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AÇIKLAMALAR 
ALAN Müzik Aletleri Yapımı 

DAL/MESLEK Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı 

MODÜLÜN ADI Bağlama Projesi ve ġablonu 

MODÜLÜN TANIMI 

Müzik aletleri yapımında; bağlama projesi, bağlama 

Ģablonu, bağlama malzeme ve tutkalı hazırlama 

konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 10. Sınıf modüllerini baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Bağlama projesi ve Ģablonunu hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli atölye ortamı sağlandığında tekniğine uygun olarak 

bağlama projesi ve Ģablonunu hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak bağlama seçebileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak proje çizebileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak Ģablon çıkarabileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun olarak malzeme seçebileceksiniz. 

5. Tekniğine uygun olarak tutkal hazırlayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çizim atölyesi (resimhane), enstrüman yapım 

atölyesi 

Donanım: Çizim masası ve teknik resim çizim araç 

gereçleri, ağaç iĢleri temel iĢlem makineleri ve el takımları, 

tutkal kabı ve ısıtma araçları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Mal ve hizmet üretimi yapan bütün sektörlerde, üretimin belirli düzen ve kurallara 

göre yapılması daha kaliteli ürünler elde edilmesini sağlar.  

 

Zanaatkârı; mal üretim sektöründe el becerisi ile değer yaratan kiĢi olarak tanımlarsak 

bir bağlama yapmasının, ticari olarak hızlı ve ekonomik bağlama üretiminden ziyade, kaliteli 

bağlama yapmayı öncelikli olarak tercih etmesi, onu o denli iyi bir üretici yapar. Zanaatkâr 

kiĢinin bu tercihi, kendi zanaatına duyduğu saygıyı, dolayısıyla da kendisine duyduğu 

saygıyı gösterir. 

 

Ġyi bir zanaatkâr olarak iyi bir bağlama (kaliteli bir bağlama) yapmanın ön koĢulu; iyi 

bir ön hazırlık yapmaktan geçer. Bağlama yapımı için ön hazırlıkların eksik ya da yanlıĢ 

yapılması iĢin daha baĢından eksik ya da yanlıĢ baĢlamasına sebep olacaktır. Dolayısı ile 

bağlama yapımının henüz baĢında ön hazırlıkların baĢarılı bir Ģekilde yapılması sonucunda; 

güzel, kaliteli, herkesin beğendiği ve takdir ettiği bir bağlamanın bizim tarafımızdan 

yapılmıĢ olması bizler için en büyük ödül olacaktır.  

 

GĠRĠġ 



 

 2 



 

 3 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Uygun ortam ve gerekli donanım sağlandığında bu faaliyet sonunda yapıma uygun 

bağlamayı seçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Müzik aletleri yapan firmaların firma katologlarında veya internet sitelerinde 

bulunan bağlama yapımı için yapılan ön hazırlık çalıĢmaları hakkında bilgi 

toplayınız. 

 Müzik aleti satıĢı yapan firmaları gezerek ürünler arasından bağlama ve 

bağlama ailesi sazlarının çeĢitlerini inceleyerek birbirleri arasındaki ölçü ve 

biçim farklarını tespit etmeye çalıĢınız. 

 DeğiĢik düzenlerde çalınan halk müziği eserlerini dinleyerek değiĢik düzenlere 

göre akort edilmiĢ bağlama seslerine kulak veriniz. 

 

1. BAĞLAMA SEÇĠMĠ 
 

Mızraplı halk müziği enstrümanlarından bağlamayı yapmak için öncelikle kullanım 

alanı geliĢmiĢ bağlama ailesinden hangisinin yapımına baĢlanacağına karar verilmelidir. 

Bunun için bağlama ve ailesi sazlarını özetle tanımak ve genel olarak bağlamanın 

anatomisini bilmek gerekir. 

 

1.1. Bağlamanın Tarihsel GeliĢimi 
 

Bağlama ve ailesi sazlarını tanıyabilmemiz için öncelikle bu sazların atası olarak 

bilinen kopuzdan bahsetmemiz gerekir. 

 

Ġlk çağlarda insanlar, avlanma yayına oku sürerek bir takım sesler çıkarmıĢlar ve adına 

―okluğ‖ demiĢlerdir. Sonraları okluğun ucuna su kabağı ilave ederek ―ıklığ‖a dönüĢtürmüĢler 

ve at kılından (at kuyruk kılı) yapılan yaylar ile de çalmaya çalıĢmıĢlardır. Su kabağının üst 

kısmına ince deriler gerdirip sap ilave etmiĢler ve kiriĢ telleri (bağırsak teller) deri üzerinden 

geçirmek suretiyle sesin daha net çıkmasını sağlamıĢlardır. Yay ile çalınanlarına ―ıklığ‖, 

parmak veya mızrap ile çalınanlarına da ―kopuz‖ adını verdikleri tarihsel belgelerden 

anlaĢılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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En az 15 asırdan beri kullanılmıĢ olan kopuz (ġekil 1.1), bugün yerini Anadolu‘da 

bağlama ve ailesi sazlarına bırakmıĢ olmakla beraber hâlâ Orta Asya‘da kullanılmakta ve 

Orta Anadolu‘nun bazı köylerinde değiĢik isimlerle (kubuz-kubur) çalınmaktadır. 17. yüzyıl 

sonlarına doğru Anadolu‘da genel olarak kopuz adı unutulmaya baĢlamıĢ, zaman içinde biraz 

da Ģekil ve biçim değiĢtirmiĢ olan bu enstrümana, bağlama denmeye baĢlanmıĢtır. Musikinin 

her türlü aletine ―saz‖ denmesine karĢın, Anadolu‘da bağlama çalgısına özel anlamda saz da 

denir. 

 

Resim 1.1: Iklığ ve kopuz 

Anadolu insanının bu enstrümana bağlama demesinin iki rivayeti vardır. Bunlardan 

birincisi, eskiden perdesiz olan kopuzun sapı üzerine kiriĢten yapılan perdelerin sapa 

bağlanması üzerine bu enstrümana bağlama dendiği; ikincisi ise eskiden deriden yapılan 

göğsün yerine sonradan göğüs kısmının ağaç ile kaplanması, ağaç ile bağlanması sonucu bu 

çalgıya bağlama dendiğidir. Ġster göğsü bağlandığı için isterse perdesine kiriĢ bağlandığı için 

olsun; adına ister kopuz, ister saz, ister bağlama densin bir gerçek var ki, bu çalgı aleti 

yüzyıllar boyu Anadolu insanının duygularını aktaran bir tercüman olmuĢtur. Nice ozanlar, 

nice âĢıklar bu çalgı ile çok değerli eserler bırakmıĢlardır. ―Türk‘ü anlamak için ‗türkü‘ 

dinlemek gerek.‖ diyen ġemsi YASTIMAN ustanın bu sözü, türkünün ve dolayısı ile Türk 

halk müziğinin temel enstrümanı olan bağlamanın Türk insanı için ne ifade ettiğinin en 

büyük göstergesidir. Bağlama aynı zamanda Anadolu‘nun en belirgin folklorik ögelerinden 

biridir. 

 

Resim 1.2: Kopuz 
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1.2. Bağlamanın Kısımları 
 

Bağlamanın kısımları genellikle insan uzuvlarından esinlenerek adlandırılmıĢtır. Sap 

ucuna baĢ, burgularına kulak, yüz kısmına (ses tablosuna) göğüs, ses kutusuna ise gövde 

(tekne) denmiĢtir. 

 

Resim 1.3: Bağlamanın kısımları 

 

Bağlamanın gövde kısmı armut-damla biçimindedir. Bu kısım ağaçlardan oyma 

yöntemi ile yapıldığı gibi çoğunlukla da ince ağaç dilimlerin kesilip birbirine kalıplarla 

eklenmesi ile yapılır. Elde edilen tekne (gövde) ile orantılı olarak takılan sap üzerinde 

kiriĢten veya misinadan yapılan perdeler bulunur. Bağlama üzerinde alt eĢik ve baĢ eĢik 

olmak üzere iki eĢik bulunur. Bağlama, bu eĢikler üzerinden burgularla gerilmiĢ olan tellerin 

mızrap ile veya parmak ucu ile titretilmesi ile ses veren bir çalgı aletidir. 
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Eskiden kiriĢten (bağırsak tel) yapılan teller bugün artık yerini çelik tellere, pirinç 

tellere veya çelik üzerine bakır sarılı tellere bırakmıĢtır. Gene eskiden sert kiraz ağacı 

kabuğundan yapılan mızraplar (tezeneler), bugün artık yerini plastik olanlarına devretmiĢtir.  

 

Resim 1.4: Bağlama örnekleri 

1.3. Bağlama ÇeĢitleri 
 

Bağlama ailesinin tüm sazları gövde, göğüs ve sap olmak üzere üç ana parçadan 

oluĢur. Sazlar, gövde (tekne) büyüklükleri ve sap uzunluklarına göre ve üzerine takılan tel 

sayısı ve çeĢitlerine göre değiĢik isimler alır. Bundan baĢka bağlamalar temel olarak tekne 

yapımına göre adlandırılır. 

 

Tekne yapımına göre bağlamalar iki çeĢittir. 

 

1.3.1. Oyma Bağlamalar 
 

Tekne kısmının iyi kurutulmuĢ tomruk gövdelerinin çeĢitli el aletleri ile oyulmasıyla 

hazırlanmıĢ olanlarına ―oyma bağlama‖ denir (Bakınız, Resim 1.6) 

 

Oyma bağlamaların tekneleri ne kadar ince kalınlıkta oyulursa o kadar iyi ses verir. 

Yapımı zahmetli ve bir o kadar da masraflı bir yöntemdir. Ağacı kurutmak fazla zaman alır. 

Oyma tekniğinin çok fazla fire vererek değerli bir varlık olan ağaç ham maddesinin israfına 

yol açması baĢka bir dezavantajıdır. 
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Bağlama yapımı yirminci yüzyılın ortalarına kadar hep oyma tekniği ile yapılmıĢtır. 

Dilimli tekne yapımına 1950‘li yıllarda baĢlanmıĢ olması ve ilk baĢlarda oyma sazlar kadar 

kaliteli ses alınamaması, halk nezdinde oyma sazların daha iyi olduğu gibi bir kanının 

oluĢmasına sebep olmuĢtur. Oysa dilimli tekne yapım tekniğinin sonradan daha da 

geliĢtirilmesi bu yanlıĢ kanaati değiĢtirmiĢtir. 

 

 

Resim 1.5: Oyma tekne yapımı 

   

Resim 1.6.: Oyma tekne 

1.3.2. Yaprak Bağlamalar (Dilimli Bağlamalar) 
 

4-5 mm kalınlığında, 30-40 mm geniĢliğinde ve 550-600 mm uzunluğunda iyi 

kurutulmuĢ masif (ağaç) parçaların kalıp ile birbirine yapıĢtırılarak eklenmesi sonucu 

oluĢturulan teknelerden yapılan bağlamalara yaprak bağlamalar; diğer bir adıyla dilimli 

sazlar denir.  

 

Dilimli tekneler hem daha pratik yapılıĢı hem de daha az maliyetli ve estetik bir 

görünüm vermesi dolayısı ile günümüzde daha çok tercih edilen bir yöntemdir.  
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Resim 1.7: Yaprak bağlamaya sap takılması 

80-100 yıllık bir ağaçtan 4-5 oyma tekne yapılırken aynı ağaçtan dilimli tekne 

yöntemiyle 100 adet tekne yapmak mümkündür. Üstelik enstrüman yapımında kullanılan 

ağaçların ne kadar kıymetli olduğu dikkate alındığında, bu durumun iĢletme maliyeti ve millî 

servet açısından ne kadar önem arz ettiği yadsınamaz bir gerçektir. Dilimli tekne yöntemi ile 

iki ve daha fazla çeĢit ağaçtan filatolu veya filatosuz tekne yapmak, daha küçük üçgen ve 

çeĢitli geometrik Ģekilli ağaç parçalarından mozaik tekne yapmak, bağlamada çeĢitli estetik 

görünüm ve ses kalitesi yakalamak mümkündür. 

       

Resim 1.8: Dilimli tekne ile yapılmıĢ yaprak sazlar 
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AĢağıdaki tabloda bahsedilen avantajların hangi yönteme ait olduğunu iĢaretleyiniz. 

 

NO AVANTAJLAR 

Oyma 

Tekne 

Yöntemi 

Dilimli Tekne 

Yöntemi 

1. 
Orman varlıkları daha verimli kullanıldığından 

ekolojik dengeye katkı sağlar. 
  

2. Kurutma zaman ve maliyeti daha azdır.   

3. Aynı miktar malzemeden daha çok tekne yapılır.   

4. Daha az fire verdiğinden millî servete katkısı olur.   

5. 
Daha çok el aletleri ile üretildiğinden daha az 

makine donanımına ihtiyaç duyulur 
  

6. Yapım zamanı ve maliyeti daha düĢüktür.   

7. Daha estetik görünümü vardır.   

8. 
Delik, kırık, çatlak vb. onarımları daha kolay 

yapılır. 
  

9. DıĢ etki ve darbelere karĢı daha dayanıklıdır.   

10. Daha iyi ses kalitesi vardır.   

Tablo 1.1: Tekne yöntemlerinin avantaj tablosu çalıĢması 
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1.4. Bağlama Ailesi 

Ülkemizin ulusal ve folklorumuzun temel sazı olan bağlama, büyüklü küçüklü çok 

değiĢik ebatlarda yapılması nedeni ile oldukça geniĢ bir aile teĢkil etmektedir. Bağlama ailesi 

baĢlıca Ģu sazlardan oluĢur: 

 

 Meydan sazı 

 Divan sazı 

 Çöğür  

 Bağlama 

 Bozuk 

 ÂĢık sazı 

 Tambura 

 Cura bağlama 

 Ġki telli saz 

 Bulgarı 

 Irızva 

 Kara düzen 

 Cura 

 

Resim 1.9: Bağlama ailesinden bazıları 

 Meydan sazı 

 

Bu sazımıza genel yerlerde ve meydanda çalınmasından dolayı meydan sazı denmiĢtir. 

12 teli bulunması sebebiyle bazı yörelerde 12 telli saz da denir. Meydan sazı bağlama 

ailesinin en büyük sazıdır. Sapında 30-32 perdesi vardır. En ince teli 35-40 numaradır. 

Davudi bir sesi vardır. Gayet sade çalınır. Büyük tekne ve sapından dolayı icracılar 

genellikle yerine daha küçüğü olan meydan sazını kullanmayı tercih ederler. Zeybeklerde ve 

kahramanlık türkülerinde meydan sazının davudi-bas sesine çok ihtiyaç duyulur. 
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 Divan sazı  

 

Meydan sazından biraz daha küçüktür. Üçerden dokuz teli vardır. Meydan sazından 

dört ses tiz akort edilir. Alt teli ―re‖ sesine akort edilir. 

 

 Çöğür 

 

Divan sazına yakın büyüklükte 9 ile 6 tel takılmakta ve 15 perdesi bulunmaktadır. Alt 

iki tel ―la‖ orta tellerin birisi ―la‖ diğeri ―re‖ üst teller ―sol‖ sesine akort edilir. Çöğür ile 

nefes, ayin, semai gibi havalar çalınır. Bugün daha ziyade curası çalınmaktadır. 

