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Abstract

Distinctive Structural Changes in Baglama and Tanbur in the 20th and 21st Century
Reflections of the change in the process of adapting to the conditions of a nation could be 
identically monitored in traditional musical structure, one of the most significant elements 
of culture, and in traditional instruments. Researchers could have a general idea about 
socio-cultural situation, industrial and technological development levels when they study 
the changes in traditional musical instruments. Besides, structural changes in instruments 
indicate the change in musical priorities and habits. Failing in preservation and transmission 
of cultural heritage, and lack of ideal conditions in museums lead to inconveniences in 
these studies. Information about musical culture before the Republic Period in Turkey could 
be supplied in sources like edvars, festival books and engravings. After the foundation of 
the Republic, the number of printed publication has increased with the foundation of music 
conservatoires and departments of fine arts. Identification of these structural changes 
in the baglama and tanbur, the two major instruments in traditional Turkish music, by 
justifying the reasons in the light of these sources would make a significant contribution to 
the organology literature. 

In a period when there is no balance ratio in baglama, there is no proportion between 
neck, body width, body depth and body length. After ratio studies, a distinct improvement 
could be monitored in the endurance, acoustic ability, and visual esthetics of the baglama. 
Furthermore, a more functional soundboard design is achieved by removing additional 
parts on sides of the soundboard. Carved bodies are abandoned so as to save time and 
wood material. There is also a change in the shape of the pegs. 

There are some structural changes between the oldest tanburs, the photos of which 
we could trace down, and the tanburs played at the present time.  A sound hole is opened 
in the soundboard of the tanbur, the sound of which is heard less compared to the other 
instruments in orchestral plays, in order to increase the volume of the sound; however, this 
created other problems. Furthermore, while the necks were made of one-piece wood in 
old tanburs, today two or four pieces are combined in necks. When we examine tanburs 
made by modern techniques, we find a rather improved nut structure.  Moreover, the body 

1 Kelime n-b çatışması veya dudak ünsüzlerinin benzeşmesi adı verilen dil kuralı sebebiyle TDK sözlüğünde 
“tambur” olarak geçse de müzik literatüründe ve Türk edebiyatında “tanbur” olarak kullanılagelmiştir.
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has gained a durability and smoother roundness by an increase in the number of the ribs. 
This roundness provides more balanced resonance and more ergonomic handling to the 
instrument. 

Giriş
İcrası ve dolayısıyla üretimi zaman zaman sekteye uğrasa da, varlığını kaybetmeden, çeşitli 
boyut, biçim ve prensipleriyle yaşamımızın parçası haline gelen bir sanat nesnesi olarak çalgı, 
modernizmle beraber dünyadaki gelişmelere ayak uydurarak büyük bir hızla değişmekte 
ve kültürlerin en önemli ifade biçimi olan müzikal dildeki değişimi fiziksel yapısına ve icrasına 
yansıtmaktadır. Aynı zamanda bu süreç içinde yapımcıların, sanatçıların ve önemli sanat akımlarının 
birbiriyle olan etkileşimleri ve dünyada cereyan eden siyasi ve ekonomik olayların sanat hayatına 
etkisi dolaylı veya direkt olarak bu sanat nesnelerinin gelişiminde ve değişiminde etkili olmuştur. 
Geleneksel çalgılardaki değişimler incelendiğinde dönemin sosyo-kültürel durumu, endüstriyel ve 
teknolojik gelişmeleri hakkında çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Bunların dışında çalgılardaki 
değişimler, önceliklerin ve müzikal alışkanlıkların değiştiği konusunda da bilgiler vermektedir. 
Koruma ve aktarma bilincinin ve müzecilik anlayışının gelişmemiş olması bu tarz çalışmalar için 
bir zayıflık yaratmaktadır. Fakat Cumhuriyetin ilanından önceki müzik kültürü ile ilgili bilgileri edvar, 
surname, gravür gibi kaynaklardan temin etmek mümkündür. Cumhuriyetin ilanından sonra ise 
konservatuar ve güzel sanatlar bölümlerinin açılmasıyla basılı yayınlar çoğalmaya başlamıştır. 
Bu kaynaklar ışığında, geleneksel Türk müziğinin iki önemli çalgısı olan tanbur ve bağlamada 
meydana gelen belirgin yapısal değişikliklerin ve bu değişikliklerin gerekçelerinin belirlenmesi 
organoloji literatürüne katkı sağlayacaktır.

