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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bağlamanın genel ayarları, uygun tel seçimi ve tellerin takılmasından sonra perde ve
tel mesafesine göre eşik yüksekliğinin ayarlanması ile yapılır. Elinizdeki modül genel olarak
perde, tel ve eşik kısımlarının tekniğine göre hazırlanması ve birbiri ile uyumlu olması
konularını kapsamaktadır.
Her bağlamanın kendine has bir tınısı vardır. Perde ve genel ayarların yapımındaki
amaç bu tınıdan başka, bağlamanın diğer enstrümanlarla ve kendi içinde uyumlu ve dengeli
bir sese kavuşmasıdır.
Bağlamanın genel ayarlarının yapılmasında, müzik bilgisinin ve iyi bir kulağa sahip
olmanın büyük önemi vardır. Eskiden lutiyerler (enstrüman yapım ustaları/ud yapımcısı),
kulak ve müzik bilgisi ile perde ve genel ayarları yaparken günümüzde artık bu bilgiler
(perde aralıkları, sesin frekansı vs.) matematiksel bağıntılarla izah edilebilmektedir. Sizler de
perde ve genel ayarların yapımında modül içerisinde verilen tablolardan yararlanınız.
Unutmayınız ki perde, tel ve eşik kısımları arasında oluşturacağınız mükemmel uyum,
sazınızın sesine ses katacak, biçim ve estetik yönü ile yaptığınız hataları bir nebze olsun
kapatacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve gerekli donanım sağlandığında tekniğine uygun
olarak bağlama ailesi saza perde bağlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA


Müzik aleti yapım atölyesini ziyaret ederek bağlama ailesi sazlarından herhangi
birine nasıl perde bağlandığını gözlemleyiniz.



Bağlama satışı yapan veya çevrenizde bulunan bağlamaların perde kısımlarını
inceleyiniz.

Araştırma işlemleri için müzik aletleri yapım atölyeleri, üniversitelerin çalgı yapım
bölümleri ve müzikle ilgili diğer ansiklopedilere bakabilirsiniz. Öğrendiklerinizi
arkadaşlarınızla paylaşarak bilgilerinizi pekiştiriniz.

1. PERDE BAĞLAMA
Perdeler, sap üzerinde yer alır ve bağlamanın klavyesini oluşturur. Notalar bu klavye
(tuşe) üzerinde ilgili perde aralığındaki tellerin üzerine basılarak ve ilgili tele vurularak
çıkarılır. Perdelerin bağlama üzerindeki yerinin tam tespiti ve tekniğine göre bağlanması
bunun için çok önemlidir. Perdeler, sap üzerinde iki değişik teknikle bağlanır.

Resim 1.1: Bağlamada perde
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1.1. Perde Çeşitleri
1.1.1. Gömme Perde
Gömme perdeler, sap ağacının üzerine yerleri kertilerek takılır. Bu tür perdeler sadece
sapın ön yüzünden görülür. Yan ve arka kısımdan perde aralıkları görülmez. Perde
aralıklarını oluşturan cisimler, kemik, sedef vb. sert maddelerden seçilir. Sap üzerinde 1-1,5
mm kalınlığında ve sağ genişliği boyunca oyulan kısımlara 1 mm yükseklik oluşturacak
şekilde yapıştırılarak bağlanır. Gömme perdeler son zamanlarda geliştirilmiş yeni bir
tekniktir. Görünümü daha güzel olmasına karşın son derece kullanışsızdır. Zira perde yerleri
sabit olduğundan sonradan kaydırılarak ayar yapılması imkânsızdır.

Resim 1.2: Gömme perde

1.1.2. Sargı Perde
Bağırsak (kat-küt) veya naylon (misina) ipliklerle sapın etrafına sarılarak yapılan
perdelere sargı perde denir. Eskiden beri süregelen perde bağlama tekniğidir. Hâlen piyasada
en yaygın ve en kullanışlı perde bağlama tekniğidir. Cura sazında 3 kez sarılan sargı ipliği,
bağlamada 4, divan sazında 5 kez sarılarak bağlanır. Sargı perde tekniği aşağıda ayrıntılı
olarak açıklanmıştır.

Resim 1.3: Sargı perde

Perdeler, eskiden kat-küt denen bağırsak ipliğinden yapılırken günümüzde misina gibi
naylon ipliklerle bağlanarak yapılmaktadır. Genel olarak 0,40 mm çapında misinalar
kullanılmaktadır. Çalgının boyutu küçüldükçe 0,30 mm misinalar, büyüdükçe 0,50 mm
misinalar kullanılmalıdır. Misinalar, piyasada 500 ve 1000 metrelik makaralar hâlinde satılır.
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Resim 1.4: Misina

Resim 1.5: Renkli misina

Misinalar başlangıçta beyaz renktedir. Sonradan istenen renge boyanarak kullanılır.
Bağlama yapımında genellikle siyah, kahverengi ve bordo renkli olanlar kullanılır. Boyama
işlemi iplik boyası ile kaynatılarak yapılmaktadır. Eğer boyanın içerisine sirke, tuz katılırsa,
boya daha iyi tutmaktadır. Günümüzde piyasada hazır boyanmış renkli misinaları bulmak da
mümkündür. Misinaya renk seçilirken sap ağacının üzerinde rahatlıkla fark edilebilecek bir
renkte olmasına dikkat edilmelidir. Siyaha yakın veya çok koyu renkli (abanoz, koyu ceviz)
saplarda bordo misina, kırmızı (maun, gül, pelesenk vb.) renkli saplarda koyu kahve veya
siyah misina, bunun dışındaki açık renkli veya diğer sap ağaçları üzerinde her türlü (siyah,
bordo, koyu yeşil) misina kullanılabilir. Resim 1.5’te piyasada yeni kullanılmaya başlanılan
renkli misinalar görülmektedir.

1.2. Perde Taksimatı
Perdeler sap dibinden, sapın ucuna (baş eşiğe) kadar olan kısma yani sap boyuna
dizilir. Bağlama ailesi sazlarının perde sayısı, sazın büyüklüğüne göre farklılıklar gösterir.
Meydan sazında 30-32 perde olur iken çöğür sazında 15 perde vardır. Gene cura sazında 716 perde olurken bozuk sazının 15-18 perdesi vardır. Bağlama ailesinin temel sazı olan
bağlamanın ise 17 ile 24 arasında değişen perde sayısı ve komalı sisteme göre ara perdeleri
mevcuttur.
Perdelerin sayısını belirleyen temel unsur, tel boyudur. Tel boyu, sap boyu ve form
boyuna göre ortaya çıkar. Dolayısı ile bir bağlamanın sapına ne kadar perde bağlanacağı,
bağlamanın form boyu ile ilgilidir. Bağlama formu (tekne boyu) büyüdükçe perde sayısı
artar. Bağlamanın formu küçüldükçe, perde sayısı azalır. Yandaki resimde bağlama boyutları
ve buna paralel olarak değişen perde sayıları görülmektedir.
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Resim 1.6: Farklı boyda bağlamalar

Hangi boyda bağlama için ne kadar sayıda ve hangi aralıkta perde bağlanacağını
görmek için Tablo 1.1’e bakınız.
Standart Bağlama Ailesi Sazlarının Perde Aralıkları ve Baş eşiğe Olan Mesafeleri
Meydan
Divan
Bağlama
Tambura
Perde
Bağlama
Tambura
sazı
Sazı
Curası
Curası
Tel boyu: Tel boyu:
Tel boyu:
Tel boyu:
Tel boyu:
Tel boyu:
112 cm
104 cm
88 cm
80 cm
56 cm
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 1.1: Standart bağlama ailesinin perde aralıkları ve baş eşiğe olan mesafeleri tablosu
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Şekil 1.1: Perdelerin sap üzerindeki yerleri

Sap üzerine perde taksimatı yapabilmek için önceden hesaplanmış ve projede
belirtilmiş olan 1/1 ölçekli resim üzerinden alınan perde ölçüleri, sap üzerine bir gönye
yardımı ile marka edilir. Ancak iş resmi ortada yok ise yukarıdaki tablodan alınan ölçüler
kullanılabilir. Tel boyunun tablodakinden farklı olduğu durumlarda aşağıdaki pratik yöntem
izlenir.

1.2.1. Perde Taksimatının Pratik Yöntemi
Pratik yöntemle perde taksimatı yapmak için öncelikle elimizdeki bağlamanın tel boyu
hesaplanır. Tel boyunu hesaplamak için öncelikle eşik yerinin hesaplanması gerekir. Eşik
yeri form boyunun 1/5’idir. Eşik yeri tespit edilerek bir kalem ile işaretlenir. Bu nokta ile baş
eşik arasındaki mesafe ölçülerek tel boyu bulunur.

