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AÇIKLAMALAR 

ALAN 
Müzik Aletleri Yapımı Alanı 

DAL/MESLEK Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı 

MODÜLÜN ADI Çöğür Projesi ve Şablonu 

MODÜLÜN TANIMI 
Çöğür projesi ve şablonu hazırlama konularında bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 
40/32 

ÖN KOŞUL 10. Sınıf modüllerini başarmış olmak 

YETERLİK 
Çöğür projesi ve şablonunu hazırlamak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli atölye ortam ve donanımları sağlandığında tekniğine 

uygun olarak çöğür projesi ve şablonunu 

hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Proje ve şablonu hazırlayabileceksiniz.  

2. Malzeme seçimi ve tutkal hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Enstrüman (çalgı) yapım atölyesi, Teknik resim atölyesi 

Donanım  

Çeşitli çöğür resim ve görüntüleri, çöğür yapım katalogları, 

Teknik resim ders araç ve gereçleri, şablon malzemeleri, kıl 

testere, dekupaj ve şerit testere makinesi, eğe, zımpara, sert 

karton veya plastik, kaplama, tutkal çeşitleri, ağaç kataloğu, 

önerilen malzemeler ve diğer kaynaklar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

GİRİŞ

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

Anadolu´nun binlerce yıllık sesi Bağlama;  

Anadolu halk müzigini tek bir enstrümanla anlatacak olsak aklımıza ilk olarak 

bağlama gelirdi herhalde. Anadolu´da bağlama girmemiş yöre ve ev yoktur. Bağlamanın 

atası, Dede Korkut hikâyelerinde adı çok sık geçen kopuzdur. Tarihci Hammer´e göre 15. 

yüzyılda, uzun saplı bir kopuz türü olan "kolca kopuz"a ilk madeni tel Anadolu´da takılır. 

Böylece kopuzdan bağlamaya geçiş enstrümanı olan "çögür"ün ilk adımı atılmıştır. Evliya 

Çelebi´ye göre çögür ilk kez Kütahya´da yapılır.  

 

Günümüzde çögür, orta boy bağlamadan küçük bir sazdır.  

Eskiden kullanılan ancak günümüzde pek bulunamayan dut ağacından oyma tekneler 

yerine; dilim dilim yapıştırılmış ardıç, göğüs kapağı için ladin, sap için kelebek ağacı 

kullanılmaktadır. Çöğürün tekne büyüklüğü ve sap uzunlugu alıcının istediği karar sesine 

göre belirlenmektedir. 

 

Bu modül sonunda çöğür yapımının ilk aşaması olan ön hazırlık kısmını (proje çizimi, 

şablon çıkarılması ve malzemeyi ) tanıyarak ilk adımı atmış olacaksınız. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

    
 

 

 

Bu faaliyet sonunda; uygun ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak 

proje ve şablon hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:  

 

 Çöğürün tarihçesini araştırınız. 

 Çöğür form ve ölçülerini araştırarak yazınız. 

 Şablon hazırlama tekniklerini araştırınız. 

 

Araştırma işlemleri için internet ortamı ve müzik aletlerinin yapıldığı atölyeleri 

gezmeniz gerekmektedir. Çöğürün yapım şekli, kullanılan ağaçlar konusunda yapım 

atölyelerini gezerek ön bilgi edininiz ve bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

Şekil 1.1: Telli sazların doğuşu 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 AMAÇ 

 ARAŞTIRMA 
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1. PROJE ŞABLON 

Çöğür projesi çizilebilmesi için öncelikle çöğürü tanımanız, form ve ölçülerini 

bilmeniz gerekmektedir. Bunlar dorultusunda çöğür formuna uygun iyi bir ses tınısına sahip 

kaliteli bir çöğür yapılabilir.  

 

Çöğürü yapmak projenin tekniğine uygun şekilde hazırlanması olduğu gibi proje 

çiziminden faydalanarak 1\1 net resim üzerinde gerekli şablonların düzgün ölçüsünde ve 

kaliteli olmasına bağlıdır. 

 

1.1. Çöğür Denge ve Boyları 

 

 

 

Şekil 1. 2: Çöğür örneği ve ölçüleri 

Çöğür/Abdal Sazı 

 

Çöğürün kısa saplı saza verilen isim olduğuna dair çok yanlış bir kullanım söz 

konusudur. Tekne boyları 44–47 cm arasında olan sazlara çöğür ya da ‘abdal sazı’ diyoruz. 

Bu sazlarda iki tip tel düzeni kullanmak mümkündür. Birincisi, bağlama düzeninin divanı 

şeklinde olup saz bağlama düzeninde çalınır. 

 

Bazı yörelerde ise çöğür şu şekilde bilinmekte ve tanımlanmaktadır: 

 

Çöğür: Curadan biraz daha büyüktür ve tekne boyu (34, 35, 36 cm’ye) kadardır. 

Kendine has çok güzel bir ses tonu vardır, aynı zamanda çok eskiden dedelerimizin 

Cem'lerde kullandığı bir enstrüman türüdür. 

 Not: Çektiği akort sistemi ise günümüzde en çok kullanılan bağlama düzeni dediğimiz RE, 

SOL, LA’ dır. 

 

Tekne: Yaprak Dut  

Tekne Boyu: 44 cm 

Tel Boyu: 96 cm 

Ses tahtası: Ladin 

Klavye: 
Akçaağaç üzeri 

Maun presli 

Burgular: Abanoz  

Cila: Nitrolack 

http://www.tinimusik.de/pics/cogur1.jpg
http://www.tinimusik.de/pics/cogur1.jpg
http://www.tinimusik.de/pics/cogur2.jpg
http://www.tinimusik.de/pics/cogur2.jpg
http://www.tinimusik.de/pics/cogur3.jpg
http://www.tinimusik.de/pics/cogur3.jpg
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Kısa saplı bağlamaya en yakın olan enstrüman çöğürdür. Farklı yörelere göre çeşitli 

tanımlar almaktadır. 

 

Çöğür: Divan sazına yakın büyüklükte 9 ile 6 tel takılmakta ve 15 kadar perdesi 

bulunmaktadır. Akordu alt iki tel (La), orta iki tellerin biri (La) diğeri ise (Re), üst teller ise 

(Sol) sesine akort edilir. Çöğür ile nefes, ayin ve semai gibi havalar çalınır. Bugün daha çok 

curası kullanılmaktadır. Çöğür curası, çöğürün bir oktav daha tizi ve küçüğüne denir. 

 

Bağlama (Çöğür): Ülkemizde kullanımı en yaygın olan telli bir Türk halk çalgısıdır. 

Yörelere ve ebatlarına göre bu çalgıya; bağlama, divan sazı, bozuk, çöğür, kopuz, ırızva, 

cura, tambura vb. adlar verilmektedir. 

Çöğür: Belli bir sazın adı değildir. Yurdun çeşitli yerlerinde, çeşitli sazlara çöğür 

dendiği görülmektedir. Güneyde (Adana, Mersin, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır) bozuk’a, on 

iki telli aşık sazlarına çöğür deniyor. 

 

Çöğür: Bağlama adını alan ailenin temel sazıdır. 17-24 perdesi vardır. Meydan 

sazından bir oktav, Divan Sazından ise beş ses daha tizdir. 6-9 tel takılır. Alt telleri (La) 

sesine akort edilir. Düzen değişikliklerinde orta ve üst tellerin akortları değiştirilir. Form 

boyu 42cm, sap boyu 55cm, tel boyu 88cm, form eni ve derinliği 25cm’dir. 

 

Çöğür: Germiyan beyi Kütahyalı Yakup Germiyani’nin icadı olduğu söylenen bu 

çalgının, tahta göğüslü, beş ya da altı telli, yirmi altı perdeli, büyük gövdeli bir saz olduğu ve 

Yeniçeri Ocağı’na mahsus olduğu söylenir. Sûndar (Sürder) adlı bir Kürt çalgısının da tıpkı 

Çöğür gibi bir saz olduğu ancak  gövdesine on tane demir tel bağlandığı ve güzel yakıcı bir 

ses verdiği söylenmektedir. Bir de Hamdioğlu Şemsi Çelebi’nin telif ettiği söylenen, Yûnkar 

(Yonkar) adlı, üç telli bir sazdan bahsedilmiştir ki harem ağalarının çaldığı söylenen bu 

aletin büyüğüne Çöğür denmekteymiş. Yunan müziğinde Kithara adlı çalgıya benzeyen bu 

sazların her üçü de artık kullanımdan kalkmıştır. 

 

1.1.1. Bağlama Ailesi ve Ölçüleri 

 

Bağlama usta çırak ilişkisi içerisinde çok değişik boy ve ölçülerde yapılarak 

günümüze kadar gelmiştir. Bu nedenle oldukça geniş bir aileye sahiptir. Yöresel kullanımda 

bozuk, çöğür, ırızva ve tambura gibi adlarla bilinen sazların bütünü bağlama ailesinin birer 

üyesidir. 

 

Bağlama ailesinin yapı olarak en küçük olanına ve en ince (tiz) ses veren çalgısına 

cura, en büyük ve en kalın (pes) ses veren çalgısına da divan denilmektedir. Divan sazı aynı 

zamanda meydan sazı adı ile de bilinmektedir.  Donbıra, danbıra ve tambura olarak bilinen 

çalgı ise divandan daha küçük, curadan daha büyük bir yapıdadır.  Günümüzde bağlamanın 

gerek eğitimde gerek toplu çalışmalarda kullanılabilmesi için ton ve ses rengi gibi özellikleri 

de dikkate alınarak bazı standart boylar ve ölçüler belirlenmiştir. 