Bu çalışmanın amacı, 100 yıllık bir süreçte nesnesi oldukları kültürün uğradığı doğal ve 
yapay değişimler ile bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlerini çalgılar üzerinden tespit etmek 
ve uygulanan bu farklılıkların ne sebeple gerçekleştiğini ve çalgıya hangi özellikler kattığını 
açıklamaktır.

Uzak tarihli yazılı ve görsel veriler ve yakın tarihte uygulanan farklılıkların tespiti için 
literatür taraması ve kişisel görüşmelerle hazırlanan bu çalışma, tanbur ve bağlama çalgılarının 
son yüzyıldaki fiziksel değişimleri ile sınırlıdır. 

Bağlamayla ilgili denge-oran çalışmalarının henüz yapılmadığı dönemde sap boyu, tekne 
eni, tekne derinliği ve tekne boyu arasında bir oran yoktur. Denge-oran ve oransal ölçeklendirme 
uygulamalarından sonra bağlamanın “akustik özelliklerinde, estetik yapısında ve mukavemetinde” 
(Özek, 2015:5) belirgin artış gözlemlenmiştir. Bunun dışında, kapağın yanlarındaki ek parçalar 
çıkarılarak daha işlevsel bir kapak tasarımı yapılmıştır. Kapak eğimi azaltılmıştır. Zamandan 
ve malzemeden tasarruf etmek için oyma tekneler terkedilmiştir. Ayrıca burguların şeklinde 
değişikliğe gidilmiştir.

Görseline ulaşabildiğimiz en eski tanburlarla günümüzde çalınan tanburlar arasında bazı 
yapısal farklılıklar vardır. Toplu icrada diğer çalgılara kıyasla sesi daha az duyulan tanburun sesini 
arttırmak için kapağında ses deliği açılmıştır. Fakat bu durum başka problemler doğurmuştur. 
Ayrıca, tarihi tanburlarda sap tek parça ağaçtan yapılırken günümüzde iki veya dört parçanın 
birleştirilmesiyle yapılmaktadır. Modern tekniklerle yapılan tanburlara baktığımızda, üst köprü 
sisteminin geliştirildiği göze çarpmaktadır. Bunların dışında, dilim sayısı arttırılarak teknenin 
daha sağlam, daha pürüzsüz bir yuvarlaklık kazanması sağlanmıştır. Bu yuvarlaklık tanburun 
rezonansını dengelemiş ve çalgıyı daha ergonomik bir hale getirmiştir. 
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Yapılan görüşmeler ve literatür taraması sonrasında elde edilen bilgilerden çıkan en önemli 
sonuçlardan birinin, Türk müziği çalgılarındaki standartlaşma konusu olduğu görülmektedir. 
Bazı icracı ve yapımcılar çalgılarda bir standardı tutturma kaygısının esas alınması gerektiğini 
belirtirken, bazı yapımcı ve icracılar ise, Türk müziğinin ve Türk müziği çalgılarının karakteristik 
özelliklerinin standartlaşma ile kaybolacağını düşünmektedirler.