Şekil: 1.2: Bağlamada tel boyu ve eşik mesafesi
0.9438747 sayısı sabit sayıdır. Sabit sayı, tel boyu mesafesi ile çarpılır. Çıkan rakam,
eşik yerinden itibaren ölçülerek sap üzerinde işaretlenir (Metrenin sıfır noktası, eşik yerine
sabitlenmelidir.). Bulunan yer si bemol perdesidir (bk. Resim 1.7). Bundan sonra bu
perdenin işaretlendiği mesafe aynı sabit sayı ile tekrar çarpılarak ikinci perdenin (si perdesi)
yeri tespit edilir. Bu işlemler tekrarlanarak sap dibine doğru sırasıyla bütün perdelerin yeri
tespit edilir.
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Resim 1.7: Si bemol perdesinin (ilk perde) markalanması

Bu perdeler baş eşikten başlayarak eşiğe doğru sırasıyla si bemol, si, do, do diyez, re,
mi bemol, mi, fa, fa diyez, sol, la bemol, la, si bemol, si, do, do diyez ve re perdeleridir.
Bulunan perde yerleri ana sesler ve yarım seslerin yerleridir. Koma seslerin yerlerini
yarım sesleri 2’ye bölerek (yani iki perdenin tam ortasına bir perde bağlayarak) buluruz.
Aynı işlemin daha kolay hesaplanabilmesi için hesap makinesine sabit sayı yazılır. Tel
boyu ile çarpılmadan önce çarpım tuşuna iki kere basılır. Daha sonra eşittir tuşuna basılarak
ilk perde (si bemol) bulunur. Bundan sonraki her eşittir tuşuna basıldığında sıradaki perdenin
yeri tespit edilecektir.
Örnek:
Kısa sap bağlamamızın tel boyu 64,8 cm olsun.
0.9438747 x 64,8 = 61,163308 cm
1. perde (mi bemol perdesi)
0,9438747 x 61,163308 = 57,730283 cm
2. perde (mi bemol 2 perdesi)
0,9438747 x 57,730283 = 54,490150 cm
3. perde (mi perdesi)
0,9438747 x 54,490150 = 51,431876 cm
4. perde (fa perdesi)
0,9438747 x 30,581685 = 28,865278 cm
19. perde (mi perdesi) olarak bütün perde aralıklarının alt eşiğe (ses eşiği, köprü) olan
mesafeleri bulunur.
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Şekil 1.3: Bağlamada perde yerleri ve perdelerin nota değerleri

Resim 1.8: Pratik yöntemle perde taksimatı
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Dikkat: Tablo 1.1’de yer alan perde aralık ölçülerinin, baş eşik (sap eşiği) ile
mesafesine göre, pratik yöntemde ise alt eşik (ses eşiği) ile mesafesine göre tespit edildiğine
dikkat edilmelidir.
Resim 1.8’de pratik yöntem ile perde yerlerinin tespiti ve markalanması
görülmektedir.
Bütün perdelerin taksimatı yapıldıktan sonra perdelerin misina ile marka yerlerinden
bağlanmasına geçilir.

1.3. Perdelerin Bağlanması
Perde bağlamada kullanılan misinanın rahatlıkla bağlanabilmesi (düğümlenebilmesi)
için sap formunun yanından ve sap boyunca 0,50 mm kalınlıkta bir misina, iki uçtan kâğıt
bant ile sapa tutturulur. Bunu yapmaktaki amaç, gergin vaziyette sarılan misinanın,
düğümlenme aşamasında misina sargısının altından geçecek bir boşluk oluşturulmasıdır.
Meydan sazı veya divan sazı gibi büyük ölçekli ve çok perdeli sazlarda aynı yere sap
boyunca ince bir kiriş (derz) açıldığı da olur.

Resim 1.9: Misina boşluğu için yardımcı ip (0,50 misina)

Perdelerin markalanan yerlerinden bağlanabilmesi için bağlama sapı yukarı bakacak
ve kapağı dışarı gelecek şekilde kucağa alınır (bk. Resim 1.10). İlk perde bağlamasına alttan
(sap dibinden) başlanır.

Resim 1.10: Perde bağlama pozisyonu
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Resim 1.11: İlk tur sargı (2. perde)

Ele 45–50 cm uzunluğunda misina ipi alınır. İpin bir ucu sol elin işaret parmağına
birkaç defa sarılarak diğer ucu sol elin başparmağının altından bir tur sap etrafında
dolandırılır (bk. Resim 1.11).
Sapın arka sırtında sol elin başparmağı ile sıkıştırılan misina, ilk sargının aşağısından
geçecek şekilde ikinci tur döndürülür. Tekrar baş parmağın altından pres yapılarak gergin
vaziyette istenilen sayıda sargı işine devam edilir (curada 3, bağlamada 4, meydan sazında 5
sargı olmalıdır.) (bk. Resim 1.12 ve 1.13).

Resim 1.12: İkinci sargı

Resim 1.13: Son sargı

Resim 1.14: Boğum

Son sarımdan sonra ipin ucu sağ yanda bulunan boşluk misinasının dibindeki
boşluktan geçirilerek (bk. Resim 1.14) sol elin başparmağının pres yaptığı noktaya doğru
gerdirilerek çekilir ve fazlası aşağı sarkıtılır. Bu esnada sol elin başparmağı her daim
misinaya pres yaparak misinayı gergin tutar (bk. Resim 1.17).
Sapın iki ucu arka kısımda iki elin işaret parmaklarına dolandırılarak gerdirilir (bk.
Resim 1.15). Yukarıdaki uç aşağı, aşağıdaki uç yukarı gelecek şekilde misina dip
noktasından çapraz bükülerek bir boğum oluşturulur (bk. Resim 1.16). Tekrar alttaki uç
(başlangıçta sol elin işaret parmağına sarılan kısım) aynı misina boşluğundan geçirilerek aynı
şekilde boğum noktasına doğru gerdirilerek çekilir. Tekrar ipuçları aşağı yukarı yönde
çapraz yer değiştirilerek bir boğum daha atılır.
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1.17: Pres

Resim 1.15: Boğum germe

Resim 1.18: Boğum

Resim 1.16: Çapraz bükme Resim

Son defa misina boşluğundan geçen ipin ucu, alttan yukarı doğru boşluktan geçtikten
sonra tekrar kendi içinden geçirilerek gerdirilir (düğüm atılır) (bk. Resim 1.20). Bu düğüm
atma işlemi bir defa daha tekrar edilerek misinanın sıkı bir şekilde bağlanması sağlanır. İlk
perde bağlandıktan sonra misina fazlalıkları bir falçata ile kesilir (bk. Resim 1.21).

Resim 1.19: B.Germe Resim 1.20: Düğüm Resim 1.21: Fazlalık kesimi Resim 1.22: Son perde

Aynı işlem tüm perdelere uygulanarak aşağıdan yukarıya doğru bütün perdeler uygun
çapta misina ile uygun sayıda sarılarak perde bağlama işlemi tamamlanır (bk. Resim 1.22).
Perde bağlama işlemi tamamlandıktan sonra misina boşluğunu sağlayan sap boyunca
tutturulmuş olan yardımcı misina ipi çekilerek çıkartılır.
Misina ipini çektikten sonra perdelerde kayma olmuş ya da perdeler tam markaya göre
bağlanmamış olabilir. İşlem bittikten sonra bağlama mengeneye bağlanarak çelik cetvel ile
perde mesafeleri tekrardan kontrol edilir (bk. Resim 1.23). Gereken yerler kaydırılarak
istenilen ölçüye getirilir (bk. Resim 1.24).
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Perdenin baş eşik tarafındaki son sargısının marka çizgisinin tam üzerine gelmesine
dikkat edilmelidir.

Resim 1.23: Perde kontrolü

Resim 1.24: Perdelerin kaydırılarak düzeltilmesi

Her ne kadar perdelerin bağlanması bir cetvele göre ya da pratik hesaba göre yapılsa
da, istenen sesin tam olarak alınabilmesi için teller takıldıktan ve boş olarak birbirine
akortlandıktan sonra perdelerin tekrardan ayarlanması gerekir (bk. Resim 1.25).

Resim 1.25: Perde yerlerinin akorda göre kaydırılarak ayarlanması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bağlamanın perde taksimatını pratik yöntem ile hesaplayarak perdeleri sargı tekniğine
uygun olarak bağlayınız.
İşlem Basamakları
 Bağlamayı mengeneye sabitleyiniz.

