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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bağlama yapımındaki en önemli aĢama, tekne ve sapın yapımı ile ses tablosu ve 

burgulukların takılması aĢamasıdır. Bağlama hassas bir alet olduğundan tüm aĢamaları çok 

önemlidir ama bu modülde iĢleyeceğimiz konu ile bundan sonraki modülün konuları, 

bağlama yapımın ses ve estetik görünümü açısından en önemli uygulama faaliyetleridir.  

 

Bu anlamda elinizdeki modülde bahsedilen konu anlatımlarını iyi kavrayınız. 

Uygulama faaliyetlerine geçmeden önce iĢin herhangi bir aĢamasında ilk defa yapacağınız 

bir iĢlem için (sapa kırlangıçkuyruğu veya kurtağzı açma ya da burguluğun açılı kesimi gibi) 

baĢka bir parça üzerinde önceden egzersiz yaparak asıl parça üzerinde hata payını 

minumuma indiriniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak 

bağlama teknesini hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 Müzik aletleri yapan firmaların katologlarında veya internet sitelerinde bulunan 

bağlama teknesi ve sap yapımı hakkında bilgi toplayınız. 

 Yakınınızdaki enstrüman yapım atölyelerini gezerek yapılmıĢ olan bağlama 

teknelerini inceleyiniz. Dilim yapıĢtırma ve sap birleĢtirme yöntemlerine dikkat 

ediniz. 

 Enstrüman yapım atölyelerinde tekne yapımı ve sap hazırlama uygulamalarını 

gözlemleyiniz.  

 

1. TEKNE 
 

Bağlamanın en önemli kısımlarından olan ses kutusunun yapımı, bağlama imalatının 

dikkatli ve hassas olunması gereken önemli bir aĢamasıdır. Bu aĢamaya kadar olan 

kısımlarda (projede formun çizilmesi, projeye göre Ģablonların çıkarılması, Ģablonlara göre 

kalıbın hazırlanması) projedeki forma bağlı kalmak daha kolay iken bundan sonraki kısımda, 

ağacı kalıp formunda bükmek ve tutkal ile formunu sabitlemek oldukça hassas ve dikkat 

isteyen bir aĢamadır. Kırılgan özellikteki ahĢabı, kalıb formunda bükebilmek için önceden 

ıslatmak gerekir.   

 

Ağaç malzeme cinsine göre esnek, kırılgan, sert ya da yumuĢak yapıda olabilir. 

Ağacın çeĢidine göre direnci (mukavemeti) yüksek ya da az, lif yapısı düzgün ya da eğri 

olabilir. Budaklı, çatlak, renk bozukluğu ve mantarlaĢma gibi ağaç hastalıkları da ağaçlarda 

görülen diğer durumlardır. Ağacın sert ya da yumuĢak olması, özgül ağırlığı, mukavemeti 

aynı aileye mensup, aynı cins ağaçlar için benzer özellikler gösterirken budak ve ardak 

oluĢumu, çatlaklar, renk bozuklukları ve lif kıvrıklığı gibi durumlar ağacın yetiĢme Ģartlarına 

göre değiĢkenlik gösterir. Hatta bazen aynı ağacın farklı bölgeri de farklı özellikler 

gösterebilir. Çünkü ağacın her noktası aynı miktarda güneĢ almaz ve bazı kısımları farklı 

etkilere maruz kalabilir. 

 

Tekne yapımında, budaksız, ardaksız, renk bozukluğu olmayan ve düzgün lifli 

dilimler kullanılır. Bunlardan baĢka ağacın esneme kabiliyetini oluĢturan özellikleri ve 

ağacın ne kadar esneyebileceğini iyi bilmemiz gerekir.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 1.1: Ağacın esnekliğini etkileyen faktörler 

1.1. Dilimlerin Islatılması 
 

Bulunduğu ortamın nem derecesinde olan kuru bir ağacı bükmek mümkün olmakla 

birlikte birçok ağaç çeĢidini, tekne formunun dip noktasındaki keskin bombeye göre 

bükebilmek pek mümkün değildir (ġekil 1.2).  

 

Ġyi bir usta, eline aldığı bir ağacın ne gibi özellikler taĢıdığını ve bu özelliklerine göre 

ağacın kuru veya ıslanmıĢ hâlde ne kadar bükülebileceğini, hangi durumda ne gibi tepkiler 

verbileceğini kestirebilir. ġüphesiz ki bu durum zamanla kazanılacak tecrübe ile 

mümkündür.  

 

ġekil 1.2: Keskin bombeli kısım mutlaka ıslatılmalıdır 

Dilimler ıslatılarak ya da kızgın buhar püskürtülerek yumuĢatıldıktan sonra sıcak 

bükme ütülerinde biçimlendirilir. Islatılarak ya da buhar ile lifleri genleĢtirilip yumuĢatılan 

masif dilim, bükme aparatının sıcak yüzeyine bastırılarak bükülür. Eğer dilim kuru olarak 

bükülmeye çalıĢılırsa belli bir eğimden sonra ağacın lifleri kırılmaya baĢlar ve dilim 

kullanılmaz hâle gelir. Bundan dolayı çok esneyen yumuĢak yapıdaki ağaçları bükme 

esnasında suya batırarak veya kızgın buhara tutarak eğmeli; az esneyen sert ağaçların ise bir 
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gün önceden (akĢamdan sabaha kadar/yarım gün) içi su dolu bir kovada bekleterek 

yumuĢaması sağlanmalıdır. 

 

Dilimlerin tamamını suya batırmaya gerek yoktur. Ertesi gün tekneye yapıĢtırılacak 

kadar dilimin ıslatılması esastır. Aksi takdirde ıslatılmasına rağmen bükülmeyen dilim lif 

doygunluğu noktasına kadar bünyesine su alacak ve ebatlarında ve biçiminde değiĢiklikler 

meydana gelecektir. Bu hâldeki bir masif parçayı (yaĢ ağaç) istenen formda bükmek çok 

zordur. Aynı Ģekilde ıslatılıp bükülen dilimler de yerlerine alıĢtırılıp yapıĢtırılmazsa verilen 

eğim (bombe) bir müddet sonra bozulacağından dilimi bir daha yerine alıĢtırmak ve aynı 

bombeyi vermek mümkün olmamaktadır. Ayrıca iĢ parçasını ağacın en keskin dönme yaptığı 

kısıma kadar (yaklaĢık yarıya kadar) suya batırmak yeterlidir. Diğer kısımlarını bükme 

esnasında suya batırarak da bükebiliriz. Çok sert ağaçları yarım gün, biraz daha yumuĢak 

olanlarını 4-5 saat suda bekletmeli; çok yumuĢak ağaçlar ise suda bekletmek yerine, bükme 

esnasında ıslatılmalıdır. 

 

1.2. Dilimlerin Kalıp Formunda Bükülmesi 
 

Kalınlık ve geniĢlikleri çıkarılmıĢ ve bir gün önceden suda bekletilmiĢ olan freze 

kesimli dilimler, kalıp üzerine taksim edilmiĢ olan dilimlere ait açılı geniĢliklere alıĢtırılmak 

üzere hazırlanan kalıbın formunda kıvrılır. 

 

Kıvırma (bükme) iĢlemi tek tek veya gruplar hâlinde yapılır. Dilimler daha sonra 

kıvrılmıĢ olarak yerlerine alıĢtırılır (Dilimlerin geniĢlikleri çıkarılır.). 

 

Dilimlerin kıvırma ve kalıp üzerinde yerlerine alıĢtırılması iĢlemi aĢağıda belirtilen 

yöntemlerle yapılır: 

 

 Klasik yöntem  

 Çoklu bükme yöntemi 

 

NOT:YapıĢtıracağınız kadar dilimi,  bir gün önceden su dolu bir kovada, yarıya kadar 

ıslatarak bekletiniz. 

 

1.2.1. Klasik Yöntem 
 

Dilimlerin tek ütü makinesinde (bükme aparatında) kalıp formunda bükülerek bükülen 

her dilimin hemen yerine alıĢtırıldığı ve tutkallanarak bant ile yerine ve diğer dilime 

tutturulduğu klasik yöntemdir.  

 

Bir gün önceden suya batırılmıĢ yeteri miktarda dilim, sudan çıkarılarak ütü 

makinesinde adım adım bükülür. Ġç bükey olması istenen yüzey, bükme aparatının sıcak 

yüzeyine temas ettirilerek içe doğru parça esnetilir. Bükme iĢlemi için acele etmemeli, 

zorlanan yerler tekrar ıslatılmalı, iĢ parçasına eĢit ve dengeli bir baskı uygulanmalıdır. Baskı 

yapmaktan çok ağacın sıcağın etkisiyle bükülmesi sağlanmalıdır (ġekil 1.3). 
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Ġlk dilime her zaman ortadan baĢlanır yani çalıĢma yönünde tezgâha bağlanmıĢ olan 

kalıbın bombesinin orta eksenindeki ilk dilim öncelikle formuna uygun bükülerek yerine 

alıĢtırılır (Eğimli geniĢliği çıkarılır.). AlıĢtırılan ilk dilim, tam olarak kalıp üzerine taksim 

edilen çizgilerin üzerine geliyor ve kalıp formuna her noktası değerek yüzeye oturuyorsa 

boncuk tutkal ile ön ve arka takozlara yapıĢtırılarak yerine sabitlenir ve oynamaması için 

kâğıt bant ile üstünden kalıba bantlanır.  
 

     

ġekil 1.3: Ütü makinesinde dilim bükmek              ġekil 1.4:  Eksen ortasından atılan ilk dilim 

Daha sonra ortadaki ilk dilimin sağ ve solundaki ikinci dilimler aynı Ģekilde yerlerine 

alıĢtırıldıktan sonra ön ve arka takoza yüzeyden, orta dilime ise cumbalarından 

(kenarlarından) tutkallanarak bant ile sabitlenir. Bu iĢleme tekne ağzındaki son dilime varana 

kadar sağdan ve soldan eĢit gitmek koĢulu ile devam edilir. EĢit gitmekteki amaç, tekneyi 

imal ederken simetrik bozukluğu fark etmek ve zamanında müdahale edebilmektir.  Simetri, 

tekne dilimlerinin yapıĢtırılmasında denge ve estetik görünüm açısından büyük önem 

taĢımaktadır. 

 

ġekil 1.5: Eğimi bozulan parçanın bombesinin tekrar yapılması  

Bu yöntemin avantajı, dilimlerin sırayla ve özenle yerlerine alıĢtırılarak geniĢ 

zamanda yapılabilmesi ve muhtemel bir hatanın düzeltilebilecek kadar yeterli zamana sahip 

olunmasıdır. Bükülme iĢlemi tek tek yapıldığı için geniĢlik çıkarma ve bükme iĢlemi birlikte 
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yapılabilir ya da dilim geniĢlikleri çıkarıldıktan sonra da bozulan bombeler yeniden 

bükülebilir (ġekil 1.5). 

 

Bu yöntem, tekne yapımına yeni baĢlayanlarla iki renk ve çeĢit ağaçtan yapılan farklı 

tekne imalatları için aĢağıdaki nedenlerden dolayı daha uygundur:  

 Yeni baĢlayanlar için yapılan hatanın giderilmesi daha kolaydır. 

