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AÇIKLAMALAR 
 

 

KOD 215ESB321 

ALAN Müzik Aletleri Yapımı 

DAL/MESLEK Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı 

MODÜLÜN ADI Çöğür Ses Tablosu ve Burguları 

MODÜLÜN TANIMI 
Çöğür ses tablosu ve burgularının yapımı ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Çöğür Tekne ve Sapı modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Çöğür ses tablosu ve burgularını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli atölye ortamı ile donanımları sağlandığında tekniğine 

uygun olarak çöğür ses tablosu ve burgularını 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Ses tablosunu hazırlayarak monte edebileceksiniz. 

2. Tel takacağı ve baĢ eĢik yapabileceksiniz. 

3. Burguluk ve burguları yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Müzik aletleri yapım atölyesi 

Donanım 

ÇeĢitli çöğür resim ve görüntüleri, çöğür yapım katalogları, 

freze makinesi, Ģerit makinesi, dekupaj makinesi, el matkabı, 

rayba, burgu tıraĢı, ölçme ve markalama aletleri, çöğür 

Ģablonları. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili öğrenci,  

 

Bir sazın öyküsü; 

 

Mızraplı halk müziği enstrümanlarından çöğürün yapımında teknede genellikle dut, 

kestane, ardıç, gürgen, akçaağaç, vengi veya paduk cinsi ağaçlar kullanılır. Seçilen ağaçtan 

hazırlanan yapraklardan 23–24 tanesi kalıba dizilir ve kalıp ısıtılarak yaprakların yavaĢ yavaĢ 

yumuĢamasıyla tekne Ģekli verilir.  

 

Tekne 2 gün bekletildikten sonra kalıptan çıkarılır. Birkaç gün bekletildikten sonra 

göğüs tahtası takılır.  

 

Göğüs tahtası için de ladin, köknar, Kanada çamı gibi yumuĢak ağaçlar kullanılır.  

 

Tellerin muradı ise ozan veya sanatçılar tarafından verilir. 

 

Ve çöğürün yapımı boyunca çekiç, testere, törpü sesleri ile dolan atölyeye çöğürün 

bitimiyle türkü sesleri dolar. Çöğürü yaparken bütün gücüyle ağacı yontan eller, bu sefer 

sazın tellerine narince dokunur. Sazın yapımını izlemek ise ayrı bir heyecan veriyor insana. 

Hele tanık olunan bu anın bir kültür yarattığını düĢününce...  

 

Kısa bir öykü belki de ama harcanan emek yıllara değer. Bu modülümüzde ses 

tablosunun özelliğini ve ses tablosunda kullanılacak ağaçta aranacak nitelikleri, tel takacağı 

ile baĢ eĢiğin yapımını ve yerine takılmasını, burguluğun hazırlanarak delinmesini ve 

burguların yerine alıĢtırılmasını uygulayarak öğreneceksiniz.  

 

Modülümüzün sonunda mızraplı halk müziği enstrümanlarından çöğürün teknesinden 

ses tablosuna, sapından burguluğuna kadar yapım tekniğine uygun olarak bütün aĢamalarını 

öğrenmiĢ ve uygulamasını yapmıĢ olacaksınız.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
 

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

ses tablosunu hazırlayarak monte edebileceksiniz. 

 

ARAġTIRMA 
 

  

 Çöğürün ses tablosunda kullanılan ağaçların özelliklerini araĢtırınız. 

 Ses tablosunun önemini araĢtırınız. 

 

1. SES TABLOSU HAZIRLIĞI VE MONTAJI 
 

1.1. Ses Tablosunun Hazırlanması 
 

Göğüs, döĢ veya kapak adlarıyla da anılan ses tahtası, çöğürde akustik iĢlev üstlenmiĢ, 

hayati bir bölümdür. Alan itibarıyla ud, gitar, tambur gibi çalgıların ses tahtalarından daha 

dar ve kalınlık olarak kalın olduğundan niteliği ve takılma Ģekli son derece önemlidir. Öyle 

ki bu saydığımız unsurlardaki ufak olumsuzluklar çöğürün hassas akustik dengesini etkiler. 

Bunların yanı sıra çöğürdeki ses tahtasının balkonsuz ve tellerin hemen hiçbir telli çalgıda 

bulunmayacak kadar ince olması da bu oluĢturulması zor dengeye ilave zorluk katmaktadır.    

 

Ses tahtasında kullanılan ağaçlar, ladin ve köknardır. Son zamanlarda gitar ses tahtası 

için kullanılan koyu ve açık renkli sedir ağaçları da takılmaya baĢlanmıĢtır.  

 

Çöğür ses tahtasının en önemli özelliği de iki yönde bombeli olmasıdır. Bombe bir 

taraftan tahtanın tellerin yükü altında çökmesini önler diğer taraftan da tınıya bas-tiz dengesi 

açısından karakter kazandırır. Söz konusu bombelerin yanal olanı tekne ağzına verilen hafif 

kubbemsi eğime tahtanın ısıtılıp eğilerek oturtulması yoluyla elde edilir. Diğer bombe ise 

doğrusaldır (sap yönündedir) ve takılıĢ esnasında kanca ile tahtanın kastırılmasıyla elde 

edilir. Çöğürün tarihi boyunca bombe kullanımı incelendiğinde eski çalgılarda bombeye çok 

önem verildiği hatta bugünkü kullanımına göre oldukça abartıldığı gözlemlenir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Ladin ve çam ses tablosu 

Çöğür ses derinliği olan bir sazdır. Bu nedenle ses tablosunun özenle seçilip itina ve 

beceri ile hazırlanması ve montajının yapılması gerekir. Ses tablosunun seçimi hem akustik, 

hem yapısal hem de estetik ölçütlere göre yapılmalıdır.  

 

Yapısal açıdan tahtanın çalıĢma yönü ve çalıĢma Ģeklinin takılıĢ Ģekline uyup 

uymadığı, dayanımı, sertlik-yumuĢaklık durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Estetik 

açıdan da dikkat edilmesi gereken özellikler ise Ģunlardır; ağacın rengi homojen nitelikte 

olmalı, lifler sık, birbirine paralel ve sap yönünde uzanmalıdır. 

 

Ses tabloları tomruklardan biçilip 6–7 mm kalınlığında levhalar hâline getirilerek 

kuruyana kadar saklanır.  Doğal kurutma yöntemi tercih edilir. Ses tablosu kuruma 

esnasında; her ağaç gibi nemini atar .    

 

    
Resim 1.2: Ses tablosu kesimi 

Ses tahtası seçiminde dikkat edilecek diğer bir noktada tahtanın biçilme açısıdır. 

Çöğür yapımında, biçilme açısı dik olmayan yatık lifli tahtalar tercih edilir. Ses tablosunun 

kalınlığı 3 mm‟ den az 5 mm‟ den kalın olmamalıdır. 
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Resim 1.3: Ses tablosunun kurutulması                   Resim 1.4: Ses tablosunun kesilmesi 

 

1.2. Ses Tablosunun Tekneye AlıĢtırılması 
 

Ses tablosunun tekneye alıĢtırılması iĢleminden önce teknenin ses tablosunun 

alıĢtırılacağı ağız kısmının tesviye edilmesi gerekir. Bu iĢlem planya makinesinde, disk 

zımpara makinesinde veya el rendesi ile yapılabilir.  