Öneriler

 Bağlamayı, sap ve kapak yüzü yukarı
gelecek şekilde mengeneye bağlayınız.

 Eşik yerini tespit ederek işaretleyiniz.

 Eşik yeri form boyunun 1/5’idir.
 İşaret için vernikli yüzeyde iz
bırakabilecek özellikte kalem kullanınız.

 Bağlamanızın tel boyunu ölçünüz.

 Hassas bir tespit için yarım milimetrelik
farkı bile dikkate alınız. Örneğin, 72,45
cm

 Hesap makinesine 0,9438747 sabit
sayısını yazarak iki kere çarpım tuşuna
basınız.
 Hesap
makinesini
rahat
kullanabileceğiniz bir noktaya koyunuz.
Bütün hesaplamalar bitene kadar başka
tuşlara basmayınız.
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 Bulduğunuz sonuç kısa saplı bağlamada
 Hesap makinesinde tel boyunu yazarak
mi bemol, uzun saplı bağlamada si
“eşittir” tuşuna basınız.
bemol notasına denk gelen ilk eşiğin
mesafesidir.
 Bulduğunuz sonuç ilk perdenin alt eşiğe
olan mesafesidir. Cetvelin sıfır noktasını
alt eşiğe sabitleyerek bu ölçüyü sap
üzerinde işaretleyiniz.
 Çelik cetvel lamasını sap yüzüne kâğıt
bant ile sabitleyiniz.
 Çelik cetvelin sıfır noktasının eşik yeri
ile tam çakışmasına dikkat ediniz.

 Tekrar “eşittir” tuşuna basarak bu noktayı
da aynı şekilde işaretleyiniz.

 Bulduğunuz değer daha küçük bir
değerdir ve ikinci perdenin alt eşiğe olan
mesafesini gösterir.

 Her “eşittir” tuşuna bastığınızda sonraki
perdenin yerini markalayarak işlemi sap
dibindeki son noktaya kadar devam
ettiriniz.
 Cetveli oynatmamaya dikkat ediniz.
 Eşittir tuşuna yanlışlıkla fazladan
basarsanız, işlemi makine üzerinde aynı
adıma kadar tekrar ediniz.

 Koma seslerin yerlerini bulmak için ilgili
 Perdelerin tam yerlerini ve ara perdeleri
perdenin ortasını işaretleyerek bütün ara
görmek için Şekil 1.3’e bakınız.
perdelerin yerlerini tespit ediniz.
 Misinanız beyaz renkte ise toplu hâlde
boyası
üzerinde
yazan
iken kumaş boyası ile sıcak suda uygun  Kumaş
talimatlara uyunuz.
renge boyayınız.
 Varsa renkli misina kullanınız, boyamak
için vakit harcamayınız.
 Sap yüzüne uygun renkte misina
kullanınız.
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 Uygun çapta misinayı 45-50 cm
uzunluğunda keserek perde sayısı kadar
misinayı hazırlayınız.
 Küçük bağlamalar için 0,30 mm, orta
büyüklükte bağlamalar için 0,40 mm ve
büyük bağlamalar için 0,50 mm çapta
misina kullanınız.

 Aynı çapta bir misinayı düğüm boşluğu
oluşturmak için sapın sağ yan tarafının
yüze
yakın
kısmına,
sap
boyu
uzunluğunda
yerleştirerek
uç
kısımlarından kâğıt bant ile sabitleyiniz.
 Misina sarımları bu misinanın üzerinden
geçeceğinden, altında oluşacak boşluk,
düğüm
esnasında
işinizi
kolaylaştıracaktır.

 Perdeleri bağlamak için bağlamayı
kucağınıza ya da dizlerinizin arasına
alınız.
 Bağlamanın sapı yukarı ve sırt formu
size bakacak şekilde bağlamayı tutunuz.
 Rahat bir çalışma pozisyonu alınız.

 45-50 cm uzunluğundaki bir misina
parçasının bir ucunu sol elinizin işaret
parmağına bir iki sarım dolayınız.
 Solak çalışanlar bundan sonraki adımları
ters eliyle yapmalıdır.
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 Diğer ucunu sağ elinizle tutarak perde
hizasında ve sap etrafında, soldan, sağa
doğru bir tur dolayınız.
 Sargıyı, sarım boşluğu misinasının
üzerinden geçiriniz.
 Sargıyı sapın ön yüzündeki perde
işaretinin olduğu yerden yapınız.

 Sol elin başparmağı ile ilk sargıyı sırt
kısmından pres ederken ilk sargının
altından ikinci sargıyı dolayınız.
 Sargı işini yaparken misinayı her daim
gergin tutunuz.

 4. ve son sargıdan sonra sağ elinizdeki ucu
sağ misina boşluğunun alt tarafından
geçirerek sırt noktasına kadar çekiniz.
 Misinayı dört turdan fazla ya da az
dolamayınız (dört sarım yapınız.).

 Sağ elinizdeki ucu aşağı, sol elinizdeki
 Boğumu dip kısımdan ve gerdirerek
ucu yukarı gelecek şekilde misina ipini
yapınız.
çapraz boğum yapınız.
 Altta kalan ucu tekrar aynı boşluktan
geçirerek ve işlemi tekrarlayarak bir
boğum daha atınız.
 Düğüm atana kadar boğum yapılan sırt
kısımdaki noktaya sürekli baskı
uygulayınız.
 Boğum ve düğüm işlemini fazlaca
tekrarlarsanız sapın sırt kısmında
gereksiz şişkinlik oluşacaktır.
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 Alttaki
ucu
misina
boşluğundan
geçirdikten sonra kendi içerisinden
geçirerek ve sırt noktasına çekerek düğüm
atınız.

 Sarım tam sıkı değilse düğümü 3. kere
tekrarlayabilirsiniz.

 Düğüm atma işlemini tekrarlayınız.
 Misina fazlalıklarını falçata ile düğüm
dibinden kesiniz.

 Kesim için maket bıçağı kullanınız
 Sap ağacına zarar vermeyiniz.

 Sap ucuna doğru sırayla bütün perdeleri
aynı usulle bağlayınız.

 İlk sargıyı marka çizgisine denk
getiriniz. Sonraki sarımları aşağı yönde
devam ettiriniz.

 Misinayı sargı altından adım adım
çekerek çıkarınız.
 Çıkarma esnasında perde sargılarının
yerinden kaymamasına dikkat ediniz.
 Cetveli bağlama yüzüne kâğıt bant ile
 Bağlamayı mengeneye bağlayarak çelik
tutturunuz.
cetvel ile perde mesafelerini kontrol
 Cetvelin sıfır noktasının alt eşik işareti
ediniz.
ile çakışmasına dikkat ediniz.
 Sargı
boşluğu
çıkarınız.

misinasını

çekerek
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 Gereken perdeleri elinizle kaydırarak
düzeltiniz.

 Perdelerin mesafe ayarı teller takıldıktan
sonra tekrar yapılacaktır. Perdenin son
sabitlendiği nokta uygun sesi vermelidir.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Değerlendirme Ölçütleri
Bağlamayı mengeneye bağladınız mı?
Eşik yerini tespit ederek işaretlediniz mi?
Bağlamanızın tel boyunu ölçtünüz mü?
Hesap makinesine 0,9438747 sabit sayısını yazarak iki kere
çarpım tuşuna bastınız mı?
Hesap makinesinde tel boyunu yazarak eşittir tuşuna bastınız mı?
Bulduğunuz sonuç ilk perdenin alt eşiğe olan mesafesidir.
Cetvelin sıfır noktasını alt eşiğe sabitleyerek bu ölçüyü sap
üzerinde işaretlediniz mi?
Tekrar eşittir tuşuna basıp bu noktayı da aynı şekilde işaretlediniz
mi?
Her eşittir tuşuna bastığınızda sonraki perdenin yerini
markalayarak işlemi sap dibindeki son noktaya kadar devam
ettirdiniz mi?
Koma seslerin yerini bulmak için ilgili perdenin ortasını
işaretleyerek, bütün perdelerin yerlerini tespit ettiniz mi?
Misinanız beyaz renkte ise toplu hâlde iken kumaş boyası ile sıcak
suda uygun renge boyadınız mı?
Uygun çapta misinayı 45-50 cm uzunluğunda keserek perde sayısı
kadar misinayı hazırladınız mı?
Aynı çapta bir misinayı düğüm boşluğu oluşturmak için sapın sağ
yan tarafının yüze yakın kısmına, sap boyu uzunluğunda
yerleştirerek uç kısımlarından kâğıt bant ile sabitlediniz mi?
Perdeleri bağlamak üzere bağlamayı kucağınıza ya da dizlerinizin
arasına aldınız mı?
45-50 cm uzunluğundaki bir misina parçasının bir ucunu sol
elinizin işaret parmağınıza bir iki sarım doladınız mı?
Diğer ucunu sağ elinizle tutarak perde hizasında ve sap etrafında
soldan sağa doğru bir tur doladınız mı?
Sol elin baş parmağı ile ilk sargıyı sırt kısmından pres ederken, ilk
sargının altından ikinci sargıyı doladınız mı?
4. ve son sargıdan sonra sağ elinizdeki ucu sağ misina boşluğunun
alt tarafından geçirerek sırt noktasına kadar çektiniz mi?
Sağ elinizdeki ucu aşağı, sol elinizdeki ucu yukarı gelecek şekilde
misina ipini çapraz boğum yaptınız mı?
Altta kalan ucu tekrar aynı boşluktan geçirerek ve işlemi
tekrarlayarak bir boğum daha attınız mı?
Alttaki ucu misina boşluğundan geçirdikten sonra kendi
20

