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OrtaAsyamenşelibirTürkçalgısının
adıdır.BağlamabaştaolmaküzereAna
doluTürkmûsikisikültürüiçerisindeyer
alanbirçokçalgınınkopuzdantürediği
söylenir,busebepledeTürkler’ineneski
millîçalgısıkabuledilir.Kopuzadınabağlı
çalgıprototipininbiçimselözelliklerikesin
olarakbilinmemekleberabertarihîkay
naklarçalgınıneneskiörneklerininAsyalı
Türktopluluklarındagörüldüğünüaktar
maktadır.Yazılıvebasılıkaynaklardako
puzprototipininzamaniçerisindefarklı
coğrafîalanlarayayılmaimkânıbularak
yapısaldeğişikliklereuğradığıveçeşitleri
ninortayaçıktığı,kopuzadınıniseçalgının
yayılmasahasıiçerisindegörülendilve
ağızözelliklerinegörebenzeryadakıs
menbenzerşekildetelaffuzedildiğiorta
yakonmaktadır.ZiraOrtaAsya’danKaf
kaslar’a,Anadolu’ya,Balkanlar’avehatta
Avrupaiçlerinekadaruzanankopuzvb.
adlarlaanıldığıtesbitedilençalgılarşekil
veiçerikbakımındanaynıözellikleritaşı
mamaktadır.
Kopuzunkökeni,yayılmaalanıveko
puzetrafındaşekillenenkültürbirikimini
tesbitetmeküzeregerçekleştirilençalış
malardaçalgınıntarihîsüreçiçerisindeki
varlığınınancakbinyılöncesinekadarta
kipedilebildiğigörülmektedir.Kaynaklar
dabildirildiğinegörekopuzkelimesinin
bir çalgı ismi olarak kullanıldığına dair
bilineneneskimetinUygurlardönemi
neaittir.EskiUygurmetinlerindekiEdgü
ÖgliTiginileAyıgÖgliTigin (İyi düşünceli
şehzade ile kötü düşünceli şehzade)hikâye
sindekopuztabirininbirçalgıadıolarak
geçtiğigörülmektedir.OrijinaliSanskritçe
olanveX.yüzyıldaUygurca’yaçevrildiği
düşünülenmetindeşehzadeninkopuzça
lıpşarkısöylemedekimaharetindensöz
edilmekte,ancakçalgınınbiçimselözel
likleritasviredilmemektedir.Öteyandan
DoğuTürkistanBudistmağaralarındaki
duvarresimlerindemükerrerolaraktasvir
edildiğigörülentelliçalgılarbazıkaynak
larda“kopuz”olaraktanımlanmışvebu
kaynaklardaçalgılarınmorfolojiközellikleri
hakkındabilgilerverilmiştir.Türkkültür
yaşantısındakopuzadınınanlamı,niteliği
vekullanımalanlarınayönelikenkapsamlı
bilgiyigünümüzeulaştırankaynakDîvânü lugåti’t-Türk’tür.KâşgarlıMahmud
bueserindekubuzkelimesininudbenzeri
birçalgınınadıolduğunubelirtir.Eserde
“kubzamak/kupzamak”fiili“udçalmak”,
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“kubuzluğkişi”tabiri“kopuz,udçalan
kimse”anlamındakullanılmıştır.Ayrıca
“kubzaşmak”fiilide“kopuzçalmaktaya
rışmak”anlamınagelmekteolup“buçıku
puz”adlıçalgınınise“kazgöğsü(barbat)”
denilen sazlardan biri olduğu belirtilir.
Ancakçalgınınfizikîözelliklerihakkında
buradadabilgiyeralmaz.
Türk topluluklarında kopuzun Dede
Korkuttarafındanicatedildiğinevekutsal
birçalgıolduğunadairbirinançvardır.Bu
konudakiefsanelerdeKorkutAtakopuz
çalmayabaşladığındarüzgârındurduğu,
dağlarınyerindendoğrulduğu,kuşların
uçmayıphavadakaldığıvesularınakmaz
olduğunayönelikbazıinanışlaranlatılır.