 

  

Resim 1.5: Tekne ağzının ve sap kısmının tesviye edilmesi 

Teknenin ağız kısmının düzeltilmesinden sonra ses tablosu için hazırlanan ağaç, 

teknenin ağız kısmına konulur, iĢkence ile sap kısmından kaymaması için bağlanır. Bu 

iĢlemden sonra teknenin ağız kısmı ses tablosu üzerine çizilir ve bu çizgi dıĢından dekupaj 

makinesi yardımıyla kesilerek yerine alıĢtırılır. 
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   Resim 1.6: Ses tablosunun markalamasının yapılması        Resim 1.7: Dekupaj makinesi 

 

1.3. Tutkalın Hazırlanarak Sürülmesi 
  

Ses tablosunun tekneye yapıĢtırılmasında doğal olmasından ve çabuk kuruma 

özelliğinden dolayı glüten tutkalı kullanılır. Tutkal teknenin ağız kısmına sürülerek ses 

tablosu üzerine yerleĢtirilir. Tutkal çabuk kuruduğu için bu iĢlemleri hızlı yapmak gerekir.  

 

 

Resim 1.8: Ses tablosunun tekneye yapıĢtırılması 

Tutkal yalnızca tekne ağzının cumbasına ve takoz yüzeylerine sürülür. Ses tablasına 

tutkal sürülmez. 

 

1.4. Bantlamak Suretiyle Tekneye YapıĢtırılması 
  

Tutkal sürülen tekne ve ses tablosunun yapıĢmasını sağlamak için bant kullanılır. 

Bunun için genellikle kâğıt bant tercih edilir. Ses tablosunun ince olması ve teknenin 

yuvarlak olmasından dolayı iĢkence türü sıkma aletleri kullanılmaz. Bunun nedeni sıkmanın 

zor olması ve aynı zamanda enstrümana zarar vermesidir. 
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Bant çekme iĢlemi sırasında, kapağın tekneye baskı uygulaması ve bütün tekne kenar 

yüzeyini örterek kapatması sağlanmalıdır. Bunun için kâğıt bant önce kapak yüzeyine 

yapıĢtırılmalı daha sonra tekne dilim yüzeylerine doğru çektirerek yapıĢtırılmalıdır. YapıĢma 

iĢleminin tam ve eksiksiz olması için kâğıt bant ile yeterli aralıklarla ve bandı yeteri kadar 

uzunlukta yapıĢtırmak gerekir. Kapak, tekne ağız yüzeyine her noktada temas etmeli, arada 

boĢluk kalmamalıdır. Özellikle bombe için rendelenen kısımların iyi yapıĢmasına dikkat 

edilmelidir. Bandın daha iyi yapıĢması için yüzeyler tozdan arındırılmalıdır. 

     

Resim 1.9: Teknenin ve ses tablosunun bantlanarak yapıĢtırılması 

YapıĢtırma iĢlemi biten tekne ve kapak, kurumaya bırakılır. Tutkalın tam kuruması 

için en az 4-5 saat beklenmelidir. Tabla kenar fazlalıklarını tıraĢlamak, yüzey tesviyesi 

yapmak veya çöğür üzerinde baĢka bir iĢlem yapmak için bir sonraki günü beklemekte fayda 

vardır.  

 

1.5. Fazlalıkların TıraĢlanarak Temizlenmesi 
 

Tutkallanarak birbirine yapıĢtırılan ses tablosunun kenardan taĢan fazlalıklarının 

temizlenmesinde el rendesi, pastran kolu, sistire ve zımpara kullanılır. Temizleme iĢleminde 

elyaf yönüne dikkat etmek gerekir. Lifler karĢılık verdiğinde ses tablosu üzerinde lif 

koparması yapabilir.  

 

Tekne yüzeyine yapıĢtırma iĢlemi biten ve iĢlenebilecek hâle gelen kapak, kenar 

fazlalıkları tıraĢlanmak üzere sap dibinden mengeneye bağlanır. 2 mm‟lik taĢkınlık, ağaç 

törpüsü ile kapak yüzeyinden tekneye doğru, 0.5 mm‟ye düĢene kadar törpülenir. 

 

 Kalan taĢkın kısım, önce sistire ile düzeltilir. Daha sonra 150–180 numara zımpara 

takılı bir zımpara takozu ile dikkatlice zımparalanır. TıraĢlama iĢlemi; kapak fazlalıkları 

teknenin her noktasında dilim yüzeyi ile yüzbeyüz olacak Ģekilde tamamlanır. 
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Resim 1.10: Teknenin fazlalıklarının temizlenmesi 

1.6. Yapılacak Filatonun Yerinin Çizilerek Kanalının Açılması ve 

YapıĢtırılması 
 

Filatonun yerinin belirlenmesinden sonra çekme testere yardımıyla markalanan yerden 

kesim yapılır. Açılan bu kanala daha önceden kaplamadan hazırlanan filatolar glüten tutkalı 

yardımıyla yapıĢtırılır. 

 

  

Resim 1.11: Tekneye filato yapımı 

1.7. Kuruduktan Sonra Yüzey Temizliğinin Yapılması 
 

Ses tablosunun tekneye yapıĢtırılmasında ve filatonun ses tablosunun üzerine 

yapıĢtırılmasında kalan tutkal artıklarını ve lekeleri temizlemek için sistireleme ve 

zımparalama yapılır. Bu iĢlemler yapılırken ses tablosu kalınlığının bütün yüzeyde aynı 

olmasını sağlayacak Ģekilde temizlenmelidir. 
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Resim 1.12: Çöğür teknesinin yüzey temizliğinin yapılması 

Kapak yüzeyinde olası bombe azlığını gidermek için kapak kenarlarından rende ile 

düzeltme iĢlemi yapılabilir. Bundan baĢka kapağın sap ile birleĢim noktasında, yüzbeyüz 

olmasını sağlamak, yüzeye yapıĢan tutkal lekelerini temizlemek ve tellerin yüzeye olan 

mesafesini ayarlamak için kapak ve sap üzerinde tesviye iĢlemi yapılmalıdır. Bu iĢlem için 

rendeye çok az talaĢ ayarı verilmelidir. Rende ile yapılan tesviye iĢleminden sonra daha 

hassas ayarlama için zımpara takozu kullanılmalı tesviye iĢlemi oldukça hassas ve kontrollü 

yapılmalıdır.  

 
Resim 1.13: Bombeli çöğür teknesi 

Yüzey tesviyesindeki amaç; kapağın bombesinin rötuĢlarını yapmak ve tel mesafesini 

ayarlamaktır. Çöğürün diğer iĢlemlerini bitirdikten ve vernik-cilasını attıktan sonra iĢ, telleri 

takmaya geldiğinde,  tellerin yüzeye değmesi veya yüzeyle arasında çok fazla boĢluk kalması 

durumunda,  üzerindeki perdelerin tekrardan sökülüp  cilasının temizlenmesi, yani çöğürün 

tesviye edilmesi gerekir. Bu duruma düĢmemek için yüzey tesviyesini yaparken oldukça 

hassas davranılmalıdır. Tesviye iĢlemi için çelik bir mastar veya terazi kullanılmalıdır. 