Evet

Hayır

21.
22.
23.
24.
25.
26.

içerisinden geçirerek ve sırt noktasına çekerek düğüm attınız mı?
Düğüm atma işlemini tekrarladınız mı?
Misina fazlalıklarını falçata ile düğüm dibinden kestiniz mi?
Sap ucuna doğru sırayla bütün perdeleri aynı usulle bağladınız
mı?
Sargı boşluğu misinasını çekerek çıkardınız mı?
Bağlamayı mengeneye bağlayarak çelik cetvel ile perde
mesafelerini kontrol ettiniz mi?
Gereken perdeleri elinizle kaydırarak düzelttiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bağlamaya ……….. perde yapılırsa, perdeler yerinden kaydırılarak ayarlanamaz.
Eskiden perde yapımında kat-küt de denilen ………………….. ip kullanılmaktaydı.
Bağlamada sargı perde yapılırken, Misina ipi, sap etrafında ………………… defa
sarılır.
Perde sargısına gereğinden fazla …………….. ya da …………….……. atmak sırt
formunda gereksiz şişkinlik yapar.
Perde taksimatı yapılırken, 0,9438747 sabit sayısı ……….…
…………. ile
çarpılarak ilk perdenin yeri bulunur.
Perde yapımında cura için ……..……… mm, bağlama için …..…….. mm ve divan
sazı için ………….…. mm çapta koyu renkli misina kullanılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak
bağlama ailesi saza tel takabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan bağlamaların tel bağlantılarını inceleyiniz.



Bağlama tellerinin değişimini araştırınız.

Araştırma işlemleri için internet ortamı, müzik kitapları, müzik aletleri yapım
atölyeleri, üniversitelerin çalgı yapım bölümleri ve müzikle ilgili diğer ansiklopedilere
bakabilirsiniz. Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak bilgilerinizi pekiştiriniz.

2. TEL TAKMA
İlk bağlamalarda at kılından sonra kiriş tel olarak da bilinen bağırsak teller
kullanılmıştır. Bağırsak telin yerini sanayi teli olarak imal edilen Avrupa kaynaklı teller
almıştır. Bağlamaya özgü yapılmış tele ancak 1980'li yılların ortalarına doğru geçilebilmiştir.
İlk zamanlarda halk arasında ''sarı tel'' olarak bilinen pirinç teller kullanılmıştır. Duyum
olarak oldukça yumuşak olan bu telin tınısı çok sevilmiş ve yaygınlık kazanmıştır. Sarı tel,
tamburda bugün bile icracıların tercih ettikleri bir teldir. Ancak bu tel, dayanıksız olması ve
tiz seslere çekilememesi nedeniyle oluşan yeni bir tel arayışı sonucu yavaş yavaş yerini çelik
tele bırakmıştır. Çelik tele geçişte ilk zamanlar çeliklerin yanında altta, ortada, üstte bir oktav
aşağı akortlanarak kullanılmışsa da zamanla çelik tel üzerine bakır sargı yapılarak elde
edilen, genelde ''bam teli'' ya da ''sırma tel'' denen tellerin geliştirilmesi sonucu ''pirinç tel'' de
tarihe karışmıştır. Bugün artık bağlama için üretilmiş, genelde ''çelik tel'' olarak bilinen özel
alaşım bir tel kullanılmaktadır.

Resim 2.1: Bağlamaya tel takılması
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Resim 2.2: Bağlamada kullanılan çelik tel

2.1. Tel Çeşitleri
Bağlama yapımında günümüze kadar kullanılan teller kronolojik olarak aşağıda
verilmiştir:




At kılı
Bağırsak tel (kiriş)
Metal tel

Sanayi teli

Pirinç tel

Çelik tel (günümüzde kullanılan teller)
o
Çelik tel
o
İpek sargılı çelik tel (ipek sırma)
o
Bakır sargılı çelik tel (sarı sırma)

Bağlama ailesi için üretilen teller, bağlama yapımcıları için değişik çapta ve özellikte
makaralar hâlinde satışa sunulurken icracıların tel değiştirme ihtiyacını karşılamak üzere
grup teller de paket hâlinde piyasada bulunmaktadır.
Buna göre piyasada bulunuş şekline göre teller iki çeşittir:

Bobin tel (makara tel)

Paket tel (grup tel)

Resim 2.3: Makara (bobin) tel (atölyeler için)
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Resim 2.4: Grup tel (icracılar için)

Sırma tel, normal bir çelik telin üzerine başka bir telin sarılmasıyla elde edilir. Ancak
çelik telin üzerine sarılan telin hiç oynamadan kalabilmesi önemlidir. Üreticiler bunu
sağlamakta zorlandıkları için sarımda ipek katkı kullanmaktadır. Bu şekilde sarılan teller
“ipekli sırma” olarak adlandırılır. İpekli sırmalar mat tınladıkları için bağlamanın gevrek ses
karakterine uymaz. Buna rağmen, uzun ömürlü olduklarından büyük oranda tercih
edilmektedirler. Emaye (bakır) sarımlı kırmızı veya sarı sırma tellerin ses rengi bağlamaya
çok daha uygundur. Bu tür sırmalar parlak ve diri tınlar. Bir sırma tel, takılmadan önce
kontrol edilmeli ve sarımda herhangi bir gevşeklik olmadığından emin olunmalıdır. 0,60 ve
daha kalın sırma tellerin ömrü normal çelik tellerden daha fazladır. Dolayısıyla bunlar iki
seferde bir değiştirilebilir. Yaygın bir yanlış uygulama takım hâlinde değil tellerin bir ya da
ikisini değiştirmektir. Bu, akortta probleme sebep olur.

Resim 2.5: Günümüzde kullanılan tel çeşitleri

Kaliteli olup olmadığını anlamak için tel bir ucundan tutularak aşağı sallandırılır. Eğer
telde kıvrımlar ve bukleler oluşuyorsa, çelik oranı az demektir. Dolayısıyla tel kalitesizdir.
İyi tel, bu pozisyonda tutulduğunda geniş dalgalar yapmalıdır. Takıldıktan sonra telin diri ve
parlak tınlayıp tınlamadığı test edilmelidir.
Özellikle bazı kalitesiz teller gerildikçe icracıya lastiğimsi bir his verir. Ayrıca tel
yüzeyinin pürüzsüz olması gerekir.

Resim 2.6: Mikrometre ile tel çapının ölçülmesi

Bağlama ailesi sazlarında 3 telli curadan, 12 telli meydan sazına kadar çok değişik sayı
ve değişik çapta tel kullanılır.
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TEL
GRUBU
Üst teller

TAMBURA
CURASI

BAĞLAM A
CURASI

TAMBURA

BAĞLAMA

DİVAN SAZI

SAZ
ADI
MEYDAN SAZI

Bir bağlamanın grup telleri arasında da çap ve nitelik farklılığı vardır. Hangi
bağlamaya ne kadar ve hangi çapta tel bağlanması gerektiği hususunda Tablo 2.1’e bakınız.
Aşağıdaki tabloda, cura sazlarda bam teli kullanılmadığına dikkat ediniz.