 

Bağlama hiçbir çalgıda görülemeyecek derecede farklı boyutlarda yapılan bir çalgıdır. 

Bağlamanın boyutları anlamında (aynı zamanda kullanılan malzeme itibariyle) standarda 

sahip olamayışı "konar-göçer yaşam orijini"ne sahip olmasındandır. Oyma tekne geleneği de 
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standardizasyonu zorlaştıran bir diğer sebeptir. İlk bakışta bu bir dezavantaj gibi görünmekle 

birlikte bu durum icracıya oldukça geniş bir tını yelpazesi sunar. Bugün kullandığımız 

bağlamaların boyutları, 20 ile 52 cm arasında değişmektedir. Kabaca, 20 ile 30 cm tekne 

boyu arası "cura", 30-35 arası "dede bağlama", 36-44 arası "tanbura", 44-47 arası "çöğür" 

("abdal sazı" da denir) ve 48 ve üstü "divan" olarak adlandırılır. 

 

Bağlamanın sap uzunluğu Tekne Boyu X 4/3 şeklinde formülize edilebilir. Köprü diye 

de tabir edilen orta eşik Tekne Boyu / 5 mesafesine konulur ancak bu kuralları ufak 

toleranslarla esnetmek mümkündür. 

    

Resim 1.1: Bağlama ailesi 

 Bu boyların tür ve ölçüleri şu şekildedir. 
 

TEKNE BOYU              İKİ EŞİK ARASI UZAKLIK 

Cura ...................  23 - 28 cm ...................... 49  -   60  cm  

Bağlama Curası .... 30 - 36 cm ......................  64  -   77  cm  

Tambura .............. 39 - 43 cm ......................  93  -   90  cm  

Bağlama ..............  44 - 47 cm ......................  94  - 100  cm  

Divan ................. 49- 52 cm ...................... 105 -  111  cm 

Tablo1.1: Bağlama ailesi ölçüleri 

Uygulamaya bakıldığında, en küçük tekne boyunun 22 cm, en büyük boyun 52 cm 

olduğu kabul edilir ve tekne boyunun 0,5 cm'de bir değiştiği hesaba katılırsa 60 kadar farklı 

bağlama boyunun yapılabileceği görülür. Boy çeşitliliğine dair şöyle bir tespit yapmak 

yerinde olur. Bağlamada boyları ana boylar ve ara boylar olarak temel iki sınıfa ayırmak 

gereklidir. Ana boy bağlamalar düşünüldüğünde aynen bir keman ailesi gibi (keman, viola, 

çello, kontrbas) bağlamanın da bir aile oluşturduğu ve bu özelliğin dünyadaki pek az telli 

çalgıda görüldüğü söylenebilir (Bu özellik daha çok saksofon, klarnet gibi nefesli çalgılarda 

görülmektedir.). Dolayısıyla bağlama ailesi bu özelliği itibariyle tek bir çalgının 

üretemeyeceği çok geniş bir ses aralığını ve ses rengi yelpazesini içermektedir. 

 

Keman ailesine benzer bir grup oluşturmak gerekirse cura, tambura ve divan hem 

oktav olarak birbirlerinin katları olmalarından hem de farklı ses renklerinden dolayı öne 

çıkarlar ancak farklı amaçlar için kullanılabilecek başka ana boylar da vardır.  
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Örneğin 35-36 tekne boylu bağlama ve 45-46 tekne boylu çöğür veya abdal sazı gibi. 

Peki, ana boyları tekne boyu cinsinden nasıl belirleyebiliriz? Bunun için uygulamalara 

bakmak yerinde olur. 
 

Günümüzde curanın ortalama 23 cm, tamburanın 40 cm, divanın ise 50 cm tekneli 

yapıldığını görüyoruz ancak bu boylarda birer hatta 2’şer cm’lik oynamalar görülebilir. 

Bunun sebebi de tonda (akortta) yarım veya bir ses aralığı tizleştirme ya da pestleştirmenin 

(dolayısıyla transpozisyonun) sağlanabilmesidir. 

 

 

1. Burgular 

2. Baş(Üst) Eşik 

3. Perdeler 

4. Klavye 

5. Göğüs 

6. Teller 

7. Alt Eşik 

8. Tel Takozu 

Şekil 1.3: Çöğür formu 
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Ara boyları ortaya çıkışında birbirinden bağımsız iki neden ileri sürülebilir. Oyma 

tekne yapan ustaların tekne boyu anlamında kuralsız ve dikkatsiz çalışması ara boyların 

ortaya çıkmasına önemli bir sebeptir.  

 

Keserin dikkatsizce kullanılması sonucu bir tambura teknesi bazen 41 cm, bazen de 43 

cm olarak çıkabilir. Özellikle oyma tekniği boy standardizasyonunda büyük bir engel teşkil 

etmiştir. Diğer yandan, ara boylar, özellikle de halk müziğinde sık kullanılan tonların ( Do, 

Do # , Re) dışında herhangi bir tonu elde edebilmek için tercih edilebilir. Örneğin, alt teli La 

tonunda iyi tınlayabilecek bir cura için ana boy olan 23 cm küçük geleceğinden biraz daha 

büyük, 25- 26 cm tekneli bir cura gerekir.  

 

Bağlamada transpozisyon olanaklarının sınırlı olması da icracıyı, çoğu zaman boy 

küçülterek veya büyüterek transpozisyona zorlamaktadır.  

 

1.1.2. Çöğürün Bölümleri 

 

Şekil 1. 4: Çöğürün bölümleri (kısa sap) 
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Şekil 1. 5: Çöğürün bölümleri 

Gövde: Tekne denilen bu kısım armudi biçimindedir. Genelde tekne dut ağacından 

oyularak yapılır. Ayrıca kestane, meşe ve kayın (gürgen) hatta kavak ağaçları da kullanılır 

fakat günümüzde dilimler halinde yapıştırılarak yapılan tekneler (yaprak saz) daha çok 

kullanılmaktadır. 

 

Göğüs: Teknenin üzerine yapıştırılan tabla, sık elyaflı ağaçlardan yapılır (kızılçam, 

ladin, köknar gibi). Tek parça olabileceği gibi kenarlara başka renkli ağaçlar da konulabilir. 

 

Sap: Sazın perdelerinin bulunduğu kısımdır. Sert ağaçlardan yapılır. 

 

Resim 1.2: Sap ve perde                                  Resim 1.3: Burgular 

Perdeler: Sapa bağlanan, notaların yerlerini belirleyen misinalardır. Sap üzerinde 7 ile 

30 arasında bulunur.  

 

Burgular: Bir ucu alt eşiğe bağlanan tellerin üst kısımda bağlandığı sapın uç 

kısmındaki deliklere yerleştirilen bir nevi makara işlevi gören özel şekil verilmiş tahta 

parçacıklarıdır. Tel uçlarının sarılı bulunduğu kulak olarak da isimlendirilen burgular, 

çevrilmek sureti ile tellerin gerginliğini gevşetmek ya da artırmak vazifesini görür. Akort 

işlevini gerçekleştirmeye yarar. 

Üst Eşik: Burgulardan gelen tellerin, sap üzerinde eşit aralıklarla ve belli yükseklikte 

tutulmasına yarar. Genellikle sert ağaçtan sap üzerine oyularak takılır.  
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Orta eşik: Sap üzerinden gelen tellerin, göğüs üzerinde eşit aralıklarda ve belli 

yükseklikte durmasını sağladığı gibi telin titreşimini de göğüs vasıtasıyla tekneye iletir. 

Göğüs üstüne yapıştırılmaz. Gergin tellerle göğüs arasına sıkıştırılır.  

 

Alt eşik: Adına tarak da denen tellerin tekneyle bağlandığı sert (şimşir) ağaçtan yapılı 

kısımdır.  

 

Resim 1.4: Alt eşik ve tel bağlama takozu 

Teller: Eskiden at kılı ve bağırsaktan yapılan teller şimdi çeliktir. Orta ve büyük boy 

sazlarda düz tellerin yanında çelik telin üzerine ince bakır sargılı tellerde kullanılmaktadır. 

Kısa sapta (çöğür saz) tel sayısı ve kalınlıkları şöyledir: 

 

Alt teller; iki adet 0,18mm çelik tel ve bir adet ince sırma tel (bam) olmak üzere 3 

tanedir. 

 

Orta teller; İki adet 0, 28 veya 0,30mm çelik tel  

 

Üst teller; Bir adet 0,18mm çelik tel ve bir adet kalın sırma (bam) tel.Toplam tel sayısı 

7 tanedir.Uzun sap bağlama da tel sayısı ve kalınlıkları: 

 

Alt teller; İki adet 0,20mm çelik tel ve bir ince sırma  

 

Orta teller; Kısa sapla aynıdır.  