Tarihi çalgılarla veya bugün hala kullandığımız çalgıların geçmişteki durumu ile ilgili 
elde ettiğimiz verilerin çoğunun kaynağı edvar kitaplarıdır. Edvarlar dışında surnamelerden ve 
gravürlerden de bilgi sahibi olunabilmektedir. Seher Tetik Işık (2015:198), “özellikle edvarlar 
içerisinde eserin yazıldığı dönemde veya bu döneme yakın yüzyıllarda çalınan çalgılar hakkında 
verilen bilgilere rastlanılabileceği gibi, Türk müziğinde kullanılan perdeler anlatılırken çalgılardan 
istifade edilmesi, eserin yazıldığı yüzyılda rağbet gören çalgıları tespit etmemizi de mümkün 
kılabildiğini” belirtmektedir. Çünkü müzik sistemiyle ilgili bir noktaya parmak basmak veya yeni bir 
bilgi paylaşmak isteniyorsa, bunu o dönemde icracı sayısı en çok olan çalgı üzerinden anlatmanın 
daha kolay olacağı ve bunun kabul göreceği bir gerçektir. 

Cumhuriyetin ilanından önce diğer birçok alanda olduğu gibi çalgı müzeciliği anlayışı 
mevcut olmadığı için Türk müziği çalgıları, arşivleme, sergileme, sınıflandırma, restorasyon gibi 
temel organoloji uygulamalarından yoksun kalmıştır. Çalgılarla ilgili yukarıda değinilen tarihi 
kaynaklardan ağırlıklı olarak çalgının/çalgıların icracı sayısı, çalgı çeşitleri, çalgıların anatomik 
yapıları, akortları, çalgı yapımında kullanılan malzemeler ve çalgıların tel sayıları gibi bilgilere 
ulaşmak mümkündür. Bu açıdan Avrupa organolojisi ile farklılık gösterir. Işık (2015:198), bunun en 
büyük sebebi olarak Türkiye’nin Avrupa ülkelerinin aksine, organoloji biliminin gelişmesine ortam 
hazırlayan etkenlerden etkilenmemiş olmasını şu şekilde açıklar:

“Organolojinin gelişimine ortam hazırlayan keşifler, sömürgeleştirme hareketleri ve koloni 
savaşları, Avrupa Devletlerinin tarihine özgüdür. Türkiye’de yapılan organoloji çalışmaları ise 
etnografya çalışmalarından hareketle ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaları zamanla var olan birikimi 
tanıma, unutulmaya karşı muhafaza etme ve sergilemeye yönelik bir seyir izlemiştir. Dünyadaki 
organoloji çalışmaları ise organolojinin çalışma sahasına uygun olarak tasnif edilmiştir. Ancak 
bu bilim dalı Türkiye’de Avrupa ile eş zamanlı olarak uygulama sahası bulamamıştır.” (Işık, 
2015:198)

Cumhuriyetin ilanından sonra sıklıkla gündeme gelen, üzerinde konuşulan ama somut 
adımları yetersiz olan müzik politikaları, 1930’dan itibaren verimli bir şekilde pratiğe dökülmeye 
başladı. Bunun gerçekleşmesinde Avrupa’daki iç karışıklıkların rolü büyüktür. Hitler’in 1933 
yılında iktidara gelmesi önce karşıt fikirli Almanların, sonrasında ise bütün Avrupa’nın hayatında 
olumsuz bir sürecin başlamasına sebep olmuştur. Ali (2013), “Türkiye’nin, tam bu sırada kapılarını 
bu değerli fakat talihsiz sanat ve bilim insanlarına açarak hem batılılaşma yönünde verdiği tarihi 
kararların gerçekleştirilmesini hızlandırmış hem de çok sayıda insanı Hitler’in gaz odalarından 
kurtarmış olduğunu” belirtir:

“1930-1940 yılları arasında, içlerinde Avrupa’daki karışıklıktan kaçarak gelenlerin de olduğu, 
‘Liko Amar (keman),
Joseph Marx (besteci),
Paul Hindemith (besteci)” (Şahin ve Duman, 2008:260-272)
Ernst Prætorius (orkestra şefi, müzik tarihçisi) (Çelebi, 2003:264)
Bela Bartok (besteci, piyanist) (Şenel, 2011:53)
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Eduard Zuckmayer (piyanist, eğitimci) (Özgüldür, 1993: 78-79)
Carl Ebert (tiyatro ve opera rejisörü) (Şener, 2002:140)
Adler Back (ritmik jimnastik),
Hans Hey (şan),
A.B. Winkler (keman),
Richard Knauer (klarinet),
Georg Markowitz (piyano, korrepetitör),
Heinz Schaffrath (çalgı yapımı ve onarımı),
Gilbert Back (keman),
Ludwig Czaczkes (piyano),
Walter Schlösinger (piyano, korrepetitör),
Friedrich Schönfeld (flüt)
Frieda Silberknopf-Böhm (şan),
Johanna Seidler (arp)” (Ali, 2013)