KopuzunTürkkültüryaşantısındakief
sanevîkonumunuenbelirginşekildeyan
sıtankaynaklarınbaşındaDede Korkut
kitabıgelir.OrhanŞaikGökyay’ınçevri
yazısınıgerçekleştirdiğiçalışmadaOğuz
efsanelerininyeraldığıkitabın“Mukaddi
me”bölümüdahilolmaküzerealtıfarklı
hikâyesi(boyu)içerisindekopuzkelimesine
toplamyirmiüçdefarastlanır.KopuzDe
de Korkutkitabındakifarklıhikâyelerde
ayrıca“alcakopuz,kolcakopuz,kolçako
puz”olarakadlandırılır.Ancak“alca,kolca,
kolça”gibiönadlarınçalgınınşekli,rengi,
boyuyadaişlevinibelirtmeküzerebirer
yakıştırmaolduğudüşünülebilir.Nitekim
Gökyayeserinsözdizinindekolcaönadı
nın“kolkadar,koluzunluğunda”anlamı
nageldiğinizikredervekolcakopuz,kol
çakopuzörneklerineatıftabulunur.Bu
sözdizininegöre“alca”önadı“alrenkte
olan”birçalgıyıtasvirederkibudaalca
kopuzundiğerlerindenayrıbirrenkteol
duğunubelirtir.Herhangibirönadge
tirilmedenkullanılankopuzkelimesinin
nasılbirçalgıyıtarifettiğiiseaçıkdeğildir.
Bununlabirlikte“UşunKocaOğluSegrek
Boyu”ndageçen,“Gördükimbelindeko
puzuvar,çıkarıpelinealdı”ifadesiçalgının
beldetaşınabilecekboyutlardaolduğunu
gösterir.AncakDedeKorkuthikâyelerin
degeçenbütünbuadlandırmalar,yine
dekastedilençalgıyadaçalgılarınbiçim
veiçeriközellikleriniaçıklamaktanuzak
tır.BuhikâyelerdekopuzbizzatKorkut
Ata’nınkendisiyadabirozantarafından
çalınır.Ozankopuzuylagezer,onuyanın
danayırmaz,DedeKorkuthürmetineko
puzasaygıgösterir.
XV.yüzyılmüelliflerindenAbdülkådiri
Merâg¢ Câmi£u’l-el¼ân, Risâle-i Fevâßid-i £AşereveMašå½ıdü’l-el¼ânadlı
kitaplarında“kopuzıRûmî”adlıbirçalgı
dansözetmekteveküçükbirudabenze
yenbuçalgınıniçioyularakmeydanage

tirilenağaçbirgövdeyesahipolduğunu
belirtmektedir.Onagörebeşçifttelta
kılanveudgibiakortedilenbuçalgının
göğsününyarısınaderigeçirilmektedir.
Merâg¢Câmi£u’l-el¼ân, Mašå½ıdü’l-el¼ânveZübdetü’l-Edvâr’da“ozan”ismiy
leyerverdiğibirbaşkaçalgıdanRisâle-i
Fevaßid-i £Aşere’de“kopuzıozan”adıyla
sözetmektedir.Kopuzıozanüçtellibir
çalgıdırveağaçbirmızraplaçalınır.Göğ
sününaltıdadördünederigeçirilmeksu
retiylemeydanagetirilençalgınıngövdesi
diğerbütünçalgılardandahauzundurve
Türkçegüftelieserlereeşliketmeküzere
çalınır.“KopuzıRûmî”vekopuzıozan
adındakibuikitürlükopuztarifinimüel
lifinSafiyyüddinelUrmevî’ninKitâbü’lEdvâr’ınayazdığışerhte (Şer¼uKitâbi’l
Edvâr)görmekmümkündür.

AnadoluSelçukluları’nınordularındako
puzçalarakkahramanlıksahnelerinitas
viredenmüzisyenlerinbulunduğunuİbn
Bîbîaktarmaktadır.Kopuzçalanlarınordu
içerisindeyeralmasıgeleneğininsonraki
yüzyıllardaOsmanlılar’dadadevamettiği
görülür.Osmanlılardönemindeşehzade
lerinsünnetolması,sultanlarınevlenmesi
gibiözelzamanlardaİstanbul’dakiçeşitli
meslekkollarınamensupzanaatkârların
hünerleriniyadayaptıklarıişleriortaya
koyduklarıesnafalaylarıoluşturulurdu.