Orta teller
Alt teller

Üst teller
Orta teller
Alt teller

Üst teller
Orta teller
Alt teller

Üst teller
Orta teller
Alt teller

Üst teller
Orta teller
Alt teller

Üst teller
Orta teller
Alt teller

TEL ÇAPI
TELİN CİNSİ
(mm)
0,080
Bakır sargılı tel
0,040
Üç çelik tel
0,090
Bakır sargılı tel
0,050
Üç çelik tel
0,070
Bakır sargılı tel
0,040
Üç çelik tel
Genel toplam
0,070
Bakır sargılı tel
0,032
İki çelik tel
0,080
Bakır sargılı tel
0,040
İki çelik tel
0,060
Bakır sargılı tel
0,032
İki çelik tel
Genel toplam
0,050
Bakır sargılı tel
0,025
İki çelik tel
0,060
Bakır sargılı tel
0,032
İki çelik tel
0,040
Bakır sargılı tel
0,025
İki çelik tel
Genel toplam
0,020

İki çelik tel

0,030
İki çelik tel
0,035
Bakır sargılı tel
0,020
İki çelik tel
Genel toplam

GERİLİMLER
kg/kuvvet
6,892
23,145
4,950
20,239
6,839
29,144
91,209 kg/kuvvet
8,151
15,195
5,942
13,304
8,151
19,061
69,804 kg/kuvvet
6,751
14,884
5,440
13,647
5,440
18,747
64,909 kg/kuvvet

BASINÇLAR
kg/m
0,082
0,277
0,059
0,242
0,082
0,349
1,094 kg/m
0,081
0,151
0,059
0,133
0,081
0,190
0,698 kg/m
0,054
0,119
0,043
0,109
0,043
0,149
0,519 kg/m

14,049

0,098

17,713
6,120
17,623
55,505 kg/kuvvet

0,123
0,042
0,123
0,388 kg/m

0,018

İki çelik tel

12,498

0,074

0,025

İki çelik tel

13,492

0,080

0,018
Genel toplam

İki çelik tel

15,735
41,725 kg/kuvvet

0,094
0250 kg/m

0,015

İki çelik tel

11,379

0,056

0,020

İki çelik tel

11,336

0,056

0,015
Genel toplam

İki çelik tel

14,274
36,989 kg/kuvvet

0,071
0,184 kg/m

Tablo 2.1: Bağlama ailesi sazlarında kullanılan tel çapları ile bağlamaya uyguladıkları gerilim ve basınçlar
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Bağlamada kullanılan tellerin çapı ve sayısı bağlamaya uygulanacak gerilim ve basınç
yönünden önemlidir. Anormal gerilim, bağlamanın sapında dönmeye sebep olurken fazla
basınç, bağlamanın kapak kısmında çökmeye neden olacaktır.

2.2. Tel Takma
Teller, bağlamayı mengeneye sabitleyerek tezgâh üzerinde takılır. Tel takılmasına alt
tellerden başlanır (bk. Resim 2.7). Bobin teller kullanılacaksa dip eşik ile takılacak burgu
arası mesafeden 15-20 cm fazla olacak şekilde bobinden kesilerek veya hazır grup tel
kullanılacaksa paket içinden uygun olan tel (bk. Tablo 2.1) alınarak telin bir ucu dip eşik
deliğinin alt kısmından geçirilir.
Üste çıkan ucun 1 cm’lik kadar kısmı kargaburun ile ters V şeklinde bükülerek
bükülen uç tekrar deliğe sokulur. Altta kalan uzun parça dip eşik üstünde oluşan v deliğinin
içinden geçirilerek burgu kısmına doğru uzatılır (bk. Resim 2.8). Telin bu ucu burgu
deliğinden geçirildikten sonra 2 cm kadar kısmı aşağı doğru burguya yaslandırılarak üzerine
telin fazlalığı sarılır. Burgu kendi yuvası hizasında döndürülerek yeteri miktardaki fazlalık
sarıldıktan sonra burgu yuvasına sokulur (bk. Resim 2.9).

Resim 2.7: Bağlama tezgâha bağlanır.

Tel gerilmeye başlamadan hemen önce alt ve üst eşikteki kertik yerine konur. Burgu
yuvasında döndürülerek tel gerdirilirken dip eşikteki ters V şeklinde olan kısım eşik deliğine
doğru bastırılarak telin sıkışması sağlanır. Burgu yerinden çıkmayacak ve tel orta gerginlikte
olacak kadar burgu yuvasında döndürülür. Sırasıyla aşağıdan yukarıya doğru önce alt teller,
sonra orta teller ve en son üst teller aynı yöntemle takıldıktan sonra tellerin akortlanmasına
geçilir.
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Resim 2.8: Telin dip eşiğe geçirilmesi

a

b

c

d

Resim 2.9: Telin burguya sarılması

Yukarıda anlatılardan başka tel takılması esnasında aşağıdaki hususlara da dikkat
edilmelidir:

Dip eşiğe tel takarken sırma tellerin uç kısmındaki sargı teller 1 cm kadar
soyulur. Aksi takdirde sırma telin ucu ters V şeklinde tekrar delik içerisinden
geçemez.
En alt kısımda kullanılan çelik teller (0,15-0,18-0,20 ve 0,25 numaralı teller) dip eşikte
iki defa geçirildikten sonra ters V yapılarak üstteki uç geri sokulmalıdır. Aksi takdirde bu
teller delik çapına göre ince kalacağından yerinden çıkabilir veya akort bırakabilir (bk.
Resim 2.10).

Resim 2.10: Çift sargılı tel takma


Teller takılırken son derece hassas çalışılmalı, tel kendi doğrultusunda
döndürülmeden düzgün takılmalıdır. Tel takıldıktan sonra iki eşik arasında kalan
kısımda tel yüzeyinde kırılma bükülme olmamalıdır.
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Tel takılma aşamasında her zaman sarkma yapmayacak kadar gergin tutulur.
Aksi takdirde özellikle paket içinden çıkan tellerde kırılma bükülme olabilir (bk.
Resim 2.11).

Resim 2.11: Tel gergin tutulur.


Teller burguya, burgular saat yönünün tersine sıkma yapacak şekilde sarılırlar
(bk. Resim 2.13).

Teller burguya en fazla 4-5 sarım olacak şekilde sarılmalıdır. Tel boyu buna
göre ayarlanmalı fazlası yan keski ile kesilmelidir (bk. Resim 2.12).

İlk tel, burguluğun ön yüzündeki uca yakın ilk burguya, ikinci tel aynı yüzdeki
ikinci burguya olacak şekilde burguluğun ön yüzündeki son burgudan başlayan tel
takma işlemi, burguluğun yan yüzündeki sapa yakın olan ilk burgulukta biter (bk.
Resim 2.13).

Resim 2.12: Burgu sıkma yönü

Resim 2.13: Burgu sırası


Telin burgudan çıkış yaptığı yer, burguluk ile burgunun birleştiği noktadan en
az 5 mm yüksekte olmalıdır (bk. Resim 2.12 ve 2.13).
Dikkat: Tel takmadan önce ellerinizi yıkayarak kurulayınız. Terli ellerle tel
takmayınız
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uzun saplı bağlamaya, uygun çap ve sayıdaki grup teli, tekniğine uygun olarak
takınız.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Bağlamayı tezgâh üzerinde mengeneye  İşe başlamadan önce ellerinizi sabunlu
sabitleyiniz.
suyla yıkayarak iyice kurulayınız.
 Paket teller içerisinden 0,25 mm çaplı
teli çıkararak çember sarımı açınız.
 Teller çember sargı biçiminde iç içe
geçmiş olabilir. Dikkatli davranınız.
 Tellere zarar vermeyiniz. Yavaş ve
kontrollü çalışınız.

 Telin bir ucunu en alttaki dip eşik (tel
takacağı) deliğinin altından geçiriniz ve
tel ucunu üstten 8-10 cm taşırınız.
 Taşkın bıraktığınız üstteki ucu, dip
eşiğin altından tekrar geçiriniz ve üstten
2 cm taşırınız.
 2 cm’lik taşkın ucu, ortasından ters V
şeklinde bükerek tekrar deliğe geri
sokunuz.
 Telin uzun kısmının ucunu ters V  Teli kıracak, bükecek sert ve ani
deliğinin içinden geçiriniz.
hareketlerden kaçınınız.
 Tel takılacak kısımda, sonradan tel
 Uzun ucu, burguluğun ön yüzündeki
fazlalığı oluşturacak şekilde fazla büyük
uca yakın ilk burguya kadar uzatınız.
çapta tel boşluğu bırakmayınız.
 Sarma ve germe işlemi bittiğinde tel
burguya 4-5 tur sarılmış olmalıdır. Tel
boyunu buna göre ayarlayınız.
 Burgudan 7-8 cm taşacak şekilde telin
kalan fazla kısmını yan keski ile
kesiniz.
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 Telin burguya ilk sargısını, burguluk
üzerinde yapmayınız.
 Telin ucunu burgu deliğinden geçirerek 2  Teli sarkmayacak kadar gergin
cm’lik kısmı aşağı doğru kıvırınız.
tutunuz.
 Burguyu saat yönünün tersine burguluk  Telin burguya sarımı yukarıdan
aşağıya doğru yan yana gelecek
deliği hizasına kadar çevirerek telin fazla
şekilde olmalıdır.
kısmını burguya sarınız.
 Burguyu deliğinden çıkarınız.