gibi bazısı dünyaca ünlü bilim-sanat insanlarının Türkiye’ye gelmesiyle, iktidarın arzuladığı müzik 
eğitimi sistematik bir hale gelmeye başlamıştır.

Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet’in ilanından sonraki ilk yıllarda çalgı yapımcılığı 
usta-çırak yöntemiyle aktarılmakta ve icra edilmekte iken, çalgı yapımının kurumsal bir boyut 
kazanması “Ankara Devlet Konservatuarı’nda 1936 yılında bir çalgı yapım atölyesinin kurulmasıyla 
başlamıştır” (Açın, 1976:59) ve “burada eğitim veren Alman asıllı Heinz Schaffrat, Necati Orbay’ı, 
Abdullah Arseven’i ve Mithat Arman’ı çalgılarla ilgili çeşitli konularda yetiştirmiştir.” (Işık-Uslu, 
2012:25; Açın, 1976:59)

Çağın bilimsel anlayışını yansıtan organoloji çalışmaları konservatuarlarda çalgı yapım 
bölümlerinin açılmasıyla gerçekleşmiştir. Çünkü yapımcılar ancak bu sayede alanın gerektirdiği 
eğitimle donatılabilmiş ve müzikolog, besteci, ses/çalgı icracısı gibi konunun diğer muhataplarıyla 
ancak bu sayede bir araya gelerek çalgılarla ilgili bilimsel bir zeminde fikir alış-verişinde bulunma 
imkânına kavuşmuştur. Mevcut çalgı yapım bölümleri; süregelen bu mesleği modern metotlarla 
bilimsel bir seviyeye taşımak, bu konuda yeterli donanıma sahip çalgı yapımcılar yetiştirme amacını 
taşımaktadır. Bu bölümlerde eğitim-öğretim yine konservatuarda eğitim almış akademisyenler 
tarafından verilmekte, bunun yanında çalgı yapım öğrencilerine gerekli olan müzik nazariyatı, 
icracılık, müzik fiziği, teknik resim, ağaç teknolojisi, çalgı restorasyonu, modern/geleneksel cila 
uygulamaları gibi eğitimler de verilerek, teori ve teknik bilen çalgı yapımcılar yetiştirilmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında, Türkiye’de “analitik ve uygulamalı organolojinin” Cafer Açın’ın çalışmalarıyla 
başladığını söylemek mümkündür. Cafer Açın, çalgılarda standartlaştırma çalışmalarına 1950’li 
yıllarda (Açın, 2000:331) uygulamalı olarak başlamış olsa da, bunları 1970’li yıllarda kaleme 
almaya başlamıştır.

Fiziksel Değişimler
Bir toplumun dönemin şartlarına uyum sağlama sürecinde yaşadığı değişimin yansımaları, 
kültürün en önemli öğelerinden biri olan geleneksel müzik yapısında ve geleneksel çalgılarda 
birebir görülmektedir. Türk müziği çalgılarının da tarih boyunca birkaç istisna dışında, yapımcı, 
besteci, icracı ve dinleyicisinin konservatif yapısından kaynaklanan gelenekçi bir kaygıyla 
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muhafaza edilmeye çalışılmış olmasına rağmen, etkisini yoğun bir şekilde hissettiren modernleşme 
sürecinde sosyo-kültürel, politik, teknolojik, bilimsel ve endüstriyel gelişmelerden etkilenmiş 
olabileceği saptanmıştır. 

