti.
Ayrýca kazýlan hendeklerde tutuþturulan
odunlarýn üzerinde hýristiyanlar acýmasýz-
ca yakýldý (Ýbn Hiþâm, es-Sîre2, I, 34; Ya‘-
kubî, I, 199; Taberî, II, 123; Mes‘ûdî, I, 67;
Hirschberg, s. 88-89). Kur’an’da (el-Burûc
85/4-10) ateþ dolu hendeklere müminleri
atan ve hendeðin etrafýnda oturup onlarý
seyredenlerden söz edilmekte, literatür-
de “ashâbü’l-uhdûd” diye þöhret bulan bu
kiþilerin Zûnüvâs ve adamlarý olduðu ka-
bul edilmektedir (ÝA, IV, 373; DÝA, III, 471).
Zûnüvâs tarafýndan öldürülen hýristiyan-
larýn sayýsý Ýslâmî kaynaklarda 20.000 (Ýbn
Hiþâm, es-Sîre2, I, 35; Taberî, II, 123), hýris-
tiyan kaynaklarýnda 1706, 4252, 10.200
veya 12.100, Süryânî kaynaklarýnda ise
4000 olarak verilmektedir (Hirschberg, s.
102). Uhdûd þehidleri anýsýna sonraki dö-
nemlerde Necran’da kilise ve mezarlýktan
meydana gelen bir meþhed inþa edildi (Ha-
mîdullah, I, 287).

Necran’ýn düþmesi ve þehirde hýristiyan-
lara yapýlan zulüm hýristiyan dünyasýnda
büyük tepkiye yol açtý. Ýskenderiye Patri-
ði Timothy, Habeþ Aksum Kralý Kaleb Ela-
Esbaha’ya bir mektup yazarak Necranlý
dindaþlarýnýn öcünü almasýný istedi. Ayrý-
ca Taberiye’deki yahudi din adamlarýna da
bir mektup göndererek Zûnüvâs’ýn hýris-
tiyanlara uyguladýðý zulme engel olmalarý
ricasýnda bulundu (Hirschberg, s. 89; Ce-
vâd Ali, III, 464-465). Ýslâm kaynaklarýnda
yer alan bilgiye göre Devs Zûsa‘lebân ad-
lý bir hýristiyan Arap bu katliamdan kaça-
rak Bizans imparatorunun sarayýna git-
miþ, Zûnüvâs’ýn hýristiyanlara yaptýklarýný
anlatýp bu zulümden kurtarýlmalarýný ta-
lep etmiþtir. Ýmparator ise uzaklýðý gerek-
çe göstererek meselenin çözümünü hýris-
tiyan müttefiki Habeþ necâþîsine havale
etti. Ýmparatorun emriyle necâþî, Eryât
(Rûzbe) adlý kumandanýna Zûnüvâs üzeri-
ne yürümesi emrini verdi. Eryât, içinde Eb-
rehe’nin de bulunduðu, Habeþ kaynakla-
rýna göre 120.000, Ýslâm kaynaklarýna gö-
re 60.000 (Ýbn Ýshak, s. 35) veya 70.000
(Ýbn Hiþâm, es-Sîre2, I, 37; Ya‘kubî, I, 199)
kiþilik bir orduyla Bâbülmendep’e çýkarma
yaptý. Ýslâm kaynaklarýnda Habeþliler’in Ye-
men’i istilâ sebebi yahudilerin hýristiyan-
lara yaptýðý baský ve zulüm olarak göste-
rilirken Doðu Roma tarihçilerine göre Ha-