 

Üst teller; Bir adet 0,20mm çelik tel ve bir adet kalın sırma. Toplam tel sayısı 7 

tanedir.  
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1.1.3. Çöğürde Boyutlar ve Ses Tonları 

 

1-Meydan Sazı 

110 Frekanslı LA sesine akort edilir. 

 

Tekne boyu 52,5 cm 

Tekne eni ve derinliği 31,5 cm 

Sap boyu 70 cm 

Tel boyu 112 cm 

2-Divan Sazı 

146 Frekanslı RE sesine akort edilir. 

 

Tekne boyu 49 cm 

Tekne eni ve derinliği 29,4 cm 

Sap boyu 65 cm 

Tel boyu 1 04 cm 

3-Bağlama 

220 Frekanslı LA sesine akort edilir. 

 

Tekne boyu 41,5 cm 

Tekne eni ve derinliği 24,9 cm 

Sap boyu 55 cm 

Tel boyu 88 cm 

4-Tanbura 

293 Frekanslı RE sesine akort edilir. 

 

Tekne boyu 38 cm 

Tekne eni ve derinliği 22,8 cm 

Sap boyu 50 cm 

Tel boyu 80 cm 

5-Bağlama Curası 

440 Frekanslı LA sesine akort edilir. 

 

Tekne boyu 26,5 cm 

Tekne eni ve derinliği 15 cm 

Sap boyu 36 cm 

Tel boyu 58 cm 

6. Tanbura Curası 

586 Frekanslı RE sesine akort edilir. 

 

Tekne boyu 22,5 cm 

Tekne eni ve derinliği 13,5 cm 

Sap boyu 30 cm 

Tel boyu 48 cm 

Tablo1.2: Çöğürde boyut ve ses tonları 

1.1.4. Denge, Oran ve Form 

 

İyi bir çöğür genel hatlarıyla uzayan, diri ve parlak, tizleri bir miktar önde, sızlak bir 

sese sahip olmalıdır.  

 

Bazı çalgılar için ‘dokununca inliyor' şeklinde bir tanımlama duymuşunuzdur. Bu 

çalgının ‘cevap vericiliği' ile ilgilidir. 

 

Teknesinin ölçüleri yerinde, göğüs tahtası iyi takılmış ve eşik payı doğru verilmiş 

bağlamalarda bu özellik bulunur.  

 

Dengenin iki unsuru vardır. Seste denge, volümün aşırı düşük veya yüksek olmaması, 

sesin makul düzeyde uzaması ve seste bir renk özelliğinin bulunması ile açıklanabilir. Fiziki 

denge ise tellerin sertliği, sapın kalınlığı, teknenin formu ve ağırlığı gibi başlıkları içerir. 

İcracının mevcut çalgısına veya edineceği başka bir çalgıya bu gözle bakmasında fayda 

vardır. 

 

Tekne formu ve ölçüleri açısından standartlaşma form anlamında standartlaşmış 

olmak bütün evrensel çalgıların özelliğidir ancak sözgelimi bütün gitarlarda ve bütün 

kemanlarda aynı form detaylarını bulmak mümkün değildir. Bunun temel sebebi çalgı 

yapımcılarının, ürettikleri çalgılara kendi ustalık karakterlerini yansıtan bir görünüm vermek 
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istemeleridir. Örneğin, kemanda ses tahrasının bombesi, salyangozun detayları, f deliklerinin 

yeri ve büyüklüğü gibi özellikler farklılık arz eder.  

 

Özellikle tekne formu açısından incelendiğinde, oyma tekniğinden yaprak tekniğine 

geçişle birlikte, bağlamanın bu anlamda yol katettiği söylenebilir. Oyma tekniği yapımcılara 

teknik ve sanatsal olarak kendilerini çok daha rahat ve fazla ifade imkânı verirken aynı 

zamanda ehil olmayan ellerde çok ağacın da ziyan olmasına veya form olarak çok çirkin 

teknelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur ancak yaprak tekniğiyle birlikte daha estetik 

teknelerin yapıldığı söylenebilir. Keman ve gitar örneklerinde olduğu gibi bağlamanın form 

standardizasyonunda da tarzı yansıtan farklılaşmalar olacaktır. 

 

Resim 1.5: Yaprak çöğür örneği 
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Şekil 1.6: Bağlama ve ailesi sazlarında denge ve oranlar 
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Şekil 1.7: Kısa saplı  bağlamada denge ve oranlar 

1.1.5. Ses Uyumları 

Bağlama icrasında on dokuz ayrı düzen tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu düzenlerin 

her biri bağlamayı değişik şekillerde etkilemekte ve 70 ile 125 kg.- kuvvetlik bir gerilim 

alıma sokarak fiziksel yapısında bazı değişikliklere sebep olmaktadır.  
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Bir bağlamanın fiziksel yapısında 90 ile 100 kg.- kuvvetlik bir gerilik ve 500 ila 600 

gr.- cm' lik bir basınç normal kabul edilebilmekte ve bunun üzerindeki gerilim ve basıncı 

getiren düzenler bağlamanın fiziksel yapısını zorlayarak sapını öne doğru kıvırmakta ve 

göğüs denilen ses tablosunun çökmesine neden olmaktadır. Sapı kıvrılan ve göğüs tablosu 

çöken bir sazı çalmak ise oldukça güçtür. Normalin altında bir gerilim, basınç getiren 

düzenler ise sazda istenilen tınıyı sağlayamadıklarından, kulağa hoş gelmeyen seslerin 

çıkmasına neden olmaktadır. Sazda devamlı bir denge sağlayabilmek için normâlin altında 

gerilim ve basınç getiren düzenlerde, tel kalıklıklarında yüzde birden, yüzde beşe doğru 

teller kalınlaştırılmalı, normalin üstünde gerilim ve basınç getiren düzenlerde ise bunun tersi 

uygulanmalıdır. Yani yüzde birden yüzde beşe kadar tellerin incesi takılmalıdır. Böylelikle, 

sazın devamlı olarak normal gerilim ve basınç altında bulundurulması sağlanacağından sazın 

dengesi ve tınısı bozulmamış olacaktır.  

 

Saza normal gerilim ve basınç getiren düzenler: Bağlama Düzeni, Eviç Düzeni, 

Müstezat Düzeni, Misket Düzeni, Sabahi Düzeni ve Bozuk Düzen’dir.  

 

Nomalin altında gerilim ve basınç getiren düzenler: Ümmi Düzeni, Hüseyni 

Düzeni, Acemaşiran Düzeni, Hüzzam Düzeni ve Kütahya Düzeni’dir.  

 

Nomalin üzerinde gerilim ve basınç getiren düzenler ise: Yeksani Düzeni, Zirgüle 

Düzeni, Kayseri Düzeni, Çargâh Düzeni, Segâh Düzeni ve Sur Düzeni’dir. Her düzenin 

etkileri listeler halinde ileriki sayfalardadır. 

 

Düzenler şu durumlara göre ortaya çıkmışlardır.  

 Dizilere göre  

 Melodik yapıya göre  

 Seslerine göre  

 Tavırlarına göre  

 Çalınacak ezgiye göre 

 Ritmik yapıya göre  

 Bağlamanın boy ve ebadına göre  

 Bağlamanın tel durumuna göre 

 Yörelere göre  

 İnsan topluluklarına göre (boy, kavim, aşiret, vb.)  

 İcra durumuna göre  

 Kişiye göre  

 Ortam ve isteğe göre  

 Diğer (çalışma, egzersiz, gösteri vb.)  
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1.1.5.1. Bağlamada Düzenler 

 

Düzen, bağlamada akort karşılığında kullanılan bir terimdir. Bağlamada yapılan akort 

değişiklikleri, yöreler arası icra farklılığını vurgulamada ve anlatımı güçlendirmede önemli 

etkenlerdendir.  

 

Tıpkı tavırlar gibi düzenler de bağlamada yöresel bir özellik olarak karşımıza çıkar. 

Öyle ki bir yörede bilinen bir düzen, diğer yörelerde bilinmeyebildiği gibi farklı bir adla da 

bilinebilmektedir. Örneğin, Ankara, Konya, Kütahya gibi yörelerimizde "Kara Düzen" adı 

verilen düzen (akort) Kastamonu ve Çankırı dolaylarında "Bozuk Düzen" adıyla bilinir. 

Yöresel düzenler dikkatle incelendiklerinde bunların, yörelerin tonal ve modal (makamsal) 

özellikleriyle doğrudan bağlantılı olduğu görülür çünkü bağlamada, ezginin çalındığı diziye 

bağlı olarak yapılan düzen değişimleri böylelikle ezginin tonal eksenini de belirlemiş 

olmaktadır. 

 

Bağlamada en çok bilinen ve yapılan düzenler şunlardır:  

 

Tablo 1.3: Bağlama düzenleri 
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Pratik Öneriler  

 

Bağlama düzeninde en alt boş tel Re telidir. Orta boş tel Sol teli, en üst tel  ise La 

telidir. Temel olarak alt tel boş olarak Re sesinden başlar ve Mi sesine kadar iner. Pratik 

olarak ifade etmek gerekirse bir notadan sonraki 3. Perde onun bir alt sesidir. Örneğin alt boş 

tel Re sesidir 3 perde aşağıya inersek Mi sesini buluruz istisna olarak Si ile Do  ve Mi ile Fa 

sesleri yan yanadır. Si notasının hemen altında Do notası vardır. Yine aynı şekilde Mi 

notasının hemen altında Fa notası vardır. 