İcra ve yapım tekniklerindeki değişimlerin çalgıların yapısına yansıma şeklinin sözlü 
veya yazılı olarak ifade edilmesi bir değişimin gerçekleşmekte olduğu konusunda ikna edici 
olsa da konunun bütünlüğü, yeterliliği ve anlaşılabilirliği açısından görsellerle desteklenmesi 
gerekmektedir. Eski ile yeniyi karşılaştırma, değişen kısımların kesitlerine odaklanma gibi 
imkanlar sunması bakımından çeşitli çalgıların detaylı teknik resimleri Auto CAD programı 
kullanılarak çizilmiştir. Söz konusu çalgıların önceki ve sonraki durumlarının projelendirilmesi 
daha sonraki çalışmalarda bu çizimlerin proje şablonu olarak kullanılmasına imkan sunduğundan 
önem arz eder. Somut değişimlerden söz eden bir çalışmanın tamamen teorik açıklamalardan 
oluşması o çalışmayı yetersiz kılar. Araştırmacıların çalgılardaki değişimleri görebilmesine ve 
çalgı yapımcıların, çalgı tasarımcılarının veya mühendislik temelli araştırmacıların gerekli olduğu 
takdirde bu çalgıları yapabilmesine olanak sağlaması için çizimler 2 boyutlu ve 1/1 ölçekte yani 
gerçek boyutta oluşturulmuştur. Bu çalışmada söz konusu çizimlerin belirli bir oranda küçültülmüş 
hali kullanılmıştır.

Bağlama
Görüntüsüne ulaşabildiğimiz en eski bağlamaların (günümüzde kullanılan bağlamayla benzer 
karakteristik özelliklere sahip olan, dolayısıyla günümüz bağlamalarıyla aynı sınıfta kategorize 
edebileceğimiz) tekne formu ve kapak yapısında farklı bir işçilikle karşılaşmaktayız (Şekil-1).

   

Şekil 1. Bağlama kapağı2

2  Şafak Köksal’ın kişisel arşivinden alınmıştır.
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Bu bağlamalarda tekne boyunun tekne enine veya tekne eninin tekne derinliğine belli bir 
oranı yoktur. Bu ölçüler çoğunlukla yapımcıdan yapımcıya farklılık gösterir. Yapımcıların bir kısmı 
icracının boyu, kilosu, el kemiklerinin uzunluğu gibi faktörleri dikkate alırken, bir kısmı da ellerindeki 
kesilmiş veya artık ağaçları değerlendirmek amacıyla farklı boyutlarda çalgılar yapmışlardır. 
Konservatuarlar ve konservatuarlardaki çalgı yapım bölümleri açıldıktan sonra Batı çalgılarında 
uygulanagelen denge ve oranlar, diğer bazı Türk müziği çalgılarında olduğu gibi bağlamaya da 
uygulanmış ve bu, konservatuarlı olmayan yapımcılar tarafından da benimsenerek genel bir kabul 
görmüştür. 

Buna göre günümüzde tekne boyu 41,5 cm olan bir bağlamanın denge ve oranları Şekil 
2’deki gibidir:

Şekil 2. Bağlamanın oranları3

Denge ve oran ile oransal ölçeklendirme uygulamaları bir çalgının farklı tel boyuna sahip 
versiyonlarının yapılması, daha stabil bir perde dizilim sistemi, sap üzerindeki/dibindeki ve 
kapak üzerindeki tansiyonun azalması, yapımcılar arasında ortak bir dil oluşması gibi olanaklar 
sağlamaktadır.