beþ istilâsýndaki temel etken Hint-Kýzýlde-
niz ticaret yolunu emniyet altýna alma ça-
basýdýr (Hirschberg, s. 76; Fayda, s. 10). Ta-
berî’deki rivayetlerden Habeþliler’in Him-
yerîler üzerine iki sefer düzenlediði anla-
þýlmaktadýr. Ýlk Habeþ çýkarmasýnda Zû-
nüvâs’ýn Himyer hazineleri karþýlýðýnda hal-
kýna eman verilmesi þartýyla teslim olmak
istediði, bu arada valilerine yazdýðý gizli
mektuplarla hazineleri almaya gelen Ha-
beþliler’i öldürmelerini emrettiði belirtilir.
Oyuna geldiðini anlayan Habeþli kuman-
dan, Necâþî Aidug’dan destek istedi (Ta-
berî, II, 127). Himyer’den ve kendine tâbi
diðer Yemen kabilelerinden bir ordu teþkil
eden Zûnüvâs, Zâtülaber mevkiinde Ha-
beþ ordusunu karþýladý, yapýlan savaþta or-
dusu periþan oldu, halkýnýn bir kýsmý kýlýç-
tan geçirilirken bir kýsmý esir alýnýp Habe-
þistan’a götürüldü. Himyer Krallýðý’nýn dil-
lere destan Sihlîn, Beynûn ve Gumdân sa-
raylarý yerle bir edildi (Taberî, II, 125). Ýs-
lâm kaynaklarýnda yenilgiye dayanama-
yan Zûnüvâs’ýn atýný denize sürerek inti-
har ettiði, Süryânî kaynaklarýnda ise onun
savaþta öldürüldüðü nakledilir (EI2 [Ýng.],
II, 244). Bölgede yer alan kitâbelerde Zû-
nüvâs’ýn 525 yýlý yazýnda öldüðü kaydedil-
miþtir (Hirschberg, s. 79). Ýbn Hiþâm, Zû-
nüvâs’ýn otuz sekiz yýl (Kitâbü’t-Tîcân, s.
313), Ya‘kubî ise (TârîÅ, I, 200) altmýþ se-
kiz yýl hükümdarlýk yaptýðýný yazar. Alman
arkeologlar Rathjens ile Wissmann, 1931
yýlýnda yaptýklarý kazýlarda Zûnüvâs’ýn kab-
rinin San‘a’nýn güneydoðusundaki Gay-
man’da bulunduðunu tesbit etmiþlerdir
(Encyclopaedia Judaica, XXI, 428). Zûnü-
vâs’ýn ölümüyle Himyerî Devleti sona er-
miþ, Yemen Habeþistan’a baðlanarak hýris-
tiyan hâkimiyetine girmiþtir (Fayda, s. 10;
DÝA, XVIII, 62).
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þeklinde deðerlendirmektedir (Encyclopa-
edia Judaica, XXI, 428). Bu yorumlar doð-
ru olmakla beraber bölgedeki yahudi-hýris-
tiyan çekiþmesinin dinî sebepleri yanýnda,
bölgenin ekonomik ve özellikle jeostrate-
jik öneminden dolayý devrin güçlü devlet-
leri olan Bizans’ýn ve Sâsânîler’in de için-
de yer aldýðý siyasî sebeplerinin de bulun-
duðu belirtilmelidir. Yahudiler açýsýndan ise
hem bu bölgede hem de baþta Filistin ol-
mak üzere Bizans hâkimiyetinde yaþayan
dindaþlarýnýn korunmasýna yönelik etken-
ler söz konusudur (Hirschberg, s. 76, 100).
Abbâsîler döneminde kaleme alýnan Se-
der ‘Olam Zuta adlý bir yahudi kroniðinde
mâbedin yýkýlmasýndan 452 yýl sonra (m.s.
520) Sâsânî hâkimiyetindeki Bâbil’den Fi-
listin’e giderek Sanhedrin baþkaný olan Mar
Zutra’nýn (Natan ha-Bavlî, II, 76) Bizans-
Habeþ-hýristiyan ittifakýna karþý Sâsânî kis-
râsý ile Kral Zûnüvâs arasýnda anlaþma için
ara buluculuk yaptýðý kaydedilir (Encyclo-
paedia Judaica, XXI, 428). Hýristiyan kay-
naðý Efesli John’da (John of Ephesus) (ö.
585’ler) mevcut rivayette ise Zûnüvâs’ýn
Yemen’de uyguladýðý baský ve þiddetin Bi-
zans yahudilerine uygulanan þiddete mi-
silleme olduðu bilgisi yer almaktadýr. Ay-
rýca Zûnüvâs’ýn hýristiyan tüccarlarýn Ye-
men’de ticaret yapmasýna izin vermediði,
Hint Okyanusu-Kýzýldeniz-Mýsýr güzergâ-
hýnda Bizans’a mal taþýyan gemileri yað-
malattýðý rivayet edilmektedir (Graetz, III,
64; Welfenson, s. 46; Hirschberg, s. 103).