 

Şekil 1.8: Nota yerleri 

1.1.6. Tel Boylarının Hesaplanması 

 
 BAĞLAMA AİLESİ FORM ÖLÇÜLERİ  

Sazın Adı Form Boyu Form Eni Ve 

Derinliği 

Sap 

Boyu 

Tel 

Boyu 

Form 

Boyu 

Alt Tel Akord 

Meydan Sazı  52,5 cm  31,5  31,5  70  112  lâ 110 frekans  

Divan Sazı  49  29,4  29,4  65  104  re 146 frekans  

Bağlama  45,5  25  25  55  88  lâ# 220 frekans  

Tambura  38  22,8  22,8  50  80  re 292 frekans  

Bağlama  

(Çöğür)Curası  

26,5  15,5  15,5  35  56  lâ 440 frekans  

Tanbura Curası  22,5  13,5  13,5  30  48  re 584 frekans  

Tablo 1.4: Standart bağlama ailesinin ölçü tablosu 
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 BAĞLAMA AİLESİ PERDE ÖLÇÜLERİ  

Perde Sıra 

No 

Meydan 

Sazı 
Divan Sazı Bağlama Tambura 

Bağlama  

(Çöğür)Curası 

Tanbura 

Curası 

 Tel B.112 cm  Tel B. 104  Tel B. 88  Tel B. 80  Tel B. 56  Tel B. 48  

1 Lâ# 6,24cm  5,79  4,9  4,46  3,12  2,67  

2 Si  12,11  11,23  9,5  8,64  6,07  5,2  

3 Do  17,5  16,25  13,75  12,5  8,75  7,5  

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

5 Re 28  26  22  20  14  12  

6 Re#  32,59  30,26  25,61  23,28  16,3  13,9  

7 Mi  37,33  34,67  29,33  26,67  18,67  16  

8 Fa  41,13  38,19  32,32  29,38  20,57  17,6  

9 Fa#  45,14  41,91  35,46  32,24  22,56  19,3  

10 Sol  49  45,5  38,5  35  24,5  21  

11 Sol#  52,42  48,67  41,18  37,44  26,21  22,4  

12 Lâ  56  52  44  40  28  24  

13 Lâ#  59,12  54,9  46,25  42,23  29,56  25,3  

14 Si  62,06  57,62  48,75  44,32  31,04  26,6  

15 Do  64,75  60,13  50,88  46,25  32,38  27,7  

16 Do#  67,48  62,66  53,02  48,2  33,74  28,9  

17 Re  70  65  55  50  35  30  

 

Tablo 1.5: Standart bağlama ailesi sazların perde aralıkları ve baş eşiğe olan mesafeleri 

 

A = Eşik ile Re perdesinin boyu 

B = Perde ya da sap boyu 

C = Tekne boyu 

D = Eşik mesafesi ( Teknenin 1/5'i ) 

E = Alt eşik ile üst eşik arası ( Tel boyu ) 



 

 19 

Tekne boyuna göre sap ölçüsü ne olmalıdır? 

1.2. Projenin Çizimi 
 

Projenin çizimine başlamadan önce ana ölçüleri baz alarak daha önce yapılmış 

bağlama projesinden destek alarak çizmek faydanıza olacaktır.  

 

Bunun için yapılmış proje, bağlama ve çöğür kataloglarını incelemelisiniz. 

 

Nasıl bir ön göğüs tasarımı ve hangi sap boyu uygulanacağı ve aynı zamanda hangi tür 

ağacın kullanılacağı renk, hare ve ağaçların uymunun nasıl olacağı gibi konularda ön bir 

araştırma yapılmalıdır. 

 

Kişilerin isteği ve bölge farklılıklarından dolayı değişik ölçülerde çöğür yapıldığından 

farklı proje ve ölçülerle karşılaşabilirsiniz, araştırmalarda bu hususlara dikkat edilmesinde 

fayda vardır. 

A / 0.6 = B  ( Uzun sap için ) 

A / 0.8 = B  ( Kısa sap için ) 

C / 5 = D     ( Alt eşiğin konulacağı mesafe ) 

 Örnek :  

 40 cm teknemiz olsun. Bu tekneye takılacak ( uzun ) sap boyunu hesap edelim. 

 Formülümüz şu : A / 0.6 

 Önce "A" yı bulmalıyız. Bunun için önce "D" yi bulup tekne boyu olan 40 cm den 

çıkaralım. "D" tekne boyunun 1/5 i olduğuna göre ,40 cm'yi 5'e bölelim. Sonra tekne 

boyundan çıkarttığımızda "A" yı bulmuş oluruz. 

 40 / 5 =  8 cm  ( Eşik mesafesi ) 

 40 - 8 = 32 cm  ( Eşik ile re perdesi arası ) 

 32 / 0.6 = 53.33 cm ( Takılacak sap boyu ) 

 40 cm'lik bir tekneye takılacak sap boyunu bulmuş olduk. Bu hesap pratikte tekne boyuna 

12 - 13 cm ilave edilerek te bulunabilir. 

 Kısa sap için de A / 0.8 formülü kullanılarak sap boyu bulunur. Çıkacak sonucun tekne 

boyu ile aynı olduğunu göreceksiniz. Yani 40 cm’ lik bir tekneye 40 cm sap takılır. 
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Şekil 1.9: Çöğür planı 

1.2.1. Çöğürün 1/1 Ölçeğinde Üç Görünüş Çizimi 

 

1.2.1.1. Görünüşün Tanımı 

Perspektifi veya kendisi verilen bir parçanın (enstrümanın ) üç ayrı cepheden (bunlar; 

önden, üstten ve sol yandan) bakılarak izdüşümlerinin alın yatay ve profil düzlemine 

çizilmesine görünüş denir.  

 

1.2.1.2. Görünüş Çizim Kuralları 

 

 Enstrüman form ölçüleri tespit edilmelidir. 

 İlk olarak enstrümanın ön görünüşü çıkartılmalı sırasıyla üst ve sol yan 

görünüşleri çıkartılmalıdır. 

 Görünüşteki elamanların birbirlerinden ayırt edilebilmesi için çizgi kalınlıkları 

da birbirinden farklı olmalıdır. 

 Çizilen ön görünüşten izdüşümler gönderilerek diğer görünüşler çizilmelidir. 

 İzdüşüm çizgileri kesik çizgi ve ince olmalıdır. 

 Hangi görünüş çiziliyorsa enstrümanın o yüzü çevrilmelidir. 

 Görünmeyen kısımlar kesik çizgi ile çizilmelidir. 

 Hangi görünüşün olduğu altına yazılmalıdır. 
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Görünüş çizimi için aşağıdaki çizim araç ve gereçlerini hazırlamalıyız. 

 

 Paralel cetvel bağlanmış resim masası ve sandalyesi 

 60o ve 90o olmak üzere iki adet şeffaf gönye 

 Yazı ve eşya şablonları 

 Kurşun kalem açacağı 

 Uçları sivriltilmiş orta sertlikte (H) ve orta yumuşaklıkta (HB) kurşun kalemler 

 Rapido kalem takımı 

 Rapido mürekkebi 

 Yumuşak kurşun kalem silgisi 

 Rapido silgisi veya jilet 

 Selebant 

 Temizlik bezi, peçete 

 Çizimi kirlenmekten korumak için kâğıt örtü 

 

1.2.2. Kesit ve Detayların Çizimi 

 

1.2.2.1. Kesitin Tanımı 

 

İmalatı yapılacak olan enstrümanın kesme düzlemine uygun olarak boydan boya 

kesildiği hayal edilerek kesilen ve kesilen yerden görülen elamanlarının izdüşümlerinin 

çizilerek ifade edilmesine kesit denir. 

 

1.2.2.2. Özellikleri 

 

İmalatı yapılacak enstrümanı oluşturan elamanlarının cinsine, yerine ve konumuna 

uygun çizgisel ifadeler taşımalı, gerekli çizgisel ve form ölçüleri gösterilmelidir. 

 

1.2.2.3. Önemi 

 

Enstrümanın imalatının yapılabilmesi için kesitlerde verilen parçaların ve 

elemanlarının konumu ile onlara ait ölçü ve bilgilere ihtiyaç vardır. 

 

1.2.2.4. Kesitin Yönü 

 

Enstrümanlarda biri enine diğeri boyuna doğrultuda olmak koşuluyla en az iki yönde 

kesit alınmalıdır. X-X doğrultusundaki kesitimiz enine olacak şekilde seçilmiştir. 

Y-Y doğrultusundaki kesitimiz ise enstrümanımızı boyuna kesecek şekilde seçilmiştir. 

 

1.2.2.5. Kesit Çizim Kuralları 

 

 Kesiti çizilen enstrümanın elamanlarının arkasında kalan elamanlar yokmuş gibi 

düşünülür fakat ifade edilmesi gerekiyorsa kesik çizgilerle ifade edilmelidir. 
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Kesik çizgiyle belirtilen görünmeyen kenarlar resmin karmaşıklığına neden 

olacaksa gösterilmez.  

 Kesme düzleminin kestiği veya diğer bir ifadeyle kesme düzlemine değen 

yüzeyleri temsil eden çizgiler kesite girmeyen kısımlardan ayırt edilebilmesi 

için daha kalın çizilmelidir. 

 Kesite giren farklı elamanların birbirlerinden ayırt edilebilmesi için çizgi 

kalınlıkları da birbirinden farklı olmalıdır. 

 Kesite giren elamanları cinsine uygun özellikte ve standartta taranmalıdır. 