 Bağlama 
 

Bağlama, adını aldığı ailenin temel sazıdır. 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından bir 

oktav, divan sazından ise beĢ ses tizdir. Üçerli gruplar hâlinde 6 ile 9 tel takılır. Alt telleri 

―la‖ sesine akort edilir. Orta ve üst tellerde devamlı akort değiĢikliği yapılır. Bağlama düzeni 

alt ―la‖, orta ―re‖, üst ―mi‖ seslerine akort edilmekle beraber, kara düzen, abdal düzeni gibi 

19 ayrı düzende çalınır. 

 

 Bozuk 

 

Bağlamanın ikinci bir adına da ―bozuk‖ denir. 15-18 perdesi vardır. Üçerli gruplar 

hâlinde 9 tel takılır. Tatlı bir sesi vardır. Genellikle Güney ve Ege yörelerimizde bozuk 

olarak bilinir. Bozuk düzeni oldulça yaygındır. 

 

 ÂĢık sazı 

 

ÂĢıkların çalmıĢ oldukları bağlamaya âĢık sazı denir. Normal bağlama ile arasında pek 

az fark vardır. Sapı normale göre daha kısadır. 13-15 perdesi vardır. Dip perdesi ―do‖dur. 6 

tellidir. Nadir olarak 9 telli olur. 

 

 Tambura 

 

Bağlamadan daha küçüktür. Divan sazından bir oktav tizdir ve divan sazının curası 

olarak bilinir. Bağlamadan ise dört ses tizdir. 3 grup, ikiĢerden 6 tel takılır. Alt ―re‖, orta 

―sol‖, üst ―do‖ seslerine akort edilir. En çok kullanılan sazdır. 

 

 Cura bağlama 

 

Bağlamanın ve tamburanın küçüğüdür. 6 teli seri ve oynak çalınması gereken 

melodiler için çok kullanıĢlı bir sazdır. 

 

 Ġki telli saz 

 

Anadolu‘nun en eski saz örneklerinden biridir. Cura bağlama büyüklüğündedir. Ġki teli 

vardır. Zamanında çok yaygınlık kazanmıĢtır. Çiftetelli oyunu bu sazla çalındığı için adını 

iki telliden almıĢtır. 
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 Bulgarı 

 

4 telli olduğu gibi iki telli olanlarına da rastlanır. 16 perdelidir. Güneyde ve Kayseri 

yöresinde görülür. Curaya yakındır. Eski Volga boylarından gelerek Toros yaylalarına 

yerleĢen Bulgarı isimli Türk boylarının çaldıkları bu saz, adını buradan almıĢtır. 

 

 Irızva 

 

Üç tek teli vardır. 13 perdelidir. Cura bağlama büyüklüğündedir. Tekne kısmı 

yanlardan tabana doğru konik olarak iner. Arka kesiminden bakıldığında bir üçgeni andırır. 

Parmak uçları ile çalınır. 

 

 Kara düzen 

 

Gaziantep dolaylarında hâlen bu adla kullanılmakta olup ırızvadan biraz büyükçedir. 

Kara düzen tezene ile değil parmak uçları ile çalınır. 

 

 Cura 

 

Bağlama ailesinin en küçük sazlarındandır. 7-16 perdesi, 3-6 teli bulunmaktadır. 

Genellikle 6 teli olduğu gibi 3 tek telli olanları ve ayrıca altta iki, ortada iki, üstte tek telli 

olanları da vardır. Bağlama ve bozuk düzenine akort edilir. 

 
Yukarıda bahsedilen bağlama ailesine ait sazlar tek çalınıp söylenmektedir. Bunlar 

arasından bir arada çalınıp söylenen bir aile daha oluĢur. Meydan sazı, divan sazı, bağlama, 

tambura, bağlama curası ve tambura curasının oluĢturduğu bu aileye, takım hâlinde 

çalınabilen bağlama ailesi denir. 
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1.5. Bağlamada Denge ve Oranlar 
 

Denge ve oranı ifade etmek için aĢağıda belirtilen terimler kullanılır. 

 

ġekil 1.1: Bağlamada orantısal ifadeler 

Çevremizi inceleyecek olursak doğadaki tüm canlı ve cansızların, bir denge içinde 

bulunduklarını görürüz. Doğa bir bütün olarak denge içinde iken aynı zamanda bütünü 

oluĢturan her bir parça, öge kendi içinde bir dengeye sahiptir. Dengeyi, parçaların kendi 

arasında ve bütünle olan uyumlu iliĢkisi, diye tanımlayabiliriz. Uyumsuz her nesne dengesiz 

olacağı gibi normal de kabul edilmez. 

 

Müzik aletlerinin de her nesne gibi parça ve bütünsel olarak bir denge oluĢturması 

beklenir. Fiziksel açıdan dengeli ve uyumlu bir müzik aleti, dolayısıyla dengeli ve uyumlu 

bir ses verir. Dengeli ses kulağa daha hoĢ gelirken dengesiz aletin çıkaracağı sesler kulağı 

tırmalar. Ne kadar güzel malzemeden yapmıĢ olursak olalım, bağlamanın formları arasında 

bir dengesizlik varsa; kaliteli ses almak mümkün değildir. Bu durumda harcanan emeğe de 

kullanılan malzemeye de yazık etmiĢ oluruz. Enstrüman yapımının geliĢim süreci, bugüne 

kadar pek de bilimsel olmayan metodlarla süregeldiği için Anadolu‘da birçok usta, daha 

kaliteli ses elde etmek için deneme yanılma yolu ile değiĢik arayıĢlara girmiĢ, kendine göre 

değiĢik form ve kalıplar kullanagelmiĢtir. Kimi teknenin armudumsu görüntüsünde daha 

ĢiĢik bir form verilirken (form enini arttırırken), kimi tekneye uygun sap bağlanmamıĢ; daha 

uzun ya da daha kısa sap takarak daha farklı ses alınmaya çalıĢılmıĢtır. Bu arayıĢlar, 

bağlamanın geliĢimine birçok katkı sunmuĢtur; fakat hâlen eski usullerde ısrar etmenin pek 

de anlamı yoktur. Bilimsel olarak oran ve ölçüleri tarif edilmiĢ, fiziksel ve matematiksel 

bağıntılarla izah edilebilen, bağlama formlarının seçimi ve yapımında ısrar etmek doğru 

sonuçlar almada etkilidir. 
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Müzik aletleri yapım alanında saygın bir yer edinmiĢ ve bu alanda birçok eser ve 

buluĢlar yapmıĢ olan Cafer AÇIN Bey‘in yaptığı tespitlere göre bir bağlama aletinde denge 

ve oranlar aĢağıdaki gibidir. 

 

ġekil 1.2: Bağlama ve ailesi sazlarında denge ve oranlar 

 

1.5.1. Bağlamalarda Oran Hesaplamaları  
 

Bağlamaların ebatları standart ölçülerde olmasına karĢın; herhangi bir özel sipariĢ ve 

isteğe göre bağlama yapılmak istendiğinde, ergonomik (eĢyanın insan ölçülerine uyumu) ve 

ortopedik (eĢyanın insan biçimine, formuna uyumu) hususları da göz önünde bulundurarak, 

yukarıda üç görünüĢ ve aĢağıda ölçekli Ģemada verilen oranlara bağlı kalarak istediğimiz 

bağlamayı yapabiliriz. Bağlama ve bağlama ailesinin bütün sazlarında ölçüler değiĢse de 
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aynı oranlar geçerli olurken aĢağıdaki tabloda görüleceği üzere kısa saplı bağlamanın 

oranları farklılık gösterir. 

 

ġekil 1.3: Bağlama ailesinde oran tablosu 

Yukarıdaki Ģema dikkatli incelendiğinde bağlamanın tekne derinliği ve geniĢliğinin, 

boyunun 3/5‘i kadar olduğu, aynı tekne boyunun 4/5‘i (eĢik yeri hariç kısmı) tel boyunun 

3/8‘ini oluĢturmaktadır. Kısa saplı bağlamalarda tekne boyunun sap boyuna eĢit olduğuna 

dikkat ediniz. 

 

ġimdi form boyu; yani tekne boyu 41,5 cm olan bir bağlamanın diğer ölçülerini 

birlikte çıkaralım. 

 

Form boyu            = 5/5 = 41,5 cm    1/5 = 8,25 cm (eĢik yeri ve birim ölçü) 

Form eni                = 3/5 = 3x8,25  = 24,75 cm 

Form derinliği      = 3/5  = 3x8,25  = 24,75 cm 

Sap dibi- eĢik yeri = 4/5  = 3/8      = 33 cm     =>  1/8 = 33/3 = 11 cm (birim ölçü) 

Sap boyu              = 5/8  = 5x11     = 55 cm 

Tel boyu               = 8/8  = 8x11    = 88 cm 
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ġekil 1.4: Bağlamada denge ve oran 

1.5.2. Bağlamada Altın Oran 
 

Bir cismin ölçüleri arasında beğenilir bir bağıntının olmasına oran-orantı denir. Altın 

oran ise bu bağıntının en ideal kabul edilen biçimidir. Doğada birçok durumda bulunan bu 

oran, aynı zamanda estetik bir denge oluĢturur. Altın oran mısır piramitlerinden, birçok ünlü 

ressam ve heykeltıraĢın eserlerine kadar mimari ve sanat alanında çokça kullanılmıĢ bir 

bağıntıdır.  
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ġekil 1.5: Bağlamada altın oran 

Eski Roma‘da ünlü mimar Vitruvio: ―Bir doğru parçasının eĢit olmayan iki parçaya 

güzel oranla bölünebilmesi için küçük parçanın büyük parçaya oranının, büyük parçanın iki 

parçanın toplamının oranına eĢit olması gerekir.‖ demiĢtir. 

 

  A                              B                                             C              AB        BC 

                                                                                                  ------- = -------- 

                                                                                                   BC         AC 
 

Yani altın oranda bir diktörtgenin kısa kenarı 1 olursa, boyunun 1,618 olması gerekir. 

Ya da uzun kenarı 1 olursa kısa kenarı 0,618 olması gerekir. Aralarında altın orana çok yakın 

bağıntılar bulunan sayılar da vardır ki sanat alanında bunlara altın sayılar denir. 

1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 …… gibi art arda gelen iki sayının toplamı Ģeklinde sonsuza 

kadar gider. Sayılardan bir dikdörtgen yapılacaksa ilk sayı kısa kenarını; diğeri uzun kenarını 

verir.  

 

Not: 34-55-89 altın sayılarının bağlama oranlarının hesaplanmasındaki rakamlara 

(form boyu-sap boyu-tel boyu) yakınlığına dikkat ediniz.  
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Sazın Adı 

 
Form Boyu 

Form Eni ve 

Derinliği 
Sap Boyu Tel Boyu 

MEYDAN SAZI 52,5 cm 31,5 cm 70 cm 112 cm 

DĠVAN SAZI 49 cm 29,4 cm 65 cm 104 cm 

BAĞLAMA 42 cm 25 cm 55 cm 88 cm 

TAMBURA 38 cm 22,8 cm 50 cm 80 cm 

BAĞLAMA 

CURASI 
26,5 cm 15,5 cm 35 cm 56 cm 

TAMBURA 

CURASI 
22,5 cm 13,5 cm 30 cm 48 cm 

Tablo 1.2: Standart bağlama ailesinin ölçü tablosu 

 

1.6. Bağlamada Ses Uyumu  
 

Bağlamada ses uyumu diğer tüm müzik aletlerinde olduğu gibi son derece önemlidir. 

Klavyede, aynı sesleri veren perdelere basıldığında, benzer sesi almaya ses uyumu denir. 

Bağlamanın sap ve gövde orantısının yanı sıra, perdelerin eĢiğe olan mesafeleri ile tellerin 

birbirine olan mesafesi, sazın ebatlarına ve tellerin çapına göre tellerin gerilimi ve bağlamaya 

uyguladığı basınçlar ses uyumunu etkileyen temel faktörlerdir. Sazın bahsedilen elemanları 

arasındaki uyumu ve tekniğine uygun yapımı, ses uyumunu sağlayacaktır. Bir bağlamanın 

sesinin tınısından baĢka, kaliteli olduğunu gösteren en belirgin özelliği, klavyede istenen 

perde aralıklarına basıldığında aranan sesin tam ve diğer seslerle uyumlu çıkmasıdır. Ses 

uyumu hem icra edeni hem dinleyeni mutlu eder. Müzik icra eden kiĢi aradığı sesleri yerinde 

tam olarak bulamazsa, perdeler ve sesler arasında uyumsuzluk olursa hem çalan kiĢi hem 

dinleyen kiĢi müziğin zevkine varamaz. Ayrıca müzik icra ederken zaman zaman değiĢik 

yöre ve tavırlara göre bağlamaya düzen (akort) vermek gerekir. Ses uyumu bozuk olan bir 

bağlamayı akort etmek zordur ve tam akort yapılamayabilir. Bu durum da müzik zevkini 

olumsuz etkiler. 

 

1.6.1. Bağlamanın Ses Sahası 
 

Bağlama ailesi 2,5 oktavlık ses sahasına sahiptir. Bağlama ailesinin ses sahası 

aĢağıdaki gibidir. 
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ġekil 1.6: Bağlamanın ses sahası Ģeması 

Öneri;  

 

Yukarıda belirtilen ses sahalarını usulüne göre müzik icra eden bir kiĢiden dinleyerek 

kulak egzersizi yapınız. 

 

1.6.2. Bağlamada Perde Ayarları 
 

Standart Bağlama Ailesi Sazlarının Perde Aralıkları ve BaĢ EĢiğe Olan Mesafeleri 

Perde 
Meydan 

Sazı 

Divan 

Sazı 
Bağlama Tambura 

Bağlama 

Curası 

Tambura 

Curası 

Sıra 

no. 

Tel boyu: 

112 cm 

Tel boyu: 

104 cm 

Tel boyu: 

88 cm 

Tel boyu: 

80 cm 

Tel boyu: 

56 cm 

Tel boyu: 

48 cm 

0--la 0 0 0 0 0 0 

1 6,24 cm 5,79 cm 4,90 cm 4,46 cm 3,12 cm 2,67 cm 

2--si 12,11 11,23 9,50 8,64 6,07 5,20 

3—do 17,50 16,25 13,75 12,50 8,75 7,50 

4 22,96 21,32 18,04 16,40 11,48 9,84 

5—re 28,00 26,00 22,00 20,00 14,00 12,00 

6 32,59 30,26 25,61 23,28 16,30 13,90 

7--mi 37,33 34,67 29,33 26,67 18,67 16,00 

8—fa 41,13 38,19 32,32 29,38 20,57 17,60 

9 45,14 41,91 35,46 32,24 22,56 19,30 

10-sol 49,00 45,50 38,50 35,00 24,50 21,00 

11 52,42 48,67 41,18 37,44 26,21 22,40 

12--la 56,00 52,00 44,00 40,00 28,00 24,00 

13 59,12 54,90 46,25 42,23 29,56 25,30 

14--si 62,06 57,62 48,75 44,32 31,04 26,60 

15-do 64,75 60,13 50,88 46,25 32,38 27,70 

16 67,48 62,66 53,02 48,20 33,74 28,90 

17-re 70,00 65,00 55,00 50,00 35,00 30,00 

Tablo 1.3: Bağlama ailesinin perde aralıkları tablosu 
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Bağlamada perde ayarları yukarıdaki tabloya göre baĢ eĢikten baĢlanarak yapılır. Proje 

çiziminde sap üzerindeki perde hizaları bu mesafeye göre belirlenir. Ölçüler santimetre 

olarak verilmiĢtir. 

