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B 
ugünkü Türkçede kullandığımız kimi musikl 
terimleri, musikl aletlerinin adları en eski 
Uygur metinlerine değin uzanmaktadır. 

Bunlara bir örnek vermek gerekirse Tü . ezgi, ko -
puz, can, cıngırak, ün sözcüklerini Budist Uygur 

' ' ı 

metinlerinde bulmak mümkündür. Eski Uygur me-
tinlerinde bu sözcüklerin dışında daha çok sayıda, 
farklı aletleri, terimleri karşılamak için de sözcük
ler vardır. Bütün bu terimleri, sözcükleri ele alan, 
ancak henüz yayımlanmamış, yayımlanması duru
munda hem Türk musikl tarihine hem de Türk dili 
tarihine önemli katkılarda bulunacak şu çalışmayı 
anmak gerekiyor: Osman Fikri Sertkaya, Eski Türk
çede Musikl Terimleri ve MOsiki Alet isimleri, is
tanbul 1982 [yayımlanmamış doçentlik tezi]. Anılan 
çalışmada konuyla ilgili sözcükler ayrıntısıyla ele 
alındığı için ben burada sadece iki sözcüğü, Eski 
Türkçeden bugüne kadar yaygın olan kopuz ve ezgi 
sözcüklerini 1982 sonrası kaynakları da ele alarak 
vereceğim. 

* Sbz konusu müzik kongresiyle ilgili olarak yakın zamanda bil 
gim olduğu için burada konuya ait kısa bir derlerneyi sunuya
rum . Aksi halde bu kısa yazım bzgün olmak iddiasında olma
yıp yalnızca iki sbzcük hakkındaki belli başlı kaynakları. çalış 

maları gbstermeyi amaçlamaktadır. 
** Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve . 

Edebiyatı, e-posta: molmez0yildiz.edu.tr. 
1 Bu konuda bak. O. F. Sertkaya'nın aşağıda anılan çalışması. 

Ezgi 
Türkçe ezgi sözlüklerde genellikle "nağme, melo
di, tempo" anlamlarıyla yer alır [TS_1 394 al. Bunun 
dışında ezgi sözünün konuşma dili ile halk ağzında 
"iç sıkıntısı, sıkıntı" anlamları da vardır [TS_1 394 
a, TS_2 672a]. Tietze'nin sözlüğünde ise ezgi 1 eğzi 
maddesinde sözcüğün yalnızca "nağme, ahenk" an
lamları yer alır, "sıkıntı" anlamı ise yer almaz [Tietze 
2002: 761 b]. Sözcüğün en eski kaaynaklarda, Eski 
Uygurca metinlerde karşımıza çıkan biçimi egzig'dir. 
O. F. Sertkaya'nın aktardığına göre P. Zieme söz
cüğü *egzi-g biçiminde çözümlemektedir [Sertka
ya, s . 31]. Sözcüğün Derleme Sözlüğü ile Tarama 
Sözlüğü'ndeki biçimleri için [Bak. Sertkaya s. 31 ve 
ötesi]. Derleme Sözlüğü'ne göre sözcüğün yalın bi
çimi olan ezgi halk ağzında görülmez, ancak Eski
şehir yöresinden derlenmiş olan ezgilenmek "kendi 
kendine türkü söyleyerek eğlenmek" sözünde söz
cüğün kökü görülür [c. V, 1972, s . 1829 al. Uiguri
sches Wörterbuch'ta da önceki kaynaklarda yer ve
rilen örnekler kaydedilir, yeni örnekler ile sözcüğün 
Çince dengi [5Çsheng "ses, ahenk, melodi"] bulun
maktadır [ 1998, s. 361 b]. Yine aynı yerde [s . 362 al 
egziglig [Tü. ezgi li] sözü de yer alır. Her iki sözcük de 
[egzig ve egziglig] ün ve ünlüg sözcükleriyle ikileme 
oluştururlar: 

Ün egzig üze yegedmiş "ses yoluyla başarmış" , 

ünleri egzigleri yme ülgülençsiz bolur "sesleri de öl
çülemezdir"; sukançıg ünlüg egziglig atlıg ten ri b ur-
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han "hoşsesli ilahi Buddha" [Uigurisches Wörter

buch, s. 362 al. 

Son olarak tekrar sözcüğün kökenine dönecek 

olursak, Tietze ve Röhrborn'da egzig için bir köken 

açıklaması yer almaz. Sertkaya aracılığıyla öğrendi

ğimiz *egzi-+ -g ise egiz-+ ig olasılığı şimdlik dik

katle ele alınmalıdır. Bu arada Türkçe sözlüklerde 

yer alan "nağme" ve "sıkıntı" anlamlı sözcükler bir

birlerinden ayrılmalıdır, çünkü "sıkıntı" anlamında

ki ezgi, ez-eylemi ile ilişkilidir; "nağme" anlamındaki 

ezgi ise kökünü tam bilemediğimiz Eski Türkçe eg

zig ile ilişkilidir. 