Denge ve oran dışında, bağlamada akortlu tellerin kapağa uyguladığı basınçtan dolayı 
kapağın çökmemesi için tel basıncına direnç gösterecek şekilde dışbükey yapılmış bir kapak söz 
konusudur. Eroğlu’ya (2016) göre, “kapaktaki bombe çok fazlaydı ve o şekli muhafaza etmek için 
kapağı takmadan önce kastırarak ateşe tutarlardı ve bombe verilirdi. Zamanla kapaktaki bu eğim 
yanlara doğru kayarak bombeyi kaybetmesin diye kapağın kenarlarına ardıç veya maun parça 
monte edilirdi.” (Şekil-3)

 Şekil 3. Kapağa monte edilmiş yanlıklar

3  Cafer Açın’ın “Enstruman Bilimi” adlı kitabından alınmıştır.
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Kapaktaki bombenin fazla olması, kapağın çökmemesi için kalın yapılması ve kapağın 
kenarlardan kesilmesi suretiyle yüzeyinin daraltılması telden gelen titreşimi rezonatöre iletmekte 
önemli rolü olan kapağın titreşiminin azalmasının yanı sıra titreşimin telden ağaç malzemeye 
aktarıldığı ilk nokta olan eşiğin yüksekte olmasına ve rezonatörden uzaklaşmasına sebep 
olmaktaydı (Şekil-4).

 

Şekil 4. Kapak eğimi farkı4

Bağlamada titreşimin hangi kısımlarda gerçekleştiği öğrenildikten ve geleneksel bağlama 
sorgulanmaya başlandıktan sonra kapak kalınlığı ve eğimi azaltılmış yanlardaki destekleyici 
kısımlar çıkarılarak gerekli eğim tekne ağzı traşlanarak sağlanmıştır. Akortlanırken tellerdeki 
gerilim ve akortlayan parmaklar arasında direnç gösteremeyen T şeklindeki burgular, daha kolay 
tutulacak şekilde ve tel çekimine direnç gösterecek şekilde yeniden dizayn edilerek uygulanmıştr 
(Şekil-5).

Şekil 5. Burgular5

Geleneksel bağlama yapımında oyma tekneler kullanılmaktadır. Tekne büyüklüğündeki bir 
ağaç, içi oyularak rezonatör haline getirilir. Fakat bu durum, teknenin her noktasının farklı kalınlıkta 
olma riskine ve yapım süresinin uzamasına sebep olur. Ayrıca, nem kaybeden oyma teknede 
tansiyon artar ve zamanla çatlaklar oluşur. 1950’li yıllarda ağacı ve zamanı ekonomik kullanmak 
amacıyla bağlamalar dilimli olarak yapılmaya başlanmış, böylece teknenin her noktasının eşit 

4  Şafak Köksal’ın kişisel arşivinden alınmıştır.
5  Şafak Köksal’ın kişisel arşivinden alınmıştır.
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kalınlıkta yapılması, bir oyma teknelik ağaçtan yaklaşık 4 (dilimli) tekne yapılması, kırılma veya 
çatlama durumunda restorasyon yapılması, tek bir teknede birden fazla çeşit ağaç kullanarak 
kontrast renkler oluşturacak işlerin ortaya çıkması sağlanmıştır (Şekil-4).

Tanbur

Görüntüsüne ulaşabildiğimiz en eski tanburlarla günümüzde çalınan tanburların yapısı arasında 
ses deliği, sap yapısı, üst köprü yapısı ve dilim sayısı göze çarpmaktadır. Ses şiddeti diğer Türk 
müziği çalgılarına kıyasla daha zayıf olan tanburun sesini arttırmak için geleneksel yöntemde 
kapakta ses deliği açma yoluna gidilmiş (Şekil-6), fakat karakteristik tonunu verebilmesi için içe 
çökük bir vaziyette olması gereken ve  kalınlığı 1-1,5 mm kadar ince olan tanbur kapağı gerek ses 
deliğinin çevresinde zamanla oluşan çatlaklar, gerekse mızrap tutuş pozisyonu sebebiyle icracının 
parmak vuruşlarından kaynaklanan deformasyonlar sebebiyle kısa ömürlü olmuştur. Ayrıca sesin 
oluşmasında temel faktör olan kapaktaki hava sütunlarının kesilmesi, uzun rezonans beklenen 
tanburdaki titreşimin kısa süreli olmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla modern çalgı yapımında 
ses deliği olmayan tanburlar yapılmakta ve bu gibi problemlerin önüne geçilmektedir.