 

1.6.3. Bağlamada Düzen 
 

Bağlama icrasında on dokuz ayrı düzen tespit edilmiĢtir. Bu düzenlerin her biri 

bağlamayı değiĢik Ģekillerde etkilemekte ve 65 ile 70 kg kuvvetlik bir gerilim altına sokarak 

fiziksel yapısında bazı değiĢikliklere sebep olmaktadır. 

 

Bir bağlamanın fiziksel yapısında 60 ile 65 kg kuvvetlik bir gerilim ve 500 ile 600 

g/cm‘lik bir basınç normal kabul edilebilmekte ve bunun üzerindeki gerilim ve basıncı 

getiren düzenler bağlamanın fiziksel yapısını zorlayarak sapını öne doğru kıvırmakta ve 

göğüs denen ses tablosunun çökmesine neden olmaktadır. Normalin altında bir gerilim ve 

basınç getiren düzenler ise sazda istenen tınıyı sağlayamadıklarından kulağa hoĢ gelmeyen 

seslerin çıkmasına neden olmaktadır. 

 

Sazda devamlı bir denge sağlayabilmek için normalin altında gerilim ve basınç getiren 

düzenlerde, tel kalınlıklarında %1‘den %5‘e doğru teller kalınlaĢtırılmalı, normalin üstünde 

gerilim ve basınç getiren düzenlerde ise bunun tersi uygulanmalı yani %1‘den %5‘e kadar 

tellerin incesi takılmalıdır. Böylelikle sazın devamlı olarak normal gerilim ve basınç altında 

bulundurulması sağlanacağından sazın dengesi ve tınısı bozulmamıĢ olacaktır. 

 

Bağlamaya normalin altında, normal ve normalin üstünde basınç ve gerilim uygulayan 

düzenler Ģunlardır: 

 

Normalin Altında Gerilim 

ve Basınç Getiren 

Düzenler 

Saza Normal Gerilim ve 

Basınç Getiren Düzenler 

Normalin Üzerinde 

Gerilim ve Basınç Getiren 

Düzenler 

ümmi düzeni bağlama düzeni yeksani düzeni 

hüseyni düzeni müstezat düzeni zirgüle düzeni 

acemaĢiran düzeni misket düzeni Kayseri düzeni 

hüzzam düzeni sabahi düzeni çargah düzeni 

Kütahya düzeni bozuk düzen segah düzeni 

  Ģur düzeni 

Tablo 1.4: Bağlamaya gerilim ve basınç uygulayan düzenler 
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Düzen 

Adları 

Düzenlenen Seslerin 

Adları 
Düzenlenen Seslerin Frekansları 

Alt 

Teller 

Orta 

Teller 

Üst 

Teller 

Alt Teller 
Orta 

Tel 
Üst Teller 

Çelik Sargı Çelik Çelik Sargı 

Ümmi (LA) LA RE 220 110 110 147 73,5 

Hüseyni (LA) LA MĠ 220 110 110 165 82,5 

AcemaĢiran LA LA (FA) 220 110 110 175 87,5 

Hüzzam LA LA (FA#) 220 110 110 185 92,5 

Kütahya LA (RE) RE 220 110 147 147 73,5 

Abdal (LA) LA SOL 220 110 110 196 98 

Bağlama LA RE (MĠ) 220 110 147 165 82,5 

Rast LA (DO) SOL 220 110 131 196 98 

Eviç LA (SĠ) SOL 220 110 123 196 98 

Müstezat LA RE (FA) 220 110 147 175 87,5 

Misket LA RE (FA#) 220 110 147 185 92,5 

Sabahi (LA) DO LA 220 110 131 220 110 

Bozuk LA (RE) SOL 220 110 147 196 98 

Yeksani (LA) RE LA 220 110 147 220 110 

Zirgüle LA FA (SOL) 220 110 175 196 98 

Kayseri (LA) MĠ LA 220 110 165 220 110 

Çargah LA RE (SOL) 220 110 147 196 98 

Segah LA RE (SĠ) 220 110 147 246 123 

ġur (LA) MĠ SĠ 220 110 165 246 123 
Tablo 1.5: Bağlama düzenleri 
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1.6.4. Gerilim ve Basınç 
 

 Gerilim: Bir cisme uygulanan çekme kuvvetlerinin miktarı ve özellikle bu 

kuvvetlerin dik bileĢenine gerilim denir. 

 

 Basınç: Alan baĢına düĢen kuvvete basınç denir. 

 

 

Yukarıda açıklanan tanımlamalara bakacak olursak sazımızın gövde ve sap kısmı, tel 

gerginliğinden dolayı gerilim ve basınca maruz kalır. ġayet sazımızın gövde ve sap kısmı bu 

gerilim ve basınca dayanamazsa sapta çekme, dönme, burkulma; gövdede ise çökme, 

çatlama, kamburlaĢma meydana gelir. Bu duruma düĢmemek için iĢin henüz baĢında, 

hazırlık aĢamasında bağlama ailesi sazlarının hangisinden yapmaya karar vermiĢsek, o 

bağlamanın büyüklüğüne bağlı olarak (tekne büyüklüğü, sap uzunluğu) değiĢecek olan tel 

kalınlık ve boylarına göre yeterli mukavemeti gösterecek ağaç malzeme seçimi yapılması 

gerekir. Aksi hâlde bağlamanın formuna uygun çapta ve boyda telin uyguladığı çekme 

kuvvetine dayanamayan gögüs ve sap kısımları, yukarıda belirtilen olumsuz sonuçlara maruz 

kalır. 

 

Özgün bir bağlama formuna göre takılması gereken tellerin çapları ve bağlamaya 

uygulayacakları gerilimlerin hesaplanması ileriki modüllerde size öğretilecektir (Bakınız, 

Perde ve Genel Ayarlar modülü.). Bağlama yapımı için ön hazırlık olarak bağlama seçimini 

yaparken aĢağıdaki tabloda verilen sazlara uygulanan gerilim ve basınçları tablodan takip 

etmeniz ve seçtiğiniz (yapmayı düĢündüğünüz) bağlamaya takacağınız tellerin sazınıza ne 

kadar basınç ve gerilim uygulayacağını teorik olarak bilmeniz, ileriki aĢamalarda (malzeme 

seçimi ve yapım aĢamasında) size kolaylık sağlayacaktır. 

 

Saz 

Adı 
Tel Grubu 

Tel Çapı 

(cm) 
Telin Cinsi 

Gerilimler kg 

Kuvvet 

Basınçlar 

kg/m 

M
ey

d
an

 S
az

ı 

Üst teller 
0,080 Bakır sargılı tel 6,892 0,082 

0,040 Üç çelik tel 23,145 0,277 

Orta teller 
0,090 Bakır sargılı tel 4,950 0,059 

0,050 Üç çelik tel 20,239 0,242 

Alt teller 
0,070 Bakır sargılı tel 6,839 0,082 

0,040 Üç çelik tel 29,144 0,349 

Genel toplam 
91,209 kg 

kuvvet 
1,094 kg/m 

D
iv

an
 S

az
ı 

Üst teller 
0,070 Bakır sargılı tel 8,151 0,081 

0,032 Ġki çelik tel 15,195 0,151 

Orta teller 
0,080 Bakır sargılı tel 5,942 0,059 

0,040 Ġki çelik tel 13,304 0,133 

Alt teller 
0,060 Bakır sargılı tel 8,151 0,081 

0,032 Ġki çelik tel 19,061 0,190 

Genel toplam 
69,804 kg 

kuvvet 

0,698 kg/m 

B a ğ l a m a Üst teller 0,050 Bakır sargılı tel 6,751 0,054 
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0,025 Ġki çelik tel 14,884 0,119 

Orta teller 
0,060 Bakır sargılı tel 5,440 0,043 

0,032 Ġki çelik tel 13,647 0,109 

Alt teller 
0,040 Bakır sargılı tel 5,440 0,043 

0,025 Ġki çelik tel 18,747 0,149 

Genel toplam 
64,909 kg 

kuvvet 
0,519 kg/m 

T
am

b
u
ra

 

Üst teller 
    

0,020 Ġki çelik tel 14,049 0,098 

Orta teller 
    

0,030 Ġki çelik tel 17,713 0,123 

Alt teller 
0,035 Bakır sargılı tel 6,120 0,042 

0,020 Ġki çelik tel 17,623 0,123 

Genel toplam 
55,505 kg 

kuvvet 
0,388 kg/m 

B
ağ

la
m

 A
 C

u
ra

sı
 Üst teller 

    

0,018 Ġki çelik tel 12,498 0,074 

Orta teller 
    

0,025 Ġki çelik tel 13,492 0,080 

Alt teller 
    

0,018 Ġki çelik tel 15,735 0,094 

Genel toplam 
41,725 

kg.kuvvet 
0,250 kg/m 

T
am

b
u
ra

 C
u
ra

sı
 Üst teller 

    

0,015 Ġki çelik tel 11,379 0,056 

Orta teller 
    

0,020 Ġki çelik tel 11,336 0,056 

Alt teller 
    

0,015 Ġki çelik tel 14,274 0,071 

Genel toplam 
36,989 kg 

kuvvet 
0,184 kg/m 

Tablo 1.6: Bağlama ailesi sazlarında gerilim ve basınç tablosu 

 

Hesaplamalar bozuk düzene göre yapılmıĢtır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
Bağlama ve bağlama ailesi sazları arasından imal edeceğiniz bağlama seçimini 

yaparak form, sap ve tel boyu hesaplamalarını yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bağlama ve bağlama ailesine ait sazları 

inceleyiniz. 

 Bağlamanın kısımları, çeĢitleri, bağlama 

ailesi sazları konularını tekrar gözden 

geçiriniz. 

 Müzik aleti satan firmalardan, 

bağlamaların gerçek numunelerine 

bakınız. Ses sahalarını inceleyiniz. 

 Ġhtiyaca uygun bağlamayı belirleyiniz. 

 Enstrümandan nasıl bir ses almak 

istediğinize karar veriniz. 

 Belirleme sürecinde, bağlamanın 

ebatlarına, ses sahalarına, dikkat ediniz. 

 ĠĢin yapımıyla ilgili özel durumları 

(parça, malzeme ve aksesuarların 

piyasada bulunabilirliği gibi) hesap 

ediniz. 

 Form boyuna orantılı olarak form ve tel 

boyu hesaplamalarını yapınız 

(ġekil 1.3‘ten faydalanınız.). 

 Özel formlarda bir bağlama yapımı 

istenmiyorsa, tabloda belirtilen ölçü 

değerlerine uyunuz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek eksik veya hatalı 

gördüğünüz davranıĢları tamamlama yoluna gidiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bağlama ailesinin sazlarını incelediniz mi?   

2. Ġhtiyacınıza uygun bağlamayı belirlediniz mi?   

3. Seçtiğiniz bağlamanın form ve tel boylarını hesapladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise Ölçme Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Ġnsanoğlu, ok ve yaydan esinlenerek yaptığı ilk müzik aletine ne ad vermiĢtir? 

A) Alet  

B) Bağlama  

C) Okluğ-Iklığ  

D) Davul  

E) Enstüman 

 

2. AĢağıda belirtilen terimlerin hangisi bağlamanın kısımlarından (parça) değildir? 

A) Akort 

B) Burgu 

C) Sap 

D) Tekne 

E) EĢik 

 

3. AĢağıdaki bağlama-insan uzvu eĢleĢtirmelerinden hangisi yanlıĢtır?  

A) Tekne–Gövde  

B) Sap–Kol  

C) Burgu-Kulak  

D) Perde–Parmak  

E) Ses tablosu–Göğüs  

 

4. AĢağıdakilerden hangisi dilimli tekne yapımının oyma tekne yapımına göre 

avantajlarından biridir? 

A) Ağacı kurutmak daha az zaman alır. Kurutma maliyeti daha düĢüktür. 

B) Ağaç malzeme daha ekonomik kullanılır. Fire daha az olur. 

C) Orman varlıkları israf edilmediğinden ekolojik dengeye katkısı olur. 

D) Daha estetik görünümü vardır. ÇeĢitli görünümlerde yapılabilir. 

E) Hepsi 

 

5. Bağlamada altın oran denince aĢağıdakilerden hangisi anlaĢılmalıdır? 

A) Form boyunun sap boyuna oranı 

B) Form boyunun eĢiğe oranı 

C) Form boyunun form enine oranı 

D) Form eninin form derinliğine oranı  

E) Hiçbiri 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Ebatlarına göre bağlama ailesinin en büyük ve en küçük sazları aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Meydan sazı-Divan sazı 

B) Divan sazı-Tambura 

C) Tambura-Tambura curası 

D) Meydan sazı-Tambura curası 

E) Bağlama-Bağlama curası 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi kaliteli bir bağlamanın özelliklerinden değildir? 

A) Sesinin tınısı uzun sürer ve sesi pürüzsüzdür. 

B) Kolay akort edilir. Aranan sesi çabuk verir. 

C) Perdeler arasında ses uyumu vardır. 

D) Estetik görünümü güzeldir. Darbe ve neme karĢı dayanıklıdır. 

E) Teknesi daha derin ve sapına göre daha uzundur. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki ‖Öğrenme Faliyeti ―ne geçiniz. 

 



 

 28 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 2 
 

 

 

 

 
Gerekli ortam ve donanım sağlandığında bu faaliyet sonunda tekniğine uygun 

bağlamanın proje resmini çizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Üniversitelerin enstrüman yapım bölümlerinde projelendirilmiĢ iĢ resimlerini 

inceleyiniz. 

 Bağlama yapım kitaplarındaki çizilmiĢ bağlama resimlerini inceleyiniz. 

 Enstrüman yapım atölyelerini gezerek bilimsel metodlarla çizilmiĢ iĢ projelerini 

inceleyiniz. 

 

2. PROJE 
 

Bir bağlamayı yapabilmek için öncelikle, bağlamanın ölçü ve biçimi ile kesit ve 

detaylarının yer aldığı proje resmini çizmek gerekir. Elimizde bu iĢin resmi olmazsa; neyi 

nasıl, hangi kritere göre yapacağımızı bilemeyiz, ezbere ve geliĢigüzel bir çalıĢma yapmıĢ 

oluruz. Bilimsel metodlarla bir bağlama yapmak istiyorsak iĢ resmine; bilimsel metodla 

çizilmiĢ bir iĢ resmini çizmek istiyorsak da teknik ve meslek resim kurallarına ihtiyaç 

duyarız. 

 

Bağlama iĢ piyasasında küçük ve orta ölçekli iĢletmeler genellikle eski usul ve 

yöntemlerle (resmi çizilmemiĢ ya da eksik, yanlıĢ çizilmiĢ ve hazır Ģablonlar ile) üretim 

yapmaktadır. Bu kapsamda araĢtırma yapmak için inceleme yaptığınız iĢletmelerde uygun iĢ 

resimlerini bulmakta zorlanabilirsiniz.  

 

Bir bağlamaya baĢlarken elimizde olması gereken proje çizimini yapabilmek için 

uygulanması ve bilinmesi gereken adımları sırasıyla yapalım. 