Kop uz 
Bugünkü Türk dillerinin çoğunda ve tabii ki Türk

çede de yaygın olarak kullanılan, bilinen telli çalgı 

"kopuz"dur. Türkçe Sözlük "kopuz"la ilgili olarak üç 

sözcüğe, "kopuz, kopuzcu" ve "kopuzculuk"a yer ve

rir [TS_2, s. 1215 bl. Buna göre "kopuz" bugün için 

eskimiş, tarihi bir müzik terimi olup azanların çal

dığı türden telli bir sazdır. Sözlükte daha fazla bil

gi yer almaz. Türkiye Türkçesinin tarihi kaynakları

na, Osmanlıcaya ve öteki Anadolu Türkçesi metin

lerine bakarsak kopuz'un yaygın olarak kullanıldığı

nı görürüz: 

Yunus imdi Süphanın vasfeylegil gönülde 

Ayrı değil ariften bu kopuz ile çeşte 

[Yunus Divanıl 

Mire ozan kopuzun mana vergil 

[Oede Korkut) 

Bütün bu okuyuşlarve alıntılarTarama Sözlüğü ' ne 

göredir [IV, K-N, TOK, Ankara 1969, s. 2658-2661). 

Kopuz üzerine en eski verilere göre hazırlanmışay

rıntılı açıklama James Russell Hamilton'un Budacı 

Iyi ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası adlı ça

lışmada yer alır. Türk dili ve külltürü açısından bü

yük önem taşıyan bu çalışmanın Türkçeye çevirisi 

için bizzat müteveffa J. R. Hamilton·u Paris'te evin

de ziyaret ettiğimi, 1971'de yayımlanan çalışmanın 

Türkçe çevirisi sırasında P. Zieme ile S. Tezcan'ın 

düzelti ve önerilerini dikkate almam için kendisinin 

izin verdiğini burada belirtmem gerekir. Sözü uzat

madan anılan öyküde geçen kopuz'la ilgili bölümleri 

ve açıklamaları Türkçe çevirisine göre aktarmak is

tiyorum: 

"ol udçı ar bir kunkau tilap kalürdi berdi anta udu

zup balıkortusınta baltirda kalın kovragara olgur

tı tegin kopuzka artinü uz erti .. 'WL 'WDCY 'R PYR 

QWNKQ'W TYL.:P K'LWRDY PYRDY "NT' 'WDWZWP 

P'LYQ 'WRTWSYNT' P'LTYRD' X'LYN XWVR'X "R' 

'WLXWRTY TYKYN XWPWZQ' 'RTYNKW 'WZ'RTY .... 

[0 sığırtmaç bir kopuz isteyip, getirip ona verdi . Ora

dan [prensi) alıp, kentin merkezinde bir kavşakta yo

ğun bir kalabalığın ortasına oturttu . Prens kopuz 

çalmakta pek ustaydı.] LXX.2 - 6 

elgi kopuz etizü agzı yırlayu olurdı "LKY 

QWPWZ'YTYZW "XZY YYRL.:YW 'WLWRDY 

'WLWŞPWDWN "LQW .. "Eliyle kopuz çalıp, ağzıyla 

şarkı söylerek oturuyordu ." LXXI .1-2 

Hamilton, açıklama LXX.7 [s. 147-148): "kopuz

ka: Burada ve sat. LXXI.1'de kopuz terimi besbel

li, Pelliot' nu n da da ha önce [ed. s. 258, n .2) işaret 

ettiği gibi, LXIX.7 ve LXX.3. satırlardaki kunkayu/ 

kunkau sözcüğüyle aynı müzik aletini gösteriyor. 

En eski Çince versiyon olan Da fang bian'de [bak. 

Taisho, c. lll, s . 145cl bunun karşılığı zheng'dir ki 

bu alet önce beş, sonra on iki, daha sonra da on üç 

telli bir tür kitaradır. Xian yu jıng ' in versiyonu Shan 

shl tai zfru hai'de [bak. Taisho, c. IV, s. 413b) ise 

beşveya yedi telli bir kitara olan qfn sözcüğü var. 