Ordusefereçıkacağızamançokeskibir
gelenekuyarıncabirorduesnafıvücuda
getirilirvebuesnafınorduyakatılması
vesilesiyledeesnafalaylarıdüzenlenir
di.EvliyaÇelebi,BağdatSeferiöncesinde
düzenlenenbiresnafalayınatanıkolmuş
veSeyahatnâme’sindealayakatılanes
nafhakkındakiizlenimleriniayrıntılarıyla
aktarmıştır.Seyahatnâme’debualaya
katılanesnafarasındakopuzyapanveça
lanlarındayeraldığıkaydedilerekkopuz
tabiriyleilgiliönemlibilgilerverilmiştir.
MeselâSeyahatnâme’ninİstanbulesna
fıhakkındakikısmındaçalıcımehterler
veçalgıyapımcılarıizahedilirken“kârı
kopuzcuyân”adıylaondörtmûsikiciden
bahsedilir.AyrıcaEvliyaÇelebi,esnafçe
şitleriarasındayerverdiği“sâzendegânı
kopuzcuyân”bahsindebunlarınotuzkişi
denibaretolduğunukaydeder.“Şeşhâne’
ninyavrusu”olaraknitelediğikopuzunüç
telliolmasınarağmengürsesçıkardığını
vebuçalgıyıFâtihSultanMehmed’invezir
lerindenHersekzâdeAhmedPaşa’nınter
kipettiğinizikreder.KopuzaAnadolu’da
hiçrastlamadığınıkaydedenEvliyaÇelebi,
buçalgınınözellikleBosna,Budin,Kanlı
ca,EğriveTımışvar’dayaygınolduğun
dan,döneminmeşhurkopuzcularından

ÇelengliŞehbâzAğa,SührâbAğa,Yamalı
RecebAğaveBoşnakMemiAğa’nınbu
çalgıyıçalmadakihünerlerindendesöz
eder.ÖteyandankopuzçalmanınPeçuy
gazilerinemahsusolduğunuvedinleyen
lerincoşarakcenketmekiçinbirbirinihe
veslendirdiğiniaktarır.
FarsçaveArapça’danTürkçe’yebazılu
gatlarlalugatmahiyetindekibazımanzum
eserlerintercümesindekopuzvb.kelime
lerinayrıayrıçalgılarkarşılığındazikredil
diğigörülmektedir.XVIXIX.yüzyıllardael
yazmasıolanveyaneşredilenbueserler
denAmasyalıDeşîşîMehmedEfendi’nin
et-Tuhfetü’s-seniyye ilâ Hazreti’l-Haseniyye,İnegöllüMustafab.Mehmed
b.Yûsuf’unCâmi£u’l-Fürs,Ahmedb.Ali
b.Ahmed’inNuhbetü’t-tuhfeveSofyalı
ŞeyhNi’metullah’ınFarsçaTürkçeluga
tında“şeştâ”adıylakaydedilençalgının
karşılığı“altıkıllıkopuz”diyeverilmiştir.
AkhisarlıMuhyiddinMünşî’ninCinânü’lcinâs, AbdülkådirelBağdâdî’ninLu³at-ı
Şâhnâme, TireliMustafaHâkî’ninMenâzımü’l-cevâhir, Şeyhülislâm Esad
Efendi’ninLehcetü’l-lugåt,Şemseddin
Sâmi’ninKåmûs-ı Türkîisimlilugatları
ileMütercimÂsım’ınBurhân-ı Æå¹ı£ve
Kåmûstercümelerinde“berbat”(kaz göğ
sü)adıylazikredilençalgınınkarşılığıolarak
kopuzyazılmıştır.AnkaralıPîrMehmed
b.Yûsuf’unTercemânveMüstakimzâde
SüleymanSâdeddinEfendi’ninTerceme-i
Kanûnü’l-edebadlıeserlerindekopuz
“mizher”adlıçalgınınkarşılığındakulla
nılmıştır.AyrıcaMenâzımü’l-cevâhirve
Lehcetü’l-lugåt’ta“ud”,Afyonkarahisarlı
HüseyinİmâmüddinoğluHasan’ınŞâmilü’l-luga’sındakopuza“tambur”anlam
larıdaverilmiştir.