 

2.1. Proje Çiziminde Kullanılan Aletler 
 

Bağlamanın proje çiziminde diğer enstüman çizimlerindeki gibi teknik resim alet ve 

gereçlerini kullanırız. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 2 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.1.1. Resim Kâğıtları 
 

Bağlama enstümanının boyutlarını içine alacak büyüklükte resim kâğıtları 

bulunmamaktadır. Buna gerek de yoktur. Zira piyasada bulunan baĢlıklı resim kâğıtlarına 

ölçekli çizim yaparak bu sorunu çözmek mümkündür. Zaten gerçek ölçü büyüklüğünde iĢ 

resimlerini taĢımak ve saklamak her zaman zor olmuĢtur. Bağlama teknik resminde 

kullanılan kâğıt ve ölçüleri Ģunlardır: 

 

 ParĢömen (egsiz) kâğıdı: Taslak çizimlerinde kullanılır. Az yağlıdır. A1 

eninde, rulo hâlinde veya tabaka olarak satılırlar. 

 

 Antetli resim kağıdı: Asıl çizimlerde kullanılır. A4 (297x210 mm) - A3 (297x 

420 mm) - A2 (420x594 mm) -A1(594x840 mm ) ve A0 (840x1188 mm) isim 

ve boyutlarındadır. A0 Resim kağıdı 1m² çizim alanına sahiptir. Tabakalar 

hâlinde satılır. Bağlama çiziminde büyük boyutta olan A1 ve A0 kâğıtları 

kullanılır. 

 

 Aydınger kâğıdı: ParĢömen kâğıdının daha yağlı olanıdır. Kalitesi yağ oranına 

ve kâğıt kalınlığına, dolayısı ile ağırlığına göre değiĢir. Top hâlinde satılırlar. 

Üzerine mürekkepli (rapido) kalemlerle ve asetat kalemleriyle çizim yapılır. 

 

ġekil 2.1: Standart resim kağıdının ölçüleri 
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2.1.2. Kalemler 
 

 Uçlu kalemler: 0,3- 0,5 - 0,7 - 0,9 mm kalınlıklarda kurĢun uçlar takılabilen 

uç basmalı kalemlerdir. Kaliteli olanları resim çizimlerinde kullanılır. Alman 

standart adlandırmasına göre, 7H (en sert) ile 7B (en yumuĢak) arasında değiĢik 

yumuĢak ve sertlikte olur. HB olanları orta sertlikte ve sıklıkla kullanılır. 

 

ġekil 2.2: Kalem kalınlıkları                                                    ġekil 2.3: Kalem sertlikleri 

 

 Rapido kalemler: 0,1 mm kalınlıktan baĢlayıp 1mm‘ye kadar kalınlaĢır. 

Mürekkep akıtmalı kalemlerdir. Taslak çizimlerin üzerine bağlanan aydınger 

kâğıtlarına (yağlı kağıt) çizmede kullanılır. Kuruyan mürekkep silinmez; 

kazıyarak kâğıttan çıkarılır. Bunun için dikkatli kullanılması gerekir. ĠĢ 

bitiminde rapido kalemlerin içindeki mürekkep boĢaltılır. Aksi hâlde mürekkep 

uçlarda donar. DonmuĢ rapido kaleminin kafa kısmı sıcak suda bekletilerek 

açılır. Gerçek projelerin çiziminde uzun ömürlü ve silinmeyen bu rapido 

kalemleri kullanılır. 

 

ġekil 2.4: Rapido takımı 

2.1.3. Pergel ve Cetveller 
 

Bağlama çizimi için size lazım olan diğer aletlerden bazı pergel ve cetvel çeĢitleri 

aĢağıda gösterilmiĢtir. 
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       a- Pergel                  b- T cetveli              c- Pistole       d- Eğri cetvel    e- Elips Ģablonu 

ġekil 2.5: Teknik resim aletleri 

 

2.2. Net Resim 
 

Bir cismin üç görünüĢ ve ölçülendirmesinin çizildiği, iĢin adının ve ölçeğinin yazılı 

olduğu resim kompozisyonuna net resim denir. Bağlamanın net resmi, resim kağıdının ve 

bağlamanın boyutuna göre 1/1 ölçekli, ´ ölçekli, µ veya 1/5 ölçekli çizilebilir.  

 
Net resim Ģu sıra takip edilerek çizilir: 

 
Bağlama ebatlarına uygun büyüklükteki eksiz veya antetli çizim kâğıdı, antedi paralel 

cetvele veya T cetveline paralel gelecek Ģekilde pürüzsüz olarak resim masasına bağlanır.  

 

ġekil 2.6: Resimin kâğıdının masaya bağlanması 

Resim kâğıdına formu ve ölçüleri bilinen bağlamanın kaplayacağı net resim alanı 

hesaplanarak ve uygun noktadan yatay yer çizgisi çizilerek baĢlanır (Meslek resim kuralına 

göre cisimler boĢlukta duramayacağından yer çizgisi üzerine oturtulmalıdır.). (Yer çizgisi: 

üstte kalın, 1 mm altında ince çizilmiĢ çift çizgidir.) 

 

ġekil 2.7: Yer çizgisi 

Bağlama ön görünüĢü, açık epür düzleminde alın düzlemine gelecek Ģekilde çizilir. 

(Ön görünüĢün ―Net resmin‖ üst ve sol yanından 1-2 cm‘lik eĢit antet boĢluğu bırakmaya 

dikkat ediniz.). Formun ön görünüĢünü çıkarmak için öncelikle ölçekli olarak diktörtgen 

çizimini yapınız. Pergel ile teknik resim metodlarını kullanarak formu çizdikten sonra 

yardımcı çizgileri siliniz. 
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ġekil 2.8: Ön görünüĢ çizimi 

Ön görünüĢten sonra sol yan görünüĢ çizilir. Ön görünüĢle arasında ölçülendirme için 

uygun boĢluk bırakılır (Bakınız, Teknik Resim modülü – Ölçülendirme konusu). Yükseklik 

ölçüleri ön görünüĢten taĢınabilir. 

 

ġekil 2.9: Yan görünüĢ çizimi 

Üç görünüĢün sonuncusu olarak üst görünüĢ, ön görünüĢün altına çizilir. Fakat 

enstrüman çizimlerinde üst görünüĢ yerine alt görünüĢ çizilir. Yan görünüĢte bırakılan ölçü 

boĢluğu kadar yer çizgisinden itibaren boĢluk bırakılır. (Epür düzleminde ön ve yan 

görünüĢten taĢıma çizgileri ile de üst görünüĢ çizilebilir. Fakat burada alt görünüĢ çizildiği 

için yalnızca ön görünüĢten geniĢlik ölçüleri taĢınabilir.). Üç görünüĢten sonra yer çizgisinin 

1-2 cm‘den fazla taĢkınlıkları silinir.  

 

ġekil 2.10: Üst görünüĢ çizimi 
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ġekil 2.11: Ölçülendirme 

Ön görünüĢ ile yan görünüĢ arasına yükseklik ölçüleri, ön görünüĢ ile üst görünüĢ 

arasına geniĢlik ölçüleri, yan görünüĢün altına ise derinlik ölçüleri yazılır. Ölçü doğruları üç 

görünüĢün ana hatlarından daha yumuĢak, ince çizgi ile çizilir. Ġç ölçü doğrusuna ayrıntı 

ölçüler, dıĢ ölçü doğrusuna ana hat ölçüleri yazılır. Resmin ölçekli çizilmesine karĢın 

rakamlar gerçek ölçüsünde yazılır. 

 

ġekil 2.12: Net resim 

Net resimle ilgili son olarak iĢin adı ve ölçeği üç görünüĢün altındaki boĢluğa yazılır 

(Ayrıca antet kısmında da belirtilir.). Projede gösterilmesi gereken kısmi ve tam kesitler 

bakıĢ yönü belirterek kesik çizgi ile detay yerleri ise yuvarlak içerisine alınarak gösterilir. 

Kesit ve detaylar, birbirine karıĢmaması ve projede anlaĢılması için harf veya numara ile 

adlandırılır. 
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ġekil 2.13: Bağlama net resminin bitmiĢ hâli 

Net resim üzerinde baĢkaca açıklama, yardımcı çizgi ve iĢaretleme yapılmaz. Gerekli 

diğer bütün ayrıntılar, kesit ve detaylar üzerinde gösterilir. Net resimde amaç resmi genel 

hatları ve ölçüleri ile görmek ve müĢteriye göstermektir.  

 

Yandaki Ģekilde µ ölçekte çizilmiĢ bağlamanın net resmi görülmektedir. 

 

2.3. Kesit ve Detaylar 
 

Net resim bittikten sonra yerlerini belirttiğimiz noktalardan kısmi kesit ve detay 

çizimlerine geçeriz. Yukarıdaki örnek proje resminde a-a, b-b kısmi kesitleri ve 1 no.lu 

burgu detayını 1/1 gerçek ölçekli çizerek gerekli taramaları yaparız. 
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ġekil 2.14: Tekne kesiti 

ĠĢin yapımı için gerekli Ģablonun çıkarılabilmesi için proje üzerinde form boyu ve 

enini gösteren ön görünüĢ ile form derinliğini gösteren gerçek ölçekli detaylarının çizilmesi 

gerekir. 

 

ġekil 2.15: Burguluk detayı 

 

ġekil  2.16: ġablon detayları (1/1 ölçek) 



 

 36 

 

ġekil 2.17: Tekne-sap bağlantı detayı 

AĢağıda, çizmiĢ olduğumuz bağlama projesinin son hâlini görüyorsunuz. 

 

ġekil 2.18: Bağlama projesi 
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Projelerin net resimleri boyanabilir ama kesit ve detaylar boyanmaz; malzeme cinsine 

göre bıçağın değdiği yerden taranır (Burada anlaĢılması için kesitler renklendirilmiĢtir.). 

 

2.4. Aydınger Kâğıdına TaĢımak 
 

Eksiz ya da antetli resim kağıdına çizdiğimiz projeyi daha uzun süre saklayabilmek, 

silintilerden koruyabilmek ve gerçek iĢ projesine (sözleĢme vb.) dönüĢtürmek için, aydınger 

kağıdına mürekkepli kalemler ile kopyasını alırız. Bu iĢlem basit olarak kopyalama gibi 

görünse de dikkatli ve bilinçli davranılmadığı zaman orijinal çizimimize zarar verebiliriz.  

 

Aydınger çiziminde iĢlem basmakları Ģu Ģekildedir: 

 
 Aydınger kâğıdını çizim yaptığınız kağıdın boyutlarına getiriniz (Aydınger 

kağıdını makas yerine kat arasından ip çekerek de kolayca kesebilirsiniz.). 

 

ġekil 2.19: Makas ve ip 

 Aydıngeri taslak çiziminizin üzerine, altında silgi artıkları vb. kalmayacak 

Ģekilde temizleyerek yerleĢtiriniz. Bant ile köĢelerinden yapıĢtırınız. 

 

ġekil 2.20: Temizleme ve bant 

 

 Rapido kalemlerini açınız. Uçlarını temizleyiniz. Eğer ucunda mürekkep 

donmuĢ kalem varsa kalemi sıcak suda bekleterek ucunun açılmasını sağlayınız. 

Kalemleri çizmeye hazır bir Ģekilde kutusunda bekletiniz. Elinize sadece çizmek 

için lazım olan kalemi alınız. Diğer kalemleri geçici bir sürelazım olsa bile 

devamlı kutusunda muhafaza ediniz (Hassas kalemlerdir. Herhangi bir düĢme 

anında uçları zarar görebilir.). 
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ġekil 2.21: Rapido ve kalem kutusu 

 Çizgi kalınlıklarına dikkat ederek önce en kalın çizmeniz gereken yere uygun 

numaralı rapido kalemini elinize alınız.  

 

ġekil 2.22: Önce en kalın çizgi 

 Yukarıdan aĢağıya doğru sırasıyla elinizdeki numaralı kalemle çizmeniz 

gereken ne kadar yatay çizgi varsa, hepsini baĢlangıç ve bitim noktalarına 

dikkat ederek kesintisiz bir Ģekilde soldan sağa doğru iterek çiziniz (Solak 

olanlar tersini yapmalıdır.). 

 

ġekil 2.23: Yatay çizgi çizimi 

 Aynı kalemle, düĢey çizgileri soldan sağa doğru baĢlayarak çizgiyi görecek 

Ģekilde 75 derece eğimle yukarıdan aĢağıya doğru çekerek çiziniz.  

 

ġekil 2.24: Kalem tutuĢ Ģekli 
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 Elinizdeki numaralı kalemle iĢiniz bittiyse diğer kalemleri aynı usulle 

kullanarak çiziminizi tamamlayınız. 

 

ġekil 2.25: T resim çizerken 

Öneriler; 
 Yorulduğunuz zamanlarda dinlenme molası veriniz; zira hata yaptığınız yerler 

ancak iz kalacak Ģekilde silinebilir ( Mürekkep ancak rapido silgisi ya da jiletle 

kazınarak çıkarılır.). 

 

ġekil 2.26: Dinlenme molası 

 

ġekil 2.27: Cetvelin kaldırarak kullanılması 

 Cetvellerinizi sürterek değil kaldırarak yer değiĢtirmeyi alıĢkanlık hâline 

getiriniz. 

 

ġekil 2.28: Cetvelin alt boĢluğu 
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ġekil 2.29: Çizgi kalınlık farkları 

 Cetvelleri, alt kenarı boĢluk olan tarafları kâğıda gelecek Ģekilde kullanınız. 

 Çizgi kalınlıklarına dikkat ediniz.  

 Kalemleri, kalın numaralı olandan ince numaralıya doğru sırayla kullanınız. 

 

ġekil 2.30: Kalından ince kaleme doğru 

 

ġekil 2.31: Önce yatay sonra dikey çizgiler 

 Önce bütün yatay çizgileri, sonra bütün dikey çizgileri çiziniz (Tersi de 

olabilir.). Ancak bunu yapmak kafanızı karıĢtırıyorsa ve sık hata yapıyorsanız 

kısım kısım çizmeyi deneyiniz; fakat her çizgi çekiĢinizde mürekkebin 

kurumasını bekleyiniz. 

 Çizim esnasında masaüstünde kullanmadığınız araç gereçleri kaldırınız. Hata 

yapmanıza sebep olabilir. 
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ġekil 2.32: T resim aletleri 

 

ġekil 2.33: Aydınger kağıdının rulo yapılması 

  ĠĢiniz bittiğinde mürekkepleri mutlaka boĢaltıp rapido kalemlerinizin uçlarını 

sıcak su ile yıkayarak temizleyiniz (BitmiĢ taslak kâğıtlarını A4 boyutunda 

katlayarak dosyaya koyunuz. Aydınger proje resmini ise rulo yaparak muhafaza 

ediniz.). 
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ġekil 2.34: Bağlama formunun çizimi 

 Proje resminde aynı zamanda Ģablon çıkarmada kullanılacak olan form detayları 

gerçek ölçüsünde çizilir. Yukarıdaki resimde altın orantıya uyularak teknik 

resim metodları ile bağlama formu çizilmiĢtir. Aynı metodla farklı ölçülerde de 

bağlama formları çizebilirsiniz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Birinci uygulama faaliyetinde seçmiĢ olduğunuz bağlamanın projesini çiziniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Çizim için gerekli teknik resim araç 

gereçlerini hazırlayınız. 

 T cetveli, gönye, bant ve kalemlerinizin 

eksiksiz olmasına dikkat ediniz. 

 T cetveli ve gönyenizi temizleyiniz. 

  Kağıdınızı bant ile bağlayınız. 

 Sağ alt köĢeye antet çizmeyi 

unutmayınız. 

 Kâğıdınızı masaya bağlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Belirlediğiniz form alanlarının içine 

bağlama tekne formlarını çiziniz. 

 Çizim yaparken eksen çizgisini mutlaka 

kullanınız. 