Ýktidarý ele geçirdikten sonra icraatlarý-
na bölgedeki Habeþ üslerini Yemen’den
çýkarmakla baþlayan Zûnüvâs hâkimiye-
tindeki hýristiyanlarý, hýristiyan Habeþliler’-
le siyasî birlik arzusu taþýdýklarý gerekçe-
siyle potansiyel tehlike kabul ederek on-
lara karþý þiddet politikasý uygulamýþtýr.
Ýstirdad hareketini de San‘a’nýn güneyin-
de Habeþ askerî üssü olan Zafâr’ý ele ge-
çirerek baþlatmýþtýr. Bu döneme ait iki hý-
ristiyan kaynaðý olan Süryânî kroniðinde
Ketava de-Himyeriye ve Bet Arþamlý
Simeon’un Cebele Manastýrý baþrahibine
(Abt von Gabula) yazdýðý mektupta, Za-
fâr’ýn istilâsý sýrasýnda þehrin teslimiyle il-
gili görüþmelerin Zûnüvâs adýna yahudi
bir din adamý tarafýndan yürütüldüðü kay-
dedilir (Hirschberg, s. 102; Shahîd, s. 44).
Ardýndan Muhâ’yý egemenliðine katan Zû-
nüvâs 14.000 kiþiyi kýlýçtan geçirdi, 11.000
kiþiyi de esir aldý. Daha sonra monofizit-
lerin yaþadýðý, doðu kilisesinin en önemli
merkezi olan Necran’a yöneldi (Hirschberg,
s. 107). Þehri kuþatan Zûnüvâs, birkaç ay
devam eden kuþatmanýn ardýndan kendi-
lerini baðýþlayacaðý vaadiyle halký teslim
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le yahut metem adý da verilen bu kýsým,
zurnanýn nezik kýsmýnýn içine geçirilmiþ
aðaç veya metalden yapýlma bir zývana-
dýr. Nargile aðýzlýðýna benzeyen etemin
gümüþten yapýlanlarýnýn ucuna yine gü-
müþten bir kordon takýlýr ve zurnanýn boy-
nuna halkalanýr. c) Nezik. Tepe veya nazik
adýyla da anýlan bu bölüm, gövdenin üst
ucuna lülenin çatlamamasý için geçirilen
aðaçtan yapýlmýþ bir parçadýr. Gerek etem
gerekse nezik istenildiði zaman çýkarýlabi-
lecek hareketliliktedir. d) Avurtluk. Tablu
ve bilezik de denilen, eteme geçirilen, ba-
zan kenarlarý çentikli yuvarlak bir kýsým
olup kamýþ aðza alýnýnca dudaklarýn kay-
mamasýný saðlar. Aðaçtan, kemikten ve
her türlü metalden yapýlabilen avurtlukla-
rýn en makbulü koyunun kürek kemiðin-
den olanlarýdýr. e) Gövde. Zurna borusu da
denilen bu bölüm zurnanýn ses çýkaran
açýk aðýzlý geniþ bölümüdür. Zurna yapý-
mýnda ýhlamur, ceviz, þimþir, gürgen, ardýç,
kýzýlcýk, diþbudak, erik gibi aðaçlar kulla-
nýlmýþ olup bunlarýn arasýnda nem çek-
mediði için erik aðacý daha çok tercih edi-
lir. Gövde üzerinde yedisi önde, biri arkada
olmak üzere sekiz adet “hava döndüren”
adý verilen delik bulunur. Bu deliklerin bit-
tiði yerden itibaren boru geniþler. Zurna-
da sesler öndeki deliklerin açýlýp kapanma-
sýyla elde edilir. Deliklerin yukarýdan itiba-
ren dört tanesini sað el, üç tanesini de sol
el idare eder. Sol elin baþ ve serçe par-
maklarý zurnayý tutmaya yarar; öbür par-
maklar hareket halindedir. Bazý zurnala-
rýn uç taraflarýnda saðlý sollu, “cin deliði” ya
da “þeytan deliði” denen iki ya da üç kü-
çük delik açýlýr. Uður getirdiðine inanýlan
bu deliklerin sesler üzerinde herhangi bir
etkisi yoktur.