 Burguyu, burguluk deliği hizasında yerine
sokunuz.

 Telleri alt ve üst eşik üzerindeki kertik
yerlerine denk getirerek gerdiriniz.
 Telleri gerdirerek tel takacağındaki
fazlalığı alırken ters V deliğinin, dip
eşik
deliğine
tam
girerek
sıkışmasına dikkat ediniz.

 Tel sarkma yapmamalı veya fazla
gerilmemelidir.
 İkinci teli dip eşik üzerindeki
 0,25 mm kalınlıktaki ikinci teli aynı usulle
sıradaki deliğe ve burguluğun ön
takınız.
yüzündeki uca yakın ikinci burguya
gelecek şekilde takınız.
 Uç kısmında ters V yapılan sırma
telin, tekrar dip eşik deliğine
 0,40 numara sırma teli aynı usulle 3. deliğe
sokabilmek için, telin sırma
ve sıradaki burguya dolayarak takınız.
kısmının yan keski ile soyulması
gerekir.
 Hangi tellerin takılacağına dair,
 Bütün telleri en üstteki bam teline kadar
Tablo 2.1’e bakınız.
sırayla yerlerine takınız.
 Hangi telin hangi burguya takılması
gerektiği hususunda bk. Resim 2.13.
 Teli orta gerginlikte sıkınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Değerlendirme Ölçütleri
Bağlamayı tezgâh üzerinde mengeneye sabitlediniz mi?
Paket teller içerisinden 0,25 mm çaplı teli çıkararak, çember
sarımı açtınız mı?
Telin bir ucunu en alttaki dip eşik (tel takacağı) deliğinin altından
geçirip tel ucunu üstten 8-10 cm taşırdınız mı?
Taşkın bıraktığınız üstteki ucu, dip eşiğin altından tekrar geçirip
üstten 2 cm taşırdınız mı?
2 cm’lik taşkın ucu, ortasından ters V şeklinde bükerek tekrar
deliğe soktunuz mu?
Telin uzun kısmının ucunu ters V deliğinin içinden geçirdiniz mi?
Uzun ucu, burguluğun ön yüzündeki uca yakın ilk burguya kadar
uzattınız mı?
Burgudan 7-8 cm taşacak şekilde telin kalan fazla kısmını yan
keski ile kestiniz mi?
Burguyu deliğinden çıkardınız mı?
Telin ucunu burgu deliğinden geçirerek 2 cm’lik kısmı aşağı
doğru kıvırdınız mı?
Burguyu saat yönünün tersine burguluk deliği hizasına kadar
çevirerek telin fazla kısmını burguya sardınız mı?
Burguyu, burguluk deliği hizasında yerine soktunuz mu?
Telleri alt ve üst eşik üzerindeki kertik yerlerine denk getirerek
gerdirdiniz mi?
Teli orta gerginlikte sıktınız mı?
0,25 mm kalınlıktaki ikinci teli aynı usulle taktınız mı?
0,40 Numara sırma teli aynı usulle 3. deliğe ve sıradaki burguya
dolayarak taktınız mı?
Bütün telleri en üstteki bam teline kadar sırayla yerlerine taktınız
mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

( ) Piyasada, müzik aletleri atölyelerinin ihtiyacını karşılamak için bobin (makara)
teller, icracıların tel değişim ihtiyacını karşılamak için ise paket (grup) teller
üretilmiştir.
( ) Tel takılmasına dip eşik üzerindeki en alttaki delikten ve en ince çaplı numara
telden başlanır.
( ) Teller gurup hâlinde takıldıktan sonra, zamanla eskiyen tel yenisi ile değiştirilir.
Bütün telleri komple değiştirmek gereksiz ve zaman alıcıdır.
( ) Burgular saat yönünde döndürülerek teller gerdirilir.
( ) 0,25 mm’den daha ince teller dip eşiğe iki defa sarılarak takılır.
( ) Teller, burguluk ön yüzündeki sapa yakın ilk burgudan başlanarak burguluk yan
yüzündeki son burguda bitecek şekilde takılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak
bağlama ve ailesi saza genel ayar yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bağlama ailesinde perde mesafesi, eşik yüksekliği ve bunların sese olan
etkilerini araştırınız.



Bağlamaya akort yapılmasını araştırınız.



Bağlamanın bakımı ve korunması ile ilgili araştırma yapınız.

Araştırma işlemleri için internet ortamından yararlanabilir, müzik kitapları, müzik
aletleri yapım atölyeleri, üniversitelerin çalgı yapım bölümleri ve müzikle ilgili diğer
ansiklopedilere bakabilirsiniz. Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak bilgilerinizi
pekiştiriniz.

3. GENEL AYARLAR
Bağlamanın perdeleri bağlandıktan ve telleri takıldıktan sonra reglaj denen genel
ayarlarının yapımına geçilir. Genel ayarların yapımındaki amaç, bağlamanın kendi yapısına
uygun en ideal ses uyumunu sağlayabilmektir.
Bağlamanın perde ve tel akortları yapıldıktan sonra eşik yüksekliğinin ayarlanması ile
en ideal ses uyumunu ve karakterini sağlayarak bağlamanın genel ayarları tamamlanır. Genel
ayarları yapılan bağlama icra edilmeye hazırdır. Uygun bir koruyucu kılıfta saklanarak
periyodik zamanlarda bakımı yapılmalıdır.

Resim 3.1: Bağlamanın tınısının dinlenmesi
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Resim 3.2: Reglaj yaparken

3.1. Akort
Akort kelimesi, Fransızcada uyum anlamına gelen “accord” sözcüğünden dilimize
geçmiştir. Akort, bir çalgı aletinin doğru sesi vermesi için yapılan ayarlara verilen genel
addır. Akordu yapılmış bir enstrüman ahenkli ve armonik ses verebilir. Anadolu’da, akort
yerine “düzen” kelimesi eskiden beri kullanılagelmiştir.
Bağlamayı icra edenler akordu kulak becerileri ile yapar. Ancak bu beceri tecrübe ve
iyi bir kulak yetisine sahip olmayı gerektirir. Bunun dışında akort düdükleri ve özellikle
dijital akort aletleri ile akort yapmak yeni başlayanlar için daha güvenilir bir yöntemdir.

(a) Akort düdüğü (La)

(b) Akort düdüğü (6 sesli)

(c) Dijital akort aleti

Resim 3.3: Akort aletleri

Akort düdükleri 1, 4, 6 ve 13 ses gibi değişik biçim ve kapasitede olurlar. Akort
düdüklerinde 1-2-3-4-5-6 diye belirtilen sayılar alttan yukarı tel sıralarını; A-B-C-D-E-F-G
harfleri ise la-si-do-re-mi-fa-sol notalarını gösterir. Dijital akort aletlerinde bağlamayı her
türlü sese (notaya) göre akort etmek ve telin çıkardığı sesin nota değerini ölçmek
mümkündür. Bunun dışında referans sesleri doğru bir şekilde elde edebilmek için piyano ve
benzeri müzik aletlerinden yararlanılabilir.
Akort yapmaya alt tellerden başlanır. En alt tele, akortlanacak düzene göre boş olarak
(perdeye basmadan) vurulur. İstenen ses yakalanana kadar telin bağlandığı burgu sıkılır veya
gevşetilir. Sonra diğer alt teller de aynı sese çekilir. Daha sonra orta grup teller ve en son üst
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grup teller aşağıdan yukarıya doğru sırasıyla istenen seslere akortlanır. Akort işlemi
bittiğinde alt, orta ve üst grup tellerin aynı sesi veren değişik perdelerine basılarak birlikte
çalındığında tellerin aynı sesleri vermesi gerekir. Aksi takdirde akort tam yapılamamış
demektir.

Resim 3.4: Akort yaparken

Bağlamada öncelikle perde akordu yapılır. Daha sonra teller akortlanır. Perde akordu
bir kere yapılır. Tellerin akortlanması ise icra edilmeden her defasında kontrol edilir ve
gerekiyorsa yeniden yapılır.
Perde akordundaki amaç perdelerin, baş eşiğe olan mesafelerini uygun konumda
ayarlayarak istenen sesleri tam olarak vermesini sağlamaktır. Bunun için öncelikle teller boş
olarak (perdelere basılmadan, sadece ilgili tele mızrap vurarak) akortlanır. Daha sonra ilk
perdeden başlayarak perdeye basılır ve ilgili tele vurulur. Çıkan ses değeri akort aletinde
olması gereken ses ile karşılaştırılır. Gerekiyorsa perde öne veya arkaya kaydırılarak
perdenin tam yeri tespit edilir. Bütün perdeler, vermesi gereken sesleri tam verecek uygun
konuma sırayla ayarlanarak sabitlenir ve perde akordu tamamlanır. Perde akordundan sonra
eşik yüksekliğini ayarlamaya başlamadan önce tellerin akordu yapılmalıdır.