 Eğmeçli kenarları kobra veya pistole 

yardımıyla çiziniz. 

 Formu önce dikdörtgen olarak çiziniz. 

Dikdörtgen içini ölçekli küçük eĢit 

karelere bölerek eğri çizimleri daha 

kolay yapabilirsiniz. 

 

ġekil 2.35: Bağlamanın tekne formlarının çizilmesi 

 Bağlamanın sapını ve burguluğunu 

çiziniz. 

 Sapın bitiĢ yerinden itibaren burguluk 

boyunu ön ve yan görünüĢte 

iĢaretleyiniz. 

 Sap ve burguluk kalınlığını 

iĢaretleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Şekil 2.36: Bağlamanın sapının çizilmesi 

 

 Burgu yerlerini tespit edip çiziniz. 

 Burguluk üzerinde burgu yerlerini 

kolay bulabilmek için yan görünüĢe 

sap boyunca eksen çizgisi çizmelisiniz. 
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Şekil 2.37: Bağlamanın burgularının çizimi 

 

 Tel takacağını çiziniz. 
 Tel takacağı teknenin ortasına 

gelmelidir. 

 BaĢ eĢiği çiziniz. 

 Denge ve oran konusunu tekrar gözden 

geçiriniz. 

 BaĢ eĢik; sap ve burguluğun birleĢme 

yerindedir. 

 Orta eĢiği çiziniz.  Orta eĢik form boyunun 1/5‘i kadardır. 

 Perde aralıklarını çiziniz. 

 Perde aralıkları baĢ eĢiğe olan 

mesafeden hesaplanır.  

 Perde aralık çizimlerini kalın 

çizebilirsiniz.  

 Telleri çiziniz.   Çizgileri ince çizebilirsiniz. 
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ġekil 2.38: Tel takacağı, eĢik, perde ve tellerin çizimi 
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 Net resmi ölçülendiriniz. 

 Ölçü çizgileri sürekli ince çizgi ile 

çizilmelidir. 

 Ölçüler ölçü çizgisinin tam ortasına 

yazılmalıdır. 

 Ölçülendirmeyi gösterildiğinden baĢka 

yerlere geliĢigüzel yapmayınız. 

 Ölçü doğrusu ve rakamların paralel ve 

boĢluklarına dikkat ediniz. 

 Ölçülendirme üç görünüĢten daha 

baskın olmamalı, resmin ana 

hatlarından daha belirgin 

çizilmemelidir. 

 Net resim üzerinde kesit ve detayları 

belirleyiniz. 

 Kesit ve detayları gereksiz yerlerden 

seçmeyiniz. 

 Kesitler 1/1 veya 1/10 ölçeğinde 

çizilebilir. 

 Taramaları ana çizgilerle karıĢmaması 

için ince çizgi ile yapınız. 

 Kesit yerlerini gösterirken 

harflendiriniz. 

 Tasarımındaki özel durumları, 

birleĢme yerleri, değiĢik malzeme 

kullanımı gibi izah etmek istediğiniz 

ayrıntı noktalarını belirtiniz. 

 Resimde ölçü ve konstrüksiyon olarak 

anlaĢılmaz bir yerin kalmamasına 

dikkat ediniz. 

 Gereksiz kesit ve detay almaktan 

kaçınınız. 
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ġekil 2.39: Net resmin ölçülendirilmesi 
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ġekil 2.40: Kesit ve detayların belirlenmesi 

 

 

 Detayları çiziniz. 

 Detaylar 1/1 ölçeğinde çizilmelidir. 

 Kâğıtta yeriniz varsa 1/1 ölçekli 

çiziniz. 

 Varsayılan kesim yüzeylerini taramayı 

unutmayınız. 

 Çizdiğiniz kesit ve detayların adını ve 

ölçeğini yazmayı unutmayınız. 
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BaĢ EĢik

Burgu

BAĞLAMA SAP UCU DETAYI

Yanak  EĢik(köprü)

Tel takacağıTeller

Teller

Perdeler

Flato

Klavye

Teller

GÖVDE SAP BÝRLEÞME DETAYI

EĢik

TeltakacağıTekne

TEKNE VE TELTAKACAÐI DETAYIGÖVDE (TEKNE) UCU DETAYI

 
ġekil 2.41:Detayların çizilmesi 
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 Antet, iĢaret ve yazıları tamamlayınız. 

 ĠĢin yapımıyla ilgili özel durumlar varsa 

(sözleĢme hususları) resim kâğıdına 

eklenir. 

 Dik veya eğik norm yazı yazınız. 

 Rapido kalemlerini hazırlayınız 
 Mürekkebin ağzını her zaman kapalı 

tutunuz. 

 Aydınger çizimini yapınız. 

 Aydınger kâğıdını iĢlem tamamen bitene 

kadar masadan kaldırmayınız. 

 Alttan ıĢıklandırmalı çizim masalarında 

aydınger çizimini daha kolay yaparsınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Çizim kalem ve kalem uçları 7Berit ile 7Hard arasında değiĢik sertlikte olur. 

2. (   ) Bağlamanın net bir Ģekilde resmedilmesine net resim denir. 

3. (   ) Ölçülendirme, yalnızca üç görünüĢün arasına ve yan görünüĢün altına yapılır. 

4. (   ) Kesit ve detaylar boyanırsa daha kolay anlaĢılır. 

5. (   ) Rapido çizgileri kesintisiz (tek seferde) çizilir. 

6. (   ) Aydınger çizimi esnasında yorulunca, hata yapmamak için kağıdı söküp mola 

vermek gerekir. BaĢka zaman tekrar çalıĢılabilir. 

7. (   ) Bir bağlama proje resmi, net resim kesit ve detaylar ile ilgili diğer yazı ve 

iĢaretlerden oluĢur ( ġartname, antet vb.). 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise ―Kontrol Listesi‖ne geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek eksik veya hatalı 

gördüğünüz davranıĢları tamamlama yoluna gidiniz. 

 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Uygun çizim ortamını araç gereçlerinizi hazırladız mı?   

2. Bağlamanın üç görünüĢünü çizdiniz mi?   

3. Ölçülendirmesini yaptınız mı?   

4. Kesit ve detay yerlerini belirttiniz mi?   

5. Kesit ve detaylarını çizdiniz mi?   

6. Form Ģablonlarını çizdiniz mi?   

7. Antet, iĢaret ve yazıları tamamladınız mı?   

8. Rapido kalemlerini hazırladınız mı?   

9. Aydınger çizimini yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 3 
 

 
 

 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında bu faaliyet sonunda bağlama Ģablonlarını 

tekniğine uygun olarak çıkarabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Enstrüman yapım atölyelerini gezerek bağlama formlarına ait Ģablonları 

inceleyiniz. 

 Sınıf arkadaĢlarınızın yaptığı proje resimlerindeki diğer bağlama Ģablon 

detaylarını inceleyiniz. 

 Karton, kontrplak, plastik ve ince hafif metal alaĢımlı plakaların serbest elle 

kolayca kesiminde kullanılan araç ve yöntemleri araĢtırınız. 

 

3. ġABLON 
 

Seçilen bağlamanın projesi çizildikten sonra projede belirtilen ölçü ve biçimde, tekne 

formunun önden, yandan ve alttan göründüğü gibi Ģablonları çıkarılır. ġablon çıkarmada 

proje resminden faydalanılır. Teknenin yapımı bu Ģablonlara göre olacağından Ģablon için 

yeterli özeni göstermek gerekir. 

 

Ġyi bir Ģablon; keskin kenarlı (el kesmeyecek kadar pahlı ama çizim için yeterli keskin 

kenarlı), esnek, yumuĢak, dayanıklı malzemelerden seçilmelidir. Sık dokulu ahĢap 

malzemeler (4-10 mm kalınlıkta MDF ve kontrplaklar) en sık tercih edilenleridir. Bunlardan 

baĢka sert ve kalın karton (mukavva), ince plastik levhalar ve hafif metal alaĢımlı ince 

levhalardan da bağlama Ģablonları yapılır.  

 

ġablonlar kullanıldıktan sonra atılmaz, aynı formda yapılacak olan baĢka bağlamalar 

için de kullanılır. Bundan dolayı, uzun ömürlü malzemelerden yapılır ve iyi korunur. Her iĢ 

için yeniden Ģablon çıkarmak hem maliyetlidir hem de zaman kaybıdır. 

 

ġablonlar için piyasada kalıp kelimesi de kullanılır. Ancak bu yanlıĢ bir tanımlamadır. 

Kalıp bir iĢi belirli bir ölçü ve biçimde hep bir örnekte ve daha kısa sürede yapmaya yarayan, 

el yapımı makine aparatlarına denir. ĠĢ güvenliğinin zorunlu kılmadığı durumlarda daha çok 

seri üretimde kullanılan bir araçtır. ġablon ise iĢin yapımı için gerekli formun aynı ölçekte 

bir düzlem üzerine örneklendirilmesi iĢlemidir. Amaç ve iĢlevi bakımından benzerlik 

gösterdiği için karıĢtırılmaktadır. Ama kalıp herhangi bir iĢlemi daha kolay, daha pratik ve 

daha güvenli yapmaya yarayan bir araç iken ve çoğunlukla tercihe bağlıyken Ģablon iĢlemin 

kendisidir. Bazı iĢlemler için makine ve donanımları yetersiz kalırsa, kalıp yapmak ve 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 3 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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kullanmak kaçınılmazdır (Örneğin bağlama teknesininin dilimlerinin birbirine 

yapıĢtırılması). 

 

3.1. ġablon Yapımında Kullanılan Malzemeler 
 

 Karton: Hamur hâline getirilmiĢ bitkisel maddelerden yapılan selüloz esaslı 

ince odunsu levhadır. ÇeĢitli kalınlık ve yüzey kalitesinde olanları vardır. 

Ambalaj sektöründe kullanılan 2-3 mm kalınlıktaki mukavvalar Ģablon 

yapımına uygundur. Diğer malzemelere göre daha az kullanılır. Kâğıt oldukları 

için muhafaza etmek zordur. Çabuk yıpranır, kenar kalitesi istendiği kadar iyi 

sonuç vermez. 

 

ġekil 3.1: Karton tabaka 

 Plastik: Doğada bulunan bazı maddelerin kimyasal iĢlenmesi sonucu yapay 

yöntemlerle elde edilen bir malzemedir. DeğiĢik biçimlerde çok farklı amaçlarla 

endüstrinin hemen hemen her alanında kullanılır. ġablon yapımında, esnek ve 

tatlı sertlikte olan polietilen (pe) ve polivinil klorid (pvdc) türlerinin tabaka 

hâlinde olanları kullanılır (Gıda paketlemede ve beyaz eĢyaların plastik 

aksamlarında da kullanılır.). Plastik; dayanıklı ve uzun ömürlü bir maddedir. 

ġablon için kullanılacak plastik levhanın, maket bıçağı ya da falçata ile 

kesilebilecek sertlikte dikkat edilmelidir. Üzerine çizim aktarılacağından açık 

renkli olmasına dikkat edilmelidir (Plastik malzemeden yapılmıĢ Ģablon, yüksek 

sıcağa maruz kalırsa erir ve formunda bozulma meydana gelir.). 

 

ġekil 3.2: Plastik tabaka 

 Çinko-alüminyum: Ġkisi de hafif alaĢımlı yumuĢak metallerdir. Diğer gereçlere 

göre daha sert ve az esnektir. Ġnce olan (1-3 mm) levhaları tercih edilmelidir. 

KalınlaĢtıkça eğimli kesimleri yapmak zorlaĢır. Formu aktarıldıktan sonra çizgi 
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hatlarından metal iĢlerinde kullanılan makine ve el aletleri ile kesilir (giyotin, 

dekopaj, demir testeresi) ve ince diĢli eğelerle çapaklar tıraĢlanır.         

 

ġekil 3.3: Alüminyum keserken 

 Kontrplak-MDF: Her ikisi de ahĢap malzemedir. AhĢabın iĢlenmesinin 

kolaylığı ve enstrüman yapım atölyelerinde aynı malzemenin kullanılmasından 

dolayı kolay temin edildiği için Ģablon yapımında en sık tercih edilen malzeme 

türüdür. Kontrplak zıt elyaf yapısı ile eskiden çokça kullanılmsına karĢın, orta 

sertlikte lif levhaların (MDF) çıkmasından sonra Ģablon yapımında bu yeni 

malzeme de aynı oranda kullanılmaya baĢlanmıĢtır. ġablon yapımında 3-10 mm 

kalınlıkta olanları, kontrplakların açık renklileri, MDF‘nin ise bir yüzü parlak 

olanları kullanılır ( AhĢap esaslı malzeme olduklarından rutubete ve neme karĢı 

korumak gerekir. Aksi hâlde Ģablonun formunda bozulmalar meydana gelir.). 

 

ġekil 3.4: Kontrplak-MDF 

3.2. ġablon Yapımı 
 

ġablon hazırlamada Ģu iĢlem sırası uygulanır:  
 

 ġablonu hangi malzemeden yapacağınızı seçip malzemeyi temin ediniz.  

 Projedeki form resimleri, karbon kâğıdı kullanarak ve üzerinden renkli kalem 

ile tekrar geçerek sırasıyla levha üzerine aktarınız. 
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ġekil 3.5: Resim aktarma 

 Levha üzerindeki formun çizgi hatlarından 2-3 mm dıĢından kaba kesimini 

yapınız. 

 Metal ya da ahĢap malzemeyi eğe, törpü ve zımpara kullanarak tam çizgi hattı 

üzerine kadar hassas kesim ve tıraĢlamasını yapınız. 

 Kenar yüzeyleri, kırılmaması ve el kesmemesi için zımpara ile pahlandırınız ve 

Ģablonları baĢka Ģablonlarla karıĢmaması için numaralandırınız. 

 

ġekil  3.6: ġablon detayları  

 

ġekil 3.7: ġablon kesimi 
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Öneriler; 
 

 Ġhtiyacınız kadar malzemeyi temin ediniz. 

 Form çizgi hatlarını aktarırken malzemeyi ekonomik kullanınız. Ġsraf etmeyiniz. 

 

ġekil 3.8: Malzemenin ekonomik kullanılması 

 

 Karbon kâğıdını ve proje resmini levha üzerine sabitleyiniz ve aktarma iĢlemi 

bitene kadar buradan kaldırmayınız. Oynatmayınız. 

 

ġekil 3.9: Makasla kesim 

 Karton ve plastik gibi çok ince ve esnek malzemeleri makas yardımıyla pay 

bırakmadan direk hat üzerinden kesiniz. 

 Metal veya ahĢap olan levhaları dikkatli ve tekniğine uyarak kesiniz (AhĢap için 

Bakınız, Elde Rendeleme ve Kesim Modülü). 

 

ġekil 3.10: Uygun kesim 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Bir önceki uygulama faaliyetinde çizmiĢ olduğunuz bağlama formlarının Ģablonlarını 

5 mm kalınlıktaki MDF malzemeden yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 MDF malzemeyi uygun ölçülerde 

keserek ihtiyacınız kadar olanını tezgâha 

bağlayınız. 

 Tasarruf için her bir formu, küçük artık 

parçalardan ayrı ayrı da çıkarabilirsiniz. 

 Karbon kağıdını yerleĢtiriniz. 
 Parlak yüzeyin üstte kalmasına dikkat 

ediniz. 