 Ġstenen sayıda dilim bükülebilir. Fazlasını yetiĢtirme telaĢı yoktur (Çok sayıda 

bükülmüĢ dilimlerin aynı gün içerisinde yerlerine alıĢtırılarak yapıĢtırılması 

gerekir.). 

 Farklı özellikteki ağaçların bükülme kabiliyetleri farklı olacağından ağaçların 

grup olarak değil tek tek bükülmesi daha uygundur (iki ve daha fazla çeĢit 

ağaçtan yapılan tekneler). 

 

1.2.2. Çoklu Bükme Yöntemi 
 

Bu yöntemde dilimler içten ısıtmalı çeĢitli metal kalıplarla beĢer beĢer veya yediĢerli 

gruplar hâlinde kıvrılarak yerlerine alıĢtırılır. Bu kalıplar bağlamanın yan formu ile aynı 

biçimde olup içten rezistansla ısıtılır. Üst kısmından kademeli baskı uygulayan kiriĢleri 

sayesinde dilimleri bir taraftan ısıtırken bir taraftan bükerek teknenin bombesini (formunu) 

dilimlere verir (ġekil 1.6). Piyasada değiĢik bükme makineleri kullanılmaktadır. Bütün 

makineler, içerisinde rezistans döĢenmiĢ metal bombeli ısıtıcı veya gaz yanmalı borular 

sayesinde ağacı ısıtarak bükmeye yarayan aygıtlardır. Bağlama yapım ustalarının kendi 

imkânlarıyla geliĢtirdiği pratik bükme alet veya kalıpları da piyasada kullanılmaktadır. 

 

 

ġekil 1.6: Çoklu dilim bükme makinesi 

120 
0
C’de 5-6 dakika bekleyen (Ağacın özelliklerine göre ısı ve zaman faktörü 

değiĢir.) ağaçlar, tekne formunu aldıktan sonra numaralandırılarak yerlerine grup hâlinde 

alıĢtırılır. Dilimlerin grup hâlinde büküldüğü bu ve benzeri bükme kalıplarında aynı özelliğe 

sahip dilimler kullanmalıdır (Mümkünse aynı ağaçtan ve ağacın aynı kısmından elde edilmiĢ 
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dilimler olmalı.). Farklı özellikteki ağaç dilimleri, aynı sürede ve aynı sıcaklıkta farklı 

sonuçlar verebilir.  

 

Grup hâlinde sıkılmıĢ dilimlerin herhangi birindeki form bozukluğunun (bombe 

bozukluğunun) çok az olması bir sorun teĢkil etmez. YapıĢtırma esnasında bu fark 

esnetilerek giderilebilir. Ancak diğerlerinden belirgin Ģekilde farklı bombeye sahip dilim 

varsa o dilimi tekrar sıcak bombe kalıbında bekletmek gerekir. 

 

Dilimler çoklu bükme makinesinde Ģu Ģekilde kıvrılır: 

 

 Makinenin elektrikli veya gazlı ısıtma sistemi açılır. Yeterli sıcaklığa ulaĢması 

beklenir. 

 

 

ġekil 1.7: Makine ısıtılması 

 Makinenin bütün sıkma aparatları (baskı kiriĢleri) açılır. 

 Dilimlerin baĢ kısmının oturacağı düzlemin yüksekliği ayarlanır. 

 Dilimlerin ıslak olan baĢ tarafı aynı hizada olacak Ģekilde ve bükme (kıvırma) 

makinesinin plaka yüzeyini ortalayacak Ģekilde yan yana dizilir.  

 

 

ġekil 1.8: Mengenelerin açılması 

 BaĢ sıkma aparatları (mengeler) sıkılarak dilimler baĢ kısmından bükme 

makinesinin yüzeyine sıkıca tutturulur. 

 Bir baskı takozu yardımıyla bütün dilimler aynı anda yavaĢça bastırılmak sureti 

ile sıcak yüzeye temas ettirilerek 1. mengeneye kadar dilimler bükülür ve 

mengene kapatılarak sıkılır. 
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ġekil 1.9, 1.10, 1.11: Dilimlerin kademeli bükülmesi 

 Çok yavaĢ hareketlerle üstten baskı uygulayarak bükme iĢlemi devam ettirilir. 

Aynı Ģekilde belli aralıkta düzenlenmiĢ diğer mengeneler de sıkılarak dilimlerin 

metal plaka yüzeye tam temas edip etmediği kontrol edilir. 

 

 

ġekil 1.12: Baskı kiriĢlerinin sıkılması 

 Ağacın cinsine göre değiĢen sürelerde bekletilen ( ortalama 5-6 dakika) mengeler, 

sondan baĢa doğru sırayla açılır. Dilimlerin eĢit bükülüp bükülmediği kontrol edilir. 
 

 

ġekil 1.13: Dilimlerin makinede belli bir süre bekletilmesi 
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1.3. Dilimlerin Yerine Montajı 
 

Gruplar hâlinde veya tek tek kalıp yan formunda bükülerek hazırlanmıĢ olan dilimler, 

yerlerine önce alıĢtırılır daha sonra boncuk tutkalı ile tutkallanarak monte edilir.  

YaklaĢık olarak 23 adetten oluĢan dilimlerden ilk beĢ tanesinin montajı çok önemlidir. 

Bağlama teknesinin en keskin ve tepe noktasına denk gelen bu dilimler, çok farklı açılarda 

kesilerek yerlerine alıĢtırılır. Bu ilk beĢ dilimin çok düzgün montajı, kendilerinden sonra 

gelen dilimlerin de muntazam Ģekilde montajını sağlar.     

 

 

ġekil 1.14: Bağlama teknesinin ilk beĢ dilimi  

1.3.1. Dilim GeniĢliklerinin Çıkarılması (AlıĢtırma) 
 

Kalıp formunda bükülmüĢ olan eĢit geniĢlikte ve paralel kenarlı dilimler, kalıp 

üzerinde bulunan markalama çizgilerine göre geniĢlikleri çıkartılarak yerlerine boncuk 

tutkalı ile sabitlenir. 

 

GeniĢliklerin çıkarılması iĢlemi ters çevrilmiĢ planya (uzun tabanlı rende) aleti ile 

yapılır. Planyanın ters durabilmesi için masif malzemeden uygun bir aparat yapılır ve 

tezgâha sabitlenir. Planya, talaĢ ayarı yapılarak bu aparatın içerisindeki boĢluğa ters 

çevrilerek yerleĢtirilir (ġekil 1.15, 1.16 ve 1.17). 
 

    

 ġekil 1.15: Planya aparatı           ġekil 1.16: Demir planya          ġekil 1.17: Ters çevrilmiĢ planya 

Teknenin bombeli yapısından dolayı dilimlerin boy yönünde geniĢlikleri her noktada 

aynı değildir. Bazı noktalar 4-5 mm iken bazı kısımlarında 35-40 mm’ye kadar 

çıkabilmektedir. Arada 3 cm’e varan bu geniĢlik fazlalıklarının hepsini ters çevrilmiĢ 

planyada rendelemek ve bunu bütün dilimler için uygulamak oldukça zahmetli ve zaman 
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alıcıdır. Bunun yerine dilimin kaba fazlalıklarını ince lama (1 cm) takılı Ģerit testere 

makinesinde ya da dekopaj makinesinde kesebilir, duruma göre bant zımpara ya da büyük 

disk zımpara makinesinin alın yüzeyinde aĢındırabiliriz (ġekil 1.18) .                        

 

 

ġekil 1.18: Disk zımpara makinesi 

Ġlk olarak 1 numaralı (ġekil 1.14) orta dilim yerine alıĢtırılır. Tam ortalı bir Ģekilde 

kalıbın eksenine yerleĢtirilen ilk dilim bir mandal ile geçici olarak tutturulur. Çizgi hatlarının 

baĢlangıç ve bitiĢ noktalarından hiza alınarak dilim üzerine çelik mastar yardımı ile aynı 

marka çizgileri aktarılır. Ġlk dilim marka çizgilerine göre geniĢliği kaba kesilir ve ters planya 

ile adım adım rendelenerek yerine alıĢtırılır. Kalıp üzerindeki marka çizgisi boyunca dilimin 

tam yerine oturmasına ve taĢma yapmamasına dikkat edilmelidir. Yerine tam olarak alıĢmıĢ 

bir dilim, kenar kısımlarından çizgi dıĢına taĢmaz ve kalıp yüzeyini tam olarak boĢluk 

bırakmadan kaplar.  

 

Ġlk dilim ön ve arka takoza boncuk tutkal ile yapıĢtırıldıktan sonra orta dilimin sağ ve 

sol tarafındaki diğer dilimler sırayla yerlerine alıĢtırılarak tutkallanır. AlıĢtırılan her dilim 

tutkallandıktan sonra diğer dilime geçilerek tekne tamamlanır. 

 

 Dilimlerin montajında simetrinin önemi 

 

Bağlama teknesinin çok dilimli ve keskin bombeli formu, gerekli olan simetrik 

görüntüyü elde etmede oldukça hassas çalıĢmamızı zorunlu kılmaktadır. 

 

Dilimler sağdan ve soldan birer sıra ile eĢit olarak monte edilirse dilimler arasındaki 

simetrik bozukluk hemen fark edilebilecek ve tamiri hemen mümkün olabilecektir. Eğik, 

bozuk alıĢtırılmıĢ ve tutkallanmıĢ bir dilimden sonra gelen bütün dilimler eğri olacağından 

bu durum fark edildiği anda geriye doğru dilimler sökülerek hata giderilmelidir.  

 

Dilimlerin montesine eğri olarak devam edilmesi durumunda tekne ağzında yamukluk 

oluĢacak, ses tablosunu takabilmek için fazlaca talaĢ kaldırarak tekne ağzını tesviye etmek 

gerekecektir. Ayrıca teknenin bütün simetriği, dengesi bozulacağından, enstrüman iyi ses 

vermeyecek ve estetik görünmeyecektir. 
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ġekil 1.19: Dilimlerin doğru bükülmesi ve alıĢtırılması 

Herhangi bir noktası taĢkın olan dilim, kendinden sonra gelecek olan dilimin kenarı ile 

tam olarak temas etmeyeceğinden sağlıklı bir yapıĢtırma iĢlemi gerçekleĢmez ve dilimler 

arasında boĢluk kalır. Bu durum ses ve görüntü kalitesini etkileyeceği gibi teknenin 

dağılmasına, bu zayıf noktadan kırılmasına ve çatlamasına sebep olur. 

 

Bu gibi olumsuz durumlara meydan vermemek için dilimlerin alıĢtırılması ve 

yapıĢtırılmasında oldukça özenli davranılmalıdır. 
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PROBLEM SEBEBĠ ÇÖZÜMÜ 

Dilim, markalama 

iĢaretlerinin dıĢına 

taĢıyor. 

Dilim geniĢliği tam 

çıkarılmamıĢtır. 

TaĢkın kısımları planyada veya 

zımpara tablasında (elde) traĢlayınız. 

Dilimler arasında çapak, tutkal 

parçaları vardır. 
Dilimlerin arasını temizleyiniz 

Dilim, kalıp yüzeyine tam 

olarak temas etmiyor. 