 

    

Resim 1.14: Çöğür teknesinin yüzey tesviyesinin terazi ve mastarla kontrolü 
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1.8. Sap Formunun ġablona Göre Markalanması 
 

Sap formunun verilmesinde, önceden hazırlanan Ģablonlar kullanılır. Bu aĢamada 

Ģablonlara uygun olarak sap ağacının üzerine sap formu ve burguluk formu çizilerek formun 

verilmesi aĢamasına hazırlık yapılır. 

 

Çöğürün 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 pahlı olması gerekir. 

 

 
Resim 1.15: Sap formunun verilmesi 

1.9. Sap Formunun Verilmesi 
  

Sap formu genellikle yatay freze makinesine sapa uygun bıçak takılarak verilir. Ancak 

elde yapılmak istenirse el rendesi kullanılarak da yapmak mümkündür. Bu biraz daha el 

becerisi ve tecrübe gerektiren bir iĢlem olduğu için daha çok makineler kullanılarak 

yapılmaktadır.  

 

Sapın formu yerine takıldıktan sonra rende, törpü, zımpara kullanılarak yapılır. Sapın 

dip kısmı (tekne ile birleĢme yeri) rende ile alınamayacağı için, düz kalem kullanılarak 

alıĢtırılır.  

   
Resim 1.16: Sap formunun elde rende ile verilmesi 

1.10. Ġnce ĠĢçiliğin Yapılması 
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Ġnce iĢçiliğin yapılmasındaki amaç makinede bıçağın alamadığı yerlere elde form 

vermek, bıçak izlerini gidermek ve zımparalama iĢlemine hazırlamaktır. Bu amaçla törpü, 

eğe, sistre, pastran kolu ve perdah rendeleri kullanılmaktadır.  

 

Yine, sırt formu verilirken, sapın dönmemesi için form tek seferde verilmemelidir. 

Önce kaba rendelemesi yapılan sapın daha sonra kapak ile tesviyesini sağlamak üzere yüzey 

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. 

  

 

Resim 1.17: Sap yüzeyinin kontrol edilmesi 

Rendeleme iĢlemi bittikten sonra bir mastar yardımıyla tekne ve sapın yüzeyini 

kontrol ediniz. 

     
Resim 1.18: Sap ve tekne yüzey düzgünlüğünün kontrol edilmesi 

1.11. Zımparalanması 
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Zımpara yapılmasının amacı rende ve sistirenin yaptığı kaçınılamayan yüzeysel 

bozuklukları gidermek ve üst yüzey iĢlemine hazırlamaktır. Zımparalama iĢlemi genellikle 

kalın zımparadan ince zımparaya doğru yapılır. 

    

Resim 1.19: Tekne ve sapın zımparalanması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
 Ses tablosunu hazırlayarak monte ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ses tablası ağacını kaba olarak 

ölçülendiriniz. 

 ġerit testere makinesinde 6–7 mm 

kalınlığında dilimleyiniz. 

 

 Makinelerde çalıĢma kurallarına 

uyunuz. Kör, kırık, çatlak kesicilerle 

çalıĢmayınız. 

 15 mm‟den ince parçalar iki adet 

dilim vermeyeceğinden, dilim 

kalınlığı kalınlık makinesinde de 

çıkarılabilir. 

 Teknenin ağız kısmını düzeltiniz. 

 

 ĠĢe uygun iĢ kıyafetinizi giyininiz. 

 Tekne ağzını düzeltmek için rende 

veya planya makinesini kullanınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ses tablosu üzerine tekne formunu 

çiziniz. 

  

 Ses tablasını markalayınız. 

  
 

  
 Markalanan kısımların 2-3 mm dıĢından 

kaba kesimini yapınız. 

  

 Teknenin ağız kısmı aĢağı gelecek 

Ģekilde ses tablosunun üzerine tabloyu 

ortalayarak yerleĢtiriniz.  

 

 Ġnce uçlu kurĢun kalem yardımıyla tekne 

ağız formunu çiziniz. 

 

 Çizim esnasında tekneyi kaydırmamak 

için sağlamca tutunuz. 

 Tekne ve kapağı sabitleyerek, 

markalama esnasında iĢ parçasının 

hareket etmemesini sağlayınız. 

 Kesimi, markalama çizgisinin 2 mm 

dıĢından hassas olarak yapabilirseniz; 

bir sonraki iĢlem basamağını 

(törpüleme) atlayabilirsiniz. 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ses tablosunu form çizgilerine göre 

kesiniz. 

  

 Glüten tutkalı hazırlayarak yapıĢtırılacak 

yüzeylere sürünüz. 

 Çöğürü  tezgâh mengenesine bağlayınız. 

 

 YapıĢtırma iĢleminde taĢan tutkalı leke 

bırakmaması için ıslatılmıĢ sünger veya 

bezle temizleyiniz. 

 Demir çemberli fırçalar tutkalı bozacağı 

için kullanmayınız. 

 Kuru temiz bir bez kullanınız. Basınçlı 

hava püskürterek de iĢ parçasını tozdan 

arındırabilirsiniz. 

 Gereğinden fazla tutkal sürmeyiniz. 

Tutkalın dilim yüzeylerine taĢmamasına 

dikkat ediniz. Fazla tutkalı, hafif nemli 

bir bez ile siliniz. 

 

 

 Ses tablosunu tekne üzerine yerleĢtiriniz. 

 

 Ses tablosunu tekneyi tam ortalayacak 

Ģekilde yerleĢtirmeye özen gösteriniz. 

 Her iki parçanın tam orta hizasından 

birleĢmesine özen gösteriniz. 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ses tablosunu tekneye bant ile 

yapıĢtırınız. 

 

 

 

 Bantlama esnasında ses tablosunu 

kaydırmamaya dikkat ediniz. 

 Kâğıt bant kullanınız. 

 

 Bantlama iĢlemini sap kısmından 

baĢlayarak sırayla yapıĢtırınız. 

 Dilim yüzeyinde bandı, uzun tutunuz. 

 
  Bant aralıklarını bombe verilen 

(rendelenen) kısımlarda daha kısa 

bırakınız. 

 Tutkal kuruduktan sonra bantları 

sökünüz. 

 

 Tutkalın kuruması yaklaĢık 4–6 saat 

sürmektedir. 

 Tutkalın kuruması sırasında tekneye 

hiçbir iĢlem yapmayınız. 

 Bantları tutkal tamamen kuruduktan 

sonra sökünüz. 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ses tablosunun fazlalıklarını temizleyiniz. 

  

  

 Fazlalıkların tıraĢlanmasında küçük 

el rendesi, pastran kolu ve zımpara 

kullanabilirsiniz. 

 

 Ses tablosunun fazlalıklarını tekne 

ile aynı hizaya gelene kadar 

temizleyiniz. 

 TıraĢlama sırasında parçanın elyaf 

yönüne dikkat ederek ses tablosunun 

kenarlarının kırılmasını önleyiniz. 

 Filato yerini tespit ederek kesiniz. 

 

 Filatoyu yerine alıĢtırarak yapıĢtırınız. 

 Filatonun fazlalıklarını temizleyiniz. 

 Filato yerinin tespitinde Ģablon 

hazırlayıp daha sonraki enstrüman 

yapımlarında da kullanabilirsiniz. 

 Kesim için çekme testere 

kullanabilirsiniz. 

 Kesme iĢlemi sırasında 

baĢparmağınızı testereye dayayarak 

çizgiye kılavuzluk etmesini 

sağlayınız. 