 Projedeki formu MDF‘nin yüzeyini 

kaplayacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Formun düz ya da en düz hattını Ģablon 

malzemesinin kenar-köĢe kısmına 

getirmeniz, kesimde size kolaylık 

sağlayacaktır. 

 ġekillerin üzerinden renkli kurĢun kalem 

ile tekrar çizerek görüntüyü MDF 

malzeme üzerine aktarınız (Bakınız, 

ġekil 3.5). 

 Çizgileri bastırarak çizmezseniz aktarım 

yüzeyinin bazı noktalarında kopukluklar 

olabilir. 

 Dekopaj testere makinesi ile çizim 

hatlarının 2-3 mm dıĢından kaba 

kesimini yapınız ( ġekil 3.6 ). 

 BilenmiĢ testere kullanınız. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız. 

 ĠĢ parçasını tezgâha bağlayarak kesim 

yapınız. 

 Ağaç törpüsü ile Ģablon kenarlarını çizgi 

hattına 0,5 mm kalana kadar 

törpüleyiniz 

 Keskin ve küçük diĢli törpü kullanınız. 

 120 numara zımpara ile tam çizgi hattına 

kadar zımparalayınız. Kenarlarına hafif 

zımpara pahı veriniz. 

 Zımpara takozu kullanınız. 

 Zımpara pahını vermezseniz kenar 

yüzeyinde zamanla darbelerden kaynaklı 

kırıklar oluĢur.  

 ġablonların üzerini tükenmez kalem ile 

baĢka Ģablonlarla karıĢmayacak Ģekilde 

her parçaya aynı kod ya da numarayı 

vererek adlandırınız. 

 Yaptığınız Ģablonlara isim vermezseniz, 

zamanla bütün Ģablonlarınız birbirine 

karıĢır. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ĠĢin yapımı için gerekli formun aynı ölçekte bir düzlem üzerine örneklendirildiği iĢ 

parçasına……………….denir. 

2. …………… ve …………….. amaç ve iĢlev olarak birbirine benzediği için çoğunlukla 

karıĢtırılırlar. Esasında ikisi farklı Ģeylerdir. 

3. Enstrüman yapım atölyerinde kolay bulunması ve kolay iĢlenmesinden dolayı 

………………. ve …………….. levhalar Ģablon yapımında en çok kullanılan 

malzemelerdir. 

4. Projedeki Ģablon çizimlerini malzeme yüzeyine aktarmada ……………. kağıtları 

kullanılır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise ―Kontrol Listesine‖ geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek eksik veya hatalı 

gördüğünüz davranıĢları tamamlama yoluna gidiniz. 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ġhtiyacınız olan MDF parçasını tezgâha bağladınız mı?   

2. Karbon kâğıdını yerleĢtirdiniz mi?   

3. Projedeki form detaylarını yerleĢtirdiniz mi?   

4. ġekillerin üzerlerinden kalem ile geçerek görüntüyü yüzeye 

aktardınız mı? 
  

5. Dekopaj testere ile kaba kesimini yaptınız mı?   

6. Ağaç törpü ile 0,5 mm‘ye kadar törpülediniz mi?   

7. Son kalan taĢkınlık ve çapakları zımparaladınız mı?   

8. ġablonlara ad ve numara verdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 4 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında bu faaliyet sonunda tekniğine uygun olarak 

bağlama malzemesini seçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Enstrüman yapımında kullanılan malzeme ve aksesuarların satıĢını yapan yerleri 

gezerek gözlemlerinizi bir rapor hâlinde arkadaĢlarınıza aktarınız. 

 Ağaç Seçimi modülündeki öğrenme faaliyetlerini tekrar hatırlayınız. 

 Atölyede bulunan kereste ve tomrukları renk, doku ve nem yönünden 

inceleyiniz. Aynı kereste parçalarının değiĢik noktalarından elde kalan artık 

kısımlarını renk, doku ve nem yönünden karĢılaĢtırınız. 

 

4. MALZEME SEÇĠMĠ 
 

Bağlama yapımında kullanılan ağaç malzemeler ile diğer malzeme ve aksesuarlar 

(tutkal, vernik, tel burgu vb.) enstrümanın ses kalitesini birinci derecede etkileyen en önemli 

etkenlerdir. Bir bağlamanın yapımında ne kadar bilimsel metod, kaliteli iĢçilik uygulansa da 

kullanılan malzeme iyi değilse o enstrümandan güzel bir ses almak mümkün olmaz. Bir 

bağlama yapımcısının el becerisi, el ustalığından önce, ahĢap malzemeyi iyi tanıması, hangi 

malzemeden nasıl bir ses alacağını önceden anlayabilecek, hissedebilecek bilgi ve bilinçte 

olması gerekir. Yaptığı bağlamadan en iyi sesi alabilmesi için hangi tür ve kalitede tel 

takması, burgu kullanması, hangi verniğin sesi ne kadar etkileyeceğini iyi bilmesi gerekir. 

Kısaca iyi bir bağlama yapabilmenin ön koĢulu iyi malzemeyi seçebilmektir. Bu da bilginin 

yanı sıra tecrübe gerektirir. 

 

4.1. AhĢap Teknolojisi 
 

Ensrüman yapımında kullanılacak ağaçların sıhhatli olması çok önemlidir. Bunun için 

ağaçların yetiĢtikleri bölgeyi, bölgenin nem durumunu, sulak mı yoksa kurak bir alanda mı 

yetiĢtiğini iyi bilmek gerekir. Aynı bölgede yetiĢen ama biri dağın kuzey yamacında, diğeri 

güney yamacında yetiĢen iki ağaçla; yine seyrek ormanlık alanda daha çok güneĢ alan bir 

ortamda büyüyen ağaçla; sık ormanlık alanda az ya da kısmi güneĢ alan bir ağacın tekstür (lif 

– doku görünümü, renk, desen vb.) yapısı farklılıklar gösterir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 4 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Ağacın daha çok güneĢ alan güney kısmı, rezonansı en yüksek kesimdir. Ses iletimi en 

iyi bu kısımlardan alınır (eğer ağacın çatlak, budak, lif kıvrıklığı gibi kusurları yoksa). Bir 

ağaçta enstrüman yapımı için uygunluk aranırken sırasıyla Ģu durumlar gözden geçirilir: 

 

Sorular Evet Hayır Açıklamalar 

1. Ağaç hastalıklı mı?  X  

2. Ağaç budaklı mı?  X Gizli budak olabilir. 

3. Ağaçta çatlaklar var mı?  X  

4. Lif kıvrıklığı var mı?  X 
Lifleri düzgün, eĢit 

aralıklı 

5. Ağaç nemli mi?  X Uygun kurulukta 

6. Kullanacağımız kısma uygun sertlikte  

mi? 
X  

 

7. Ağacın mukavemeti iyi mi? X   

8. Tekstür görünümü iyi mi? X  Pare görünümü güzel 

9. Yıllık halka yapısı iyi mi? X  Dar ve belirgin halkalı 

10. Ağacın iĢlenmesi kolay mı? X  
Rahat kesim 

yapılabilir. 

11. Ağaç doğal yöntemle kurutulmuĢ mu? X  
En az 5 yıl imal 

ortamında 

12. Ağaç iyi tutkal ve vernik kabul eder mi? X   

Tablo 4.1: Uygun ağaç seçimindeki kriterler 

Yukarıdaki tabloda aynı cevapları verebiliyorsanız, bağlama yapımı için uygun ağacı 

seçmiĢsiniz demektir. Yalnız tekrar hatırlatmakta yarar vardır ki ağacı elimize alarak bu 

sorulara cevap verebilecek konuma gelmek biraz zaman ve tecrübe isteyen bir durumdur. 

 

Ağaç bir yılda, ilkbaharda ve sonbaharda olmak üzere iki yıllık halka yapar. Bu 

halkalardan herhangi birini sayarak ağacın yaĢını tespit edebiliriz. Ġlkbahar halkası, açık 

renkli geniĢ yapıda, kıĢ halkası ise az güneĢ aldığı için koyu renkli ve ince yapıdadır. Her 

ağacın yıllık halka yapısı burada anlatıldığı kadar belirgin ve düzgün hatlardan 

oluĢmayabilir. Enstrüman yapımı için yıllık halka yapısı belirgin ağaçlar tercih edilmelidir. 

 

AhĢap malzeme doğal ve suni olmak üzere iki değiĢik yöntemle kurutulur. Suni 

kurutma yöntemleri ağacın doğal görünümüne kötü etki yapar. Doğal kurutma yöntemleri ile 

kurutulmuĢ ağaçlardan yapılan bağlamanın ses kalitesinin daha iyi olduğu görülmüĢtür. Suni 

kurutma yöntemleri, kurutma fırınlarında hızlı ve yoğun su atan ağacın doku ve tekstür 

yapısında olumsuz izler bırakmakta, bu durum da ağacın ses iletim kalitesini olumsuz 

etkilemektedir. Bağlamanın sap, burgu kısmında kullanılacak ağaçların suni yöntemle 

kurutulmuĢ olmasında herhangi bir sakınca yoktur. 
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4.2. Bağlama Yapımında Kullanılan Ağaçlar 
 

Bağlamanın tüm kısımlarında aynı ağaç türü kullanılmaz. Zira bağlamanın sapı için 

sert ve mukavemeti yüksek ağaç lazımken (gürgen-kelebek); teknesi için kolay bükülebilen, 

yapıĢma kabiliyeti yüksek, sert ve orta sertlikte ağaçlarlar lazımdır (ardıç, ceviz, maun vb.). 

Yine göğüs için lif yapısı düzgün damarlı, yumuĢak ağaçlar tercih edilirken (ladin, köknar) 

burgu için daha sert ağaçlara ihtiyaç duyulmaktadır (abanoz, pelesenk, erik vb.). 
Görüldüğü üzere bağlama yapımı için ağaçları tanıtmak gerekirse her kısım için ayrı 

baĢlıklar hâlinde açıklama gerekir.  

 

Bağlama yapımına en uygun ağaç çeĢidi konusunda fazla bilimsel çalıĢma 

bulunmamakla birlikte, bu konuda bağlama yapım ustalarının yılların birikiminden gelmiĢ 

tecrübeleri sap, gövde, göğüs ve burgularda hangi ağacın kullanılması gerektiği konusunda 

belirgin eğilimler oluĢturmuĢtur. Bağlama yapım piyasasında en çok kabul görmüĢ olanlarını 

yapım için seçebiliriz. 

 

4.2.1. Tekne Yapımında Kullanılan Ağaçlar 
 

Bağlama yapımında ―En iyi tekne duttan olur‖. sözü,  eski oyma sazlar için 

söylendiğinden; dilimli tekneler için bunu söylemek fazla iddialı olur. Saz yapım ustalarının 

tekne yapımında kullanılan ağaçlar hususunda fazlaca uzlaĢtıkları söylenemez; ama 

genellikle özgül ağırlığı, bükülme kabiliyeti ve yapıĢma kabiliyeti fazla, sert ve orta sert 

ağaçların sıklıkla tercih edildiğini belirtmek gerekir. 

Bu ağaçlardan bazıları Ģunlardır: 

 

 Ardıç: Kızıl renk grubu ağaçlardandır. Yıllık halkaları çok belirgindir. Çok az 

reçinelidir. Damarları canlıdır. Kuzey yarım kürede ve Kuzey Amerika‘da 

yetiĢir. Ülkemizde de benzer çeĢitleri yüksek yerlerde az da olsa bulunur. Hafif, 

dayanıklı, güzel kokulu bir ağaçtır. Esnek bir yapısı vardır. Kolay iĢlenir. Bu 

özelliklerinden dolayı tekne yapımında tercih edilen ağaçlar arasında ilk sırada 

gelir. 

 

ġekil 4.1: Ardıç tekne 
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ġekil 4.2: Kestane tekne 

 Kestane: Kuzey Afrika ve Akdeniz civarlarında yetiĢir. Anadolu‘da da bulunur. 

Sarı- kahverengi bir ağaçtır. Orta ağırlıkta, yumuĢak ve dayanıklı bir ağaçtır. 

Kolay iĢlenir, uzun lifli ve bükülgendir. Tanen kokuludur. ĠĢlendiğinde parlak 

bir görünümü vardır. 

 

 Ihlamur: Ülkemizde Karadeniz bölgesinde sıkça rastlanır. Beyazımsı sarı ve 

kırmızımsı sarı renkte olur. Yıllık halkaları belirsizdir. Hafif ağaçlardandır. 

YumuĢak olan ıhlamur ağacının çiçeğini andıran kokusu vardır. ĠĢlenmesi 

kolaydır. ĠĢlenince parlak ve düzgün bir yüzey görünümü verir. 

 

ġekil 4.3: Ihlamur tekne 

   

ġekil 4.4: Ceviz tekne 

 Ceviz: Karadeniz bölgesinde toplu olarak diğer yörelerimizde dağınık olarak 

bulunur. Kahverengi, gri kahve renklerindedir. Hafif veya orta ağırlıktadır. Orta 

sertliktedir. Tanenli bir ağaçtır. YaĢ olarak iĢlenirse asit kokusu verir. Tekstür 

yapısından dolayı tercih edilir. 
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ġekil 4.5: Maun tekne 

 

ġekil 4.6: Venge tekne 

 Maun: Sıcak iklim ağacıdır. Tropikal bölgelerde yetiĢir. Kızıl renklidir. Ağır ve 

dayanıklı bir ağaçtır. Az çalıĢır. KarıĢık elyaflı olduğundan zor iĢlenir. YaĢken 

yumuĢak olan maun kurudukça sertleĢir. 

 

 Venge: Siyah koyu renkli ithal bir ağaçtır. Ülkemizde yetiĢmez. Ağır ve sert bir 

ağaçtır. Koyu kahverengi renktedir. Mekanik direnci fazla dayanıklı bir ağaçtır. 

Güzel renginden dolayı son zamanlarda bağlama teknesinde sıkça kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. 
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4.2.2. Ses Tablasında (Göğüs Kapak DöĢ) Kullanılan Ağaçlar 
 

Ses tablası bağlamanın ses kalitesindeki en önemli unsurdur. Hatta bazı usta 

yapımcılara göre; bağlamanın teknesini hangi ağaçtan yaparsanız yapın, tekneye uyumlu, iyi 

bir göğüs takarsanız bağlamadan iyi ses alırsınız. Tekne yapımı konusunda farklı tercihleri 

olan bağlama yapım ustalarının bağlamanın ses tablosunda ladin ağacının en ideal ağaç 

olduğu yönünde hemfikir oldukları görülür. 

 Ladin: Genellikle yüksek yerlerde yetiĢtiğinden halk arasında doruk olarak bilinir. 

Türkiye‘de saz yapımına en uygun ladin ağacının Kanada ladini ile Artvin‘in Borçka 

ladini olduğu söylenir. Ġğne yapraklı bir ağaç olup çok çabuk büyür. GüneĢe fazla 

ihtiyaç duymaz. Sarı renkte gözeneksiz bir ağaçtır.  Hafif bir ağaçtır. Nemli ortamda 

fazla çalıĢır ve çatlar. Reçine kokuludur. Çok yumuĢak bir ağaçtır. Düzgün elyaflı 

olduğu için kolay iĢlenir. 

 

ġekil 4.7: Ladin göğüs 

 

ġekil 4.8: Köknar göğüs 

 

ġekil 4.9: Sedir göğüs 
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 Köknar: Türkiye‘de Karadeniz, Kaz Dağları ve Toroslar‘da yetiĢir. Ağaç yeni 

kesildiğinde ekĢi bir kokusu vardır. Kuruyunca kaybolur. YumuĢak bir ağaç 

olmasına rağmen özellikle budakları perdah iĢleminde güçlük çıkarır ve zor 

iĢlenir. Diğer çam cinslerine göre daha esnek ve bükülgendir. 