Kopuz,yayılmaimkânıbulduğucoğrafî
alanlardayalnızcabirterennümvasıtası
olarakkalmamış,zamaniçerisindeTürk
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şiirininkonularıarasındadayeralmıştır.
Özellikle,XIVXVI.yüzyılÇağatay,Âzerî
veAnadoluağızlarındasöylenenşiirler
de kopuzun yoğun olarak işlendiği ve
türlü şekillerde tasvir edildiği görülür.
XIV.yüzyıldaGülşehrî,HocaMesud,Kadı
Burhâneddin,YûnusEmre;XV.yüzyılda
AhmedPaşa,DervişHayâlî,Enverî,Germi
yanlıŞeyhî,Harîmî (Şehzâde Korkut),Kay
gusuzAbdal,Sabâyî;XVI.yüzyıldaVasfî,
Edirneli Nazmî, Figånî, Fuzûlî, Gedâyî,
GeliboluluÂlî,Hadîdî,İbnKemal,Mesîhî,
Nev‘î,Revânî,TokatlıMollaLutfi,Usûlî,
TaşlıcalıYahyâBey,ZâtîveXVII.yüzyılda
Nev‘îzâdeAtâî,XVIII.yüzyıldaŞeyhGa
libgibişairlerinbirkısımşiirlerindebu
nugörmekmümkündür.Mesnevi,gazel
vb.tarzdakibuşiirleriçerisindekopuz
çeşitleri,yapımındakullanılanmalzeme,
kopuzunbiçimselözellikleriveçalındığı
mekânlartasviredilmiştir.MeselâYûnus
Emre’nin,“Eykopuzileçeşteaslınnedu
rurişte...”mısraıylabaşlayanşiirikopuz
yapımınıtarifedeneneskiTürkkaynak
larıarasındadır.
OrtaAsyaTürktopluluklarındabahşılar
koşukları,saguları,yırları,destanlarıdile
getirirkenbirterennümvasıtasıolarak
kullandıklarıkopuzuaynızamandakötü
ruhları kovma ve iyi ruhlardan yardım
dileme aracı olarak, hastalıkları tedavi
ederkenveyarıdinîâyinleriyönetirken
dekullanmıştır.HermannVámbéry,bah
şılarınhastalıklarıtedavietmekonusunda
yetkinolduğundanve“kobuz”adıveri
lençalgılarıylahastayımestederekonu
tedaviedebildiklerindensözeder.Aynı
zamandaTürkler’inuzunkışgecelerinde
birarayageldiklerindebahşılarınkahra
manlarınbaşındangeçenlerikopuzeşli
ğindeanlattığındanvebuesnadakımız
dolutulumlarıneldeneledolaştığından
bahseder.VámbéryayrıcaOrtaAsya’daki
göçebeTürkler’ineğlencelerindemüziğin
veçalgılarınönemlibiryeribulunduğu
nu,enönemliçalgınınisekobuzadıyla
anıldığınısöyler.Kobuzunikitellibirçalgı
olduğunu,atkılındanyapılmışbiryayve
yaelileçalındığınıvurgular.W.Radloff
daAltayTürkleri’ndebahşılarınkullandığı
çalgının“kobus”diyeadlandırıldığınıkay
dederveçalgıyıkemanyadaviyolonsele
benzetir.Bükülmüşatkılındanikitelibu
lunançalgıdanyayilesesçıkarıldığınıve
çalgınınsapındayeralançoksayıdademir
zilinçalgıhareketettirildiğindegürültülü
birsesmeydanagetirdiğiniaktarır,bah
şınınbuçalgıyıhastalıklarıntedavisinde
kullandığınıdaekler.AyrıcaAbakanTa
tarları’nınkullandığı,kemanabenzeyen
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birçalgıya“kobıs”dendiğini,buçalgıyave
Kazaklar’ınikitellikemanınabenzeyenbir
diğerçalgınınise“kobız”olarakadlandırıl
dığınıbelirtir.