 Filatoyu yerine glüten tutkal 

kullanarak yapıĢtırınız. 

 Filatonun fazlalıklarını tutkal 

kuruduktan sonra keskin bir düz 

kalemle temizleyiniz. 

 Ses tablosunu sistireleyiniz. 

 Sistireleme makinelerin oluĢturduğu 

bıçak izleri gidene kadar 

yapılmalıdır. 

 Sistreleme iĢlemi tamamen bitmeden 

zımpara sürülmemelidir. Tekrar 

sistireleme yapılması gerektiğinde 

sistire körelir. 

 Ses tablosunu zımparalayınız. 

  

 Zımparalama önce kalın zımpara ile 

baĢlayıp sonra ince zımpara ile 

bitiriniz.  



 

 18 

 

 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sapın kalınlığını Ģablona göre 

markalayınız 

 

 Burguluk formunu burguluk üzerine 

Ģablona göre markalayınız. 

 Markalama sırasında ince uçlu kalem 

kullanınız. 

 ġablonun kaymamasını sağlayarak sıkıca 

tutunuz. 

 Kullandığınız Ģablonları daha sonraki 

cura yapımlarında da kullanacağınız için 

iĢiniz bittiğinde yerlerine kaldırınız. 

 

 Sapı düzgün bir Ģekilde tezgâha 

yerleĢtirerek mengeneye bağlayınız. 

 

 Sapın formunu törpü ve eğe yardımıyla 

veriniz. 

 

 

 Törpü ve eğe kullanırken formu 

bozmamaya gayret ediniz. 

 Sistirenin düzgün ve temiz bilenmiĢ 

olmasına özen gösteriniz. 

 Bıçak ve törpü izleri gidene kadar 

sistireleyiniz. Çünkü zımpara ile bu izleri 

gidermek çok zordur. 

 

 Sistireleme yaparken tekneye zarar 

vermeyiniz. 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sapı zımparalayınız. 

 

 Zımparalama iĢleminde kalın zımparadan 

ince zımparaya doğru zımparalama 

yapınız. 

 Sapın eğmecine uygun zımpara takozu 

veya aparat kullanarak ağacın düzgün ve 

dengeli zımparalanmasını sağlayınız. 

 Yüzey düzgün oluncaya kadar 

zımparalayınız. 

 

 

 Kenar fazlalıklarını törpü ve zımpara 

takozu ile tıraĢlayınız. 

 Dilim yüzeylerine törpü ve zımpara 

değdirmeyiniz. 

 Törpüyü, tekne çevresi yönünde ve aĢağı- 

yukarı hareketle hafif yatık açıda 

uygulayınız. 

 Çöğürün yüzey tesviyesini yapınız. 

  
 

 
 

 Tesviye iĢlemini sık sık kontrol ediniz. 

 Sapın geriye doğru eğiminin 

bozulmamasına dikkat ediniz. 
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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. Ses tablası ağacını kaba olarak ölçülendirdiniz mi?   

2. ġerit testere makinesinde 6–7 mm kalınlığında dilimlediniz 

mi? 
  

3. Teknenin ağız kısmını düzelttiniz mi?   

4. Ses tablosu üzerine tekne formunu çizdiniz mi?   

5. Ses tablasını markaladınız mı?   

6. Markalanan kısımların kaba kesimini yaptınız mı?   

7. Ses tablosunu form çizgilerine göre kestiniz mi?   

8. Glüten tutkalı yapıĢtırılacak yüzeylere sürdünüz mü?   

9. Çöğürü tezgâh mengenesine bağladınız mı?   

10. Ses tablosunu tekne üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

11. Ses tablosunu tekneye bant ile yapıĢtırdınız mı?   

12. Tutkal kuruduktan sonra bantları söktünüz mü?   

13. Ses tablosunun fazlalıklarını temizlediniz mi?   

14. Filato yerini tespit ederek kestiniz mi?   

15. Filatoyu yerine alıĢtırarak yapıĢtırdınız mı?   

16. Filatonun fazlalıklarını temizlediniz mi?   

17. Ses tablosunu sistirelediniz mi?   

18. Ses tablosunu zımparaladınız mı?   

19. Sapın kalınlığını Ģablona göre markaladınız mı?   

20. Burguluk formunu Ģablona göre markaladınız mı?   

21. Sapı düzgün bir Ģekilde tezgâha yerleĢtirerek mengeneye 

bağladınız mı? 
  

22. Sapın formunu törpü ve eğe yardımıyla verdiniz mi?   

23. Sapı sistire ve törpü ile temizlediniz mi?   

24. Sapı zımparaladınız mı?   

25. Kenar fazlalıklarını törpü ve zımpara takozu ile tıraĢladınız 

mı? 
  

26. Çöğürün yüzey tesviyesini yaptınız 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 cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    )Ses tahtasında kullanılan ağaçlar ladin ve köknardır. 

   

 

2. (    )Ses tablosunun kalınlığı 5 mm‟ den az 10 mm‟ den kalın olmamalıdır. 

 

3. (    )Tutkal yalnızca tekne ağzının cumbasına ve takoz yüzeylerine sürülür. 

 

4. (    )Kapağın, tekne ağız yüzeyine her noktada temas etmesine gerek yoktur. 

 

5. (    )Tesviye iĢlemi için çelik bir mastar veya terazi kullanılmalıdır. 

 

6. (    )Sap formunun verilmesinde önceden hazırlanan Ģablonlar kullanılır. 

 

7. (    )Sapın formu yerine takıldıktan sonra oyma kalemi kullanılarak verilir. 

 

 

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. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

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

tel takacağı ve baĢ eĢik yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çöğürün tel takacağının yapımında kullanılan malzemeleri ve özelliklerini 

araĢtırınız. 

 Çöğürün eĢiklerinde kullanılan ağaçların özelliklerini araĢtırınız.  

 AraĢtırma iĢlemleri için kitap, katalog ve internet ortamından yararlanınız. 

Müzik aletleri yapımı ile ilgili atölyelerden ön bilgi edininiz. KazanmıĢ 

olduğunuz bilgi ve deneyimleri kısa rapor hâlinde arkadaĢ grubunuz ile 

paylaĢınız. 

 

2. TEL TAKACAĞI VE EġĠK 
2.1. EĢikler  

Çöğürde eĢik adlandırılan adlandırılan üç ayrı parça mevcuttur.   

 Bağlantı eĢiği ya da arka eĢik: Tellerin bağlandığı eĢiktir. 

 Orta ya da köprü eĢik: Göğüs üzerindeki eĢiktir. 

 Üst eĢik veya baĢ eĢik: Sapın uç kısmındaki eĢiktir.  

Bu üç eĢiğinde temel iĢlevi telleri sabitlemektir. Her birine kısaca göz atalım.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Çöğür üzerinde eĢik yerleri 

    

(a)                                            (b)                                           (c) 

Resim 2.2: a-Tel takacağı, b-Orta eĢik, c-BaĢ eĢik 

2.2. Tel Takacağı Yapımı 
 

Tel takacağı, tellerin tekneyle bağlandığı sert ağaçtan yapılı kısımdır. Bu kısma dip 

eĢik veya alt eĢik de denir. Tel takacağı yapımında genellikle abanoz veya ĢimĢir ağacı 

kullanılmaktadır. Fakat bazı yapımcılar manda boynuzundan da tel takacağı yapmaktadır. 

