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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-
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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”,
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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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158). Esmer tenli, uzun boylu, kuvvetli ve
saðlam yapýlý olan Zutlar’ýn antropolojik ve
etnik kökenleri hakkýnda günümüze ka-
dar yeterli bilimsel çalýþma yapýlmamýþ-
týr. Bazý araþtýrmacýlar onlarýn Aryan (Ârî)
veya Scytho-Aryan ýrkýndan geldiklerini ve
zamanla çeþitli mahallî kabilelerle karýþ-
týklarýný söyler. Araplar’ýn muhtemelen ti-
carî faaliyetler dolayýsýyla Zutlar hakkýnda
bilgi sahibi olduklarý anlaþýlmaktadýr. Nite-
kim Hz. Peygamber’den gelen, mi‘rac es-
nasýnda gördüðü Hz. Mûsâ’yý Zutlar’a ben-
zettiðine (Buhârî, “Enbiyâ,”, 43) ve aðýr bir
hastalýk geçiren Âiþe’yi Zutlar’a mensup
bir hekimin tedavi ettiðine dair rivayetler
de (Buhârî, Edebü’l-müfred, s. 45) bunu
göstermektedir.

Sâsânî Ýmparatoru V. Behram Gur, Zut-
lar’ý Hindistan’dan Hûzistan ve Basra kör-
fezi kýyýlarýna naklederek paralý asker ola-
rak istihdam etti. Hz. Ömer zamanýnda
müslüman olan Zutlar, Ebû Mûsâ el-Eþ-
‘arî tarafýndan Basra’da iskân edildi. Gayri
müslim Zutlar ise Ömer’in emriyle hara-
ca baðlandý (Belâzürî, s. 546). Hz. Ali de
Cemel Vak‘asý esnasýnda devlet hazinesi-
ni Zutlar’a emanet etmiþti. Muâviye dev-
rinde 49 (669) veya 50 (670) yýlýnda Zut-
lar’ýn bir kýsmý Çukurova ve Antakya kýyý-
larýna yerleþtirildi (a.g.e., s. 545). Muham-
med b. Kasým es-Sekafî 93’te (711-12)
Sind’i fethedince Ýndus vadisindeki Zut-
lar, Haccâc tarafýndan Batîha’ya getirildi.
II. Yezîd onlarý mandalarýyla birlikte Mas-
sîsa’ya (Misis) gönderdi (a.g.e., s. 541). I.
Velîd, Zutlar’ýn bir kýsmýný Batý Suriye’ye
nakletti. Hindistan’daki Zutlar, Abbâsîler’in
ilk devrinde Ýran ve Aþaðý Irak’a göçtüler
(Mes‘ûdî, s. 355). Abbâsî Halifesi Me’mûn,
Îsâ b. Yezîd el-Cülûdî’yi 205’te (820) Zut-
lar’la savaþa memur etti (Taberî, VIII, 580).
Ertesi yýl Dâvûd b. Mâscûr’u Basra, Dicle
kýyýlarý, Bahreyn ve Yemâme’deki Zutlar’la
savaþmak üzere görevlendirdi (a.g.e., VIII,
581). Halife Mu‘tasým-Billâh, Basra yolun-
da fitne ve fesat çýkaran, yol kesen, Basra
ve Kesker civarýnda ekinleri tahrip eden
Zutlar’ý cezalandýrmak için Uceyf b. Anbe-
se el-Horasânî’yi gönderdi. Uceyf, Vâsýt
yakýnlarýnda karargâh kurup Zutlar’ý her
taraftan kuþattý ve dokuz ay boyunca on-
larla mücadele etti, birçok kiþiyi esir aldý
(a.g.e., IX, 8-9). Nihayet Zutlar, 219 yýlýnýn
Zilhicce ayýnda (Aralýk 834) canlarýna ve
mallarýna zarar gelmeyeceðine dair eman
alýp Uceyf’e itaat arzettiler. Zutlar’ýn böl-
gedeki sayýsý 27.000 kiþiye ulaþýyordu; bun-
larýn 12.000’i savaþçý idi. Gemi ve sandal-
larla Baðdat’a getirildiler. Halife Mu‘tasým-
Billâh’ý selâmlayarak resmigeçit yaptýlar.

Üç gün gemi ve sandallarda bekletildikten
sonra Baðdat’ýn doðu yakasýna geçirildi-
ler. Ardýndan Hânikýn’e ve Bizans sýnýr böl-
gesine Aynizerbâ’ya nakledildiler. Burada
Bizans saldýrýlarýna mâruz kalan Zutlar aðýr
kayýplar verdiler (a.g.e., IX, 10).