Dilim bombesi az verilmiĢtir. 
Dilimi ütü makinesinde daha fazla 

bükünüz. 

Dilim bombesi fazla 

verilmiĢtir. 

Dilimi tekrar ıslatarak ütü 

makinesinde dıĢ bükey kısmını hafif 

dokundurarak bombeyi açınız. 

Elinizle bombeyi dıĢa doğru 

esnetiniz. 

Dilim büküleli bir günden 

fazla olmuĢtur. Yerine 

yapıĢtırılmayan dilim tekrar 

açmıĢtır. 

Yeni bir dilim hazırlayınız. 

Aynı formdaki dilimlerin 

yalnız bir tanesi kalıp 

yüzeyine temas etmiyor. 

Kalıbın tesviyesi tam 

olmamıĢtır. Yüzey bombesinde 

kısmi bozukluk ve tutkal 

parçası vardır. 

Kalıbın yüzey fazlalığını traĢlayınız. 

Eksik kısımlarına ahĢap parçalar ya 

da kâğıt bant ile ek yaparak kalıbın 

yüzeyini tesviye ediniz. 

Dilimlerin montesi 

bittiğinde iki taraftaki son 

dilimler eĢit geniĢlikte 

veya tekne ağzı düzleme 

paralel değil (2-3 

mm’den fazla fark var.). 

Fazla gelen taraftaki herhangi 

bir dilim yerine tam 

alıĢtırılmadan eğimli olarak 

yapıĢtırılmıĢ. 
YanlıĢ dilime kadar olan kısmı 

sökünüz. Tutkal izlerini 

temizleyerek yeniden dilim 

hazırlayınız. 
Fazla gelen taraftaki herhangi 

bir dilim tam bükülmeden 

yapıĢtırılmıĢ ve yerinden 

atmıĢ. 

Dilimlerin montesi 

bittiğinde iki taraftaki son 

dilimler eĢit geniĢlikte 

veya tekne ağzı düzleme 

paralel değil (2-3 

mm’den az fark var.). 

Dilimler iyi yapıĢtırılmamıĢ. 

Her dilim arasındaki gözle fark 

edilmeyen açıklık, toplamda 

asimetrik fark yaratmıĢ. 

Ses tablosu takarken tekne ağzı 

rendelenerek düzleneceğinden 

(tesviye edileceğinden) Ģimdilik bir 

Ģey yapmaya gerek yok. 

Tutkal erimiyor ya da 

sürme kıvamına 

gelmiyor. 

Tutkal haznesinin dibi 

katılaĢmıĢtır. 
Tutkal haznesini temizleyiniz. 

Isıtıcı çalıĢmıyordur veya 

yeteri kadar ısıtmıyordur. 

Isıtıcının fiĢini ve sıcaklık ayar 

düğmesini kontrol ediniz. 

Tutkal bozuk veya bayattır. Taze tutkal kullanınız. 

Soğuk glüten tutkalıdır. 
Sıcak glüten tutkalı (boncuk) 

kullanınız. 

Tutkal iyi yapıĢtırmıyor. 

Tutkal bayatlamıĢtır. 

Yeni taze tutkal hazırlayınız. Ġçerisine yabancı maddeler 

karıĢmıĢtır. 

Tutkalın rengi kararmıĢ 

ve yapıĢma kabiliyeti 

azalmıĢ. 

Yüksek ısıda fazla 

kaynatılmıĢtır. Tutkal 

yanmıĢtır.  

Ġstenilen erime noktasına yavaĢ 

yavaĢ ulaĢmalı ve çalıĢma esnasında 

ısı asgari seviyeye indirilmelidir. 

Tablo 1.1: Problem analizi ve çözüm önerileri 
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1.3.2. Dilimlerin YapıĢtırılması 
 

Ütü makinesinde bükülerek tekne formunda getirilmiĢ ve geniĢlikleri kalıp üzerindeki 

markalama çizgilerine göre çıkarılan masif dilimler, piyasada boncuk tutukalı olarak da 

bilinen (sıcak) glüten tutkalı ile ön ve arka takoza yapıĢtırılır.  

 

Ġlk dilim sadece ön ve arka takozlara yapıĢtırılırken ilk dilimden sonraki bütün 

dilimler ön ve arka takoz ile birlikte kendisinden önce yapıĢtırılan dilimin kenarına tutkal ile 

bağlanır.  

 

Tutkal tek taraflı olarak sadece yapıĢtılmak istenen dilime sürülür. Tutkal sürülmeden 

önce tam olarak yerine alıĢtırıldığından emin olunan dilimin son defa kontrölü yapılır. Kalem 

tutulan el ile fırça tutularak diğer ele yapıĢtırılmak istenen dilim orta boĢ (tutkal sürülmeyen 

kenar) kısmından kavranır. Dilimin takozlara gelen kısmı (iç yüzeylerin uçları) ile yandaki 

dilime temas edeceği yalnız bir kenarı (cumbası) tutkallanır (ġekil 1.20) ve tutkal, yüzeyde 

ve cumbada her noktaya eĢit ve dengeli bir Ģekilde sürüldükten sonra hiç vakit kaybetmeden 

yerine yerleĢtirilir. ĠĢ parçasını elden bırakmadan sıkıca tutarak takozlara ve yandaki dilime 

doğru baskı uygulayarak öylece bir müddet beklenir.  

 

 

ġekil 1.20: Dilimin tutkallanması 

YapıĢmanın sağlıklı olması için yerleĢtirmenin gözle ve elle kontol edilerek bir uçtan 

diğerine doğru kontrollü yapılmasında fayda vardır. Hatta dilimler arasında kat farkı 

oluĢmaması için yapıĢtırma esnasında boĢta kalan bir elimizle kalıp içinden baskı 

uygulayabiliriz.  
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Dilimlerin kalıp üzerinde tutkallanmasına ve kalıbın kayıtlarına yapıĢmamasına dikkat 

edilmelidir. YapıĢtırılan dilimin elle baskıda bekletme süresi bittikten sonra gerek masif 

dilimin çalıĢmasını engellemek (hacminde ve biçiminde değiĢiklik meydana gelmesi) 

gerekse tutkalın bırakmasını önlemek için dilimler kâğıt bant ile dıĢ yüzeyden birbirine 

bantlanır çünkü sıcak tutkal ile temas eden dilimlerde gerilmeler devam eder. Ayrıca dilimler 

kurudukça farklı yönlere çekme, gerilme yapar. 

 

DıĢ yüzeyden bantlama iĢlemi için üstten yapıĢtırılan Ģerit hâlindeki kraft kâğıtları da 

kullanılmaktadır (ġekil 1.21). Her iki teknikteki kâğıtlarda tekne bitiminde sistire 

yapılacağından uygulamada bir sakıncası yoktur. Kâğıt bant için yüzeyin tozsuz olması 

gerekirken kraft Ģeritlerinin yapıĢtırılması için iki dilim arasından sızan boncuk tutkalı kâfi 

gelmektedir. Dilimlere sürülen tutkal eklendikten hemen sonra Ģerit hâlindeki kraft kâğıdı iki 

dilim ortasına yerleĢtirerek sıcak bir metal maĢa ile üstten bastırılarak hem tutkalın kuruması 

hem de kâğıdın her iki dilime yapıĢması sağlanır (ġekil 1.22 ve 1.23). 

 

 

ġekil 1.21: Kâğıt bant ve kraft Ģeritleri 
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ġekil 1.22 ve 1.23: Kraft kâğıdının tutkal maĢası ile dilimlere yapıĢtırılması 

 

Tekneyi oluĢturan bütün dilimler sırayla ve itinayla yerlerine alıĢtırılarak yapıĢtırılır. 

Kâğıt bant ya da kraft Ģeridi ile desteklenen dilimler, tam olarak kuruması için iki gün kadar 

bekletilir. Bu zaman zarfında tekneye hiçbir iĢlem yapılmaz. Gerilmesini tamamlayıp ait 

olduğu formu sabitleĢinceye kadar kalıptan çıkarılmaz.  

 

YapıĢtırma iĢleminin herhangi bir aĢamasında henüz dilim yeni yapıĢtırılırken bir hata 

oluĢmuĢsa tutkal maĢası ile ısıtılarak tutkal gevĢetilir ve gerekli düzeltmeler yapılabilir. 

Tutkallama yaparken Ģunlara edilmelidir: 

 

 Tutkallanacak yüzeylerin tozsuz olmasına dikkat ediniz. 

 Tutkalın içerisinde yabancı maddeler olmamasına dikkat ediniz. 

 Tutkal kabını direkt ateĢe maruz bırakmadan içi su dolu baĢka bir kab içerisinde 

ısıtınız. 

 Tutkal sürme kıvamına geldikten sonra çalıĢma esnasında tutkalın ısısını sabit 

tutmaya çalıĢınız. Aksi takdirde yüksek sıcaklıkta tutkal yanar ve yapıĢma 

kabiliyetini kaybeder. 

 ĠĢ önlüğünüz olmadan tutkallama yapmayınız. 

 ĠĢ parçasının her tarafına tutkal sürmeyiniz. Tutkalı damlatmamaya özen 

gösteriniz. 

 Dilimin kalıp ile temas eden kısımlarında tutkal birikmesi varsa hemen 

temizleyiniz. 

 Yerine tam olarak alıĢtığından emin olmadığınız dilimi yapıĢtırmaya 

kalkmayınız. 

 Ara sıra tutkalı bir çubuk ile karıĢtırınız. 

 Tutkal fırçasını tutkal kabının içerisinde bırakmayınız. 

 Tutkallama iĢlemi bittiyse tutkallama alet ve gereçlerini temizleyiniz (Tutkal 

fırçasını sıcak su ile iyice yıkayınız. Metal aksamlı diğer yüzeyleri sıcak su ile 

nemlendirilmiĢ bir bez ile siliniz.).  

 Tutkallama iĢleminde aceleci davranmayınız. 
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1.4. Teknenin ĠĢlenmesi 
 

Tutkallama iĢlemi bittikten ve ağacın cinsine göre dilimlerin kuruması ve formunu 

alması için 1-2 gün bekledikten sonra tekne üzerindeki diğer iĢlemlere geçilir. Sap 

takılmasına kadar yapılan iĢlemleri kapsayan bu süreç üç adımdan oluĢmaktadır. 

 

1.4.1. Tekne DıĢ Yüzeyinin Tesviyesi 
 

ĠĢ parçası (tekne), kalıp üzerinden çıkarılmadan dıĢ yüzeyinden talaĢ kaldırmak sureti 

ile tesviye edilir. Tesviye etmenin iki amacı vardır: 

 

 DıĢ yüzeyi, dilimlerin montesi sırasında oluĢan gerilmelere karĢı korumak için 

yapılan bantları temizlemek 

 YapıĢtırma esnasında oluĢan yüzey bozukluklarını düzeltmek 

 

DıĢ yüzeyin esas temizlik ve düzeltme iĢlemi, üst yüzey iĢlemlerinden önce 

yapılacağından bu aĢamadaki ilk amaç sadece yüzeyi bantlardan temizlemek ve yüzeyin 

kaba, belirgin bozukluklarını gidermektir (ġekil 1.24) . 