Tel takacağının Ģekli ve tekneye monte ediliĢi genellikle yapan kiĢinin isteğine bağlıdır.  
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Resim 2.3: Tel takacağı örnekleri 

Bu eĢiğin üzerine tellerin takılacağı delikler delinir. Bu eĢiğin sert ağaçlardan 

yapılması ve tellerin gerilimini karĢılayacak Ģekilde iyi yapıĢtırılması esastır.  

 

 
Resim 2.4: AhĢaptan yapılmıĢ tel takacağı 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Resim 2.5: Delikleri delinmiĢ tel takacağı 
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2.3. Tel Takacağının Kesilip Ölçülendirilmesi  
 

Tel takacağı yapmak için seçilen sert ağaç üzerine; tel takacağının Ģekli markalanır. 

Dekupaj testere makinesi veya kıl testere yardımıyla kesilerek kenarda kalan çapakların 

temizlenmesi için zımparalanır. 

 

2.4. Tel Takacağının Sıcak Tutkalla Arka Takoza YapıĢtırılması 
 

Tel takacığının yapıĢtırılmasından önce tekne üzerinde yerinin belirlenmesi gerekir. 

Bir mastar yardımıyla teknenin tam orta kısmına gelecek Ģekilde yeri tespit edilir. Bundan 

sonra glüten tutkalı yardımıyla tekne üzerine yapıĢtırılarak sıkılır.  

2.5. BaĢ EĢik ve Orta EĢik Yapımı 
 

BaĢ eĢik çöğürün sap kısmı ile burguluğun birleĢme yerine takılır. BaĢ eĢik açılan 

kırlangıçkuyruğu kanala tutkallanarak yerleĢtirilir. Çoğunlukla ĢimĢir ve abanoz gibi sert 

ağaçlardan hazırlanır. Tellerin burgulardan tel takacağına kadar uzanmasını sağlayan ve 

tellerin atmasını engelleyen tel yuvaları açılır. Orta eĢik ve baĢ eĢik akustik kaygılardan 

dolayı genellikle aynı ağaçtan yapılır.  

 

 
Resim 2.6: BaĢ eĢik 

BaĢ eĢik ideal yüksekliğinin üstünde yapıldığı takdirde seste matlaĢmaya ve tellerde 

sertleĢmeye sebep olur. BaĢ eĢiğin, boĢtaki tellerin perdelere çarpmayacağı yükseklik esas 

alınarak yapılması gerekir. Tel çentikleri de önemli olup temiz açılmadıkları takdirde tellerin 

tutuk tınlamasına sebep olur.  

 

BaĢ eĢik tellerin burgulara belli bir düzen dâhilinde ulaĢmasını temin eder. Sert 

ağaçlardan tercih edilmelidir. Az da olsa sese etkisi vardır. BaĢ eĢiğin ideal yüksekliği boĢta 

tınlayan tellerin perdelere çarpmamasını sağlayabilecek minimum yüksekliktir. Bu eĢiğin 

gereksiz yüksek olması tellerde sertleĢmeye ve tınıda kısılmaya sebep olur.  

 

Orta eĢik hem taĢıyıcı hem de akustik iĢleve sahiptir. YumuĢak (kelebek, porsuk, vb.) 

veya sert ağaçlardan (kızılcık, ĢimĢir, çalı, erik vb.) yapılabilir. YumuĢak veya sert ağaç 

tercihi çöğürün bas-tiz dengesindeki zaaflara göre yapılmalıdır. AĢırı parlak, tizleri baskın 
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çalgılarda yumuĢak ağaç basları açar. Diğer yandan boğuk tonları sert eĢik kullanarak az da 

olsa açmak (parlatmak) mümkündür. Orta eĢiğin üstte sert, altta yumuĢak ağaç kullanılarak 

(örneğin, abanoz ve kelebek) iki katlı yapılması da mümkündür. Bu tip eĢik de basları ve 

tizleri birbirine yaklaĢtırıcı özelliktedir. EĢiğin tellerin altına gelmeyen kısımlarını oyarak 

boĢaltmanın iç sürtünmeyi azaltmak açısından faydası vardır. Ancak tellerin altı kesinlikle 

boĢluğa denk gelmemelidir.  

   
Resim 2.7: Orta eĢik 

Orta eĢiğin, teller takılmadan önce göğsün üzerinde basacağı yüzeye çok iyi 

alıĢtırılması gereklidir. Bu basit ancak icracıdan ziyade yapımcının yapacağı bir iĢlemdir. 

Herhangi bir eĢik bu iĢleme tabi tutulmadan doğrudan çöğürde kullanılamaz. Bunun sebebi, 

eĢiğin basacağı yüzeydeki bombedir. EĢiğin alt yüzeyi bu bombeye uymazsa eĢikte kasıntı 

meydana gelir ve bu sese yansır.  
 

Orta eĢik yandan bakıldığında üçgen kesitlidir. Bu üçgenin tepesinin (yani tellerin 

bastığı ve çentiklerin açıldığı tepe çizgisi) yuvarlanmıĢ ve küt olmaması gerekir. Küt eĢik 

tepesi  telleri tutar, dolayısıyla tellerin tutuk tınlamasına sebep olur. 
 

Orta eĢiğin yüksekliği ne olmalıdır? Bu her çöğüre göre değiĢir çünkü her 

çöğürün„eĢik payı' diye tabir edilen, yapım aĢamasında ustasınca belirlenen sap ile göğüs 

arasındaki açısı farklıdır.  
 

2.5.1. BaĢ EĢiğin Sert Ağaçtan Kesilmesi 
 

BaĢ eĢik yapmak için seçilen sert ağaç üzerine baĢ eĢik markalanır. Japon testere veya 

alıĢtırma testeresi yardımıyla kesilir. Kenarında kalan çapaklar zımpara kullanılarak 

temizlenir. 
 

2.5.2. Sap Üzerinde BaĢ EĢik Yerinin Tespit Edilmesi ve Kesilmesi 
 

BaĢ eĢiğin yeri sap ve burguluğun birleĢme yerindedir. BaĢ eĢiğin buraya takılması 

için sapa kırlangıçkuyruğu kanal açılır. Genellikle çekme testere veya alıĢtırma testeresi 

kullanılır ve ince ağılı bir düz kalem yardımıyla kanal boĢaltılır.  
 

2.5.3. Sap Üzerindeki Yerine YapıĢtırılması 
 

BaĢ eĢiğin sap yüzeyinden yüksekliği 1–1,5 mm olmalıdır. Buna göre açılan kanala 

hazırlanan baĢ eĢik glüten tutkalı yardımıyla yandan kanala itilerek yapıĢtırılır ve kenardan 

taĢan fazlalıklar kuruduktan sonra temizlenir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 Tel takacağı ve baĢ eĢiği yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tel takacağı için uygun ağaç veya 

malzemeyi seçiniz. 

 Tel takacağının Ģeklini tel takacağı 

yapacağınız ağacın üzerine çiziniz. 

 

 

 Tel takacağı için sert ağaçlar 

kullanılmalıdır. 

 ġimĢir ya da abanoz ağacı tercih 

edilmelidir. 

 AĢınması zor olduğu için boynuzda 

kullanılabilir. 

 Tel takacağının Ģeklinin belirlenmesi ve 

ölçüleri için öğretmeninize danıĢınız. 