Burundan soluk alýnýp verilerek ve aðýz-
da hava yedeklenerek çalýnan zurnanýn tiz,
keskin, genizsi ve son derece gür bir sesi
olup çoðunlukla açýk alanlarda çalýnýr. Zur-
nada istenilen duygu ve etkiyi oluþturmak
için nefes çevirme iþlemi yapýlarak ezgi-
nin kesintisiz çalýnmasý saðlanýr. Böyle du-
rumlar için gerekli olan nefes çevirme iþ-
leminde ciðerlerdeki havanýn bitmesine

yakýn aðýz boþluðu ve üst gýrtlak hava ile
doldurulduktan hemen sonra ciðerlerden
gelen hava gýrtlak kapatýlarak engellenir.
Aðýz boþluðunda biriktirilen hava ile çal-
maya devam edilirken burundan ciðerlere
çok hýzlý bir þekilde hava alýnýr ve her ihti-
yaç duyulduðunda ayný iþlem tekrarlanýr.
Nefes çevirme iþlemi yapýlýrken akorttan
kaymamak için diðer bir zurnacý da nefes
çevirme yaparak dem tutar.

Bugünkü obuanýn atasý olarak kabul edi-
len zurna, Asya’da ve Anadolu’da kullaný-
lan bir halk müziði ve askerî müzik çalgý-
sý olup çoðunlukla davulla birlikte çalýnýr.
Ancak Anadolu’nun bazý yörelerinde yeri-
ni gýrnata denen klarnete býraktýðý söyle-
nebilir. Zurna çalana “zurnacý” veya “zur-
nazen”, zurnacýbaþýya “serzurnaî” denilir.
Zurnanýn ölçüleri ve çeþitleri yöreden yö-
reye deðiþiklik gösterir. Sýkça kullanýlan
zurna çeþitleri ebatlarýna göre þöyle sýra-
lanabilir: Kaba zurna (33 cm.), orta zurna
(31 cm.), cura zurna (29 cm.), zil zurna (23
cm.). Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinde ka-
ba zurna, cura zurna, âsafî zurna, arabî
zurna, acemî zurna, þehâbî zurna çeþitle-
rinden söz etmektedir. XVIII. yüzyýlýn baþ-
larýnda Levnî’nin minyatürlerinde, kadýn-
lardan oluþan saray mûsiki heyetinde yer
alan sâzendeler topluluðunda miskal, tam-
bur, daire ve zurnanýn bir arada çalýndýðý
görülmektedir. Daha sonraki dönemde ya-
pýlan bir minyatürde acem kýyafetleri içe-
risinde bir sal üzerinde erkek dansçýlara
dört zurna, dört daire, iki nakkare ve bir
santurdan oluþan “mehter-i bîrûn” eþlik et-
mektedir (Feldman, s. 161).