 

 

ġekil 1.24: Tekne dıĢ yüzeyinin tesviyesi 

DıĢ yüzey temizliği, teknenin bombesine uygun iç bükey eğri sistirelerle ve pastran 

kolu ile yapılır (ġekil 1.25 ve 1.26 ). Daha kaba talaĢ kaldırdığı için öncelikle pastran kolu 

kullanılmalıdır. Pastran kolunun bulunmadığı durumlarda aynı iĢlem avuç içi rendelerle de 

yapılabilir. Kazara ani ve tek hamlede fazla talaĢ kaldırmamak için (dalma yapmamak için) 

rende veya pastran kolunun talaĢ ayarı çok fazla verilmemelidir. ĠĢlem azar azar ve dikkatli 

bir Ģekilde uygulanmalıdır. Kaba rendeleme bittikten sonra daha hassas düzeltmeler için eğri 

sistire ile yüzeyden kazıma yapılır. Eğer yüzeyde çok belirgin bozukluklar yoksa ince hassas 

bir iĢlem yeterli ise sadece eğri sistireyle de düzeltme yapılabilir. 
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ġekil 1.25: Pastran kolu                                            ġekil 1.26: Eğri sistire 

Tesviye yaparken aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 Rende veya pastran kolunun talaĢ ayarını fazla vermeyiniz. 

 Mümkünse bombe ağızlı özel yapım oluklu rendeler kullanınız. 

 Yüzeyde fazla bozukluk yoksa sadece sistireleme yapınız. 

 Bantların veya tutkalın masif yüzeyle iç içe geçmesi durumunda ağacın lifleri 

kopma yapacağından bu noktadaki tutkal ya da bantları ters taraftan kazıyarak 

çıkarınız. 

 Bantları elinizle çekerek çıkarmaya çalıĢmayınız. Yukarıda belirtilen kopmalar 

meydana gelebilir. 

 Rendeleme esnasında yüzey kısmen veya tamamen karĢılık veriyorsa rendeleme 

iĢlemini tersten yapınız. 

 ÇalıĢma esnasında yüzeye gerektiğinden fazla baskı uygulamayınız. 

 

1.4.2.Tekne Ġç Yüzeyinin Temizlenmesi ve Bantlanması 
 

Teknenin dıĢ tesviyesi bittikten sonra dıĢ yüzeye yapılan bantlamanın aynısı teknenin 

iç kısmına yapılmak üzere tekne kalıptan çıkarılır.  

 

Teknenin kalıptan çıkarılması için öncelikle kalıp alt parçasından ön ve arka takozlara 

atılan vidalar sökülür. Teknenin çıkarılması sırasında dikkatli olmak gerekir. Dilimlerin 

mukavemeti az da olsa yer yer kalıba yapıĢma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Bu noktaların 

tespiti yapılarak gerektiğinde bir çakı ile tutkal bağlantıları kesilir ve tekne yavaĢça yukarı 

doğru esnetilerek kalıptan çıkarılır. DıĢ yüzeye yapılan tesviye iĢleminin aynısı tekne içine 

de yapılır. Tekne içinin temizlenmesinde bombe rendeleri ve eğri sistireler kullanılır (ġekil 

1.26 ve 1.27). Tekne içinde çalıĢılırken hassas davranılmalı, yüzeye gereğinden fazla baskı 

yapmamalıdır. Temizleme iĢleminden sonra tekne içi, aynı dıĢ yüzeyde yapıldığı gibi 

bantlanır. 
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Vizkositesi (akıcılığı) düĢürülmüĢ (inceltilmiĢ), boncuk tutkalı kullanılarak dıĢ 

yüzeyde kullanılan Ģerit hâlindeki kraft kâğıtları, aynı Ģekilde iç yüzeyde dilimler arasına 

gelecek Ģekilde yapıĢtırılır. YapıĢtırma iĢleminden sonra teknenin iç kısmına sulandırılmıĢ 

boncuk tutkalı sürülür. Yüzeye yapılan bu tutkal sıvazlamasının amacı Ģunlardır: 

 

 Bundan sonra oluĢabilecek darbelere karĢı dilimlerin direncini arttırmaktır. Zira 

dıĢ yüzeye atılan vernik aĢamasına kadar teknenin darbelere karĢı tek direnci, 

dilimler arasındaki tutkaldır. Bu da yetersiz kalmaktadır. 

 Sazın dıĢ yüzeyine atılan vernik ile bağlamayı dıĢtan neme ve darbelere karĢı 

korumuĢ oluruz. Ancak ahĢap malzemenin bir yüzeyi neme karĢı korunurken, 

diğer yüzeyi çıplak bırakılırsa nem faktöründen dolayı biçiminde değiĢiklikler 

meydana gelir. AhĢap malzemenin iki yüzeyi ya ham bırakılmalı ya da iki 

yüzey de vernik veya baĢka bir yalıtım malzemesi ile kaplanmalıdır. Tekne 

içine sürülen tutkal ayrıca böyle bir yalıtım görevi de görmektedir. 

 Bazı saz yapım ustaları, teknenin sesi iyi yansıtması için içten sert bir yüzeye 

sahip olması gerektiğini düĢünür. Bu amaçla sürülen tutkal sıvısı yüzeyde sert 

bir tabaka oluĢturarak sesi fazla yansıtır. 

 

 

ġekil 1.27: Eğri rende 

1.4.3. Dilim Uçlarının BirleĢme Yerine Masif Kakma ve Marketri Yapımı 
 

Ġç ve dıĢ tesviyesi yapılan teknenin arka kısmında, dilimlerin bitim yerinde (dilim 

uçlarının arka takoz üzerinde kesiĢtiği kısım) oluĢan birleĢim hatalarının masif bir parça ile 

kapatılarak gizlenmesi gerekir (ġekil 1.28). Eğer aynı birleĢim hataları, dilimlerin ön takoz 

kısmında (sap-tekne birleĢimi) birleĢtiği yerde de varsa buranın da kaplama ile kapatılarak 

gizlenmesi icap eder (ġekil 1.29). 

 

Herhangi iki masif parçanın dekopaj kesimi ile iç içe geçerek oluĢturduğu süsleme 

tekniğine masif kakma denir. Aynı iĢlemin ince masif levhalarla (kaplama) yapılmasına da 

kakma ya da diğer bir adıyla marketri denir. Dolayısıyla, teknenin arka birleĢim kısmına 

yapılan süslemeye masif kakma, ön birleĢim kısmına yapılan süslemeye marketri denir.  



 

 20 

 

ġekil 1.28: Tekne arka kısmında masif kakma 

 

ġekil 1.29: Tekne ön kısmında marketri 

Marketri yapılması gereken ön kısımda genellikle fazla hata olmaz çünkü dilimler 

önden arkaya doğru yapıĢtırılırken fazlalık ve açıklık kısımlar arka tarafta birikir. Eğer ön 

tarafta rahatsız edecek düzeyde birleĢim hatası oluĢmuĢ ise ya da saza estetik bir görünüm 

vermek isteniyorsa tekne ön kısmına aynı renkte veya farklı renk ya da renklerde marketri 

yapılır. Buradaki açıklık ya da hataların enstrümanın sesine etkisinden ziyade görünüm 

açısından önemi vardır. 

 

Yapılması düĢünülen marketri motifi önceden hazırlanır. Hazır marketri, bağlama 

üzerine yerleĢtirerek kenar kısımlarından bir kalem ile çizilir. Tekne üzerinde iĢaretlenen 

(markalanan) kısım kaplama kalınlığının derinliğinde düzkalem ile oyularak açılır. Marketri 

yerine alıĢtırıldıktan sonra boncuk tutkalı ile yapıĢtırılarak üstten tekneye bantlanır (Tutkal 

sürülen yüzeyde yapıĢmayı engelleyecek bant veya benzeri yabancı madde olmamasına 

dikkat edilmelidir.). Tutkal kuruduktan sonra bantlar sökülür, sistire ve zımpara yapılarak 

marketri tamamlanır. Eğer istenirse marketri ile tekne arasına filato denilen ince kaplama 
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Ģeritlerinden de konulabilir. ġekil 1.30’da baĢka bir iĢ için hazırlanmakta olan marketri 

yapımını görmektesiniz.   

 
 

 

 

 

 

ġekil 1.30: Marketri yapımı 

Teknenin arka kısmı çoğunlukla farklı boylarda masif dilimlerden oluĢtuğu için çirkin 

görünüme sahip olur. Aynı zamanda bu kısım, keskin bombesinden dolayı dilimlerin kenar 

birleĢiminin en zor olduğu kısımdır. Arka takoz üzerinde yer alan bu kısım, takoz yüzeyine 

denk gelecek derinlikte ( dilim kalınlığında ) ve çirkin görünümü kapatacak geniĢlikte (1,5-3 

cm) düzkalem ile oyularak açılır. Açılan bu oyuğu tam kapatacak Ģekilde bir masif parça 

hazırlanarak yerine alıĢtırılır. Boncuk tutkalı ile yapıĢtırılan masif parça, kâğıt bant ile 

tutturularak sabitlenir. Kuruduktan sonra bantlar sökülerek gerekli sistireleme ve 

zımparalama yapılarak yüzbeyüz hâle getirilir. Oyma iĢlemi bir kalıp yardımı ile el freze 

makinesi kullanılarak da yapılabilir (ġekil 1.31 ve 1.32). 

 

 

ġekil 1.32: El freze ile masif kakma yerini açma 

 

ġekil 1.31:El freze ile masif kakma yerini açma 
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ġekil 1.33: YapılmıĢ masif kakmalar 

Üst orta dilimlerin ( ilk atılan 8-9 dilim) birleĢtiği merkeze dikkat ediniz  (mavi noktalı 

kısım). Masif kakmanın üst bitim yerine denk gelen bu nokta yaklaĢık olarak tekne 

derinliğinin (tekne ağzı kısmından itibaren ) 2/3’lük kısmına denk gelir (ġekil 1.34, 1.35 ve 

1.36).  

 

                                             

ġekil 1.34.a:Tekne ağzı Ģekli      ġekil 1.35.b: Tekne ağzı Ģekli            ġekil 1.36.c: Tekne ağzı Ģekli 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Bir önceki modülde hazırlanmıĢ olan kalıp ve dilimleri kullanarak tekne 

imalatını yapınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kullanılacak kadar dilimin ıslatınız. 

 Gereğinden fazla dilimi ıslatmayınız ya da 

gün içerisinde ekleyemediğiniz dilimi sudan 

çıkarmayınız.  

 Bu durumdaki dilimi ertesi gün içerisinde 

kullanınız. 

 Dilimin klasik yöntem ile kalıp 

formunda bükünüz. 

 Ağacın liflerinde zorlanma hissediyorsanız 

ağacı tekrar ıslatınız. 

 Baskı uygularken dikkatli davranınız. 

 Dilim geniĢliğinin çıkarılması ve 

yerine alıĢtırınız. 

 Ġlk dilimi kalıbın eksenine göre tam ortadan, 

simetrik alıĢtırınız. 

 Markalama çizgilerine dikkat ediniz. 

 Dilimin yerine yapıĢtırınız. 

 Tutkalı gereksiz yerlere sürmeyiniz. 

 Tutkalı etrafa ve diğer malzemelerin üstüne 

damlatmayınız. 