 

 Sedir: Toroslar‘da yetiĢen türüne Anadolu‘da katran çamı denir. Bol güneĢli 

yüksek bölgelerde yetiĢir. Kızıl renklidir. Ġğne yapraklı bir ağaçtır. Yıllık 

halkalar dalgalı ve belirgindir. Reçine kanalları yoktur. Neme karĢı oldukça 

dayanıklıdır. Hafif ve yumuĢak bir ağaçtır. Kendine has bir kokusu vardır. 

 

4.2.3. Sap Yapımında Kullanılan Ağaçlar 
 

Bağlamanın sap kısmında gerilim ve basınca dayanıklı, mukavemet gösterebilecek çok 

sert yapıda, özgül ağırlıkları fazla olan ağaçlar kullanılır. YumuĢak yapıdaki ağaçlar, sap 

kısmındaki ince tellerin yaratmıĢ olduğu basınca dayanamaz, çatlar veya atar (Sap 

ekseninden uzaklaĢır.). Sap kısmında kullanılan ağaçların ses iletimini iyi veren ağaçlar 

olması beklenmez. Fazla ağır olmayan, eli ve sazı yormayan  dayanıklı ağaçlar olması, tercih 

edilmesi için yeterlidir. Ülkemizde bağlama sapında en sık kullanılan ağaç türleri Ģunlardır: 

 

 Akçaağaç (kelebek ağacı) : Kuzey yarım kürede yetiĢir. Türkiye‘nin hemen 

hemen her yerinde dağınık hâlde bulunur. Beyaz renklidir. Orta ağırlıkta, sıkı 

dokulu ve oldukça serttir. Az çalıĢır. Esnek yapılıdır. Sert yapısı iĢlenmesini 

zorlaĢtırmaz. 

 

ġekil 4.10: Kelebek sap (pelesenk klavyeli) 

 Akgürgen: Karadeniz ve Trakya sahillerinde bulunur. Sarımsı beyaz veya gri 

beyaz renktedir. Çok sert, ağır ve sıkı yapılı bir ağaçtır. Bükülmeye karĢı 

dayanıklıdır. Zor yarılır. Çok çalıĢır ve çok çatlar. Zor iĢlenmesinden dolayı 

bağlama yapımcıları benzer özellikler taĢıyan kirli beyaz renkteki gürgen 

ağacını daha çok tercih eder. 

 

ġekil 4.11: Akgürgen sap 
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ġekil 4.12: Maun sap 

 Maun: (Bakınız, tekne yapımında kullanılan ağaçlar.) 

 

 Erik: Ilıman bölgelerde yetiĢir. Türkiye‘de hemen hemen her yerde tek tek bağ 

ve bahçelerde bulunur. Erik bir meyve ağacıdır. Endüstri kullanımına uygun 

yaygınlıkta bir ağaç değildir. Fakat özelliklerinden dolayı sap yapımında aranan 

bir ağaç türüdür. Ağır ve sert bir ağaçtır. Mekanik etkilere dayanıklıdır. KarıĢık 

elyaflı olduğu için iĢlenmesi zor bir ağaçtır. 

 

4.2.4. Burgu Yapımında Kullanılan Ağaçlar 
 

Bağlama sapının burgu kısmında, saptan daha sert ağaçlar tercih edilir. Çünkü çok 

küçük olan bu parçaların özellikle aĢırı yüklenmelere karĢı yeteri kadar sert yapıda olması 

beklenir. Gene lif yapısı, kesim yönü, burguda önem arz eder. Burgu için ağaç seçerken sap 

kısmında kullandığımız ağaçla uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz. Birbirine yakın sertlikte 

ağaçlar, pek iyi sonuç vermez. Akort çok hassas bir konudur. Burgu akort ayarı yapmak için 

çevrildiğinde; kolay çevrilmesi ve bırakıldığında akordu bozulmadan, gerilmelere karĢı 

dirençli olması beklenir. Burgunun gevĢemeden ağaca tutunabilmesi için üzerindeki ağaçtan 

daha yumuĢak ya da daha sert olması gerekir. Saptan daha yumuĢak ağaçlar burgu için pek 

elveriĢli olmayacağına göre daha sert ve sık dokulu ağaçlardan seçilmesi en uygunudur.  
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Ülkemizde klavyeye takılan ahĢap burgularda en çok pelesenk, abanoz gül gibi özgül 

ağırlığı fazla sert ağaçlar kullanılır. Bunların dıĢında plastik olanları da imal edilmiĢtir. Daha 

estetik durduğu için son kullanıcıların çok tercih etmesine karĢın; bağlama yapım ustaları 

ahĢap burgu kullanılmasını tavsiye etmektedir. 

 

 Abanoz: Tropikal bölgelerde yetiĢen bir ağaçtır. Siyah renklidir. Yıllık 

halkaları belirsizdir. Çok ağır sert ve sık dokulu bir ağaçtır. Rendelenen yüzeyi 

parlar ve kaygandır. Az esnektir. Mekanik etkilere karĢı dirençlidir. 

 

ġekil 4.13: Abanoz burgular 

 

 Pelesenk: Brezilya ve Güney Amerika‘da yetiĢir. Tropikal bölgelerde yetiĢen 

bir kısım ağaçlara verilen genel addır. Kahverengi ağaçlardandır. Damar kesitte 

çok zengin damar süsleri vardır. Ağır bir ağaçtır. Çok çalıĢır bu yüzden masif 

olarak yeterince kurutulmadan kullanılmamalıdır. Zımpara yaparken çıkardığı 

tozlar, solunum yollarına zarar verir. 

 

ġekil 4.14: Pelesenk burgular 

 

ġekil 4.15: Plastik burgular 
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 Gül ağacı: Gül ağacı dünyanın hemen her yerinde yetiĢir. Türkiyede yetiĢen 

türleri fazla çapı olmadığından endüstri de kullanılanları dıĢarıdan ithal edilir. 

Ġğne yapraklıdır. Kızıl renktedir. Ağır ve zor iĢlenen bir ağaç türüdür. 

Görünümü güzeldir. Ġyi vernik kabul eder. 

 

4.3. Malzeme Giderinin Hesaplanması 
 

Bağlama yapımı için kullanılacak malzemeyi tespit ettikten sonra, hangi tür ağaçtan ne 

kadar temin etmemiz gerektiğini hesaplamamız gerekir. Özellikle enstrüman yapımında 

kullanılan ağaç malzemenin değerli ve buna mukabil pahalı oluĢu hem ekonomi hem de 

iĢletme maliyeti açısından bu konuda ince hesaplar yapmamızı ve gereksiz malzeme satın 

alarak israf etmememizi zorunlu kılmaktadır. Üretim devamlılığı olan bir iĢletme için fazla 

malzeme almanın zarar olması düĢünülemez. Ama hem özel durumlarda bir sefere mahsus 

alınan malzemeler için hem de yapacağımız bağlamanın maliyetini hesap edebilmemiz için 

(firesiyle birlikte) harcayacağımız malzemenin ne kadar olduğunu bilmeliyiz. 

 

Ağaç endüstrisinde maliyet hesaplarken masif (kereste, lata, çıta gibi lifli ahĢap 

malzemelerin tümü) malzeme giderine, iĢin durumuna göre %30 ile %70 oranında fire 

eklenir. Küçük ve kesimi zor iĢlerde fire payı artarken ebatları büyük ve kolay iĢlenebilen 

masif iĢlerde fire daha az hesaplanır. 

 

Örnek hesaplama: 

a- Tekne malzemesi: 5 mm x 40 mm x 600 mm = 120.000 mm³  

                                                          + %70 fire  =    84.000 mm³ 

                                                         -------------------------------------- 

                                                                                     200.000 mm³ 

Bir tekneye yaklaĢık 18 dilim gider   18 x 200 = 3.600.000 mm³ 

                                                                                 = 3,6 dm³ (desi) 

 

b- Ses tablosu : 0,5 cm x 23 cm x 38 cm = 437 cm³ 

                                         +   % 50 fire      = 218 cm³ 

                                       -------------------------------------- 

                                                                   655 cm³  = 0,6 dm³ 

 

c- Sap malzemesi:  3 cm x 3 cm x 70 cm =  630 cm³ 

                                                 + % 50 fire =  315 cm³ 

                                                ------------------------------- 

                                                                         945 cm³ = 0,94 dm³ (desi) 

 

Görüleceği üzere bir bağlamanın teknesi için seçeceğimiz ağaç türünden yaklaĢık 4 

desi (bir metreküp kerestenin binde dördü) masif temin etmemiz gerekir. 

 

Aynı Ģekilde sap ağacı içinde yaklaĢık 1 desi ağaca ihtiyacımız vardır. 

 

Özellikle aynı anda çok sayıda bağlama yapmak gerektiğinde (toplu sipariĢ 

alındığında) bu hesaplamaları yapmak daha önemli olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Bağlama yapımına uygun ağaç malzemelerini seçerek miktarlarını hesaplayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Tekne yapımı için uygun ağaç türünü 

belirleyiniz. 

 Tekne yapımı için uygun ağaç türlerini 

bir daha gözden geçiriniz. 

 Ses tablosu için uygun ağaç türünü 

belirleyiniz. 

 Ses tablosunun tekne ile uyum 

göstermesine dikkat ediniz. 

 Sap yapımı için uygun ağaç türünü 

belirleyiniz. 

 Sap malzemesinin yeterli sertlikte ve 

tekne ile uyumlu ağaç olmasına özen 

gösteriniz. 

 Burgu yapımı için uygun ağaç türünü 

belirleyiniz. 

 Sap ile uyumlu çalıĢacak olmasına dikkat 

ediniz. 

 Bağlamanıza ne kadar masif malzeme 

gittiğini, her cins ağaç için ayrı ayrı 

hesaplayınız. 

 Hesaplamalarınızı mm³ üzerinden yapıp 

en son desimetreküpe çeviriniz. 

 Belirlediğiniz ağaç türlerinden 

ihtiyacınız kadarını ve iĢin yapımına 

uygun nitelikte olanlarını seçiniz.  

 Uygun ağaç seçme ölçütlerini bir daha 

hatırlayınız. 

 Çevrenizde iyi olarak bilinen 

bağlamaların malzemesini inceleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıda belirtilen ağaç türlerinden hangisi tekne yapımında kullanılmaz? 

A) Ardıç 

B) Bambu 

C) Ceviz 

D) Dut 

E) Erik 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi sap yapımı için yurdumuzda en çok tercih edilen ağaçtır? 

A) Akçaağaç 

B) Bambu 

C) Ardıç 

D) Ihlamur 

E) Kavak 

 

3. Ses tablası olmaya en uygun ağaç türü için bağlama yapım ustaları aĢağıdakilerden 

hangisi üzerinde uzlaĢmıĢlardır? 

A) Çam 

B) Ardıç 

C) Kelebek 

D) Ladin 

E) Gürgen 

 

4. Burgu ve burguluk için aĢağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Sapta kullanılan ağaçla aynı sertlikte olmamalı; aksi hâlde yuvasında rahat 

çalıĢmaz. 

B) Plastik olan türleri gösteriĢlidir; ama doğal ağaç olanların yerini tutmaz. 

C) Sapın eksenine göre burguluk açısı daha geride yapılır. 

D) Burgular; abanoz, pelesenk, gül gibi sert ağaçlardan yapılmalıdır. 

E) Burgular hafif konik olarak burgu yuvasına girerse sıkıĢma yapar. 

 

5. Malzeme hesabı yapılırken masif iĢler için % kaç fire uygulanır? 

A) %30-50 

B) %10-30 

C) %30-70 

D) %70-50 

E) %50-100 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise ―KontrolListesine‖ geçiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek eksik veya hatalı 

gördüğünüz davranıĢları tamamlama yoluna gidiniz. 

 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Tekne yapımı için uygun ağaç türünü belirlediniz mi?   

2. Ses tablosu için uygun ağaç türünü belirlediniz mi?   

3. Sap yapımı için uygun ağaç türünü belirlediniz mi?   

4. Burgu yapımı için uygun ağaç türünü belirlediniz mi?   

5. Bağlamanıza ne kadar masif malzeme gittiğini her cins ağaç için 

ayrı ayrı hesapladınız mı? 

  

6. Belirlediğiniz ağaç türlerinden ihtiyacınız kadarını ve iĢin 

yapımına uygun nitelikte olanlarını seçtiniz mi? 

  

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 5 
 

 

 
 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında bu faaliyet sonunda tekniğine uygun olarak 

tutkal hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tutkal çeĢitlerini ve ahĢap üzerindeki etkilerini araĢtırınız. 

 Enstrüman yapım atölyesini gezerek boncuk tutkalın hazırlanmasını izleyiniz. 

 

5. TUTKAL 
 

5.1. Tanımı 
 

Herhangi iki parçayı birbirine eklemek suretiyle tek parça hâline getirme iĢlemine 

tutkallama, bu iĢ için kullanılan malzemeye de tutkal denir. AĢağıda belirtilen terimler genel 

sıvı ve yapıĢkanlarla ilgili olmasına karĢın özel olarak tutkalları tanımlarken de sıkça 

kullanılır. 

 

 Adezyon: Tutkal molekülleri ile ağaç molekülleri arasındaki çekme kuvvetine 

adezyon denir (tutkalın ağacı çekme kuvveti). 

 

 Kohezyon: Tutkal moleküllerinin birbirini çekme kuvvetine adezyon denir 

(tutkalın tutkalı çekme kuvveti). 

 

 Viskozite: Tutkalın akıĢkanlık oranıdır (katılık-sıvılık oranı). 

 

 Homojen: Tutkalın yüzeyin her noktasında aynı miktarda dengeli ve eĢit 

dağılımıdır. 

 

 Tutkal açık süresi: Tutkalın iĢ parçasına sürülmesinden sonra yapıĢtırıncaya 

kadar  (tutkalın özelliğinden bir Ģey kaybetmeden) geçen süredir. 

 

Ġyi bir tutkalı, adezyon ve kohezyon kuvveti  fazla, viskozite ayarı iyi (rahat sürülebilir 

kıvamda, katı tutkallar için viskozite ayarı pratik yapılabilen) ve yüzeyde homojen bir 

dağılım gösteren tutkal olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca tutkalın iyi yapıĢtırması için su 

karıĢımının oldukça az olması ve ağaç yüzeyinde renk değiĢiklikleri yapmıyor olması da 

tutkalın kalitesini gösterir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 5 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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5.2. ÇeĢitleri 
 

Tutkallar esas maddeleri itibarıyla hayvansal ya da bitkisel maddelerden yapılır. Esas 

maddelerine sıcak–soğuk tatbik edilmelerine ve yapay-doğal olmalarına göre tasnif edilir. 

Buna göre tutkallar; 

 

 Doğal tutkallar 

 Hayvansal tutkallar 

o Glüten tutkalı (boncuk tutkal)  Enstrüman yapımında 

kullanılır. 

o Kazaein tutkalı 

 Bitkisel tutkallar 

o Kontak tutkalı (kauçuk tutkal- bally, patex vb.) 