Şekil 6. Tanburda ses deliği (Haşim Beyin tanburda gösterdiği perdeler6, (Refik Fersan)

Geleneksel tanburların kapak gibi çabuk deforme olan bir diğer kısmı sapıdır. Tanburun 
sapının tanburun tel boyundan dolayı uzun olması, icranın ajilite ve atlamalar gerektirmesi 
sebebiyle de elin kavrayabileceği bir incelikte olması gerekmektedir. Uzun ve ince bir sapın 
gerek mevsimsel değişimlerden, gerekse tel geriliminden etkilenmesi ise kaçınılmazdır. Modern 
tanbur yapım tekniğinde sap, dikey olarak iki veya dört parçaya kesildikten sonra, damar yönü 
değiştirilerek tekrar yapıştırılır ve ağacın nem değişimine veya tel gerilimine karşı dirençli olması 
sağlanır.

6  Mustafa Aydın Öksüz’ün “Türk Musikisinde Tanbur Sazının Gelişimi” adlı doktora tezinden alınmıştır.
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Tanburda köprü diğer saplı çalgılarda olduğundan daha farklı bir yapıdadır. Burgulardan 
gelen telleri önce sapa yaklaştıran (sapa doğru basan), sonrasında saptan istenilen ölçüde 
uzaklaştıran iki farklı ek kısım mevcuttur. 

Bunun sebebi, tel boyu ve tel salınımı çok fazla olan tanburun telleri mızrapla harekete 
geçirildiğinde teldeki titreşimin ve salınımın burguluğa ulaşmadan kesilmesidir. Geleneksel tambur 
tipinde telleri sapa doğru yakınlaştırmak için tıpkı perdelerde gibi olduğu gibi esnek, organik bir iple 
sap sarılırdı; fakat bu işlem telleri de saracak şekilde yapılmaktaydı (Şekil-7). Ardından tel boyu 
istenen ölçüde olacak şekilde, yine aynı hammadeden, fakat daha kalın bir iple, bu kez tel dahil 
edilmeden sap sarılırdı. Burguluktan gelen tellere önce basan, sonrasında ise telleri yükselten iki 
aşamadan söz ediyoruz. Fakat telleri sarmak ve yükseltmek için kullandığımız bu elastiki malzeme 
ne kadar dirençli olursa olsun, metal tellerdeki gerilime uzun süre dayanamamakta ve gevşeyip 
kendisini salmaktadır. Gerek mızrap vuruşları gerekse parmak baskıları zaten gergin olan telin 
mütemadiyen daha da gerilmesine sebep olur ve sarmak için kullanılan malzeme bollaşarak 
titreşim ve salınımın burguluğa kaçmasına sebep olur. Bu problem farklı bir teknik ve materyal 
kullanımıyla çözülmüştür. Burgulardan gelen teller önce sapta açılan oyuğa sabitlenen üçgen 
prizması şeklindeki sert ve dayanıklı malzemenin üzerine açılan deliklerden birer birer geçirilir. Bu 
malzemenin amacı gergin teli sapa doğru yakınlaştırmak ve sabitlemektir. Bu malzeme kemik gibi 
organik ve dayanıklı malzemelerden yapılabileceği gibi, benzer mukavemette ağaçlar kullanılarak 
da yapılabilmektedir. Üçgen prizması şeklindeki bu delikli malzemenin sapa yakınlaştırdığı telleri 
ideal çalış yüksekliğine ulaştırmak için yine benzer özellikteki bir malzeme ile teller yükseltilir. 
Burguluk ve klavye arasında yer alan bu iki öğe yekpare, sert ve kolaylıkla deforme olmayacak 
birer malzeme kullanılarak ve tellere uygun açı verilerek uygulandığı takdirde özellikle boş tele 
uygulanan mızrap vuruşlarıyla başlayan tel salınımları, tel boyu ile sınırlı kalacaktır. Çalgının göğüs 
kısmında da mukavemeti yüksek bir eşik kullanıldığı takdirde, tel salınımı mızrap vuruşlarının 
şiddeti büyüklüğünde olacaktır. Bu modern uygulama üst eşik deformasyonunu en aza idirmiş, 
tanbur çalgısının zayıf noktalarından birini işlevsel bir şekilde yok etmiştir (Şekil-7).