Kopuzvb.adlarlaanılançalgılarkulla
nımözelliklerinegöreikisınıfaayrılır.İlk
sınıfımeydanagetirençalgılarelyada
yayileçalınır.Butürçalgılarıngövdeleri
ağaçtan,telleriisebağırsak(kiriş)yadaat
kılındanyapılır.Telliçalgılarınyaykısımla
rındaiseyineatkılıkullanılır.Tarihîsüreç
içerisindetellikopuzlarıntelsayısıilegö
ğüsvegövdelerininyapımındakullanılan
malzemegeleneğevekullanımamacına
görefarklılıkgösterir.İlkkopuzçeşitle
rindegöğüskısmıboşbırakılırkendaha
sonrakidönemlerdebukısmınağaçyada
deriylekaplandığıgörülür.Özellikleyayile
çalınankopuzçeşitlerindegöğüskısmının
tamamenyadakısmenderiilekaplandı
ğı,elileçalınankopuzlardaisebukısmın
ağaçtanimaledildiğibelirtilir.Buyapısal
değişimleraynızamandaçalgınıngelişim
vedeğişimsürecindegeçirdiğievreleride
simgeler.Kazaklar’da“kopuz,kılkobız,
simkobız”,Kırgızlar’da“komuz,kılkobız”,
SagayTürkleri’nde“okçakomız”,Teleüt
Türkleri’nde“çertmekopuz”,ŞorTürkle
ri’nde“kaylaçangkobıs,şerçengkomıs,
şertpekomus”gibiadlarlaanılançalgılar
busınıfadahildir.BazıTürktoplulukların
datellikopuzlaraşamankültürününbir
uzantısıolarakbirtakımanlamlaryüklen
diğigörülür.MeselâKazakbahşılarının
kullandığıikitellikopuzunburgularından
birigüneşi,diğeriayıtemsileder.Ayrıca
gövdeüzerindeyeralanköprünün/eğişin
altkısmıyeri,üstkısmıgöğüsimgelerve
Kazakkültüründeyayiletelinbirbirine
sürtünmesiyleortayaçıkansesinataların
ruhuilebağlantıkurulmasınayardımcı
olduğunainanılır.
İkincisınıftayeralançalgılariseağız
boşluğununrezonatörolarakkullanılma
sıylasesçıkaranağızçalgılarıdır.Busınıf
takiçalgılardametalbirçatalınarasına
yerleştirilmişmetaldenbirdilinparmakla
titreştirilmesineticesindesesmeydana
gelirveağızboşluğununyardımıylame
lodioluşturulur.BirtakımTürktopluluk
larındabutiptekiçalgılarınağaçyada
kamıştanimaledilmişolanlarınıgörmek
mümkündür.BazıkaynaklardaOrtaAs
ya’nınhemenhertarafındakopuzadıy
laanılanveyirmiyiaşkınçeşidibulunan
butiptekiçalgılar“ağızkopuzu”yada
“ağıztamburası”olaraktanımlanır.Baş
kırtveTatarlar’da“kubuz”,Kazaklar’da
“şankobız”,Kırgızlar’da“oozkomuz”,Öz
bekler’de“şangkobuz”,SahaYakutTürk
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leri’nde“khomus”,Tuvaçevresinde“de
mirkhomus”,“kuluzunkhomus”,“çartı
khomus”veTürkmenler’de“gopuz”diye
anılançalgılarbusınıftakiçalgılardandır.
HalimSabitŞibaybutiptekikopuzunNo
gay,TipterveMişerTürkleriarasındada
görüldüğünükaydeder.Türktoplulukla
rındabulunanbuağızçalgısınınbenzer
lerineçoksayıdamilletinmüzikkültürle
rinderastlanabilmektedir.
Kopuzadınınkökeninedairfarklıyakla
şımlarvardır.Bazıkaynaklardakelimenin
“içi oyuk, içi boş” vb. anlamlara gelen
“kovmak” veya “kovımak” kökünden
türediğizikredilir.Birkısımkaynaklarda
ise, “gop / kop” ve “uz” kelimelerinin
birleşimindenmeydanageldiğibelirtilir.