 Kesme düzleminin görüş alanında olup kesilmeyen enstrüman elemanlarının 

görünüşleri de çizilmelidir. 

 Görünüşte kalan elamanların çiziminde, kesit düzlemine olan uzaklıklarına göre 

çeşitli kalınlıklarda çizilmeli, görünen elamanın uzaklığı arttıkça cizgi 

inceltilmelidir.  

  Kesitlerde kesme düzleminin arkasında kalan kısım yokmuş gibi düşünülür ve 

hiçbir zaman gösterilmez. 

 Kesit resmi, ön görünüşte kesme düzleminde adlandırılan harflerle 

adlandırılmalıdır ve çizim ölçeği yazılmalıdır. Örneğin X-X KESİTİ 

ÖLÇEK:1/1 gibi. 

 

1.2.2.6. Kesit Çiziminde İş Sırası 

 

 Gerekli çizim araç ve gereçler hazırlanır. 

 Eskiz kâğıdı masaya yapıştırılır. 

 Kesiti çizilecek enstrümanın görünüşleri masaya yapıştırılır. 

 Kesitte kalan enstrüman elamanları çizilir. 

 Görünüşte kalan enstrüman elamanları çizilir. 

 Gerekli ölçülendirmeler yapılır. 

 Kesit resminin taramaları yapılır. 

 Yazıları ve açıklamaları yazılır. 

 İşin son konrolü yapılır. 

 

1.2.2.7. Kesit Çizilmesi 

 

Kesit çizimi için gerekli çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması 

 

Kesit çizimi için aşağıdaki araç gereçler hazırlanmalıdır: 

 

 Paralel cetvel bağlanmış resim masası ve sandalyesi 

 60
o
 ve 90

o
 olmak üzere iki adet şeffaf gönye 

 Yazı ve eşya şablonları 

 Kurşun kalem açacağı 

 Uçları sivriltilmiş orta sertlikte (H) ve orta yumuşaklıkta (HB) kurşun kalemler 

 Yumuşak kurşun kalem silgisi 

 Selebant 

 Temizlik bezi, peçete 

 Çizimi kirlenmekten korumak için kâğıt örtü 
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1.3. Şablonların Hazırlanması 
 

Klâsik enstrüman üretiminde; enstrümanın eğmeçli parçalarının kesilmesinde, 

temizlenmesinde, zıvana açılmasında, delik delinmesinde vb. işlemlerin yapılmasında 

kullanılan aygıtlara şablon (mastar) denir.  

 

Şablon hazırlamada şu yol takip edilir 

 

 Enstrümanın 1/1 detay resmi çizilir. 

 Detay resimden faydalanarak eğmeçli parçaların şablonu çizilir. 

 Şablon çizimleri, araya karbon kâğıdı konarak, şablon yapılacak kontrplâk ya da 

mukavva üzerine sert ve ince uçlu kurşun kalem ile aktarılır ya da üzerine 

şablon çizilmiş kâğıt, kontrplak üzerine yapıştırılır. 

 Üzerine şablon resmi çizilmiş kontrplak parçası, çizgi dışından kesilir.  

 Kesilen şablonun kenarları zımpara ile düzeltilerek şablon kullanmaya hazır 

hâle getirilir. 

 

Mastarlar kullanıldıktan sonra atılmamalıdır. Resimleriyle birlikte saklanmalıdır.  

 

1.3.1. Çeşitleri 

 

Şablonlar eğmeçli parçanın tek taraflı ya da çift taraflı oluşuna göre ikiye ayrılır. 

 

 Tek yöne eğmeçli işlerin şablonlarının hazırlanması 

 

Tek yöne eğmeçli parçaların karşılıklı iki yüzü düzgün, diğer karşılıklı iki yüz 

eğmeçlidir. Bu tür işlerin hazırlanmasında tek şablon yeterlidir. Markalama işlemi parçanın 

bir yüzüne yapılır. 

 

 Çift yöne eğmeçli işlerin şablonlarının hazırlanması 

 

Eğmeçli işlerde bazen şeklin oluşturulması tek şablon ile mümkün değildir. Bu tür 

işlere iki yöne eğmeçli işler denir. İki yöne eğmeçli işler aynı ya da değişik profilde iki 

şablonun yan yana bulunan (ortak kenarlı) yüzeylere çizilmesiyle elde edilir. Çift yöne 

eğmeçli işlerin şablonlarının hazırlanması ile ilgili çalışmalara aşağıda birkaç örnek 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 
UYGULAMA FAALİYETİ 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Bu faaliyet sonunda gerekli atölye ortamı ve donanımları sağlandığında format ve 

oranlarına uygun olarak çöğür proje ve şablonu hazırlayınız. 
. 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Çizim için gerekli teknik resim araç ve 

gereçlerini hazırlayınız. 
 Tüm araç ve gereçlerinizi çizime 

başlamadan önce hazırlamanız 

zamanı iyi kullanmanızı 

sağlayacaktır. 

 T cetveli ve gönyelerinizi silerek 

kâğıdın yüzeyini kirletmemesini 

sağlayınız. 

 Kâğıdınızı T cetveli veya paralel 

cetvel kullanarak bağlayınız. 

 Kâğıdınızın üst veya alt kenarını T 

cetveli ile kontrol ederek paralel 

duruma getiriniz. 

 Kâğıdınızı köşelerinden şeffaf bant 

ile masaya bağlayınız. 

 Eskiz kâğıdınızı masaya bağlayınız. 

 

 Eskiz kâğıdının kenarlarını çizerek çerçeve 

oluşturunuz. 

 Sağ alt köşeye antet çiziniz. 

 Çerçeve oluşturmak için eskiz 

kâğıdınızın sol kenarından 1,5 m 

diğer kenarlarından 1 cm işaretleyip 

çiziniz. 

 Kâğıdınıza çerçeve çizmek projenizin 

düzenli olmasını sağlar ve 

belirginleştirir. 

 Antet proje ve çizen hakkında bilgi 

verir. Bu nedenle antet çizmeye özen 

gösteriniz. 

 Çöğür teknesinin ön, yan ve üst görünüş 

formlarının yerleştirileceği alanları çiziniz. 

 Form çizimi standart ölçülere uygun 

olarak yapılmalıdır. 

 Şekilde verilen form ölçülerini 

kullanınız. 

 Tekneye açılacak kurtağzı birleştirme 

için form boyunun dışından 5–10 cm 

arası mesafeyi almalısınız. 

 Ön, üst ve yan görünüşleri ışın 

çizgilerini kullanarak taşıyınız.  

 Işın çizgilerini ince sürekli çizgi ile 

çiziniz. Böylece resmin ana çizgileri 

ile karışmasını önleyeceksiniz. 
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Şekil 1.10: Tekne form alanlarının çizimi 

A: Form Boyu  

B: Form Genişliği - Form Derinliği  

C: Kurtağzı Mesafesi  

 

 Çöğür formunun çizilmesi (Şekil 1.11) 

 Çöğür gövdesinin çizilmesi (Şekil 1.12) 

Çizmiş olduğunuz çöğür formundan 

faydalanarak yardımcı daireler çiziniz. 

 Çöğür formunu standart çöğür form 

ölçülerine uygun olmasına dikkat ediniz. 

 Gövde çiziminde form ölçü 

çizgilerinden faydalanınız. 

 Çöğür formunun standart bağlama form 

ölçülerine uygun olmasına dikkat ediniz. 

Yardımcı daireleri ince kesik çizgiler ile 

çiziniz. 

 Çöğür gövdesini kalın çizgilerle 

belirtiniz. 

 Buradaki resimler üzerinden ölçü 

almayınız. 

 Modülden faydalanarak form ölçülerini 

oluşturunuz. 

 Yardımcı daireler ile koordinat noktaları 

belirleyiniz Koordinatları isimlendiriniz  

(Şekil 1.12). 

 Yardımcı daireler ve koordinatlar 

yardımı ileçöğür gövdesi çizilir. (kırmızı 

çizgi) (Şekil 1.13-14). 

 Yardımcı çizgiler silinir çöğür gövdesi 

ortaya çıkarılır (Şekil 1.15). 
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Şekil 1.11: Çöğür formunun çizilmesi 
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Şekil 1.12: Çöğürün altın bölüm oranları ile form ölçülerinin çizimi 

 

Şekil 1.13: Yardımcı daireler ve koordinatlar ile gövde formunun oluşturulması 
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Şekil 1.14: Çöğür gövdesinin yardımcı çizgiler ile çizilmesi 

 

Şekil 1.15: Form alanlarına çizilmiş tekne formu 
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Şekil 1.16: Çöğür gövdesinin çizilmiş hâli          Resim 1.6: Çöğür ön görünüş resmi 

 Çöğür sapını çiziniz  (Şekil 1.17). 

 Eşikler, perdeler ve telleri çiziniz 

(Şekil 1.18). 
 Çöğür ön görünüşünü tamamlayınız 

ve form ölçülerini veriniz (Şekil 

1.19). 

 Çöğür sapı çiziminde standart bağlama form 

ölçülerine uygun olmasına dikkat ediniz. 

 Perdelerin çiziminde standart bağlama ailesi 

sazların perde aralıkları tablosundan 

faydalanınız. 

 Çöğürün ön görünüşünü tamamlayınız, 

çiziminde standart çöğür form ölçülerini 

yazınız. 

 Çizimi kontrol ediniz. 