 Diğer dilimleri aynı yöntemle 

birleĢtirerek tekne formunu 

oluĢturunuz. 

 El iĢçiliği sabır iĢidir. Acele etmeyiniz. 

Dilimleri çok özenle alıĢtırarak yapıĢtırınız. 

 Tekne dıĢ yüzeyinin tesviye ediniz. 

 Ġlk iki gün tekne üzerinde herhangi bir iĢlem 

yapmayınız. 

 Tekneye fazla baskı uygulamayınız. 

 Tekne iç yüzeyini temizleyiniz.  Dilimlerin elyafına göre (suyuna) çalıĢınız. 

 Tekne iç yüzeyini bantlayınız ve 

tutkal sıvısı ile sıvayınız. 

 Tutkal malzemelerini temizlemeden 

kaldırmayınız. 

 Tekne ön kısmını (sap- gövde 

birleĢimi) marketri süsleyiniz. 

 Gerekli görmüyorsanız bu iĢlemi 

atlayabilirsiniz. 

 Tekne arka kısmını masif kakma ile 

süsleyiniz. 

 Masif kakma yuvasını iĢlemini makinede 

değil düzkalem ile elde açınız.  

 Önce erkek parçayı hazırlamanız daha 

avantajlı bir durumdur. 

 Tekne dıĢ yüzeyini zımparalanyınız. 
 Süslemeleri tekne yüzeyi ile yüzbeyüz 

yapınız. 

 Zımpara yönüne dikkat ediniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 24 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kullanılacak kadar dilimi ıslattınız mı?   

2. Dilimi klasik yöntem ile kalıp formunda büktünüz mü?   

3. Dilim geniĢliğini çıkarıp yerine alıĢtırdınız mı?   

4. Dilimi yerine yapıĢtırdınız mı?   

5. Diğer dilimleri aynı yöntemle birleĢtirilerek tekne formunu 

oluĢturdunuz mu? 
  

6. Tekne dıĢ yüzeyini tesviye ettiniz mi?   

7. Tekne iç yüzeyini temizlediniz mi?    

8. Tekne iç yüzeyinin bantlayıp tutkal sıvısı ile sıvadınız mı?   

9. Tekne ön kısmının (sap– gövde birleĢimi) marketri süslemesini 

yaptınız mı? 
  

10. Tekne arka kısmını masif kakma ile süslemesini yaptınız mı?   

11. Tekne dıĢ yüzeyini zımparaladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi ağacın esnekliğini etkileyen faktörlerden değildir? 

A) Ağacın rengi    

B) Ağacın nemi    

C) Ağacın lif yapısı   

D) Ağacın dokusu    

E) Ağacın sertliği   

 

2. Klasik yöntemde dilimler nasıl ve hangi makinede bükülür? 

A) Tek tek, çoklu bükme makinesinde 

B) Tek tek, ütü makinesinde  

C) Grup hâlinde, çoklu bükme makinesinde 

D) Grup hâlinde, çoklu dilme makinesinde 

E) Grup hâlinde, ütü makinesinde 

 

3. Bağlama teknesinin ilk beĢ ya da yedi diliminin montajı diğerlerine göre daha neden 

önemlidir? 

A) En keskin bombeye sahip kısım olduğu için montesi daha zordur. 

B) Dilimlerin montajı nasıl baĢlarsa öyle gider. 

C) Simetrik görünüm için belirleyici öneme sahip dilimlerdir. 

D) Hepsi 

 

4. Tutkal erimiyor ya da sürülme kıvamına gelmiyorsa sorun aĢağıdakilerden hangisi 

olamaz? 

A) Tutkal kabının dibi katılaĢmıĢtır, tortulaĢmıĢtır. 

B) Isıtıcı çalıĢmıyordur. 

C) Tutkal fırçası bozuktur. 

D) Tutkal bozuk ya da bayattır. 

E) Soğuk glüten tutkalıdır. 

 

5. Tekne dıĢ yüzeyinin tesviyesi için aĢağıda söylenenlerden hangisi doğrudur? 

A) Tesviye iĢlemine son dilim yapıĢtırıldıktan hemen sonra baĢlanmalıdır. 

B) Pastran kolunun talaĢ ayarı az verilerek yavaĢ ve kontrollü tesviye edilmelidir. 

C) Önce bantlar elle sökülmeli sonra tesviye edilmelidir. 

D) DıĢ yüzey tesviyesinde, önce zımpara sonra sistire daha sonra da pastran kolu 

kullanılır. 

E) Eğri sistirenin olmadığı durumlarda lama sistire ya da törpü kullanılmalıdır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Tekne üzerinde masif kakma ve marketri yapmaktaki birinci amaç nedir? 

A) Malzemeyi tüketmek 

B) Daha çok zaman harcayarak, iĢçiliği arttırmak 

C) Çatlakları kapatarak, akustik ses kalitesi elde etmek 

D) Çirkin görüntüleri kapatarak estetik bir görünüm elde etmek 

E) ÇeĢitli denemeler yapmak 

 

 

 

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 faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak 

bağlamanın sapını hazırlayarak tekneye monte edebileceksiniz. 

 

 

 Üniversitelerin enstrüman yapım bölümlerinde sap hazırlama yöntem ve 

tekniklerini inceleyiniz. 

 Enstrüman yapım atölyelerini gezerek hazırlanmıĢ tekne saplarını inceleyiniz ve 

hazırlama tekniklerini gözlemleyiniz. 

 Çevrenizde bulunan (arkadaĢlarınızın, akrabalarınızın ya da satıĢ reyonlarında 

gördüğünüz) bağlamaların sap ve burgu kısımlarını inceleyiniz. BirleĢme 

Ģekillerine dikkat ediniz.  

 Gözlem ve incelemelerinizde alıĢılmıĢ tekniklerin dıĢında değiĢik bir birleĢme 

yöntemi gözlemlerseniz bunu rapor ederek sınıf ortamında arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  

2. SAP 
Bağlamanın tekneden sonra önemli kısmını oluĢturur. Sapın üzerinde (burguluk 

kısmına yakın) baĢ tarafında, adına sap eĢik de denen baĢ eĢik ve değiĢik aralıklarla 

bağlanmıĢ perdeler bulunur. Perdelerden oluĢan farklı seslerin (notaların) çıkarıldığı bu 

kısıma bağlamanın klavyesi de denir. Sapın uç kısmında, saza akort vermeye ve telleri 

tutmaya yarayan burguların takıldığı burguluk bulunur. Kısaca sap; klavye, burguluk ve 

bunların arasında takılı olan baĢ eĢikten oluĢur.  

 

 

ġekil 2.1: Bağlama sapı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.1. Sapın Hazırlanması 
 

Bağlama sapının yapımı için öncelikle ağaç türünü seçmek gerekir. Sonra kaba 

ölçülerde kesilen sapın tekne ile birleĢmesi için uygun bir geçme (birleĢme) yöntemi 

seçilerek sap, tekneye bağlanır. Burguluğu kesilerek aynı zamanda boyu da ayarlanan sapın 

bir taraftan ses tablosu ile tesviyesi yapılırken diğer taraftan  sırt formu verilerek kademeli 

bir Ģekilde tesviye edilir ve balık sırtı Ģeklindeki sırt formu oluĢturulur.   

 

 

ġekil 2.2: Sapın hazırlanması 

 

2.1.1. Kullanılan Ağaçlar 
 

Bağlama sapının yapımında akçaağaç (kelebek), akgürgen, kayın, ardıç, erik gibi sert 

veya orta sertlikte ağaçlar kullanılır. Özellikle seri üretim yapan atölyeler kayın ağacını 

tercih etmektedir çünkü kayın ağacı diğer ağaçlara göre daha kolay iĢlenebilmektedir. 

Akgürgen ağacı sertlik bakımından daha uygun olmasına rağmen ağacın çapı arttıkça içi 

koflaĢmaktadır. Bu yüzden çapı 15-20 cm arasında olan düzgün lifli akgürgen ağaçları 

kullanılmalıdır. 

 

Tek parça ağaçtan yapılan saplar, her zaman çalıĢmaya (atmaya) müsait saplardır. 

Bundan dolayı orta sertlikteki ağaçların ekseninden daha sert nitelikte (pelesenk, abanoz) bir 

ağaç sıkılabilir. Bu durumda tek parça ağaç ikiye bölünerek arasına boydan boya 2-3 mm 

kalınlıktaki sert ağaç (lifleri ters gelecek Ģekilde) tutkallanarak tekrar sıkılır. 

 

Bazı durumlarda tekne ile görüntü uyumu sağlamak için sapın ön yüzüne 3-3,5 mm 

kalınlığında pelesenk, abanoz, maun, gül, zeytin gibi değiĢik ağaçlar da sıkılır.  
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ġekil 2.3: ÇeĢitli ağaçlardan yapılmıĢ bağlama sapları 

2.1.2. Ölçüleri 
 

Bağlama sapının ölçüsü boy yönünde tekne ile orantılı olarak değiĢmekle beraber 

geniĢlik ve kalınlık yönünde ölçüsü 3 cm’dir yani sapın makta görünümü, baĢ kesiti kare 

Ģeklindedir. Boy yönünde ise form boyuna bağlantılı olarak gerekli uzunluğa burguluk için 

20 cm daha ilave edilmelidir. Bundan baĢka sapın tekne ile bağlantısı da düĢünülenek 

bağlantı için uygun sap fazlalığı eklenmelidir.  

 

Düz sap-tekne birleĢtirmeleri için ön takozun yüzey boyu kadar geçme payının sapa 

ilave edilmesi gerekir. Kırlangıçkuyruğu geçmelerde ön takozun (diĢi parçanın) tekneden 

çıkıntısı olmadığını bilerek sapa ( erkek parçaya) en az 4 cm kızak payı (tekneye geçme 

payı) verilmelidir. Kurtağzı geçmelerde ise ön takoz çıkıntılı olduğundan sapa geçme için 

fazladan pay vermeye gerek yoktur (ġekil 2.3, 2.4 ve 2.6). 
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Bu durumda 40 cm form boyu olan bir tekneye kırlangıçkuyruğu kızak – kanal geçme 

tekniği ile sap takmak istersek sap boyunu Ģu Ģekilde hesaplarız: 

 

Tekne boyu = 40 cm    Sap boyu = 53,3 cm olmalıdır (Pratik hesaba göre sap 

teknenin 1,333 katıdır yani 40 x 1,333 ) 

 

Burguluk için = 20 cm 

 

Kızak geçme payı için = 4 cm 

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

Net sap boyu  = 77,3 cm  olan sapın kaba kesim boyu 80 cm olur. 

 

Sap takıldıktan sonra burguluk kısmından 1-2 cm’lik fazlalık kesilebileceğinden net 

boy ölçüsünden 1-2 cm fazla uzunlukta sap boyu kesilir.  

 

Bu durumda 40 cm form boyu olan bir tekne için hazırlanması gereken sap ağacı 3 x 3 

x 80 cm ölçülerinde olmalıdır. 