Buna göre, “gup”, “gıp”, “gab”, “gıf”,
“kup”,“kub”,“küp”gibifonetikvaryantla
rıbulunan“gop/kop”kelimesieskiTürk
dilinde “içi boş ağaç”, uz kelimesi ise
“yay”anlamındadır.Kelimeninkovmak/
kovımakkökündendahaçok“kopmak,
fırlamak,seyirtmek”anlamlarınagelen
“kopsamak”gibieskibirfiilinkökünden
kaynaklandığı görüşü de mevcuttur.
Kopuztabiri,başlangıçtatekbirçalgıyı
ifade etmek için kullanılmışsada XXI.
yüzyılitibariyleyayılmasahasıiçerisinde
benzer,kısmenbenzeryadafarklışekil
veyakullanımözelliklerinesahipçalgıları
anlatanbiradlandırmahalinialmış,aynı
zamandabulunduğucoğrafîalanamah
susolmaküzeredilvesöyleyişözellikleri
bakımındandeğişikliğeuğramıştır.Farklı
coğrafîalanlardayaşayanTürktopluluk
larıarasında“kobuz,kobus,kobız,kobıs,
kupuz,kubuz;komuz,komus,khomus,
komıs;gopuz,gupuz”gibisesbenzeşme
sinedayalıyazılış/söylenişfarklılıklarıda
bununsonucudur.
Kaynaklar kopuzun yayılma alanının
Türkler’ingöçyollarıylaparalellikgöster
diğivekültürlerarasıetkileşimneticesin
degenişlediğikonusundafikirbirliğiiçin
dedir.EugeniaPopescuJudetz,eneski
Romençalgılarındanbiriolan“kobza”yı
(cobza) kopuzundeğişikliğeuğramışşekli
olaraktarifedervekobzanınRomanya’ya
XVI.yüzyılınilkyarısındagirdiğinibelirtir.
KopuzadınıniseUkraynaetkisialtındaRo
mence’yegeçtiğinivesonrasında“kobuz,
kapuş,kopuş”gibideğişimlerinardından
“kobza”halinialdığınızikreder.Dahaçok
Moldova ve Eflak’ta kullanılan çalgının
Transilvanya’nınbazıköylerindedegörül
düğünüvekobzaçalankişiye“kobzar”adı
verildiğinisöyler.RomanyaveMoldova’da
yaşayanGagavuzTürkleri’ndebulunanbir
çeşitkemençenin“kovuş”adıylaanıldığı
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bilinmektedir.MahmutRagıpGazimihal
“kavuş”yada“koğuş”olarakdasöylenen
çalgınıngöğsüderikaplıveyayileçalınan
birçalgıolduğunuzikreder.Kemangibi
göğseyaslanarakçalınançalgınınmando
linebenzerbiryapıdaolduğunubelirten
Gazimihalayrıcaçöğürsazınınismininde
kopuzdangeldiğiniilerisürer.
Macarmüzikkültüründe“koboz”adıyla
varlığınısürdürentelliçalgınıngövdesiud
yadalavtayıandırır.M.FuadKöprülü,ko
bozkelimesinin1327yılındanitibarenMa
carca’dayeraldığınıMesaroşEfendi’den
naklen bildirir. Ayrıca koboz çalanlara
“kobzos”adıverildiğinivebukelimenin
deMacardilindeaynıtarihtenitibaren
yeralmayabaşladığınıbelirterekYohan
veNikolavusadındakikobzoslarınisim
lerinizikreder.Farklıbirkaynakise 1364
tarihliMacarcabirbelgedenhareketle
KobzosMiklosisimlibirozanınvarlığını
bildirir.KaynaklarkobozkelimesininMa
carca’yaKumanveyaPeçenekdillerinden
girdiğikonusundahemfikirdir.AncakCurt
Sachs,IX.yüzyıldolaylarındaDoğuRoma
İmparatorluğudönemindeYunancaya
zılmışbirsimyakitabındakobozadının
geçtiğinibelirtirvekelimeninMacarca’ya
DoğuRomaİmparatorluğuzamanında
girdiğinisöyler.