 Tel takacağı kalıbınız varsa çizim için 

kalıptan faydalanabilirsiniz. 

 Çevrenizdeki daha önceden yapılmıĢ 

örnekleri inceleyerek fikir edinebilirsiniz. 

 Tel takacağı resmini kâğıt üzerine çizerek 

karbon kâğıdı yardımıyla ağaç malzeme 

üzerine aktarabilirsiniz. 

 Tel takacağını kesiniz. 

 

 Tel takacağını temizleyiniz. 

 Tel takacağını dekupaj makinesinde veya 

kıl testere yardımı ile kesebilirsiniz. 

 Tel takacağı sert ağaçtan yapıldığından 

bıçakların keskin olmasına özen 

gösteriniz. 

 Tel takacağını çizginin dıĢından kesmeye 

dikkat ediniz. 

 Tel takacağının kesimden sonra kalan 

fazlalıklarını zımpara yardımıyla 

temizleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tel takacağının yerini tekneye 

markalayınız. 

 

 Tel takacağını, teknenin orta noktasını 

dikkate alarak markalayınız. 

 Teknenin markalanmasında hata 

yapmamak için mastar hazırlayarak 

kullanınız. 

 Glüten tutkalı hazırlayınız. 

 Tel takacağını yapıĢtırınız. 

 

 Tutkal fazlalıklarını temizleyiniz. 

 Glüten tutkalı çabuk bozulup 

bayatladığında yapıĢma gücü azaldığı 

için ihtiyacınız kadar hazırlamaya özen 

gösteriniz. 

 Tutkalın eritilmesi ve ısıtılması 

sırasında tutkalın bağlama gücünün 

bozulmaması için 60° nin üzerine 

çıkılmamalıdır. 

 Tel takacağının sağlam yapıĢması için 

iyice sıkıĢtırınız. 

 Kenarlardan taĢan tutkalı temiz bir bez 

kullanarak temizleyiniz. 

 BaĢ eĢik için uygun ağacı seçiniz. 

 Tellerin yuvalarından atmasını ve 

aĢınmayı önlemek amacıyla baĢ eĢik 

sert ağaçtan yapılmalıdır. 

 ġimĢir veya abanoz ağacı kullanınız. 

 Ağaç üzerine baĢ eĢiği markalayınız. 

 Markalanan parçayı tezgâh üzerine 

bağlayınız. 

 BaĢ eĢiği kesiniz 

  

 Markalama iĢlemi için 1/1 ölçekli net 

resim üzerinden ölçü alınız. 

 Parçanın altına tezgâha zarar 

vermemesi için yabancı parça koyunuz. 

 Kesme iĢlemini sırtlı testere veya Japon 

testere kullanınız. 

 Testerenin çizgi dıĢına kaymaması için 

baĢparmağınızla testereyi 

destekleyiniz. 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çöğürü tezgâha bağlayınız. 

  

 Mengeneye sap kısmından çok fazla 

sıkıp zedelemeden çöğüre dikkat ediniz. 

 Mengenenin zedeleme yapmaması için 

mengene kenarlarına keçe yapıĢtırınız. 

 BaĢ eĢiğin sap üzerindeki yerini tespit 

ediniz. 

  

 Sap üzerine baĢ eĢik kanalını 

markalayınız. 

 BaĢ eĢik yerinin tespitinde 1/1 ölçekli 

net resimden faydalanınız. 

 Ölçme ve markalama aletlerini 

kullanınız. 

 Ġnce uçlu kurĢun kalem kullanınız. 

 Kırlangıçkuyruğu kanalı kesiniz. 

 

 Kırlangıçkuyruğu kanalı boĢaltınız. 

 Kanal kesiminde markalama çizgilerinin 

iç kısmından kesiniz. Böylece alıĢtırma 

payı kalacaktır. 

 Kesim için sırtlı el testere veya Japon 

testere kullanarak yapınız. 

 Testerenin çizgi dıĢına kaymaması için 

baĢparmağınızla testereyi destekleyiniz. 

 Kestiğiniz kanalı ince ağızlı düz kalem 

ile boĢaltınız. 

 BoĢaltma sırasında kanal kenarlarını 

zedelememeye özen gösteriniz. 

 BaĢ eĢiği sap üzerindeki kanalına 

alıĢtırınız. 

 BaĢ eĢiği yuvasına tatlı sıkı alıĢtırınız. 

Böylece sağlam bir yapıĢma 

gerçekleĢecektir. 

 Glüten tutkalı hazırlayınız. 

 BaĢ eĢiği yapıĢtırınız. 

 

 Glüten tutkalı çabuk bozulup 

bayatladığında yapıĢma gücü azaldığı 

için ihtiyacınız kadar hazırlamaya özen 

gösteriniz. 

 Tutkalın eritilmesi ve ısıtılması sırasında 

tutkalın bağlama gücünün bozulmaması 

için 60° nin üzerine çıkılmamalıdır. 

 YapıĢtırılacak yüzeylerde yağ, kir ve toz 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Tutkal artıklarını temiz bir bezle siliniz. 
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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. Tel takacağı için uygun ağaç veya malzemeyi seçtiniz mi?   
2. Tel takacağının Ģeklini tel takacağı yapacağınız ağacın üzerine 

çizdiniz mi? 
  

3. Tel takacağını kestiniz mi?   
4. Tel takacağını temizlediniz mi?   
5. Tel takacağının yerini tekneye markaladınız mı?   
6. Glüten tutkalı hazırladınız mı?   
7. Tel takacağını yapıĢtırdınız mı?   
8. Tutkal fazlalıklarını temizlediniz mi?   
9. BaĢ eĢik için uygun ağacı seçtiniz mi?   
10. Ağaç üzerine baĢ eĢiği markaladınız mı?   
11. Markalanan parçayı tezgâh üzerine bağladınız mı?   
12. BaĢ eĢiği kestiniz mi?   
13. Çöğürü tezgâha bağladınız mı?   
14. BaĢ eĢiğin sap üzerindeki yerini tespit ettiniz mi?   
15. Sap üzerine baĢ eĢik kanalını markaladınız mı?   
16. Kırlangıçkuyruğu kanalı kestiniz mi?   
17. Kırlangıçkuyruğu kanalı boĢalttınız mı?   
18. BaĢ eĢiği sap üzerindeki kanalına alıĢtırdınız mı?   
19. Glüten tutkalı hazırladınız mı?   

20. BaĢ eĢiği yapıĢtırdınız 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 cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    )Tel takacağı, tellerin tekneyle bağlandığı sert ağaçtan yapılı kısımdır. 

 

2. (    )Tel takacağı yapımında genellikle ladin veya köknar ağacı kullanılmaktadır. 

 

3. (    )Tel takacağının kesimden sonra kalan fazlalıklarını törpü ile temizlenir. 

 

4. (    )BaĢ eĢik cura‟nın sap kısmı ile burguluğun birleĢme yerine takılır. 

 

5. (    )Tellerin yuvalarından atmasını ve aĢınmayı önlemek amacıyla baĢ eĢik 

yumuĢak ağaçtan yapılmalıdır. 

 

6. (    )BaĢ eĢiğin sapa takılması için baĢ eĢiğe kırlangıçkuyruğu kızak sapa da 

kırlangıçkuyruğu kanal açılır. 

 

 

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. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

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

burguluk ve burguları yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Burguların kullanım amacı ve önemini araĢtırınız. 