 Görünüş adını yazınız. 
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      Şekil 1.17: Çöğür sapının çizilmesi           Şekil 1.18: Eşik, perde ve tellerinin çizilmesi 
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Şekil 1.19: Çöğür ön görünüşü ve form  

 Ön görünüşten izdüşüm ışınları taşıyınız. 

 Alın yatay katlama çizgisini çiziniz. 

 Üst görünüşün gövde (tekne) ve dilimlerini 

çiziniz. 

 Ses deliğini çiziniz. 

 Form ölçülerini yazınız (Şekil 1.20). 

 İzdüşüm taşıma kurallarına uyunuz. 

 Elinizdeki çöğüre üstten bakınız. 

 Çöğürün form eni ve form 

derinliğini çiziniz. 

 Görünüş adını yazınız. 

 

 



 

 32 

 
Şekil 1.20:Çöğür üst görünüşü ve form ölçülerinin çizimi 
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 Ön ve üst görünüşten izdüşüm ışınları 

taşıyınız. 

 Aynı işlemleri yaparak sol yan görünüşü 

çiziniz (Şekil 1.21). 

 İzdüşüm taşıma kurallarına uyunuz. 

 Elinizdeki çöğüre sol yandan bakınız. 

 

Şekil 1.21: Çöğürün ön ve üst görünüşünden sol yan görünüş çizilmesi 

 

 Çöğürü ölçülendiriniz 

(Şekil 1.22). 

 Sırasıyla ön,üst ve sol yan görünüşe ölçü veriniz 

(şekil 1.22). 
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Şekil 1.22:Çöğürün ölçülendirmesi 
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 Çöğürün ön görünüşünü çiziniz. 

 Yatay (X-X ) ve Düşey (Y-Y) yönünde 

kesit yerleri belirleyiniz. 

 Önce yatay (x-x) yönünde kesiti çiziniz. 

 Sonra düşey (y-y) yönünde kesiti çiziniz. 

 Taramaları yapınız. 

 Çöğürün eleman isimlerini yazınız. 

 Bakış yönünü belirtiniz. 

 Kesit isimlerini yazınız. 

 Çizimi kontrol ediniz (Şekil 1.23). 

 İzdüşüm taşıma kurallarına uyunuz. 

 Kesit çizme kurallarını uygulayınız. 

 Kesilen elemanı kalın çiziniz. 

 Görünüş olan elemanları ince çiziniz. 
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Şekil 1.23: Çöğürün X-X ve Y-Y yönünde kesitlerinin çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ-7 
 Önem arz eden yerleri belirleyiniz.  

 Belirlediğiniz noktaları inceleyiniz. 

 1/1, 1/2 veya 1/5 ölçeklerinde çiziniz. 

 Eleman isimlerini yazınız.  

 Çizimi kontrol ediniz (Şekil 1.24). 

 Özellikle birleşme yerleri ve ince işçilik 

gerektiren noktaları detaylandırınız (sap 

ucu, tekne sap birleşme yeri gibi). 

 

 

Şekil 1.24: Çöğürün detay resimleri 

 Çöğür gövde resmini kâğıda aktarınız. 

 Resmini çizdiğiniz çöğür formunun 1/1 

çıktısını alınız. 

 Ana gövdenin resmini kesiniz. Resmin 

altına karbon kâğıdı koyarak şablon 

malzemesine aktarınız (kaplama veya 

karton). 
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 Gövde resmini şablon malzemesine 

aktarınız.  

 

 Çöğür şablonunu temizleyiniz.  

 

 Şablonu kontrol ediniz.  

 

 Resmini aktarırken malzemenin üzerine 

kaymaması için bantlayınız veya 

sulandırılmış beyaz tutkal kullanınız. 

 Ana gövdenin resmini kesiniz. Keserken 

çizginin dışından kesmeye dikkat ediniz, 

temizleme payı bırakınız. 

 

 Temizlerken elyaf yönüne dikkat ediniz, 

şablonun kırılmasını engeller. 

 Kontrol ederken resimdeki çizimle 

karşılaştırınız. Markalama çizgilerinini 

doğruluğunu kontrol ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Çöğür tekne boyu kaç cm aralıklarında olabilir? 

A) 21-52 

B) 34-47 

C) 34-68 

D) 18-47 

E) 33-34 

 

2. Aşağıdakilerde hangisi bağlama ailesinden değildir? 
A) Cura 

B) Meydan sazı 

C) Mandolin 

D) Çöğür 

E) Oyma Cura 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi çöğürün bölümlerindendir? 
A) Göğüs 

B) Kasa 

C) Ses cihazı 

D) Kısa eşik 

E) Gitar 

 

4. Kısa saplı bağlamanın denge ve oranından biri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Form boyu = Tel boyu 

C) Tekne boyu4/5 = Form boyuna 

B) Tel boyu = Sap boyu 

D) Form boyu = Sap boyuna 

E) Alt eşik 

 

5. Düzenler aşağıdakilerden hangisine göre ortaya çıkmamıştır? 
A) Dizilere gore 

C) Zevklere göre 

B) İcra durumuna göre 

D) Seslerine göre 

E) İcracıya göre 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bağlama düzenlerinden biridir? 
A) Çakır düzeni 

B) Misket düzeni 

C) Çevik düzeni 

D) Mersin düzeni 

E)Anakara düzeni 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Tekne boyu 45 cm olan bir çöğürün sap boyu nedir? 
A) 51.98 

B) 52 

C) 58 

D) 51.66 

E) 99 

 

8. Enstrüman görünüş çizimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ön-Üst-Sol yan 

B) Üst- Ön-Sol yan 

C) Sol yan -Ön-Üst 

D) Üst-Sol yan-Ön 

E) Üst-Üst-Yan 

 

9. Şablon çiziminde detay ölçeği kaç olmalıdır? 
A) 1/2 

B) 1/5 

C) 1/1 

D) 1/10 

E) 1/42 

 
 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 



 

 41 

UYGULAMALI TEST 

Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek eksik veya hatalı 

gördüğünüz davranışları tamamlama yoluna gidiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli çizim araç ve gereçlerini hazırladınız mı?   

2. Eskiz kâğıdını masaya yapıştırdınız mı?   

3. Çöğür formunu çizdiniz mi?   

4. Çöğür gövdesini çizdiniz mi?   

5. Çizmiş olduğunuz çöğür formundan faydalanarak yardımcı 

daireler çizdiniz mi?  
  

6. Yardımcı daireler ile koordinat noktaları belirleyip koordinatları 

isimlendirdiniz mi? 
  

7. Yardımcı daireler ve koordinatlar yardımı ile çöğür gövdesi 

çizdiniz mi? 
  

8. Yardımcı çizgileri silerek çöğür gövdesi ortaya çıkardınız mı?   

9. Çöğür sapını çizdiniz mi?   

10. Eşikler perdeler ve telleri çizdiniz mi?   

11. Çöğür ön görünüşünü tamamlayıp form ölçülerini verdiniz mi?   

12. Ön görünüşten izdüşüm ışınları taşıdınız mı?   

13. Alın yatay katlama çizgisini çizdiniz mi?   

14. Üst görünüş gövde (tekne) ve dilimlerini çizdiniz mi?   

15. Ses deliğini çizdiniz mi?   

16. Form ölçülerini yazdınız mı?   

17. Ön ve üst görünüşten izdüşüm ışınları taşıdınız mı?   

18. Aynı işlemleri yaparak sol yan görünüşü çizdiniz mi?   

19. Çöğürü ölçülendirdiniz mi?   

20. Çöğürün ön görünüşünü çizdiniz mi?   

21. Yatay (X-X ) ve Düşey (Y-Y) yönünde kesit yerleri belirlediniz 

mi? 
  

22. Önce yatay (x-x) yönünde kesiti çizdiniz mi?   
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23. Sonra düşey (y-y) yönünde kesiti çizdiniz mi?   

24. Taramaları yaptınız mı?   

25. Çöğürün eleman isimlerini yazdınız mı?   

26. Bakış yönünü belirttiniz mi?   

27. Kesit isimlerini yazdınız mı?   

28. Çizimi kontrol ettiniz mi?   

29. Önem arz eden yerleri belirttiniz mi?   

30. Belirlediğiniz noktaları incelediniz mi?   

31. 1/1, 1/2 veya 1/5 ölçeklerinde çizdiniz mi?   

32. Eleman isimlerini yazdınız mı?   

33. Çizimi kontrol ettiniz mi?   

34. Çöğür gövde resmini kâğıda aktardınız mı?   

35. Gövde resmini şablon malzemesine aktardınız mı?   

36. Çöğür şablonunu kestiniz mi?    

37. Çöğür şablonunu temizlediniz mi?   

38. Şablonu kontrol ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi 

araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.  

 

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

   
 

 

 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve donanım sağlandığında, tekniğine uygun olarak 

malzeme seçimi yapabilecek ve tutkal hazırlayabileceksiniz. 

 

  

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 
 

 Çöğür yapımında kullanılan ağaçları araştırınız. 

 Çöğür yapımında kullanılan ağaçların kurutulmasını ve emprenye edilmesini 

yerlerinde gözlemleyiniz. 

 Çöğür yapımında kullanılan tutkalları ve özelliklerini araştırınız. 
 