 

Uygun sap boyunu hesaplamak için Bağlama Yapımı İçin Ön Hazırlık modülüne 

bakınız. Bazı standart tekne boyları için net ölçüsünde uygun sap boyu aĢağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

 

TEKNE BOYU SAP BOYU 

SAPIN KABA BOY 

KESĠMĠ (Burguluk 

dahil) 

36 cm 48 cm 74 cm 

38 cm 50,65 cm 76 cm 

38,5 cm 51,3 cm 77 cm 

39 cm 52 cm 78 cm 

40 cm 53,3 cm 80 cm 

41 cm 54,65cm 81 cm 

41,25 cm 55 cm 82 cm 
 

Tablo 2.1: Tekne-sap boyları tablosu 

2.1.3. Sapın Formu 
 

Bağlamanın tekne yapısı bu alanda yıllardır çalıĢmalar yapan Cafer AÇIN’ın uzun 

çalıĢmaları sonucu bir standartizasyona girmiĢ olmasına rağmen hâlâ Anadolu’da eski usül 

ve tekniklerle imalat yapılmakta, bağlamanın damlayı anımsatan armudumsi formu çeĢitli 

görünümlerde imal edilmektedir. Bağlamanın teknesi her ustanın farklı yorumuna göre biçim 

almasına rağmen sap konusunda (ölçü ve biçiminde) bir mutabakat olduğu görülmektedir.    
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ġekil 2.4 : Bağlama 

Bir eĢyanın en uygun formda imal edilebilmesi için estetik görünümün yanında 

formun, kullanıĢlı ve dayanıklı olması beklenir. Bağlama sapının avuç içine rahat girmesi, 

çalan kiĢiyi yormaması için sırt formunun balıksırtı Ģeklinde olması, perdelerin rahat 

bağlanması, kaymaması ve seslerin net çıkması için ön yüzünün tam düzgün, ön köĢelerinin 

zımpara pahlı olması gerekir (ġekil. 2.5). 

 

ġekil 2.5: Sap baĢ kesiti 

Tekne birleĢim yerinde 30 mm olan sapa, uca doğru 27-28 mm kare olacak Ģekilde 

form verilirse bu hafif koniklik, icrada kolaylık sağlanmıĢ olur. Sapın formu, yerine 

takıldıktan sonra rende, törpü gibi aletler kullanılarak ve zımpara ile Ģekillendirilerek yapılır 

(ġekil 2.6). Sapın dip kısmı (tekne ile birleĢme yeri) rende ile alınamayacağı için düzkalem 

kullanılarak alıĢtırılır (ġekil 2.7). 

 

             

ġekil 2.6: Sap rendelenirken                                   ġekil 2.7: Sap dibi traĢlanırken 
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2.2. Sap- Tekne BirleĢme ġekillleri 
Sapın tekneye geçme iĢlemi, piyasada çok değiĢik tekniklerle yapılmasına rağmen 

aslolan üç değiĢik yöntem bulunmaktadır: 

 

 Düz kızak - kanal geçme 

 Kurtağzı geçme 

 Kırlangıçkuyruğu kızak-kanal geçme 

 

Tellerin uyguladığı gerilme kuvvetine karĢı sapta oluĢan yük, en çok da tekne ile sapın 

birleĢtiği sap dibi kısmına binmektedir. Buradaki birleĢme sağlıklı olmazsa sapın kendi iç 

gerilmelerinden oluĢan dönme atma durumlarından baĢka sapın yanlıĢ birleĢmeden dolayı 

dip kısmından atmasına, dönmesine sebep olacaktır. Bunun için birleĢme kısmında sağlam 

ve kullanıĢlı olan yöntemi seçip uygulamak gerekir. Bilinen en sağlam konstrüksiyon, 

kırlangıçkuyruğu kızak- kanal geçme olmasına rağmen her bağlama sapında bu yöntemi 

kullanma zorunluluğu yoktur. Diğer birleĢme teknikleri de yerine göre gayet kullanıĢlı ve 

pratik yöntemlerdir.  

 

2.2.1. Düz Kızak-Kanal Geçme 
 

Küçük tekne ve sapın olduğu, tellerin sapa fazla baskı uygulamadığı durumlarda tercih 

edilir.  

 

Sapın birleĢecek uç kısmına geniĢlik kısmının sağ ve sol kenarlarından beĢer mm 

içerlek olacak Ģekilde erkek kızak parça takoz boyu kadar (geçme boyu) 90
0
 lik gönye ile 

markalanır. Sırtlı sigaço testere ile önce boy yönünde kesim (maktadan kesim) daha sonra da 

geniĢlik yönünde kesimler (cumbadan kesim) yapılarak kızak kapakları düĢürülür. BitmiĢ 

düz kızak ölçüleri 20 mm geniĢlikte, 30 mm derinlikte ve takoz ön yüzeyi boyundadır.                                                             
 

 

ġekil 2.8: Düz kızak-kanal geçme 

Hazırlanan erkek parça, tekne eksenine tam denk gelecek Ģekilde ön takoz üzerine 

yerleĢtirilerek veya ölçüler taĢınarak markalanır. Markalanan yerler çizgi iç kenarlarından 

takoz boyunca ve takoz derinliğine doğru sigaço testere ile kesilir. 20 mm’lik düzkalem ile 

kesilen kısımlar adım adım boĢaltılır. DiĢi parçanın kanal tabanının sapa verilecek eğim 

kadar eğimli boĢaltılmasına dikkat edilmelidir. Parçalar birbirine alıĢtırıldıktan sonra masif  
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veya boncuk tutkalı ile yapıĢtırılarak üstten düz,  alttan bir kalıp parça yardımı ile iĢkencede 

sıkılır. 

 

ġekil 2.9: Düz kızak-kanal geçme 

2.2.2. Kurtağzı Geçme 
 

Daha çok oyma teknelerde tercih edilen bir yöntemdir. Bağlama yapımındaki en eski 

tekniklerden biridir. Yapımı daha kolay olduğu için piyasada sıklıkla tercih edilen bir 

yöntemdir. Hâlbuki kurtağzı geçmenin kırlangıçkuyruğu kızak-kanal geçme ile zorluk 

derecesi aynıdır. Her iki yöntemde de açıları hassas markalamak ve kesmek gerekir. 

 

 

ġekil 2.10: Kurtağzı geçme 

Kurtağzı geçmeler, burguluk kesimlerinde de kullanılır. Kurtağzı geçme yapabilmek 

için ön takozun uç kısmında 8-10 cm uzunluğunda kare kesitli çıkıntısının olması gerekir. 

Alt kısmı takoz yüzeyine oturmadığı için yapıĢtırma esnasında kot farkına dikkat etmek 

gerekir. 
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ġekil 2.11: Form verilmiĢ sapta kurtağzı görünümü 

DiĢi parça (tekne ön takozu) orta yüzeyinden boy yönünde markalanır yani tekne 

ekseni takoz yüzeyine çizilerek ön takoz simetrik iki parçaya ayrılır. Tekne bitim noktası 

çizgi ile birleĢtirilir (Çıkıntının dip noktası eksene dik iĢaretlenir.). Takoz çıkıntısının uç 

kısmını eksen çizgisinden baĢlamak üzere sağa ve sola doğru 15 mm mesafede iki nokta 

alınır. Bu iki nokta dip çizgisinin eksenle birleĢtiği orta noktayla birleĢtirilir. Ortaya çıkan 

açıyı eksen çizgisi iki eĢit parçaya böler. Bu açı, erkek parçanın gireceği kama açısıdır (ġekil 

2.12). 

 

ġekil 2.12: Kurtağzı geçme markalaması ve kesimi 
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ġekil 2.13: DiĢi parçanın kesimi ve tezgâha bağlanması 

Tekne tezgâha dik gelecek Ģekilde bağlanır. Bağlama için tesviyeci mengenesinin 

tutamaklarına ağaç uzatmalar yapılabilir.  Parça tezgâh boĢluğundan asılarak çıkıntısından 

mengeneye bağlanabilir ya da değiĢik kalıp ve metotlarla tekne, ön takoz çıkıntısı yukarı 

bakacak Ģekilde mengeneye bağlanır. Takoz çıkıntısının makta kısmından sigaço testere ile 

açılı kesim yapılır. Kesimin açı doğrultusunda yapılabilmesi için benzer açıda bir yardımcı 

parça siper olarak kullanılabilir. Sigaço testere bu sipere yaslandırılarak diĢlerin ilk kesme 

noktasında doğrultudan sapmaması sağlanır (ġekil. 2.13). 
 

DiĢi parça markalanıp kesilerek boĢaltıldıktan sonra erkek parçanın üzerine paralel ve 

aynı geniĢlikte konularak ya da açı ve ölçüleri taĢınarak markalanır. Markalanan erkek parça 

(sap), marka çizgilerinin dıĢ tarafından aynı testere ile kesilerek kapakları düĢürülür ve 

yerine alıĢtırılır. AlıĢtırma iĢlemi için erkek parça düzkalem (iskarpele) ya da ağaç törpüsü 

ile diĢi parça ise geniĢ ağızlı düzkalem ile yontularak birbirine sıkı geçecek Ģekilde alıĢtırılır.  

 

AlıĢtırılan parçalar masif veya boncuk tutkalı ile yapıĢtırılarak diĢi parçanın 

yanaklarından iĢkence ile sıkılır. Tutkallama esnasında sapın alt boĢluktan kaymamasına, ses 

tablası ile olan kot farkına ve gereken miktarda arkaya eğimin verilerek yapıĢmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

2.2.3. Kırlangıçkuyruğu Kızak-Kanal Geçme 
 

Kırlangıçkuyruğu kızak- kanal geçmeler, oyma teknelerden ziyade çoğunlukla yaprak 

diye tabir ettiğimiz dilimli teknelerin sapla birleĢiminde kullanılmaktadır. Bu teknik tellerin, 

gerilmesinden kaynaklı saza uyguladığı çekme kuvvetine karĢı diğerlerine göre daha 

dayanıklıdır. Tekne ağzı yönünde daralan açısından dolayı sapın yerinden oynaması veya 
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atması daha zorlaĢmaktadır. Eğer yapımı esnasında diĢi ve erkek parçalar arasında açılar tam 

oturmaz, boĢluk kalır ya da yanlıĢ birleĢtirme olursa veya açılar gerektiğinden daha dar 

yapılırsa diğerlerine göre daha da zayıf bir birleĢtirme durumunu alır. Kırlangıçkuyruğu 

kızak- kanal geçme, düz kızak- kanal geçme gibi takoz yüzeyi boyunca yapılabileceği gibi 

tekne ağzından içeri doğru 4-5 cm’lik bir geçme boyu da yeterli olmaktadır.  

 

Bu yöntemde de tekne ağzındaki ön takoz diĢi parça; sap, erkek parçadır. Ön takozun 

çıkıntısı olmamasına, birleĢtirmenin tekne içine doğru yapıldığına dikkat ediniz. 

 

ġekil 2.14: Kırlangıçkuyruğu kızak- kanal geçme 

Kırlangıçkuyruğu kızak-kanal geçmede önce erkek parçanın yapılması daha uygundur. 

Çünkü özellikle açılı, genelde bütün birleĢtirmelerde parçaları ayrı ayrı ve aynı anda değil 

birini yaptıktan sonra diğerinin üzerine koyarak yerine göre markalanması daha kolay ve 

sonuç alıcıdır. Kırlangıçkuyruğu kızak-kanal geçme Ģu sıraya göre yapılır: 

 

 Erkek parçanın makta kısmı yukarı gelecek Ģekilde tezgâha bağlanır. Geçme 

boyu sap üzerinde iĢaretlenerek 90ºlik gönye ile dört yüzeyden de çizilir. 