(a) Tel akordu yapılır.

(b) Perdenin ses değeri ölçülür.

(c) Gerekiyorsa perde kaydırılır.

Resim 3.5: Perde akordu

Bağlama ailesi sazları şimdiye kadar tespit edilmiş 19 ayrı düzende çalınmaktadır.
Ancak bunların arasında en çok kullanılan “kara düzen” de denen bozuk düzen ile bağlama
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düzenidir. Her düzen için alt, orta ve üst tellerin ayarlandığı sesler farklıdır. Bağlamada
değişik düzenler için Tablo 3.1’e bakınız.

3.2. Tel (Eşik) Yüksekliğinin Ayarlanması
DÜZENLENEN SESLERİN
ADLARI

DÜZENLENEN SESLERİN
FREKANSLARI
DÜZEN
ORTA
ADLARI
ALT TELLER
ÜST TELLER
ALT
ORTA
ÜST
TELLER
TELLER TELLER TELLER
ÇELİK SARGI ÇELİK ÇELİK SARGI
ÜMMİ
220
110
110
147
73,5
(la)
la
re
HÜSEYNİ
220
110
110
165
82,5
(la)
la
mi
ACEMAŞİRA
220
110
110
175
87,5
la
la
(fa)
HÜZZAM
220
110
110
185
92,5
la
la
(fa#)
KÜTAHYA
220
110
147
147
73,5
la
(re)
re
ABDAL
220
110
110
196
98
(la)
la
sol
BAĞLAMA
220
110
147
165
82,5
la
re
(mi)
RAST
220
110
131
196
98
la
(do)
sol
EVİÇ
220
110
123
196
98
la
(si)
sol
MÜSTEZAT
220
110
147
175
87,5
la
re
(fa)
MİSKET
220
110
147
185
92,5
la
re
(fa#)
SABAHİ
220
110
131
220
110
(la)
do
la
BOZUK
220
110
147
196
98
la
(re)
sol
YEKSANİ
220
110
147
220
110
(la)
re
la
ZİRGÜLE
220
110
175
196
98
la
fa
(sol)
KAYSERİ
220
110
165
220
110
(la)
mi
la
ÇARGAH
220
110
147
196
98
la
re
(sol)
SEGAH
220
110
147
246
123
la
re
(si)
ŞUR
220
110
165
246
123
(la)
mi
si
Tablo 3.1: Bağlamada düzen adları ve frekansları

Bağlamanın boyutları ve formu, ses tablasının yapısı, kullanılan tellerin çapı ve
kalitesi ile eşik yükseklikleri, bağlamanın tınısını etkileyen temel etkenlerdir. Bu etmenlere
göre bağlamanın tınısı yumuşak, davudi ya da sert, metalik olabilmektedir. Eşik
yüksekliğinin ve eşik ağacının değiştirilmesi ile bağlamanın tınısını bir nebze olsun
değiştirmek mümkündür.
Bağlamanın perde ve tel akortları yapıldıktan sonra ses eşiğinin yüksekliği ayarlanır.
Eşik yüksekliğini belirlemek için sap ile kapak arasındaki açı boşluğu hesaplanarak üzerine
3-3,5 mm tel yüksekliği vermek gerekir.
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Resim 3.6: Eşik yüksekliğinin hesaplanması

Tel yüksekliğinin kontrol edileceği yer sap üzerindeki en tiz perdedir. Tellerin
gövdeye yakınlaşmasıyla kullanımda ve tezene hareketinde büyük kolaylıklar sağlandığı gibi
akort ederken daha ince seslere çıkmak da olanaklı hâle gelir. Yani iyi ayarlanmış bir eşikle
bir bağlama iki ses daha fazla akort kaldırabilir. Orta boy bağlamalarda yani kısa saplı
bağlamalarda eşik yüksekliği 4-5,5 mm arasında değişebilir.
Orta eşik (ses eşiği) hem taşıyıcı hem de akustik işleve sahiptir. Yumuşak (kelebek,
porsuk vb) veya sert ağaçlardan (kızılcık, şimşir, çalı, erik vb) yapılabilir. Yumuşak veya sert
ağaç tercihi bağlamanın bas-tiz dengesindeki zaaflara göre yapılmalıdır. Aşırı parlak, tizleri
baskın çalgılarda yumuşak ağaç basları açar. Diğer yandan boğuk tonları sert eşik kullanarak
az da olsa açmak (parlatmak) mümkündür. Orta eşiğin üstte sert, altta yumuşak ağaç
kullanılarak (örneğin, abanoz ve kelebek) iki katlı yapılması da mümkündür. Bu tip eşik de
basları ve tizleri birbirine yaklaştırıcı özelliktedir. Eşiğin tellerin altına gelmeyen kısımlarını
oyarak boşaltmanın iç sürtünmeyi azaltmak açısından faydası vardır. Bu tür eşikler
titreşimleri kapağa daha fazla ileterek vibrasyonun uzamasını sağlar. Ancak tellerin altı
kesinlikle boşluğa denk gelmemelidir.

Resim 3.7: Eşik ayarı yapılırken
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Üst eşik ideal yüksekliğinin üstünde yapıldığı takdirde seste matlaşmaya ve tellerde
sertleşmeye sebep olur. Üst eşiğin, boştaki tellerin perdelere çarpmayacağı yükseklik esas
alınarak yapılması gerekir. Tel çentikleri de önemli olup temiz açılmadıkları takdirde tellerin
tutuk tınlamasına sebep olur.
Üst eşik sert ağaçlardan tercih edilmelidir. Az da olsa sese etkisi vardır. Üst eşiğin
ideal yüksekliği boşta tınlayan tellerin perdelere çarpmamasını sağlayabilecek minimum
yüksekliktir. Bu eşiğin gereksiz yüksek olması tellerde sertleşmeye ve tınıda kısılmaya sebep
olur.

Resim 3.8: Eşik yüksekliğinin düşürülmesi

3.3. Bağlamanın Bakımı ve Korunması
Bütün çalgılar için nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk zararlıdır. Dolayısıyla kapalı ya
da açık mekânlarda çalgıların daima korunması gerekir. Kapalı mekânlarda ahşap çalgıların
muhafaza edildiği bölümün mümkün olduğunca mutfak ve banyodan uzak tutulmasına, dış
cephe duvarlarına asılmamasına ve kalorifer, soba gibi ısı kaynaklarına yakın yerlerde
olmamasına dikkat edilmelidir. Uygun muhafaza için bağlama, direk güneş almayan, aşırı
sıcak ve soğuk olmayan, nemli olmayan, cereyan yapmayan bir iç oda duvarında ve asılı
pozisyonda olmalıdır. Duvar ile bağlama arasında bir duvar halısının bulunması, daha da
iyidir. Bağlama, telleri gevşetilerek muhafaza edilmemelidir.

Resim 3.9: Bağlamanın muhafazası
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Bağlama gibi ahşap çalgılar kılıfsız dışarı çıkarılmamalıdır. Her çalımdan önce ellerin
yıkanması tellerin ve perdelerin ömrünü artırır. Her sefer olmasa bile birkaç tel değişiminde
bir, eski teller söküldükten sonra tekne ve göğüs tahtası ‘pamuk ve polish' ile temizlenebilir.
Polish'in özellikle gitar için üretilen sprey türleri de kullanılabilir. Temizleyici olarak cila
pastası kullanılmamalıdır çünkü bu malzeme cilayı çizer.

Resim 3.10: Bağlama ve muhafaza kılıfı

Bağlamayı çok sık icra edenler en az ayda bir, daha az kullananlar ise 3-4 ayda bir
bağlamanın tellerini değiştirmelidir. Teller tek tek değil grup hâlinde değiştirilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Bağlamanın genel ayarlarını yapınız.

İşlem Basamakları
 Dijital akort aleti ile birlikte bağlama
çalma pozisyonunu alınız.

Öneriler

 Akort
aletini
sesleri
kolay
algılayabilecek mesafede ve rahat
görebileceğiniz bir yerde tutunuz.
 Sessiz bir ortamda akortlama yapınız.