OrtaAsya’danAnadolu’yaveBalkanlar’a
kadarbirçoksahadakopuzçalankimsele
re,köküçaldıklarıçalgınınadındangelen
birtakımyakıştırmatabirlerlehitapedildi
ğigörülür.Herbiritesbitedildiğikültürün
dilvesöyleyişözellikleriniyansıtan“ko
puzcu,kobuzcu,komusçu,komuzçu,ko
bızşı,kobzar”vb.adlandırmalarıneneski
örneklerindenolan“cobux¸i”, 13031362
yıllarıarasındayazıldığıtahminedilenCodex CumanicusadlıbirKumanFarsLa
tinsözlüğündeyeralmaktadır.“Çalgıcı,
mutrip”anlamındakikelimesözkonusu
sözlükte“sonator”kelimesininkarşılığı
olarakverilmiştir.ÖteyandanAnadolu
kaynaklımetinlerderastlanan“kopuzcu
ozan,kopuzluozan”gibitabirleriseko
puzeşliğindeşiirsöyleyenyadahikâye
anlatanhalkşairleriiçinkullanılmışya
kıştırmatabirlerdir.XX.yüzyıliçerisinde
Türkiye’deyayımlananbazıkaynaklarda
geçen“kopuzlama”tabiridesonradan
üretilen yakıştırma tabirlerden biridir.
NihalAtsızkopuzlamatabirinin,vaktiyle
Türkdestanlarıüzerineçalışmalaryapan
BasriGoculadındabirköyöğretmenita
rafındanortayaatıldığınızikredervebu
tabirinkopuzlabirliktesöyleneneskides
tanlarakıyasen“Türkdestanı”anlamına
geldiğinibelirtir.

Türkiye’deXX.yüzyılbaşlarındanitiba
rendilvemûsikialanındagerçekleştirilen
özelveyaresmîsahaçalışmalarındakopuz
vb.tabirlerintesbitedilmişolması,söz
konusuadlandırmanınAnadolucoğraf
yasındakisondönemizlerininkayıtaltı
naalınabilmesiaçısındanönemlidir.Bu
çalışmalardakopuzvb.adlandırmaların
kimizamanbiryerismi,kimizamanda
belirlianlamlariçerisindevarlığınısürdü
renbirtabirolarakvarlığınıkorumaktadır.
Meselâ,alantaramasözlüklerindekopuz,
Adana’nınKaraisalıilçesinebağlıÇakallı
köyündeboğazlarıdaryerleri,Ordu’nun
Ulubeyilçesindeisedüzalanlardagörün
meyençukurlarıyahutdenizkıyısındaki
girintileriifadeetmeküzerekullanılanbir
tabirolduğukayıtlarageçirilmiştir.Kütah
ya’daabartılıkonuşankimselere“gubuz
atmak”tabirininkullanıldığını,Konya’da
kendiniövmekiçingürültülübirtavırlako
nuşanlara“gubuz”yada“kubuz”denildi
ğinibelirtenyayınlarmevcuttur.Bayburt,
Gümüşhane,Şanlıurfa,DiyarbakırveAğrı
illerindekibazıköylerinkopuzvb.adlarla
anıldığıisebazıyayınlardazikredilmek
tedir.Ayrıcakopuzadlandırmasınınçalgı
ismiyada“saz,çalgı”tabirlerininkarşılığı
olarakkullanıldığınıkaydedenyayınlara
da rastlanmaktadır. Tokat’ın Reşadiye
ilçesindebağlamayabenzerbirçalgının
kopuzadıylaanıldığıveyineTokat’abağlı
Karaçayköyünde“kılkobuz”kelimesinin
“keman”,“kobuz”kelimesininise“elmı
zıkası”anlamınageldiğigörülmektedir.
Burada“kılkobuz”adlandırmasınınbirtel
liçalgıyı,“kobuz”adlandırmasınınisebir
türağızçalgısınıifadeediyorolması,söz
konusutabirinOrtaAsyaTürktoplulukla
rındakikullanımşekilleriyleparalelolarak
Anadolu’dadadevamettiğinikanıtlaması
bakımındanönemlidir.Öteyandansaha
çalışmalarındaGiresun’unŞebinkarahisar
veAlucrailçeleriileBolu’da“saz,çalgı”
anlamındakopuz,KonyaveIsparta’daise
yineaynıanlamdakubuzadlandırmasının
varlığıtesbitedilmiştir.
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