Imdi, 1926'da Japonya 'da profesör NaitoTorojiro 'ya 

armağan olarak yayınlanan Shina-gaku Ronsoad

lı kitabın 207 - 210. sayfalarındaki küçük bir ma

kalede Pelliot gayet ilginç bir varsayım öne sür

müştü; buna göre, Çince kong hôu ve onun var

yant ı olan kan hôu terimleri, Han döneminde, yani 

Miladi dönemin başlarında, Türkçe kopuz'un ata

sının yazıya geçirilmişbiçimini temsil ediyorlar

dı. Pelliot'nun açıkladığı gib i , "eski Çincede [pat

lamalı veya genizsil dudak ünsüzüyle biten dudak 

ünlülü sözcük yoktur; dolayısıyla yazıya geçirilişsı

rasında ya ünlünün tınısını ya da ünsüzün sınıfını 

feda etmek gerekiyordu " . Böylece, *komguz, *kob

gur, ya da *kopguz gibi Ilk-Türkçe bir biçimi yazı

da verebilmek için, Çince yazıçevrimlerinde sık sık 

yapıldığı gibi söz sonundaki ötümlü dişsil -z [veya 

-rl'yi de düşürerek, gah kong-hôu, *khuJJ - hu u, 

gah kan hôu, *khem - hu gibi şekillere başvurulu

yordu. Kopuz sözcüğünün çeşitli Türk lehçelerin

de ve başka dillerde tanıklanan biçimlerinin tümü

nün karşılaştırmalı incelenmesi sonucu, eski söz

cükte -kubuz ve kobuz, komuz ve kumuz, kuhur, 

vb. biçimlere de rastlanmakla birlikte-ilk ünlü ola

rak u değil o, ve söz-içi ünsüz olarak da b [veya v 

ya da ml değil p bulunduğunu kabul etmemiz ge

rektiği ortaya çıkmaktadır. Bu konuda bak. özellik

le G. Doerfer, TMEN, 1, no 314, ss. 443-445; ve lll, 
no 1546, ss . 535-537. Kopuz teriminin , W Bang'ın 

d a da ha ön c e .. N e g Ve r b .. , s . 11 6 · d a ö n e rd i ğ i g i b i , 

akustik bağlamında -bir gitardan çıkan ['kopan') 

notalar örneği - "patlamak, dağılmak, kopmak" an

lamına gelen kop-eyleminden türemişolması bana 



akla yakın görünüyor. Eylemlere gelen - 0 Z eki[AG, 

135] de herhalde kökende yine eylemlere gelen - 0 r 

eki[AG, 128] ile aynıydı [R/Z o zaman tek bir ses ha

lindeydi] ve dolayısıyla aynı genişzaman ortacı an

lamını taşıyordu : "[genel ve sürekli olarak] yapan, 

yapar" ve bunu kopuz·a uygularsak : "[müzik ses 

leri halinde] kopup dağılan , çınlayan , yankılanan" . 

Yukarda anılan her iki Çince yazıçevrimiyle tanıkla
nan -guz veya -gur eki de olasılıkla, halen özellikle 

Uygur, Yazgır/Yazır , Salgur/ Salur, Kuturgur, Utur

gur gibi bazı eski kabile adlarında korunmuşolan, 

genişzaman ortacının en eski biçimi olarak açıkla

na bilir [bak . Pelliot , N o tes H ord e d ·o r/noms tu res, 

s . 229 ; J . Hamilton , "Toquz - Oyuz et On-Uyyur", s. 

40 ve not 73]." 2 

Hamilton 'un yayınından bir yıl sonra çıkan 

Clauson'un etimolojik sözlüğünde kopuz için şu bi

gilere yer verilir: 
" kopuz ·a stringed instrument' of the guitar type, 

but no doubt used for several varieties of instru 

ment . An early [First Period]l.-w. in Mong . as ku

ğur/ku ' ur [Kow. 386]; the N.Ag. ku'urçin occurs in 

the Seeret History [Haenisch 177]. The Mong . word 

became a l. -w. in Pe. and other languages , se Do

erfer 1 314 ; lll 1546, where the natu re of the ins 

trument and the history of the word is discussed 

at length . S.i .a.m .l.g. with minor phonetic chan
ges [-p-/-b- ; -z/-s]. Uyğ . vııı ff. Bud . Pp 70, 6- 7 

[u :z] : xıv Chin .- Uyğ . Dict . 'stringed instrument' ko

puz R ll 661 ; in Ligeti 168 the translation is the 
mong. form kubur : Xak . xı kopuz al - 'udu'llad _ ı 

yudrab bihi ·a musical instrument, the lute'Kaş . l 

365 ; lll 173 [po : çı : ] and 3 o.o .: xıv Muh . al -watar 
'string · [7 'stringed instrument'] kopuz Mel. 63 , 2; 