 

 Yapay (suni) tutkallar 

 PVA tutkalı (plastik tutkalı) 

 Üreformaldehit tutkalı (kaurit tutkalı) 

 Melamin formaldehit tutkalı 

 Rezorsin formaldehit tutkalı (deniz tutkalı) 

 Epoksit reçine tutkalı (hızlı sprey yapıĢtırıcılar) 

 

ġekil 5.1: Boncuk tutkal 

 

5.2.1. Glüten Tutkalı  
 

Eski bir tanımlama ile sıcak tutkal diye bilinir. Oysa glüten tutkalının soğuk 

kullanılanları da vardır. Glüten, hayvanların deri ve kemiklerinde bulunan yumurta akı 

benzeri bir maddenin adıdır. Piyasada kemik tutkalı diye de bilinir. Hepsi deriden yapılanı, 

hepsi kemikten yapılanı ve deri-kemik karıĢımı olanları vardır. En ideal olanı %30 deri %70 

kemik karıĢımlı glüten tutkalıdır. Üretim sırasında kullanılan asit iyi arındırılmazsa tutkal, 

tanenli ağaçlarda leke yapar (meĢe-kelebek). Bunun dıĢında leke yapmayan bir tutkaldır. 

 

Açık sarı (bal renginde) ve koyu kahve renkte olur. Glüten tutkalı kaliteli ve taze ise 

kokusu rahatsız edici değildir. Kalitesiz ve bayat tutkal kötü kokar. Eskiden tabaka, parça ve 

toz hâlindeyken Ģimdilerde piyasada en çok boncuk hâlde bulunur. Sandık ya da çuval içinde 

kilo ile satılır. 
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Sıcak tutkal oluĢu, doğal yollarla elde ediliĢi, renk ve leke yapmaması ve ince 

yüzeylerde bile sağlam yapıĢması (Adezyonu güçlüdür.), enstrüman yapımlarında 

vazgeçilmez bir tutkal olmasını sağlamıĢtır. Ağaç iĢleri endüstrisinde kullanılırlığını büyük 

oranda yitirmesine karĢın çalgı yapımında hâlen en tercih edilen tutkal türüdür. 

 

Glüten tutkalın dıĢındaki diğer tutkalları (plastik tutkal, deniz tutkalı, baly), doğal 

olmayan kimyevi yollarla elde edildikleri, iki ahĢap arasında yalıtkan bir katman oluĢturduğu 

ve ses iletimini engelledikleri için enstrüman yapımında kullanmak yanlıĢtır. Enstrüman 

yapımı için en ideal tutkal, sıcak olarak kullanılan boncuk tutkal olarak bilinen glüten 

tutkalıdır. 

 

Resim 5.1: Glüten tutkalı 

 

5.3. HazırlanıĢı 
 

Glüten tutkalı, eskiden bakır kaplarda hazırlanırken; Ģimdilerde çinko, alüminyum ve 

çelik malzemeden, çaydanlık benzeri kaplarda piknik tüpü, ocak üzerinde hazırlanmaktadır.  

 

Tutkal hazırlamada Ģu iĢlem sırası takip edilir: 

 

 Orta ölçekli çaydanlık takımının büyük olanına yarıya kadar su konarak ocak 

üstüne yerleĢtirilir. Ocak yakılır ve su ısıtılmaya baĢlanır. 

 

 Küçük olan (demlik kabı) kaba ihtiyacımız kadar olan boncuk tutkal konarak 

üst hizasını iki cm geçecek kadar soğuk su ilave edilir. 

 

 Tutkal dolu kap, su dolu kabın üstünde bekletilerek tutkalın sıcak suyun buharı 

ile yavaĢça erimesi sağlanır. Alt kapta su bittikçe soğuk su ilavesi, üst kapta su 

bittikçe (Tutkal yanmaya baĢlar ve rengi değiĢir.) alt kaptan sıcak su ilavesi 

yapılır.  
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 Tutkal, ateĢ üstünde 50-60 
o
C‘de 5-6 saat kadar bekledikten ve iyice 

kaynaĢtıktan sonra artık kullanmaya hazırdır. Tutkalı kaynatma iĢlemini 

durdurunuz; ama sürekli sıcak tutunuz ve sıcak olarak tatbik ediniz. 

 

 ĠĢiniz bitince artan tutkal yeni ise ve birkaç gün içinde tekrar kullanacaksanız 

üzerini kapatarak muhafaza ediniz. Değilse fazla tutkalı dökerek tutkal 

kaplarınızı ve fırçanızı temizleyiniz. 

Öneriler; 

 Tutkalı ihtiyacınız kadar hazırlayınız. Fazla tutkal tekrar ısıtılarak kullanılsa da 

ilk seferki gibi yapıĢma kabiliyeti olmaz. Yeni bir iĢe baĢlarken eski tutkal 

kullanmayınız. 

 

 Tutkal kaplarında demir esaslı malzeme kullanmayınız. Az da olsa tutkalın 

bünyesinde kalan asit hem tutkalın rengini karartır hem de yapıĢma kabiliyetini 

azaltır. 

 

 Tutkalı erken hazırlamak için ateĢin altını açıp yüksek sıcaklığa maruz 

bırakmayınız veya tutkal dolu kabı direkt ateĢ üstüne koymayınız. Tutkal daha 

erken hazır olmaz. Tersine aĢırı sıcakta kaynatılan ve devamlı piĢirilen tutkal 

yapıĢma özelliğini kaybetmeye baĢlar. 

 

5.4. Tutkal Tatbikinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

 Tutkal yeteri kadar hazırlanmalıdır. Hazır tutkallar, ana kapdan ihtiyaç kadar bir 

kaba boĢaltılmalıdır. 

 

 YapıĢtırılacak parçalar yağ ve tozdan arındırılmalıdır. 

 

 Ek yerleri birbirine iyi alıĢtırılmalıdır. 

 

 Tutkalın açık zamanı geçmeden iĢ parçası sıkıĢtırılmalıdır. Dengeli basınç 

uygulanmalıdır. 

 

 Tutkal yüzeye dengeli dağılmalıdır. 

 

 Tutkalın fazla akıcı-sulu olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

 Tutkalın ağzı açık bırakılmamalıdır. Kullanılan araçlar temizlenmelidir. 

 

 TaĢan tutkallar hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Bir adet dilimli tekne yapımı için gerekli tutkalı usulüne uygun olarak hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tutkal kabını hazırlayınız. 
 Pis veya metal görünümlü plastik kap 

kullanmamaya dikkat ediniz. 

 Ġhtiyaç kadar tutkalı kaba doldurunuz.  Ana tutkal kabının ağzını kapatınız. 

 Su ilavelerini yaparak ocağa koyunuz. 

 ġebeke suyu kullanınız. 

 Ocağı yakarken el ve yüzünüzü 

koruyunuz. 

 Uygun zamana kadar bekleyerek 

tutkalın sürülme kıvamına gelmesini 

kontrol ediniz. 

 Tüpü açık bir Ģekilde terk etmeyiniz. 

Yangın çıkmasına sebebiyet 

verebilirsiniz. 

 Tutkal hazır kıvama gelmiĢse, ocağı 

asgari konuma getiriniz. 

 Ara ara ısıtarak sürekli sıcak konumda 

tutabilirsiniz. 

 ĠĢiniz bitince tutkal kabını ve fırçayı 

temizleyiniz. 

 ÇalıĢtığınız alanı da temizlemeyi 

unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 81 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Enstüman yapımında en iyi tutkal kazein tutkalıdır. 

2. (   )  En iyi glüten tutkalı deri ve kemik karıĢımından yapılır. 

3. (   ) Glüten tutkalı 100 
o
C‘de iyice kaynatılırsa, tutkal molekülleri homojen bir yapıya 

bürünür ve tutkalın yapıĢma kabiliyeti artar. 

4. (   ) Fazla sulu tutkal, ağacı nemlendireceği için yüzeyde kaliteli bir yapıĢma 

sağlamaz. 

5. (   ) Viskozite tutkalın ağacı çekme kuvvetidir. 

6. (   ) Kuruyunca donan, artmıĢ boncuk tutkalı tekrar çuvala konur. 

 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise ―Kontrol Listesine‖ geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek eksik veya hatalı 

gördüğünüz davranıĢları tamamlama yoluna gidiniz. 

 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Tutkal kabını hazırladınız mı?   

2. Ġhtiyacınız kadar tutkalı kaba doldurdunuz mu?   

3. Su ilavelerini yaparak ocağa koydunuz mu?    

4. Uygun zamana kadar bekleyerek tutkalın sürülme kıvamına 

gelmesini kontrol ettiniz mi? 

  

5. Tutkal kıvama gelince ocağı asgari konuma getirdiniz mi?   

6. ĠĢiniz bitince tutkal kabını ve fırçayı temizlediniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise ―Modül Değerlendirme‖ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bağlama Seçimi   

A. Bağlama ailesinin sazlarını incelediniz mi?   

B. Ġhtiyacınıza uygun bağlamayı belirlediniz mi?   

C. Seçtiğiniz bağlamanın form ve tel boylarını hesapladınız mı?   

2. Proje Çizimi 

A. Uygun çizim ortamını ve araç gereçlerinizi hazırladız mı?   

B. Bağlamanın üç görünüĢünü çizdiniz mi?   

C. Ölçülendirmesini yaptınız mı?   

D. Kesit ve detay yerlerini belirttiniz mi?   

E. Kesit ve detaylarını çizdiniz mi?   

F. Form Ģablonlarını çizdiniz mi?   

G. Antet, iĢaret ve yazıları tamamladınız mı?   

H. Rapido kalemlerini hazırladınız mı?   

Ġ. Aydınger çizimini yaptınız mı?   

3. ġablon Çıkarma 

A. Ġhtiyacınız olan MDF parçasını tezgâha bağladınız mı?   

B. Karbon kağıdını yerleĢtirdiniz mi?   

C. Projedeki form detaylarını yerleĢtirdiniz mi?   

D. ġekillerin üzerlerinden kalem ile geçerek görüntüyü yüzeye 

aktardınız mı? 

  

E. Dekopaj testere ile kaba kesimini yaptınız mı?   

F. Ağaç törpü ile 0,5 mm‘ye kadar törpülediniz mi?   

G. Son kalan taĢkınlık ve çapakları zımparaladınız mı?   

H. ġablonlara ad ve numara verdiniz mi?   

4. Malzeme Seçimi 

A. Tekne yapımı için uygun ağaç türünü belirlediniz mi?   

B. Ses tablosu için uygun ağaç türünü belirlediniz mi?   

C. Sap yapımı için uygun ağaç türünü belirlediniz mi?   

D. Burgu yapımı için uygun ağaç türünü belirlediniz mi?   

E. Bağlamanıza ne kadar masif malzeme gittiğini her cins ağaç için 

ayrı ayrı hesapladınız mı? 

  

F. Belirlediğiniz ağaç türlerinden ihtiyacınız kadarını ve iĢin 

yapımına uygun nitelikte olanlarını seçtiniz mi? 

  

5. Tutkal Hazırlama 

A. Tutkal kabını hazırladınız mı?   

B. Ġhtiyaç kadar  tutkalı kaba doldurdunuz mu?   

C. Su ilavelerini yaparak ocağa koydunuz mu?    

D. Uygun zamana kadar bekleyerek tutkalın sürülme kıvamına 

gelmesini kontrol ettiniz mi? 

  

E. Tutkal kıvama gelince ocağı asgari konuma getirdiniz mi?   

F. ĠĢiniz bitince tutkal kabını ve fırçayı temizlediniz mi?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 84 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.



 

 85 

Bulmaca 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

 

Soldan Sağa 

1. Bağlamanın sap kısmında en çok kullanılan iki ağaç türünden biri  – Bağlama 

ailesinin en çok kullanılan sazı (Divan sazının curası olarak da bilinir.) 

2. Sazlarımızdan birinin adını da taĢıyan Balkan halkından olan kimse – Bağlamada 

tekne ve sap üzerinde bulunan tahta parça (Köprü) – Ġsim benzeri olan kiĢi  

3. ġablon yapımında kullanılan bir maddenin ilk üç harfi – Parmakların terlemesi ve 

havanın etkisi ile tellerin üzerinde zamanla oluĢan kir – Ġnsanoğlunun ok ve yaydan icad 

ettiği ilk çalgı aleti- Bağlama düzeninin karar sesi 

4. (Tersi) ġafak vakti – Üretim, yapım – Katiyen, hiçbir zaman  

5. (Tersi) Sesin yankısı – AlıĢveriĢte kullanılan – Odunsu doku ve liflerden oluĢmuĢ 

cansız ağaç parçası (dilinmiĢ endüstriyel ağaç malzeme) 

6. Yeni anlamında kullanılan – Tamburada üst tellerin akort sesi – Bağlama formunun 

benzetildiği Ģekil  (armut) 

7. Bireyde istenilen davranıĢları oluĢturma süreci – Bir ajans adı  

8. Ağacın iç odun kısmında bulunan ve  ölü hücrelerden oluĢan koyu renkli kısım – En 

kalın erkek sesi – Kulağa hoĢ gelmeyen ses (hoĢ olmayan durum) – Bağlamanın üzerine 

takılan metal ip 
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Yukarıdan AĢağıya 
 

1. Tropikal bölgelerde yetiĢen siyah renkli bir ağaç türü (Burgu yapımında kullanılır.) 

2. Halk dilinde burgu – Güzel, iyi, becerikli, elveriĢli anlamlarında kullanılır. 

3. Bağlama yapımında kullanılan tutkalın adı 

4. (Tersi) Mesleki ve teknik eğitimde köklü bir geçmiĢe sahip üniversitemizin 

kısaltması – (Tersi) Pehlivan sözü 

5. Aydınger kağıdına çizim yapmaya yarayan mürekkep doldurmalı kalem 

6. Kilonun binde biri – Müzikte duraklama iĢareti 

7. Enstrümanda tekneye takılan  ve üzerinde perdelerin takılı olduğu kol 

8. (Tersi) Bağlama formunda altın oran için form boyunun  orantılandığı boyut – Ses 

tablasında (göğüs) en iyi sonuç veren ağaç türü 

9. Araba kullanan kimse (ilk hecesi) – Gemi güzergâhı 

10. Bağlama tekne dilimlerinde kullanılan oldukça sert yapıda ve Afrika‘da yetiĢen bir 

ağacın ülkemizde bilinen adı- (Tersi) Evet anlamında, onaylama 

11…….mantığa aykırı olan – Devlet Malzeme Ofisi‘nin kısa adı 

12. ĠĢinde deneyimli ehil kiĢi 

13. Türk halk müziğinin temel çalgısı  

14. Telli bir çalgı – Gülgillerden bir ağaç (üzerine armut aĢılanan, yaban armudu) 

15. Boyun eğen, boyunduruk altına girmeyi kabul eden – Uzaklık anlatır. 

16. Tanıdık, bildik olan – Bağlamayı çalan organ 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 D 

4 E 

5 C 

6 D 

7 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 ġablon 

2 ġablon-Kalıp 

3 Kontrplak-MDF 

4 Karbon 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 D 

4 E 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

CEVAP ANAHTARLARI 
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Bulmacanın Cevabı 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 A K G Ü R G E N  T A N B U R A 

2 B U L G A R  E ġ Ġ K  A D A ġ 

3 A L Ü  P A S  O K L U Ğ  M Ġ 

4 N A T  Ġ M A L   A S L A  N 

5 O K E  D  P A R A  T A H T A 

6 Z  N E O   D O  D A M L A  

7  U  R  E Ğ Ġ T Ġ M  A A  E 

8 O Z  B A S  N A H O ġ  T E L 
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