 Burgu yerlerinin nasıl markalandığını ve markalamada kullanılabilecek aletleri 

araĢtırınız. 

 Burguların yerine alıĢtırılmasında kullanılan aletleri ve özelliklerini araĢtırınız. 

 AraĢtırma iĢlemleri için internet ortamından yararlanınız. Müzik aletleri yapımı 

ile ilgilenen atölyelerden ön bilgi edininiz. KazanmıĢ olduğunuz bilgi ve 

deneyimleri kısa rapor hâlinde hazırlayarak arkadaĢ grubunuz ile paylaĢınız. 

 

3. BURGU YERLERĠ 
 

Burguların yer aldığı kısım kırma olarak adlandırılır. Kırmanın sap ile geriye doğru 

bir açı yapması gereklidir. Bu açı tellerin üst eĢiğe basmasını sağlar ve böylece teller 

yuvalarından atmaz.  

 

Burgu ağacının sert ve homojen yapıda olması gerekir. Bu niteliklere uyan ağaçların 

baĢında abanoz, pelesenk ve gül ağacı gelmektedir. Yerli ağaçlardan erik ve ĢimĢir de iyi 

birer burgu malzemesidir.  

 

Eğer burgu veya gireceği delik konik değilse, tel germe iĢlemi esnasında burgunun 

getirilen son konumda kalmayıp geri attığı görülür. Ancak burgu ve delikte koniklik 

problemi olmasa dahi akort bırakma durumu yaĢanabilir. Bunun önemli bir sebebi burgunun 

ve deliğin koniklik oranlarının birbirine uymaması olabilir. Bu durumda, deliklerin bir rayba 

(konik matkap ucu) yardımıyla düzeltilmesi ve burguların özel bir kalemtıraĢ ile uygun 

konikliğe tıraĢlanması gerekir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1: Çöğür burguluğu ve burgular 

Burgular ile ilgili diğer sık karĢılaĢılan bir sorun da çevrilirken çıkardıklar "gıcırtı" 

sesidir. Bu, burguların atlayarak dönmelerine sebep olduğundan akordu çok zorlaĢtırır. 

Yapılacak Ģey gıcırdayan burguya çok az talk pudrası sürmektir. Ayrıca keman burguları 

için kullanılan burgu rujları da çöğür için kullanılabilir. Bu ruj, burguların alt kısımlarına 

sürülerek daha ağır dönmelerini sağlar ve akorttaki ufak bozulmaları önler.  

 
Resim 3.2: Rayba (T Ģeklindeki ), burgu kalemtıraĢı, çeĢitli ağaçlardan burgular ve burgu ruju 

Enstrümanlarda burgu; telleri gerdirerek akort yapmaya yarayan parçalara denir. 

Burgular enstrümanın sap kısmının burguluk diye adlandırılan parçasına açılan deliklere 

takılır. Tellerin akordunun bozulmaması ve burguların sıkıĢarak gevĢememesi için delikler 

ve burgular rayba ve burgu tıraĢıyla konikleĢtirilir.  
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3.1. Burgu Yerlerinin Markalanması 
 

Burgu yerlerinin markalanmasında önemli olan nokta burgu aralıklarının 

belirlenmesidir. Burgu aralıklarının belirlenmesinde akort yapılırken diğer burguların 

ayarlarını bozmayacak ve elin diğer burgulara değmeyeceği kadar mesafe bırakılmasına 

dikkat edilmesi gerekir. Genellikle ilk burgu yeri baĢ eĢikten 5–6 cm sonra baĢlar. Diğer 

burgular arası mesafe de yaklaĢık 4–5 cm arası olabilir. Burgu yerlerinin markalanmasında 

ölçme ve markalama aletleri kullanılır. Fakat her enstrüman için tek tek markalama yapmak 

yerine sürekli kullanılabilecek bir Ģablon hazırlanarak da markalama yapılabilir. 

 

   
Resim 3.3: Burgu yerlerinin pergel veya Ģablonla markalanması 

 

3.2. Burgu Yerlerinin Matkapla Dik Olarak Delinmesi 
 

Burgu yerlerinin delinmesinde 5 veya 6 mm çapında matkap ucu kullanılır. Delme 

iĢlemi el matkabı ile yapılmakla birlikte uygun kalıplar kullanıldığında yatay ve dikey delik 

makinesinde de delinebilir.  

 

  
Resim 3.4: Burgu yerlerinin mengeneye bağlanarak delinmesi 

Tezgâh üzerinde sabitlenen çöğürün burguluk kısmına burgu deliklerinin merkezi 

markalanır. Delik merkezlerinin, delinecek yüzey geniĢliğinin ortasında, boy yönünde ise 

burguların birbirine değmeden rahat akort edilebilmesi için ara boĢluklarının en az 3,5 - 4 cm 

mesafede olması gerekir. Ön yüzden ve yan kısımdan açılan deliklerin çakıĢmamasına dikkat 

edilmelidir. 
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Resim 3.5: Burgu ön yüzünün delinmesi 

Matkabın merkezden kayma yapmaması için markalanan yerlerin merkezi bızlanır. El 

breyizi sapa dik tutulur. YavaĢ ve dikkatli bir Ģekilde burguluk diğer taraftan matkap çıkana 

kadar delinir. Delme iĢlemi önce ön yüzey daha sonra yan yüzey olmak üzere, uçtan sapa 

doğru sırayla yapılır.  

 

   
Resim 3.6: Burgu yan yüzünün delinmesi 

3.3. Burgu Yerlerinin Rayba ile KonikleĢtirilmesi  
 

Delinen burgu yerleri burguların sıkıĢması için konikleĢtirilmelidir. Bunun için rayba 

dediğimiz ve deliklerin konikleĢtirilmesine yarayan el aleti kullanılır. Aynı zamanda 

burgularda buna uygun olarak konik yapılır. 
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Resim 3.7: Burguluk Ģekilleri ve rayba 

Konik raybanın, delik çapına uygun olması gerekmektedir. Raybalama iĢlemi deliğin 

alt noktasından üst delik baĢlangıcına doğru, raybanın konik yapısını alana kadar devam 

ettirilir. 

 

Resim 3.8: Burguluğa raybayla konikleĢtirme yapılması 

3.4. Burgu Yapımı 
 

Burgular genelde pelesenk, abanoz, akgürgen, gül gibi sert ve orta sert ağaçlardan, 

torna makinesinde istenen formda yapılır. Bu kısım tornadan baĢka, eğe ve balon zımpara 

makinesiyle de Ģekillendirilebilir. Günümüzde çok değiĢik ağaçlardan yapılmıĢ hazır 

burgular piyasada bulunmaktadır. Bu burguların kullanılacağı zaman burguluklara 

alıĢtırılması gerekir. 
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Resim 3.9: Burgu örnekleri 

Burgu ağacının, burguluk ağacı ( sap ağacı) ile uyumlu olması gerekir. Her ikisi de 

aynı sertlikte olursa, burgular yuvası içinde rahat dönmez. Dolayısı ile akort yapmak zorlaĢır. 