Büveyhîler’den Ebû Nasr Þah Fîrûz’un or-
dusunda Deylemliler ve Türkler’in yaný sýra
Zutlar da vardý (Rûzrâverî, III, 349). Sind’-
de ve diðer bölgelerdeki Zutlar, Gazneli
Mahmud zamanýna kadar sakin bir hayat
sürdüler. Ancak Sultan Mahmud’un ordu-
su Ýndus vadisinde Zutlar’ýn saldýrýsýna uð-
radý. Daha sonraki dönemde Zutlar, Bâ-
bürlü Hükümdarý Þah Cihan zamanýna ka-
dar sýkýntý içinde yaþadýlar. 1047’de (1637)
isyan edip Mathûrâ Fevcdârý Mürþid Kulý
Han’ý öldürdüler. Kuzey Hindistan’daki Zut-
lar, Bâbürlü Hükümdarý Evrengzîb’in Dek-
ken civarýnda savaþla uðraþmasýný fýrsat
bilerek etrafa dehþet saçtýlar ve Ekber-
þah’ýn türbesini tahrip etmeye kalkýþtýlar.
Ancak Fevcdâr Mîr Ebü’l-Fazl karþýsýnda tu-
tunamayýp geri çekildiler. Evrengzîb 1097’-
de (1686), kumandanlarýndan Hân-ý Cihân
Kökeltaþ’ý onlarýn çýkardýðý isyanlarý bas-
týrmakla görevlendirdi. Kökeltaþ’ýn yenil-
giye uðramasý üzerine torunu Bîdâr Baht
b. Muhammed A‘zâm’ý yolladý. Evrengzîb’in
ölümünün ardýndan Zutlar yeniden Agra
ile Delhi arasýndaki bölgede tedhiþ hare-
ketlerine baþladýlar ve halký büyük sýkýntý-
lara mâruz býraktýlar. Panipat Savaþý’ndan
(1175/1761) sonra Pencap’taki Zutlar’ýn
lideri olan Âlâ Sing, Bâbürlüler’in hizmeti-
ne girdi ve bu hizmetine karþýlýk kendisi-
ne birkaç köy verildi. Ardýndan bu yerler
Patiâlâ Prensliði’nin çekirdeðini teþkil et-
miþtir.

XIX. yüzyýlýn baþlarýnda Rancît Sing Cût,
Pencap’ta kýsa ömürlü küçük bir Sih Krallý-
ðý kurmayý baþardý. Diðer bölgelerdeki Zut-
lar 1857 isyanýna kadar sessizliklerini koru-
dularsa da bu isyanda yaðma ve katliam-
da bulundular, ülkede tam bir terör hava-
sý estirdiler. Ýngilizler Hindistan’ý iþgal edin-
ce onlarý da itaat altýna aldýlar. 1947’de
meydana gelen karýþýklýklar sýrasýnda tek-
rar olaylarýn içinde yer aldýlar. Alvar ve Bha-
ratpur dolaylarýnda yaðma ve tahribat ha-
reketlerine giriþtiler. Zutlar bugün Hindis-
tan’da Pencap ve Uttar Pradeþ’te siyasî
faaliyetlerini sürdürmektedir. Ýsyan ve yað-
macýlýklarý, cehalet ve kültürsüzlükleriyle
tanýnmakla birlikte Zutlar arasýnda ilmî
sahada temayüz etmiþ birçok kiþi yetiþ-
miþtir. Hatîb el-Baðdâdî, Ýmâm-ý Âzam’ýn
dedesini Zut asýllý diye tanýtýr (TârîÅu Ba³-
dâd, XIII, 324-325). Ýmam Evzâî’nin atala-
rý da muhtemelen Muhammed b. Kasým

zýdýr. Keskin ve kuvvetli sesinden dolayý
mehter takýmlarý içerisinde yer alýp çoðun-
lukla düþman askerlerinin sinirlerini boz-
mak için savaþ alaný içerisinde sürekli ça-
lýnýrdý. Hadîdî’nin Tevârîh-i Âl-i Osmân
adlý eserindeki, “Çalýp tabl u nakkare sunc
u surnâ / Sadâ-yý Allah Allah oldý peydâ”
beyti zurnanýn bu özelliðini yansýtmakta-
dýr. “Boruda peþrev olmaz” sözü her na-
sýlsa son yüzyýlda, “Zurnada peþrev olmaz”
þekline dönüþmüþtür. Yetiþen pek çok zur-
na virtüozu göz önüne alýndýðýnda bu de-
yiþin yanlýþlýðý ortaya çýkar.
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Hint-Pakistan alt kýtasýnda özellikle Pen-
cap, Sind, Racastan ve Uttar Pradeþ’in ba-
týsýnda yaþarlardý. Zutlar’a Hinduca ve Ur-
duca’da Cât adý verilirdi. Kelime Arapça’-
ya Zut þeklinde geçmiþtir. Ýbn Hurdâzbih,
Sind’den Bilâdü’z-Zut olarak bahseder ve
Sûku’l-Ahvâz-Fars güzergâhýný anlatýrken
Zut’u da zikreder (el-Mesâlik ve’l-memâ-
lik, s. 43-56). Yâkut el-Hamevî, Batîha’-
daki nehirlerden birinin de Nehrüzzut adý-
ný taþýdýðýný söyler (Mu£cemü’l-büldân, III,