Araştırma işlemleri için internet ortamını kullanmanız ve müzik aletlerinin yapıldığı 

atölyeleri gezmeniz gerekmektedir. Çöğürün yapım şekli kullanılan ağaçlar,ölçüleri 

hakkında yapım atölyelerini gezerek ön bilgi edininiz ve bilgilerinizi arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 
 

2. MALZEME VE TUTKAL 

  

Resim 2.1: Değişik ağaçlardan çöğür tekneleri 

İyi bir enstrüman yapmaya çalışırken işin baştan planlanması gerekir. Öncelikle tekne 

yapımında kullanılacak ağacın cinsinin belirlenmesi gerekir. Hangi ağaç cinslerinin hangi 

sesleri yansıttığı bilimsel olarak bilinmese de deneme yanılma yöntemleriyle belirlenmiş 

bulunur.  
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 AMAÇ 

 ARAŞTIRMA 
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Teknede kullanılacak ağaç seçildikten sonra sıra klavyede kullanılacak ağacın 

seçimine gelir. Az lifli, tellerin uygulayacağı basıncı kaldırabilecek dayanıklılıkta ağaçların 

seçilmesi gerekir. Sonraki aşamada ise ses tahtasının seçimi gelir. Bunda da dayanıklı ve 

uzun ömürlü olmasına dikkat edilmelidir. Kaba hatlarıyla bağlama ortaya çıktıktan sonra 

ince işçiliğe sıra gelir ki bu da ayrıca bir titizlik gerektirir. Yapılan en küçük bir hata cilanın 

altından kendini olanca çıplaklığıyla gösteriyor. Bunun olmaması için konsantre olmak 

gerekir. 

 

2.1. Çöğür Yapımı İçin Uygun Ağaçlar 
 

Bağlama; tekne, göğüs ve sap olmak üzere üç ana kısımdan oluşur.  

 

Bağlama, yapım itibarı ile sert ve zamanla şekil değiştirmeyen ağaçlardan imal edilir. 

Bunların yumuşak ağaç olmalıdır. Genellikle dut, gürgen, kestane, ardıç, karaağaç, ceviz gibi 

ağaçlardan yapılır. Göğüs bölümünde kullanılan ağaçlar ise akustiği daha güzel elde etmek 

için köknar, çam, ladin gibi ağaçlarlardır. Bağlamanın sap kısmında ise gürgen, akgürgen, 

ardıç veya ceviz gibi sert ağaçlar kullanılır. 

 

Yaprak sazlar ise fırınlanmış ağaçlardan yapılır. Kapaklar ladin ağacından olup sapları 

ise 5 yıllık dinlendirilmiş ağaçlardır ve ayrıca fırında havayla kurutulur. 

 
2.1.1 Ağacı Tanıma 

 

Çöğür yapımında öncelikle dikkat edilmesi gereken ağaç seçimidir. Ses verme özelliği 

bulunan ağaçları seçmenin yanında, kuru olmaları da önemlidir. Kuruma işlemini fırınlama 

yapmadan doğal ortamda, mümkünse çöğür yaptığınız ortamda bekleterek yapmak gerekir. 

Bu bekleme süresi en az beş yıl kadardır. Kimileri için bu süre biraz abartılı gelebilir fakat 

iyi bir müzik aleti yapmak için kullanılacak ağacın kuru olması şarttır. Daha sonra, 

kullanılacak ağacın (Tomruk ya da kalas halinde olabilir.) bağlamaya uygun, düzgün bir 

şekilde biçilmesi gerekir. Yani damarlarının her şeyden önce paralel ve dik kesilmesi 

gerekir. Birbirleriyle renk ve uyum içinde olmasına dikkat edilmelidir.  
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Resim 2.2: Kestane ağacından yapılmış çöğür teknesi 

Çöğürü yaparken (ya da müzik aletlerinin hepsi için söylemek gerekirse) sadece ağacı 

montaj yapmak, ondan ses çıkartmak müzik aleti yapıyoruz demek değildir zira estetik de 

çok önemlidir. Ağacın kendi estetiğini bozmadan, kesinlikle boya sürmeden, koruyucu bir 

cila kullanmak gerekir. 

 

Dut ağacı çöğürün en yaygın ve en eski malzemesidir. Bu seçim boşuna olmayıp 

dutun çöğüre hem görsel hem de akustik açıdan yakıştığı bir gerçektir. Asya’da kullanılan 

bağlama benzeri çalgıların da temel malzemesi gene dut ağacıdır ancak son çeyrek yüzyıl 

içinde mevcut ağaç potansiyelinin bilinçsizce harcanması ve yabancı ağaçların girmesiyle 

birlikte dut kullanımı azalmış ve başka ağaçlardan da tekne yapılmaya başlanmıştır.  

 

Resim 2.3: Dut ağacından yapılmış çöğür teknesi 

Tekne yapımında kullanılan yerli ağaçlar arasında gürgen (kayın), kestane, karaağaç, 

ceviz ağacı gelmektedir. Yabancı ağaçlar arasında vengi, paduk, gül, maun sıkça görülür.  

 

Bağlama yapımının tarihsel gelişimi incelendiğinde bundan yarım yüzyıl öncesine 

kadar bağlama teknesinin sap ile aynı ağaçtan, yekpare olarak yapıldığı ve genel görünüm 

itibariyle cura-bağlama veya en fazla tambura boyutlarında olduğu görülür. Eski 

bağlamaların ağızları dar, formları köşelidir. Çoğunlukla ses deliği yoktur veya delik(ler) ses 

tahtası üzerindedir. Sapın ve teknenin yekpare olmasının yanısıra ses tahtası olarak da dut 

ağacı kullanımı yaygındır. Şehirleşme süreci ile birlikte bağlamanın tekne, sap ve ses tahtası 

ayrı parçalardan ve ağaçlardan yapılmaya başlanmıştır. 

 

2.1.2. Ses Tablosu İçin Uygun Ağaç 
 

Göğüs, döş veya kapak adlarıyla da anılan ses tahtası, bağlama da akustik işlev 

üstlenmiş, önemli bir bölümdür.  
 

Ses tahtasında kullanılan ağaçlar ladin, sedir ve köknardır. Çam gibi düzgün damarları 

olan ve tınlamaya daha elverişli yumuşak ağaçlar kullanılmaktadır. 
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Resim 2.4: Göğüs (ses tablosu) 

      

           Ladin                               Köknar                           Çam-sedir 

Şekil 2.1: Göğüs (ses tablosu) için uygun ağaçlar 

2.1.3. Tekne İçin Uygun Ağaç 
 

Teknede kullanılacak ağaç gözenekli, gevrek, en az orta sertlikte, rezonans 

yapabilecek nitelikte olmalıdır.  

 

Çöğürün gövde kısmı (teknesi) oyma ve yaprak olmak üzere iki şekilde yapılır. 

Gürgen, kestane, erik, ceviz, vengi, paduk, maun, karaağaç gibi sert ağaçlardan oyularak 

yapılan bağlamaların en makbulü, teknesi dut ağacından olanıdır. Yaprak bağlama ise çeşitli 

ağaçlardan oluşturulan parçaların birleştirilerek tekne oluşturmasıyla yapılır. 

 

Resim 2.5: Çöğür teknesi 
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             Ceviz                         Kayın                        Kestane               Karaağaç                Maun 

Şekil 2.2: Çöğür teknesi için uygun ağaçlar 

2.1.4. Sap Kısmı İçin Uygun Ağaç 
 

Kol diye de adlandırılan sap, bağlamanın fiziksel olarak işlev üstlenmiş bir 

bölümüdür. Genellikle akgürgen (kayagürgeni), sarıgürgen (kayın) ve akçaağaçtan (kelebek) 

yapılmakla birlikte eski çalgılarda eriğin de kullanıldığı  görülür. Prensip itibariyle sap 

olarak kullanılacak ağacın gözeneksiz cinsten, homojen nitelikli ve özgül ağırlığı fazla 

olması gerekir. Saplık ağaç en az birkaç sene bekletilmiş olmalıdır. 

 

Ağacın üzerinde budak, hare veya düğüm bulunmamalıdır. İyi bir saplık ağacın 

özelliği liflerinin kesintiye uğramaksızın ve mümkün olduğunca doğrusal olmasıdır. Ayrıca 

estetik görünüm de tercih edilmelidir. 

 

Resim 2.6:Sap 

Sapta özellikle kayın akçaağaç maun tercih edilir (kuruması şartıyla). Bağlama, 

tambura, divan gibi büyük bağlamalar da sapları en az iki parçadan preslenerek yapılmalıdır 

ya da çok iyi kesilmiş, kaliteli ve çok kurumuş gürgen ağacından da yapılabilir. 

                              

            Akçaağaç                                  Maun                                Kayın 

Şekil 2.3: Sap için uygun ağaçlar 
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2.1.5. Eşik Kısmı İçin Uygun Ağaç 

 

Göğsün üstüne yerleştirilen orta eşik dediğimiz parça kelebek ağacından ve damarları 

göğse paralel gelecek şekilde kullanılmalıdır. Üstteki baş eşik dediğimiz ağacın abanoz 

olmasına dikkat edilmelidir. Arka taraftaki, tellerin geçtiği, dip eşik dediğimiz, tekneye bağlı 

olan kısmın da yine sert ağaç olması gerekir. Abanoz ya da şimşir tercih edilmelidir. 