Şekil 7. Tanburda eski ve yeni köprü sistemi7

7  Auto CAD kullanılarak çizilmiştir.
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Ud çalgısında olduğu gibi tanbur teknesi de daha az dilimle yapılmakta ve dilimler arasında 
keskin sırtlar oluşmaktaydı. Bu sırtları tesviye edip düz bir zemin elde etmek iki dilim arasına denk 
gelen kısımların traşlanarak neredeyse ağaç kalmayacak kadar inceltilmesi demekti. Dolayısıyla, 
teknenin dışında ve içinde dalgalı bir yüzey oluşmaktaydı (Şekil-8).  Bu sebeple  9 veya 11 dilimle 
yapılan tanburlar günümüzde yerini 21 veya 23 dilimli tanburlara bırakmıştır.

Şekil 8. Dokuz dilimli tanbur teknesi8

Sonuç

Bağlamada denge ve oran çalışmalarıyla birlikte sap boyu, tekne eni, tekne derinliği ve tekne boyu 
arasında bir ilişki kurulmuştur. Bağlamada bir standarttan henüz söz edemiyoruz; fakat, farklı tel 
boylarına sahip bağlamalar arasında oransal bir ölçeklendirme söz konusudur. Kapağın iki yan 
tarafındaki ek parçalar çıkarılarak esas titreşim unsuru olan kapağın (genellikle ladin) yüzölçümü 
ve dolayısıyla titreşim alanı arttırılmıştır. Telin kapağa olan ideal uzaklığı (eşik yüksekliği) ise 
kapağın eğilip bükülmesiyle değil, kapak yapıştırılmadan önce tekne ağzı traşlanarak sağlanıyor. 
Halihazırda gerekli eğim kazandırılmış olan tekneye yapıştırılan kapak tekne ağzının şeklini alarak 
istenen ölçüdeki eşik yüksekliği imkanı sağlamakla beraber kapaktaki olası çökmelerin de önüne 
geçilmektedir. Enerji, zaman ve ağaç malzeme tasarrufu sağlamak içinse oyma tekneden dilimli 
tekneye geçilmiştir. Dilimli sistemle birlikte bir bağlama teknesinin yapımında farklı ağaçların 
kullanılması görsel estetik sağlayacak alternatiflerin kullanılmasının önünü açmıştır. Ayrıca 
burguların şekli çok basit bir değişimle daha ergonomik hale getirilmiş ve tel geriliminin sebep 
olduğu deformasyonun, çatlama ve kırılmaların önüne geçilmiştir. 

Toplu icrada sesi nispeten zayıf kalan tanburun sesini arttırmak için kapağında ses deliği 
açılmış, fakat kapaktaki deformasyon ve kapak hacminin azalmasından ötürü bu uygulamadan 
vazgeçilmiştir. Tanbur sapının ince ve uzun olması sebebiyle sap atmaya eğilimli olması; 
sapta tek parça ağaç yerine, damar yönü değiştirilmiş, iki veya daha fazla ağacın yapıştırılarak 
kullanılmasıyla çözülmüştür. Üst köprüde daha modern bir uygulama ile çalgı daha stabil bir hale 

8  Şafak Köksal’ın kişisel arşivinden alınmıştır.
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gelmiş ve teknedeki dilim sayısı arttırılarak teknenin daha pürüzsüz bir yuvarlaklık kazanması 
sağlanmıştır. Bunlara ek olarak perdelerde standartlaşma, tel alaşımında kalite arayışı, balkon 
denemeleri, metal ve karbon fiber profil saplı çalgı çalışmaları devam etmektedir.
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