Rif. 161 [misvocalized kapuz]; al-riba - b 'viol' dit

to 161 [Mel. PU yaxlığ] : Çağ . xv ff. kobuz [so spelt] 

barbat 'lute', a well-known kind of musical instru

ment [sa-z] San. 282r. 24 [quotns .] : Xwar. xıv kopuz 

'lute ' Qutb 138 [kobuz]: Kıp . xııı al-qobuz ma ' ruf 

'the well-known [instrument]' ; and one who plays 

it is called kopuzçı : Hou . 24 , 12 : xıv kopuz ['with 

-p-'] the well-known thing [şay'] on which one play 

ands and sings Id . 68 : Osm. xıv ff kopuz c.i.a .p. esp . 

for translating names of stringed instruments in 

dicts . TTS 1 484; ll 650; 111477; IV 540 ." [Clauson, s. 
3 

588 b -589 al. 

2 Burada sözü edile n "Toquz-Oyuz et On -Uyyur"un Türkçe çe
virisi için bak . Türk Dilleri Araşt ı rma ları. 7, 1997. 

3 Clason'un sözünü ett i ği Çince i şaretler şunlardır: Giles 8,551 
12,317: ın paz i. 
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Clasuson'da kopuz'a benzer bir telli çalgı olan 

poçı maddesinde de yer verilir : "PUF po : çı: no doubt 

a Chinese l. -w., perhaps p'a tzCı 'lute , guitar· [Giles 

8,551 12,317]. Pec. to Kaş. Xak. xı po : çı: kopuz al

arann mina'l-a'wad, wa huwa naw· mina'l-barabifa 

lute which is plucked[?]' , it isa kind of guitar Kaş . lll 

173; poçı: al- kiran wa huwa'l-arann mina ' l-mazahir 

·a lute', it is a stringed instrument which is pluc

ked[7]111 219 ." [Clauson, s. 293 al. 

Görüldüğü gibi Hamilton kopuz sözünün kop

eylemi ile ilgili olduğunu düşünürken Clauson bu 

konuya, sözcüğün kökeni konusuna hiç girmez. Her 

iki araştırmacıdan önce, Farsçadaki Türkçe unsur

ları ele alan çalışmasının 3. cildinde Gerhard Doer

fer kopuz'un değişik biçimlerde [b -p] yazıçevriminin 

yapılabileceği görüşünden hareketle sözcüğü kobuz 

biçiminde okur. Daha sonra da sözcüğün tarihi Türk 

dilleri ile günümüz Türk dillerindeki biçimlerine yer 

verir. Türk dillerinden Moğolcaya, Tungus dillerine 

ve değişik Sibirya dillerine, Samoyed dillerine ge 

çen sözcük sırasıyla quhur, komus- komıs- kamus 

biçimlerine girer. Burada dikkat çeken, Sibirya dil

lerindeki m'li biçimlerin [homus - komus vb.] "ağız 

mızıkası" anlamını kazanmasıdır. Söz konusu mızıka 

türünü bugün çeşitli biçimlerde Kamçatka 'dan Uzak 

Doğu Asya'ya, Vietnam'a değin genişbir coğrafyada 

görmek mümkündür. 

Kopuz'u kop -eyleminin genişzaman ortaçlı bi

çimi sayanlar olduğu gibi [bak . yukarısı, Hamilton] 

kör-"görmek" - köz "göz" örneklerinde olduğu gibi 

kopur-eyleminden z'li isim biçimi sayanlar da ol
muştur [T. Tekin, CAJ, 23, 1979, s. 121 ve O. F. Sert 

kaya, anılan çalışma, s. 199]. Bu görüşten morfo

fonemik [ses ves söz yapımı] nedenlerle şimdilik ay

rılıyorum . 

Bugün Rusya 'da yayımlanan ve Türk dillerinin 

karşılaştırmalı etimoloji sözlüğü adını taşıyan ça

lışmanın VI. cildinde de günümüz tarihi ve çağdaş 

Türk dillerine ait verilerin, örneklerin hemen hepsi 

Resim li bir Eski Uygurca met inde yer alan kopuzcu . 
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sıratanır [ESTYa, VI, Moskova 2000, s. 69-71]. Buna 

göre kopuz esas olarak "eski bir telli çalgı; ağız mı

zıkası·· anlamlarını taşımaktadır. Kopuz için ayrıca 

Radlofffun sözlüğünde de [bugün okuyuşolarak ki

misinin düzeltilmesi gereken] bilgiler, örnekler yer 

alır. Son olarak kopuz'un Sibirya grubu Türk dillerin

deki bicimi icin bak. Ö. Civelek, s. 74 . 
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