 Sapın ön yüzü ile maktanın birleĢtiği köĢe, dıĢ kenarlarından içeri doğru beĢer 

mm mesafede iĢaretlenir. Bu noktalardan diğer karĢı yüzeyin kenar köĢelerine 

doğru gönye yardımı ile birer doğru çizilir. Burada oluĢan açı 80º lik bir açıdır.  

 

ġekil 2.15: Erkek ve diĢi parça üzerinde kırlangıçkuyruğu kızak-kanal markalaması 
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Önemli olan bu açının sağlanmasıdır. Sapın kesiti büyüdükçe, 5 mm’lik ölçüde 

büyüyecektir. Burada önemli olan 75-80ºlik kırlangıçkuyruğu açısını bozmamaktır. 

 

 Aynı beĢer mm’lik noktalardan sapın ön yüzüne doğru, kızak boyunca gönye ile 

çizilerek erkek parça markalaması tamamlanır.  

 Sapın posizyonu bozulmadan makta yüzeyinden baĢlayarak sigaço testere ile 

marka çizgilerinin dıĢ kenarlarından (Testere lamasının kalınlığını marka 

çizgilerinin dıĢına veriniz.) kesilerek kapaklar düĢürülür. 

 Teknen kanalının kırlangıçkuyruğu açısı markalanmak üzere eksen çizgisi ön 

takozun yüzeyine çizilir. Eksen çizgisi tekne yere ters kapatıldığında önden ve 

arkadan görülecek Ģekilde ön takozun maktasına ve arka takozun yüzeyine 

taĢırılır. 

 Temiz ve düzgün yüzeyli bir tablanın ortasına tabla boyunca bir yardımcı çizgi 

çizilir. Tablanın tekne ve sapının toplam boyundan büyük olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Tekne ters çevrilerek (ağzı tablaya, bombesi yukarı gelecek Ģekilde) ön ve arka 

eksen çizgileri, tablanın üzerindeki çizgilerle aynı hizaya gelecek Ģekilde 

tablaya geçici olarak sabitlenir (Kâğıt bant ya da baĢka bir yöntem 

kullanılabilir.). 

 Sapın sırt (arka) yüzü boyunca aynı eksen çizgisi çizilerek makta kısımlarına 

taĢırılır. Ön yüzü tablaya gelecek Ģekilde ters çevrilir. Kırlangıçkuyruğu kızak 

açılmıĢ olan ucundaki eksen çizgisi ile ön takoz maktasındaki eksen çizgisi 

birleĢtirilir. Erkek parçanın açısı ön takoz yüzeyine çizilerek aktarılır (ġekil 

2.16). 

 

 

ġekil 2.16: Kırlangıçkuyruğu açısının tekne üzerine simetrik taĢınması 
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 5-6-7 ve 8. adımlarda yapılan iĢlemler sadece tekne ve sapı aynı doğrultuya 

getirmekten ibaretti. BirleĢmenin aynı doğrultuda olması çok önemlidir. Eğer 

kanal markalamasını kızak üzerinden yapmayacaksanız (iki parçayı ayrı ayrı 

markalayacaksanız) bu adımları uygulamanıza gerek yok. Direkt olarak tekne 

ön takozu üzerinde kırlangıçkuyruğu kanal açısını markalayınız. Markalamayı 

eksene simetrik yapınız. 

 Ön takozun maktasına markaladığınız açının dar köĢelerini takoz yüzeyine 

kanal boyunca taĢıyınız.  

 Marka çizgilerinin arasında kalan kısmı uygun geniĢlikte düzkalem ile adım 

adım boĢaltarak kanal içini kızağın gireceği Ģekilde alıĢtırınız. Kanal tabanını 

sapa gerekli olan eğimi verecek Ģekilde öne eğimli açmayı unutmayınız.  

 Parçalar birbirine alıĢtırıldıktan sonra masif veya boncuk tutkalı ile 

yapıĢtırılarak üstten düz,  alttan bir kalıp parça yardımı ile iĢkencede sıkınız. 

 

2.3. Sapın Takılması 
 

Sap ağacını seçip ölçü ve biçiminde kestikten sonra yukarıda anlatılan birleĢme 

yöntemlerinden herhangi biri ile sap tekneye bağlanır. Sapın takılması ile ilgili bu konuları, 

sapın eğimi, sapın ses tablası ile arasındaki kot farkı ve sap dönmesi (sap atması) Ģeklinde üç 

baĢlık altında ele alabiliriz. 

 

2.3.1. Sapın Eğimi 
 

Bağlamanın gergin vaziyette takılı olan telleri, burguluk ile tel takacağı arasında kalan 

kısmına sürekli içe doğru baskı yaparak kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvete karĢı en fazla 

direnci eĢik yeri ile sap dibi gösterir. Eğer gerekli önlemler alınmazsa zamanla bu baskı ses 

tablosunda çökme, sap dibinde atma, sap boyunda dönme, akort tutmama gibi bağlamayı 

çalınamaz hâle getirecek kadar kötü sonuçlar doğurur.  

 

Bağlamaların tel çaplarının inceliği, sapının diğer enstrümanlara göre daha ince ve 

kısmi uzun oluĢu, onu diğer enstümanlara göre daha dikkatli ele almamızı zorunlu kılar. 

Bahsedilen hususlar, bağlama sapının montaj doğrultusundan sapmasına yol açan en önemli 

etkenlerdir. 

 

Bağlamada meydana gelecek bu olumsuz durumlara karĢı önlem olarak ön ve arka 

takozların yeteri kadar sağlam yapılmasının yanı sıra sap dibindeki birleĢmenin  de oldukça 

sağlam yapılması gerekir. Akort atmalarına karĢı burguluk, sap doğrultusundan geriye doğru 

belli bir açıda takılabilir. Ancak zamanla artarak uygulanan bu çekme kuvvetine karĢı en 

önemli önlem, sapın tel yüzeyinde varsaydığımız tekne doğrultusundan belli bir oranda 

geriye doğru takılmasıdır. Bu arkaya eğim o kadar azdır ki, en uzun bağlama sapında bile baĢ 

eĢik kısmında oluĢan doğrultu açıklığı 7-8 mm’yi geçmez. Ortalama boyutta bir bağlamada 

bu eğim sapın yarı kısmından itibaren uca doğru 3-5 mm’dir. Çıplak gözle zor fark edilen bu 

eğimi ancak bir mastar yardımı ile kontrol edilir (ġekil 2.17). 
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ġekil 2.17: Sapın eğimi 

Sazın sap kısmında ne kadar eğim verilmesi gerektiği tekne büyüklüğüne, sap 

uzunluğuna, tellerin çap ve sayısına, sap ağacının lif yapısına, nemine ve türüne göre 

değiĢiklik gösterir. Bu değiĢkenlerden dolayı her bağlama için farklı oranda geriye eğim 

verilir. 3-4 mm’den 7-8 mm’ye kadar olan oranlardan hangisinin uygulanması gerektiği 

zamanla tecrübe edinilmesi gereken bir durumdur. Eğim eksik verildiğinde teller sap 

yüzeyinden fazla havada kalmakta ve çalma zorluğu oluĢmakta; eğim fazla verildiğinde ise 

teller sap yüzeyine değerek ses vermemektedir. 

Piyasada sap takıldıktan sonra yüzeyden talaĢ kaldırmak sureti bu eğimi vermeye çalıĢan 

ustalar da vardır. Bu yanlıĢ bir yöntemdir. Doğru olan yöntem, sapın takılması aĢamasında 

diĢi parçanın tabanına verilecek eğimle sapın geriye eğiminin verilmesidir. 

 

2.3.2. Sapın Ses Tablasıyla Arasındaki Kot Farkı ve Klavye 
Ses tablası ( kapak, döĢ) saptan sonra takılcağından ve sap ile yüzbeyüz olacağından 

burada oluĢacak kot farkının (yükseklik, kademe) sapın takılması aĢamasında giderilmesi 

gerekir. Ġki Ģekilde bu durum giderilebilir: 

 

 Sap, kapak kalınlığı kadar (4-5 mm) ön takozdan taĢkın yapıĢtırtılır (ġekil 2.18). 

 Sap, ön takoz ile yüzveyüz yapıĢtırılıp kapak takıldıktan sonra yüzüne kapakla 

aynı kalınlıkta klavye yapıĢtırılır (ġekil 2.19). 

 

Sap hazırlanırken klavye kalınlığı hesap edilerek eksik ölçülendirilir. Klavye 

yapıĢtıktan sonra sapın makta kesiti kare olmalıdır (30 mm). 

 

   

ġekil 2.18: Klavyesiz sap                                        ġekil 2.19: Klavyeli sap 
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Sap ağacının sese etkisi tekne ve kapaktaki gibi değildir. Sapta aranan estetik görünüm 

ve sağlamlıktır. Bağlamada renk ve görünüme önem verenler ikinci seçeneği daha çok tercih 

eder. Bu yöntemde klavye üzerine çeĢitli süslemeler yapılarak sapa estetik görünüm vermek 

daha kolaydır. Hatta bazı ustalar tekne ile sap arasında renk ve desen beraberliği sağlamak 

için sonradan sap çevresine dilimlerin ağacından elde edilmiĢ veya baĢka çeĢit kaplama da 

yapıĢtırmaktadır (ġekil 2.20). 

 

 

ġekil 2.20: Sapta klavye 

2.3.3. Sap Dönmesi  
 

Ağaç malzeme bulunduğu ortamın nemine uyum sağlayan bir malzemedir. Tellerin 

oluĢturduğu gerilimden baĢka sap ağacının türüne, nemine, lif yapısına, kesim yönüne göre 

değiĢen kendi iç gerilmeleri mevcuttur. Bu gerilmeler bahsedilen etmenlere bağlı olarak çok 

az da olabilir, oldukça fazla da olabilir. Her durumda bağlama sapı, kendi doğrultusundan 

ayrıldıkça sazın sesi değiĢmeye, istenilen tadı vermemeye baĢlar. Hatta ileri derecede sap 

dönmesinde bağlamadan ses alamaz hâle geliriz. Ağacın dönmesini sağlayan kerestenin 

kurutulduğu bölge ile bağlamanın kullanıldığı bölge arasındaki nem farkı ile bağlamanın yaz 

ve kıĢ iklim Ģartlarından yoğun etkilenmesidir. Buna bir de bağlamanın saklandığı odanın 

(asıldığı duvarın)  olumsuz Ģartlarını da eklersek iyi hazırlanmamıĢ bir bağlama sapının 

dönmesi kaçınılmaz olur.  

 

Tek parçadan yapılan sapın yıllık halka yapısına bakıldığında damarların yüzeye dik 

gelmesine dikkat edilmelidir (ġekil 2.21). 