                

                                Resim 2.7: Baş eşik                       Şekil 2.4: Ağaç fikstürleri - Abanoz 

2.1.6. Burgu Kısmı İçin Uygun Ağaç 
 

Burguda da genellikle pelesenk, gül, kelebek ve abanoz ağacı tercih edilmelidir. Hem 

yuvayı aşındırmaz hem de kendi gözenekleri çok az olduğu için sertliğini korur. Bunun 

yanında gürgen de tercih edilebilir. 

 

Şekil 2.5: Ağaç fikstürleri - Pelesenk 

 

 

Resim 2.8: Sap ve burgular 
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2.2. Kullanılacak Tutkalların Özellikleri 
 

Tutkal: Deri, kıkırdak vb. hayvansal maddelerden elde edilen, katılaşıp sertleşme 

özelliğiyle ağaç işlerinde çeşitli gereçlerin (ahşap, yapay reçine plakaları vb.) birbirine 

yapıştırılmasında kullanılan kimyasal maddelere tutkal denir. 
 

Bağlama yapımında glüten tutkalının yanı sıra beyaz tutkal dediğimiz (PVA) tutkalı, 

Japon yapıştırıcısı, hızlı yapıştırıcı tutkalları da kullanılmaktadır ama bu tutkalların geri 

dönüşümü olmadığı için tercih edilmemektedir. 
 

2.2.1. Glüten Tutkalı (Boncuk tutkal-sıcak tutkal) 
 

Piyasada boncuk tutkalı olarak isimlendirilir. Hayvanların deri, kemik ve 

kıkırdaklarından elde edilir. Sarı ve koyu kahverengi olup şeffaftır. Bağlama ailesi 

yapımında en cok kullanılan tutkal çeşididir. Geri dönüşümü kolay olduğu için tercih edilir. 

Çözücüsü ispirto ve alkoldür. 
 

Sıcak olarak uygulanır. Bir kabın içerisine konularak ateşte ısıtılır ve eridikden sonra 

yüzeye uygulanır. 

 

Resim 2.9: Boncuk tutkalı ve ısıtma kabı 

Tutkallama Teknikleri 

 

Tutkallamanın en iyi şekilde olabilmesi için aşağıdaki özelliklere dikkat edilmesi ve 

özenle uyulması gerekir. 

 

 Yapıştırılacak parçalar yağsız ve tozsuz olmalıdır. 

 Ek yerleri birbirine iyi alıştırılmalıdır. 

 Yapıştırmada her iki parçanın yüzeyine eşit miktarda ve her noktasına 

sürülmelidir. 

 Tutkal, açıldıktan sonra zamanı geçmeden sıkıştırılmalıdır. 

 Tutkalın akıcılığı ağacın cinsine göre ayarlanmalıdır. 

 Tutkal sürülmeden önce tutkallama araçları (işkence, sıkma takozu, kâğıt, bez, 

su vb.) hazırlanmalıdır. 
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 Kenarlardan taşan tutkal, ıslak bir bez parçası ile silinerek temizlenmelidir. 

 Tutkallanan iş kuruma süresinden önce açılmamalıdır. 

 Tutkallama işlemi uygun sıcaklıktaki ortamda, bu amaç için hazırlanmış bir 

masa üzerinde yapılmalıdır. 

 İşkenceleri sökülen iş üzerinde bir gün geçmeden kesme, rendeleme gibi 

işlemler yapılmamalıdır. 

 Tutkal, uygulama sırasında arada bir karıştırılmalı, tutkal kabının ağzı açık 

bırakılmamalıdır. 

 Tutkallama işlemi bittiğinde tutkal kapları ve sürme araçları su ile yıkanıp 

temizlenmelidir. 

 Sıkıştırma süresi sonunda açılan işkenceler temizlenerek yerine kaldırılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve donanım sağlandığında, tekniğine uygun olarak 

malzeme seçimi yapınız, tutkal hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çöğür yapımı için uygun ağaçları seçiniz 

(bkz. konu 2.1). 

 Çöğürü yapım itibarı ile sert ve zamanla 

şekil değiştirmeyen ağaçlardan imal 

ediniz. 

 Ses verme özelliği bulunan ağaçları 

seçmenin yanında, kuru olmalarınada 

dikkat ediniz. 

 Ağaçların birbirleriyle renk ve uyum 

içerisinde olmasına dikkat ediniz. 

 Tekne ve göğüs yapımı için uygun 

ağaçları seçiniz ( bkz. 2.1.2-3). 

 

 Sap, eşik ve burgular için uygun ağacı 

seçiniz (bkz. 2.1.4-5-6). 

 

 

 Göğüs kısmında kullanılacak ağacın 

dayanıklı ve uzun ömürlü, akustiği iyi 

ağaçlar olmasına dikkat ediniz 

 Göğüs kısmında düzgün damarlı, 

tınlamaya elverişli, yumuşak ağaçlar 

kullanınız. 

 Sap için sert ve az çalışan homojen 

yapıda ağaçlar tercih ediniz. 

 Az lifli, tellerin uygulayacağı basıncı 

kaldırabilecek dayanıklılıkta ağaçları 

seçiniz. 

 Eşikte kullanılan ağacın damarlarını 

göğse paralel gelecek şekilde kullanınız. 

 Burguda kullanılacak ağacın yuvayı 

aşındırmayacak ve sert ağaçlar olmasına 

dikkat ediniz. 

 Çöğür tekne göğüs ve sapının 

yapıştırılmasında kullanılacak tutkalı 

seçiniz (bkz. konu2.2). 

 

 Tutkallama işlemini yapmadan önce 

tekne ve göğsün açılıp açılmayacağına 

karar veriniz. 

 Tutkallama işlemi yaparken yüzeylerin 

temiz olmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi çöğür yapımı için kullanılan ağaçlardan değildir? 

A) Dut 

B) Gürgen 

C) Porsuk 

D) Ceviz 

E) Abanoz 

 

2. Ses tablosu yapımında kullanılan uygun ağaç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Abanoz 

B) Çam 

C) Meşe 

D) Pelesenk 

E) Armut 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi tekne yapımı için kullanılan ağaçlardan değildir? 

A) Ceviz 

B) Kestane 

C) Maun 

D) Armut 

E) Kayın 

 

4. Sap kısmının yapımında kullanılan uygun ağaç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dişbudak 

B) Armut 

C) Kiraz 

D) Maun 

E) Erik 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi eşik yapımı için kullanılan ağaçlardan değildir? 

A) Kiraz 

B) Kelebek 

C) Abanoz 

D) Şimşir 

E) Paduk 

 

6. Burgu kısmının yapımında kullanılan uygun ağaç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pelesenk 

B) Maun 

C) Çam 

D) Kavak 

E) Meşe 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Çöğür   yapımında kullanılan tutkal aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Üre formaldehit 

B) hot-melt 

C) Glüten 

D) Bally 

E) Uhu 

 

8. Tutkallamanın en iyi şeklilde sonuç vermesi için aşağıdakilerden hangisi 

yapılmamalıdır? 

A) Yapıştırılacak parçalar yağsız ve tossuz olmalıdır.   

B) İşkenceler söküldükten hemen sonra temizlenmelidir.       

C) Tutkallanan iş kuruma süresinden önce açılmamalıdır. 

D) Ek yerleri birbirine iyi yapıştırılmalıdır. 

E) Kenarlardan taşan tutkal, ıslak bir bez parçası ile silinerek temizlenmelidir. 

 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek eksik veya hatalı 

gördüğünüz davranışları tamamlama yoluna gidiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çöğür yapımı için uygun ağaçları seçtiniz mi?   

2. Tekne ve göğüs yapımı için uygun ağaçları seçtiniz mi?   

3. Sap, eşik ve burgular için uygun ağacı seçtiniz mi?    

4. Çöğür tekne göğüs ve sapının yapıştırılmasında kullanılacak 

tutkalı seçtiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi 

araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.  

 

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki modül değerlendirmeye geçiniz.  
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.  
mmm 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Proje ve şablon çizimi 

1. Çizim için ön hazırlık yaptınız mı?   

2. Çöğür form ve gövdesini çizdiniz mi?   

3. Çöğür sap, eşik ve perdeleri çizdiniz mi?   

4. Form ölçülerini belirlediniz mi?   

5. Çöğürü ölçülendirdiniz mi?   

6. Çöğürün ön-üst-yan görünüşlerini çizdiniz mi?   

7. Taramaları yaptınız mı?   

8. Kesit ve detayları çizdiniz mi?   

9. Çöğürün kısımlarını yazdınız mı?   

10. Çiziminizi kontrol ettiniz mi?   

11. Çöğür gövde resmini şablon malzemesine aktardınız mı?   

12. Çöğür şablonunu keserek temizlediniz mi?   

13. Şablonu kontrol ettiniz mi?   

Malzeme ve tutkal 

1. Çöğür yapımı için uygun ağaçları seçtiniz mi?   

2. Tekne ve göğüs yapımı için uygun ağaçları seçtiniz mi?   

3. Sap, eşik ve burgular için uygun ağacı seçtiniz mi?    

4. Çöğür tekne göğüs ve sapının yapıştırılmasında kullanılacak 

tutkalı seçtiniz mi? 
  

 
 

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. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

5 C 

6 B 

7 D 

8 A 

9 C 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 D 

4 D 

5 A 

6 A 

7 C 

8 B 

CEVAP ANAHTARLARI 
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