 Bağlama düzenine göre alt çelik telleri
220 frekanslı la sesine, sargı telini ise
110 frekanslı la sesine ayarlayana kadar
mızrap ile ilgili tele vururken bir yandan
da burguyu döndürerek teli sıkınız ya da  Akort yapmaya en alt telden başlayınız.
 Grup telleri tek tek akortlayınız.
gevşetiniz.
 Ayarlanan alt grup tellerin hepsine
birden mızrap ile vurulduğunda aynı
sesi vermesine dikkat ediniz.
 Akortta gevşeme oluyorsa burguyu
üstten yuvasına doğru biraz bastırınız.
 Telleri boş olarak akort yaparken
herhangi bir perdeye basmayınız. Ya da
tel perdeye çarparak seste bir
çatallaşma oluşuyorsa eşik yüksekliğini
biraz kaldırarak akort yapmaya devam
ediniz.
 Farklı düzenlerde akort yapmak için
 Orta grup telleri aynı şekilde 147
Tablo 3.1’e bakınız.
frekanslı re sesine göre ayarlayınız.
 Üst grup telleri aynı şekilde çelik teli 165
frekanslı mi sesine, sargı teli ise 82,5
frekanslı mi sesine göre ayarlayınız.
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 Parmağınızı alt tel üzerinde ilk perde  Dijital akort aletinde çıkan sesin nota
boşluğuna basarak ve ilgili tele mızrap ile
değeri görülecektir.
vurarak perdenin si bemol notasını tam  Referans sesleri olarak piyano vb.
olarak çıkarıp çıkarmadığını kontrol
müzik
aletlerinden
de
ediniz
yararlanabilirsiniz.
 Gerekiyorsa perdeyi öne veya arkaya
kaydırarak tam sesi verene kadar
ayarlayınız.
 Perdeyi klavye (sapın ön yüzü)
üzerinde parmağınızla kaydırınız.

 Sıradaki perdeleri aynı usulle ayarlayarak
perdelerin akordunu tamamlayınız.

 Hangi perdenin, hangi notayı vermesi
gerektiği hususunda Şekil 1.3 veya
Tablo 1.1’e bakınız.

 Bağlama sesinin tınısını dinleyiniz.
 Kulağınızı ses deliğine yaklaştırırsanız
sesleri daha net duyarsınız.

 Bağlamanın sesi fazla metalik geliyorsa
eşik
altını
zımparalayarak
tel
yüksekliğini azaltınız.
 Bağlamanın telleri perdelere çarpıyorsa
veya seste çatallaşma oluyorsa daha
yüksek olan yeni bir eşik hazırlayınız.
 Bas tonları daha fazla tiz tonları daha
az
duyuyorsanız
ve
bu
sesi
beğenmiyorsanız daha sert ağaçtan eşik
hazırlayınız (kızılcık, şimşir, çalı, erik
vb.).
 Tiz tonları daha fazla, bas tonları daha
az
duyuyorsanız
ve
bu
sesi
beğenmiyorsanız,
daha
yumuşak
ağaçlardan eşiği yeniden hazırlayınız
(kelebek, porsuk vb.).

 Bağlamanın eşik ayarlarını yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Değerlendirme Ölçütleri
Dijital akort aleti ile birlikte bağlama çalma pozisyonunu
aldınız mı?
Bağlama düzenine göre alt çelik telleri 220 frekanslı la sesine,
sargı telini ise 110 frekanslı la sesine ayarlayana kadar mızrap
ile ilgili tele vururken bir yandan da burguyu döndürerek teli
sıktınız ya da gevşettiniz mi?
Orta grup telleri aynı şekilde 147 frekanslı re sesine göre
ayarladınız mı?
Üst grup telleri aynı şekilde çelik teli 165 frekanslı mi sesine,
sargı teli ise 82,5 frekanslı mi sesine göre ayarladınız mı?
Parmağınızı alt tel üzerinde ilk perde boşluğuna basarak ve
ilgili tele mızrap ile vurarak perdenin si bemol notasını tam
olarak çıkarıp çıkarmadığını kontrol ettiniz mi?
Gerekiyorsa perdeyi öne veya arkaya kaydırarak tam sesi
verene kadar ayarladınız mı?
Sıradaki perdeleri aynı usulle ayarlayarak perdelerin akordunu
tamamladınız mı?
Bağlamanın sesinin tınısını dinlediniz mi?
Bağlamanın eşik ayarlarını yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

( ) Bağlamada yapılan genel ayarlara reglaj denir.
( ) Bir çalgının ahenkli, armonik sesler çıkarması için yapılan uyum ayarlarına akort
denir.
( ) Bağlamada perde akortları yapılmadan tel akordu yapılamaz.
( ) Her bağlamanın ses eşik yüksekliği farklıdır. Ancak ortalama eşik yüksekliği 7-8
mm civarındadır.
( ) Akort yaparken akort düdüğü yerine piyano aletini de kullanabiliriz.
( ) Bağlamanın bas tonlarını açmak için yumuşak, tiz tonlarını arttırmak için ise sert
ağaçlardan ses eşiği hazırlamak gerekir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
Değerlendirme Ölçeği
“PERDE”
1.
Eşik yerini tespit ederek işaretlediniz mi?
2.
Bağlamanızın tel boyunu ölçtünüz mü?
3.
Koma seslerin yerini bulmak için ilgili perdenin ortasını
işaretleyerek bütün perdelerin yerlerini tespit ettiniz mi?
4.
Uygun çapta misinayı 45-50 cm uzunluğunda keserek perde sayısı
kadar misinayı hazırladınız mı?
5.
Aynı çapta bir misinayı düğüm boşluğu oluşturmak için sapın sağ
yan tarafının yüze yakın kısmına, sap boyu uzunluğunda
yerleştirerek uç kısımlarından kâğıt bant ile sabitlediniz mi?
6.
Sol elin baş parmağı ile ilk sargıyı sırt kısmından pres ederken ilk
sargının altından ikinci sargıyı doladınız mı?
7.
Sağ elinizdeki ucu aşağı, sol elinizdeki ucu yukarı gelecek şekilde
misina ipini çapraz boğum yaptınız mı?
8.
Alttaki ucu misina boşluğundan geçirdikten sonra kendi
içerisinden geçirerek ve sırt noktasına çekerek düğüm attınız mı?
9.
Düğüm atma işlemini tekrarladınız mı?
10. Misina fazlalıklarını falçata ile düğüm dibinden kestiniz mi?
11. Sap ucuna doğru sırayla bütün perdeleri aynı usulle bağladınız
mı?
12. Bağlamayı mengeneye bağlayarak çelik cetvel ile perde
mesafelerini kontrol ettiniz mi?
“TEL”
13. Bağlamayı tezgâh üzerinde mengeneye sabitlediniz mi?
14. Telin bir ucunu en alttaki dip eşik (tel takacağı) deliğinin altından
geçirip tel ucunu üstten 8-10 cm taşırdınız mı?
15. Telin uzun kısmının ucunu ters v deliğinin içinden geçirdiniz mi?
16. Burguyu deliğinden çıkardınız mı?
17. Burguyu saat yönünün tersine burguluk deliği hizasına kadar
çevirerek telin fazla kısmını burguya sardınız mı?
18. Telleri alt ve üst eşik üzerindeki kertik yerlerine denk getirerek
gerdirdiniz mi?
19. Bütün telleri en üstteki bam teline kadar sırayla yerlerine taktınız
mı?
“GENEL AYARLAR”
20. Dijital akort aleti ile birlikte bağlama çalma pozisyonunu aldınız
mı?
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Evet

Hayır

21.

22.
23.
24.

25.
26.

Bağlama düzenine göre alt çelik telleri 220 frekanslı la sesine,
sargı telini ise 110 frekanslı la sesine ayarlayana kadar mızrap ile
ilgili tele vururken bir yandan da burguyu döndürerek teli sıktınız
ya da gevşettiniz mi?
Orta grup telleri aynı şekilde 147 frekanslı re sesine göre
ayarladınız mı?
Üst grup telleri aynı şekilde çelik teli 165 frekanslı mi sesine,
sargı teli ise 82,5 frekanslı mi sesine göre ayarladınız mı?
Parmağınızı alt tel üzerinde ilk perde boşluğuna basarak ve ilgili
tele mızrap ile vurarak perdenin si bemol notasını tam olarak
çıkarıp çıkarmadığını kontrol ettiniz mi?
Bağlamanın sesinin tınısını dinlediniz mi?
Bağlamanın eşik ayarlarını yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

Gömme

2

Bağırsak

3

5

Dört
BoğumDüğüm
Tel boyu

6

30-40-50

4

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
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