Yuvasında fazla rahat dönen bir burguda kolay akort bırakır tel gerilimine dayanamaz ve 

yuvasında dönerek teli bırakır. Ġdeal bir burgu Akort yapabilmek için rahat dönmeli ve icra 

esnasında ve sonrasında tellerin yarattığı gerilmelere karĢı dayanacak kadar burguluk 

deliklerine iyi tutunmalıdır.                                                                                                               

 

3.5. Burguların Yerlerine Burgu TıraĢıyla AlıĢtırılması 

         
Resim 3.10: DeğiĢik burgulardan yapılmıĢ burguluklar 

Rayba ile konikleĢtirdiğimiz burgu deliklerine uygun koniklikte burgular burgu tıraĢı 

ile konikleĢtirilir ve yerine alıĢtırılır. 

   
Resim 3.11: Burguların burgu traĢıyla yerlerine alıĢtırılması 
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Burgu yüzeyinin delik yüzeyine tamamen temas etmesi gerekir. O zaman sürtünme en 

üst seviyede olacak, dolayıyla akort iyi tutacaktır. Eğer birkaç noktadan dokunuyor, arada 

dokunmayan yüzeyler kalıyorsa, sürtünme azalmakta ve istenen Ģekilde akort tutmamaktadır.    

 

   

 

 
Resim 3.12: Burguların alıĢtırılması 

Burguların delik yüzeylerine değen ve değmeyen kısımlarını tespit edebilmek için 

burgu,  yuvasında bastırılarak döndürülür. Çıkarıldığında sıkıĢmıĢ parlak yüzey kısımları, 

delik yüzeyine değen yerleri, Çukur kalan kısımları ise değmeyen yerleri gösterir. Bu 

durumda burgunun konik kısımları üzerinde parlak olan yüksek noktaları, tekrardan çok ince 

zımpara ile veya ince diĢli düz eğe ile aĢındırmak gerekir. Bu iĢlemi her defasında deneyerek 

ve sık kontrol ederek burgular,  dikkatlice yerine alıĢtırılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Çöğürün burguluk ve burgularını yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çöğürü tezgâha bağlayınız. 

 

 Mengeneyi sap kısmından çok fazla 

sıkıp zedelemeden çöğüre dikkat ediniz. 

 Mengenenin zedeleme yapmaması için 

mengene kenarlarına keçe yapıĢtırınız. 

 Burgu yerlerini tespit ediniz. 

 Burgu yerlerini markalayınız. 

 

 Ġlk burgu yerini yaklaĢık 6 cm diğer 

burgu aralıklarını yaklaĢık 4 cm boĢluk 

bırakılacak Ģekilde tespit ediniz. 

 Tespit ettiğiniz noktaları ölçme, 

markalama ve kontrol aletleri ile çiziniz. 

 Eğer hazırladığınız Ģablonunuz varsa 

delik yerlerini Ģablon üzerinden 

alabilirsiniz. 

 El matkabına uygun çapta matkap ucu 

takınız. 

 El matkabını çalıĢtırınız. 

 Burgu yerlerini deliniz. 

 

 

 

 Burgu deliklerinin delinmesi için 

takacağınız matkap ucu 5–6 mm 

çapında olmalıdır. 

 Matkap ucunun keskin olmasına dikkat 

ediniz. 

 Matkap ucunu mandren anahtarı ile 

iyice sıkıĢtırarak bağlayınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Elinizi kesici kısımlardan uzak tutunuz. 

 El matkabını sarsmadan dik tutunuz. 

 Deliği yavaĢ yavaĢ delerek burguluğun 

arka kısmından parça koparmamaya 

dikkat ediniz. Bunun için arka kısma 

parça koyabilirsiniz. 

 Tüm bu iĢlemler sırasında enstrüman 

sap kısmından tezgaha bağlı olmalıdır. 

  

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çöğürü tezgâh mengenesinden 

çıkarınız. 

 

 Burgu yerlerini rayba ile konikleĢtiriniz. 

 

 KonikleĢtirme burguların sıkıĢmasını ve 

kolayca gevĢememesini sağlar. 

 Raybayı kullandıktan sonra yerine 

kaldırınız. 

 Konikliğini delik üzerinde sürekli 

kontrol ediniz. 

 

 Burguları burgu tıraĢıyla yerlerine 

alıĢtırınız. 

 

 

 Burguları gerektiği kadar tıraĢlayarak 

burgu deliklerine bol olmamasına dikkat 

ediniz. 

 

 Kullandığınız burgu tıraĢını iĢi bitince 

yerine kaldırınız. 

 AlıĢtırma iĢleminde aceleci olmayınız. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

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. Çöğürü tezgâha bağladınız mı?   

2. Burgu yerlerini tespit ettiniz mi?   

3. Burgu yerlerini markaladınız mı?   

4. El matkabına uygun çapta matkap ucu taktınız mı?   

5. El matkabını çalıĢtırdınız mı?   

6. Burgu yerlerini deldiniz mi?   

7. Çöğürü tezgâh mengenesinden çıkardınız mı?   

8. Burgu yerlerini rayba ile konikleĢtirdiniz mi?   

9. Burguları burgu tıraĢıyla yerlerine alıĢtırdınız 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 cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    )Telleri gerdirerek akort yapmaya yarayan parçalara eĢik denir. 

 

2. (    )Burgular enstrümanda sapın burguluk kısmına açılan deliklere takılırlar. 

 

3. (    )Burgu deliklerinin delinmesi için 8–10 mm lik matkap ucu kullanılır. 

 

4. (    )Burgu delikleri rayba ile konikleĢtirilir. 

 

5. (    )Burgular zımparalanarak burgu deliklerine alıĢtırılmalıdır. 

 

 

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 
Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

Ses tablosu hazırlığı ve montajı 

1. Ses tablası ağacını kaba olarak ölçülendirdiniz mi?   

2. Ses tablosu üzerine tekne formunu çizerek markaladınız mı?   

3. Ses tablosunu form çizgilerine göre kestiniz mi?   

4. Ses tablosunu tekneye bant ile yapıĢtırdınız mı?   

5. Ses tablosunun fazlalıklarını temizlediniz mi?   

6. Filato yerini tespit ederek kestiniz mi?   

7. Ses tablosunu sistreleyerek zımparaladınız mı?   

8. Sapı ve burguluğu Ģablona göre markaladınız mı?   

9. Sapın formunu törpü ve eğe yardımıyla verdiniz mi?   

10. Çöğürün yüzey tesviyesini yaptınız mı?   

Tel takacağı ve eĢik 
1. Tel takacağı için uygun ağaç veya malzemeyi seçerek ağaç 

üzerine markaladınız mı? 
  

2. Tel takacağını kesip temizledikten sonra yapıĢtırdınız mı?   

3. BaĢ eĢik için uygun ağacı seçerek markaladınız mı?   

4. BaĢ eĢiği keserek sap üzerindeki yerini tespit ettiniz mi?   

5. BaĢ eĢiği sap üzerindeki kanalına alıĢtırdınız mı?   

6. Glüten tutkalıyla baĢ eĢiği yapıĢtırdınız mı?   
Burgu yerleri 

1. Çöğürü tezgâha bağladınız mı?   

2. Burgu yerlerini tespit ederek markaladınız mı?   

3. El matkabına uygun çapta matkap ucu taktınız mı?   

4. Burgu yerlerini deldiniz mi?   

5. Burgu yerlerini rayba ile konikleĢtirdiniz mi?   

6. Burguları burgu tıraĢıyla yerlerine alıĢtırdınız mı?   
 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

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

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

CEVAP ANAHTARLARI 
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