Tarihî Osmanlý mehter takýmlarýnda can-
lý, hassas sesiyle baðlý notalarý ve süratli
pasajlarý lâyýkýyla çalabilen tek çalgý zur-
naydý. Ses geniþliði kaba çârgâh (do) ile
tiz hüseynî (mi) arasýnda olup taksim, peþ-
rev, semâi gibi her türlü mûsiki formu-
nun rahatlýkla icra edilebileceði bir çalgý-
dýr. Zurna mehter takýmlarýnýn birinci sa-

Tarihi, Ankara 1989, s. 17-24; Hamîdullah, Ýslâm
Peygamberi (Tuð), I, 284-290; Nuh Arslantaþ,
Emevîler Döneminde Yahudiler, Ýstanbul 2005,
s. 34-35; J. Wensinck, “Eshâbü’l-uhdûd”, ÝA, IV,
373; M. R. al-Assouad, “Dhu Nuwas”, EI 2 (Ýng.),
II, 243-245; Muhammed Eroðlu, “Ashâbü’l-uh-
dûd”, DÝA, III, 471; Hüseyin Algül, “Himyerîler”,
a.e., XVIII, 62-63; Mustafa L. Bilge, “Necran”, a.e.,
XXXII, 507-508; Y. Tobi, “Yusuf As’ar Yath’ar Dhu
Nuwas (Masruq)”, Encyclopaedia Judaica, Det-
roit 2007, XXI, 428-430.

ÿNuh Arslantaþ
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Türk mûsikisinde
nefesli bir saz.

˜ ™

Farsça “düðün neyi” anlamýndaki sûr-
nây kelimesinden geldiði öne sürülür. Türk
mûsikisinde daha çok halk mûsikisi ve
mehter mûsikisinde kullanýlýr. Fonetik ba-
kýmýndan bu ada benzeyen dünyanýn pek
çok yerinde bu tip çalgýlara rastlanmak-
tadýr. Özbekistan, Tacikistan, Kýrgýzistan,
Küveyt, Ýran ve Afganistan’da sûrnây, Keþ-
mir’de surnaî, Pakistan ve Hindistan’da
suna / sahnâî, Sumatra ve Malezya’da se-
runai, Çin’de suona, Kuzey Yunanistan ve
Bulgaristan’da zourna, Libya ve Tunus’ta
zukra, Arnavutluk’ta surle, Suriye, Irak,
Türkiye, Ermenistan, Daðýstan, Azerbay-
can ve Gürcistan’ýn bazý bölümlerinde zur-
na kelimesi kullanýlmaktadýr.

Bilinen en eski örneðine eski Mýsýr en-
strümanlarý arasýnda rastlanan zurnanýn
tarihi Orta Asya ve Avrupa’daki antik dö-
nem uygarlýklarýna kadar gitmektedir. Mi-
lâttan önce V. yüzyýlda Antik Yunan’da
kullanýlan “aulous” ve Roma döneminde
kullanýlan “tibia” adlý çift kamýþlý çalgýlar Av-
rupa müzelerinde bu ailenin günümüze
gelebilen ilk örnekleridir. Önceleri Türk-
ler’de surnây ve nây-i Türkî adlarýyla anýl-
mýþtýr. Ýbn Sînâ Kitâbü’þ-Þifâßýnda, Ab-
dülkadir-i Merâgý Câmi£u’l-el¼ân ve Ma-
šå½ýdü’l-el¼ân adlý eserlerinde sûrnâydan
söz etmektedir. Zurnanýn, Güney kültür
çevresi Mýsýr ve Memlük devleti mehterle-
rinde arabî türü, Kuzey-Türk kültüründe
Kazan, Kýrým ve Orta Avrupa’da Kuman
Türkleri arasýnda, Ýran-Türk kültür çevre-
sinde acemî ve âsafî türleri kullanýlmýþ,
Kýrgýz-Türk kültüründe askerî mehterle-
rin baþ çalgýsý olmuþtur.

Zurnayý oluþturan baþlýca kýsýmlar þun-
lardýr: a) Kamýþ. Sipsi adýný da alan, asýl
sesin çýktýðý bir kamýþtan ibarettir. Suda
bekletilip yumuþatýldýktan sonra ince ve
basýlý üst ucu aðza alýnýp öbür ucu etemin
içine yerleþtirilerek kullanýlýr. b) Etem. Lü-
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