 

 

ġekil 2.21: Sapta yıllık halka yönü 

Sırt formu verilirken sapın dönmemesi için form tek seferde verilmemelidir. Önce 

kaba rendelemesi yapılan sapın daha sonra kapak ile tesviyesini sağlamak üzere yüzey 
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rendelemesi yapılır. Sonra tekrar sırt formu verilmek üzere balıksırtı formu hassasiyetle 

oluĢturulur. Hatta sapın rendelendikçe iç gerilmelerden dolayı dönme ihtimaline karĢı sap 

formu adım adım, kademeli olarak bir sırttan bir yüzeyden talaĢ kaldırılarak da yapılabilir 

(ġekil 2.22). 

 

 
 

ġekil 2.22: Kapak takımından sonra sapa form verilmesi 

Tek parça ağaçtan yapılmıĢ saplar her zaman dönmeye en müsait ağaçlardır. Bunun 

için aĢağıdaki yöntemler uygulanabilir: 

 

 Sap ağacı 3 veya 5 adet dilime ayrılarak dilimler bir ters bir yüz alıĢtırılır ve 

makta kısmından damarları zıt gelecek Ģekilde tekrar yapıĢtırılır (Her dilim ayrı 

yöne çekme yapacağından bir yönde gerilmeler birbirini dengeleyecektir.) 

(ġekil 2.23). 

 Sap ağacı geniĢlik ve kalınlık ortalarından 4 çeyrek kareye bölünerek çeyrek 

çıtaların makta kısmından yıllık halkaları birbirine zıt yönde gelecek Ģekilde 

tekrar yapıĢtırılır. Her dilim ayrı yöne çekme yapacağından her iki yönde 

gerilmeler birbirini dengeleyecektir. (ġekil 2.24) 

 Sap ağacı iki eĢit parçaya bölünerek arasına ters yönde baĢka bir ağaç çıta ya da 

kalın kaplama konularak tekrar aynı yönde yapıĢtırılır (ġekil 2.25). 

 

Her üç yöntemde de aĢağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir: 

 

 Sapın ölçülerindeki değiĢikliğe dikkat edilmelidir. ĠĢlem bitiminde sap, 

ekseninin her iki kenarından eĢit Ģekilde kesilerek tekrar ölçülendirilmelidir. 

 Kat kat birleĢtirilen masif çıtalardan oluĢan sap ağacının, sırt formunda 

oluĢabilecek olumsuz görüntüye (parçalı görünümü) karĢı sap formunu saran bir 

kaplama yapıĢtırılabilir.  

 1.ve 3. yöntemlerde dilimler, kenarları tel yüzeyine gelecek Ģekilde kesilmeli ve 

eklenmelidir (ġekil 2.23 ve 2.25). 
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Bunlardan baĢka sap ağacının fazla çalıĢmayan türden seçilmesi, kullanılacağı ortamın 

nem derecesine kadar kurutulduktan sonra iĢlenmesi, katman yapan son kat vernik atılarak 

ağacın hava bağlantısının tamamen kesilmesi gibi önlemler de alınabilir.  

  

ġekil 2.23:  Lamine masif sap      ġekil 2.24: Dört parçalı sap             ġekil 2.25: Ġki parçalı sap ġ 

2.4. Burguluk Kesimi 
 

Bağlamanın tellerini en uç kısımda tutan ve telleri akort etmeye yarayan, sapın ucunda 

yer alan, sapa yapıĢık veya yekpare ağaçtan oluĢan kısıma burguluk denir. Burguluk 

üzerinde takılı burgular (kulaklar) sayesinde teller istenildiği kadar gerilerek saza akort 

verilir.  

 

Sap ile burguluğun arasında, tel boyunun da bitim yeri olan baĢ eĢik bulunur. BaĢ eĢik 

üzerine paralel gelen tellerin her biri, bu noktadan sonra burguluk üzerinde dağılarak farklı 

burguda bağlanır. Dolayısı ile burguluk üzerinde bir bağlamada  

 

bulunan tel sayısı kadar burgu bulunması gerekir. Bunun için de burguluğun yeterli 

sayıda burguyu alacak uzunlukta olması gerekir. Bağlama için uygun burguluk sayısı 7, 

uygun burguluk ölçüsü ise yaklaĢık 20 cm’dir.  

 

Burguların birbirine değmeden rahat akort edilebilmesi için ara boĢluklarının en az 3,5 

- 4 cm olması gerekir. Bağlamanın burguluk kısmını, teller size bakacak Ģekilde karĢınıza 

aldığınızda dört burguluk deliğinin (burgunun) ön yüzünde, diğer üçünün solak bağlamalar 

için (tezeneyi sol elle kullananlar için) sağ yanda; sağ çalanlar için ise burguluğun sol 

yanında yer aldığını görürüz (ġekil 2.26). 

  

ġekil 2.26: Burguluk 
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Eski yapım sazlarda burguluk için eğim verilmez, yekpare sap ağacının uç kısmı 

burguluk olarak kulanılırdı fakat bu durum sürekli akort bozulmasına yol açardı. Daha sonra 

burguluklar geriye doğru hafif eğimli (açılı) yapıldı. Bunun için ya sap kalınlığı biraz fazla 

tutularak burguluk yapımından sonra sapa form verilirdi ya da burguluk ayrı parçadan 

hazırlanıp sapın ucuna kurtağzı geçme ile açılı olarak takılırdı. Bu yöntemler, kısmen hâlâ 

kullanılıyor olmasına rağmen Ģu an en geçerli yöntem, burguluk dâhil kesilen sapın yerine 

alıĢtırılıp yapıĢtırılmasından sonra burguluk kısmının ön yüzünden açılı olarak kesilen 

parçanın arka kısmına yapıĢtırılmasıdır. Açılı kesilen parçanın alıĢtırma ve yapıĢtırma iĢlemi 

iyi yapılırsa hem sap yekpare bir görünüm kazanır hem de yapımı daha kolay ve pratiktir 

(ġekil 2. 27’ de estetik olsun diye uçtaki açılı kesilen kısım farklı renge boyanmıĢtır.). 

 

 

ġekil 2.27: Açılı kesilmiĢ burguluk 

Bu yöntemde burguluk hazırlamak için Ģu adımlar izlenir: 

 

 Bağlama sapının boyu, burguluk dâhil kaba kesilip tekneye monte edildikten 

sonra sapın boyu dört yüzeyden görünecek Ģekilde sapa dik olarak gönye ile 

markalanır (ġekil 2.28). 

 Tekne ağzı ve sapın ön yüzü yan gelecek Ģekilde, sapın yan yüzü yukarı 

bakacak Ģekilde tezgâha bağlanır. 

 Marka çizgisinin dıĢında kalan kısım burguluk ve fazlalık kısımdır. Burguluğun 

en uç arka köĢesi ile sap bitim yerindeki sapın ön yüzüne bakan karĢı köĢesi bir 

mastar ile çizilerek köĢegenler birleĢtirilir.  

 Markalanan yer Ģerit testere makinesinde marka çizgisi üzerinden (çizginin tam 

ortasından) kesilir (ġekil 2.28). 

 Kesilen küçük parça ters çevrilerek sapın arka yüzüne aynı hizada yerleĢtirilerek 

yerine alıĢtırılır (ġekil 2.28). 

 AlıĢtırılan iki yüzey tutkallanarak yapıĢtırılır. Kuruması beklenir. 

 Sapın sırt formu burgulukla beraber verilerek iĢlem tamamlanır. 
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ġekil 2.28: Burguluk kesimi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
YapmıĢ olduğunuz tekneye uygun ölçü ve biçimde bağlama sapını hazırlayarak yerine 

monte ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sapı ölçüsünde kesiniz. 

 GeniĢlik ve kalınlık ölçülerini net 

kesiniz. 

 Boy ölçüsünde burguluk payını vermeyi 

unutmayınız. 

 Kırlangıçkuyruğu kızak –kanal geçme 

kostrüksiyonuyla sapı tekneye monte 

ediniz. 

 Sapın geriye eğimini kanal tabanından 

veriniz. 

 Kırlangıçkuyruğu açılarının tam olarak 

markalanmasına ve kesilmesine dikkat 

ediniz. 

 Sapı, kapak kalınlığı kadar yukarı taĢkın 

monte ediniz. 

 Burguluk kesimini yapınız. 

 Makineyi serbest elle kullanmayınız. Bir 

yardımcı parçayı tablaya açılı 

yerleĢtirerek siper yapınız. 

 Burguluk parçasını alıĢtırarak sırt 

kısmına yapıĢtırınız. 

 Ek parça iyice kuruyana kadar üzerinde 

iĢlem yapmayınız. 

 Sapın ve burguluğun formunu veriniz. 

 Sapa, sap dibinden uca doğru en uçta 2-

3 mm düĢük olacak Ģekilde koniklik 

verebilirsiniz. 

 
KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Sapı ölçüsünde kestiniz mi?   

2. Kırlangıçkuyruğu kızak –kanal geçme kostrüksiyonuyla sapı 

tekneye monte ettiniz mi? 
  

3. Burguluk kesimini yaptınız mı?   

4. Burguluk parçasını alıĢtırarak sırt kısmına yapıĢtırdınız mı   

5. Sapın ve burguluğun formunu verdiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Sapın sırt formu yarım daire Ģeklindedir. 

 

2. (   ) Sapın eğimi yerine takıldıktan sonra ön yüzünden rende ile yapılır. 

 

3. (   ) Kırlangıçkuyruğu ön takozun çıkıntısına değil içine doğru yapılır. 

 

4. (   ) Sapın dört parçalı yapılması her iki yöne de dönmemesini sağlar. 

 

5. (   ) Sapı kare kesiti büyüdükçe kırlangıçkuyruğunun açısı da büyür. 

 

6. (   ) Sapın makta kısmından bakıldığında damarlar yüzeye dik gelmelidir. 

 

7. (   ) Burguluğun geriye doğru açısı tellerin gevĢemesini engellediğinden bağlama 

çalınırken akordun bozulması daha da zorlaĢır. 

 

 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

TEKNE   

1. Kullanılacak kadar dilimi ıslattınız mı?   

2. Dilimi klasik yöntem ile kalıp formunda büktünüz mü?   

3. Dilim geniĢliğinin çıkarıp ve yerine alıĢtırdınız mı?   

4. Dilimi yerine yapıĢtırdınız mı?   
5. Diğer dilimleri aynı yöntemle birleĢtirilerek tekne formunun 

oluĢturdunuz mu? 
  

6. Tekne dıĢ yüzeyini tesviye ettiniz mi?   

7. Tekne iç yüzeyini temizlediniz mi?    

8. Tekne iç yüzeyinin bantlayıp tutkal sıvısı ile sıvadınız mı?   
9. Tekne ön kısmının (sap-gövde birleĢimi) marketri süslemesini 

yaptınız mı? 
  

10. Tekne arka kısmının masif kakma ile süslenmesini yaptınız mı?   

11. Tekne dıĢ yüzeyinin zımparaladınız mı?   

SAP   

12. Sapı ölçüsünde kestiniz mi?   
13. Kırlangıçkuyruğu kızak –kanal geçme kostrüksiyonuyla sapı 

tekneye monte ettiniz mi? 
  

14. Burguluk kesimini yaptınız mı?   

15. Burguluk parçasını alıĢtırarak sırt kısmına yapıĢtırdınız mı?   

16. Sapın ve burguluğun formunu 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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1‘ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 D 

4 C 

5 B 

6 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2‘NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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