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Özet
Karadeniz bölgesi pamuklu dokumaları arasında en çok kullanılanlarından olan Keşan (Çeşan) Bezi
yüzyıllardır Karadeniz kadınlarının günlük giyimlerinin bir parçası olmuştur. Geleneksel olarak Trabzon
ve Rize civarında, pamuk iplikleri kullanılarak dokunan keşan bezi; çözgü ipliklerinin boyanmasında
kullanılan ikat yöntemi ile de birçok geleneksel dokuma bezinden ayrılmaktadır. Farklı renkleri olmakla
birlikte daha çok siyah, bordo ve sarı renklerin hakim olduğu keşan bezleri baş ve omuz örtüsü olarak
günümüzde de yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir.
Çalışmada keşan (çeşan) bezleri tarihleri ve genel özellikleri bakımından incelenmiş, günümüz
kullanımlarına örnekler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler, Keşan, Çeşan, İkat, Geleneksel Bez, Geleneksel Dokuma

GİRİŞ
Geleneksel el dokumacılığı birçok farklı yörede, yüzyıllar boyunca sürdürülerek günümüze aktarılmış
bir el sanatıdır. Genellikle kadın emeğiyle yapılan dokumalarda Anadolu kadını, sosyo-ekonomik ve
geleneksel yapıya uygun olarak çok küçük yaşlardan itibaren bütün duygu ve isteklerini, inançlarını,
kendi zevk ve anlayışıyla değerlendirerek dokuduğu ürün üzerinde dile getirmek suretiyle maddi bir
kültür öğesiyle sessiz bir dil kullanmıştır. [1]
Karadeniz Bölgesinde özellikle Trabzon ve Rize civarında sürdürülen el dokumacılığı incelendiğinde
yine bu bölgede de el dokumacılığının çok eski dönemlere dayandığı görülmektedir. Osmanlı
İmparatorluğu dönemine ait, bazı yazılı kaynaklar bölgede yapılan dokumacılık hakkında doğrulayıcı
bilgiler vermektedir. Özellikle Trabzon yöresinde dokumacılık, bölgenin en eski el sanatlarındandır.
Tarihî belgelerde “Padişahın donu ile gömleği ve ipekli kumaşlar Trabzon dokumasından tedarik
edilirdi” şeklinde kayıtlar olduğu bilinmektedir. Yine bu kaynaklarda bölge dokumacılığında özellikle
keten/kenevir kullanıldığından bahsedilmekte ve “Trabzon bezi” olarak bütün Osmanlı vilayetlerinde
ün yapan Trabzon dokumalarının üretimi, kırsal kesimdeki talebin yanı sıra turistik talebin oluşması
sebebiyle de hâlâ devam etmektedir.[1][2][4][7]
Bununla birlikte Rize ve yöresinde kendir ipliği ile üretilen feretikonun ilk olarak M.Ö. dönemlerde
yöreye hakim olmuş olan İskitler tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. [3]
Günümüzde bölgedeki el dokuması üretimi azalmış olsa da gömleklik, şal, peştemal, keşan vb
ürünlerin hala halkın günlük yaşamında kullanılıyor olması bu geleneksel sanatın yaşamasını
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sağlamaktadır. Bölgede önceleri, el tezgâhlarında, el eğirmesi yöntemiyle elde edilen kendir ipliği ve
ipek ipliği ile yapılan dokumalar, zamanla yerlerini pamuğa bırakmıştır. [1]
Karadeniz bölgesi el dokumaları incelendiğinde; genel olarak yörede kullanılan dokuma teknikleri ve
ürünlerin birbirlerine benzer özellikler taşıdığı, ancak kullanılan hammadde ve desenlendirme tekniği
açısından “Keşan (Çeşan)” bezlerinin bölgeye ait diğer dokumalardan farklılık gösterdiği
görülmektedir.

Keşan (Çeşan) Bezi
Karadeniz bölgesi pamuklu dokumaları arasında en çok kullanılanlarından olan Keşan (Çeşan) Bezi
yüzyıllardır Karadeniz kadınlarının günlük giyimlerinin bir parçası olmuştur. Geleneksel olarak
Trabzon ve Rize civarında, pamuk iplikleri kullanılarak dokunan keşan bezi; çözgü ipliklerinin
boyanmasında kullanılan ikat yöntemi ile de birçok geleneksel dokuma bezinden ayrılmaktadır. Farklı
renkleri olmakla birlikte daha çok siyah, bordo ve sarı renklerin hakim olduğu keşan bezleri baş ve
omuz örtüsü olarak günümüzde de yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir.
Keşan bezlerinde kullanılan ikat yöntemi, sadece çözgü ipliklerine uygulanması nedeni ile “çözgü
ikatı” olarak isimlendirilmektedir.
Keşan (Çeşan), Karadeniz kadının yerel giyiminin bir parçası olan peştamalin bir türü olarak
sınıflandırılmaktadır. Peştamaller; Dolay Peştamal (bele dolanan) ve Baş Peştamali olarak ikiye
ayrılmaktadır [4]. Bele bağlanan peştamal ile baş peştamalinin görünümleri ve desenleri birbirinden
farklıdır. Bele bağlanan peştamaller kalın çizgili, başa bağlananlar ise ince çizgili ve desenlidir. Bu
farklı görünümlerine rağmen Rize ve civarında bel peştamali ile baş örtüsü olarak kullanılan peştamale
farklı isimler verilmemekte her ikisi de “peştamal” olarak isimlendirilmektedir. Trabzon ve civarında
ise baş peştamallerine Keşan (Çeşan) denilmektedir [5].

Şekil 1: Dolay Peştamal ve Baş Peştamali [13]

Şekil 2: Dolay Peştamal Örnekleri [7]
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

431

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

“Keşan” adının kökenlerine ilişkin söylemlerde iki yaklaşım ön plana çıkmaktadır;
Birincisi; ipekli dokumaları ile ünlü İran’ın Keşan kentinden getirtilen ve “Keşani” denilen
peştamallara teknik yönden benzerliği yüzünden bu adı aldığı yönündedir. [6][7] İkincisi ise; “Keşan”
sözcüğü “çekmek” kökünden türemiş bir Farsça sözcüktür. Keşan bezi üzerindeki açık renkli
bölümler, çözgü ipliklerinin çekilmesi ile keşana karakteristik görünüm kazandırdığı için bu adla
anılmış olabilir şeklindedir. [6]

Keşan (Çeşan) Bezi Üretimi
Keşan bezi dokuma tekniği açısından ilginç ve farklı özellik gösteren pamuklu bir dokumadır. Başa,
çemberli ya da çembersiz olarak takılan büyükçe bir baş ve omuz örtüsüdür. Yaklaşık olarak 1m
eninde 175-200 cm boyundadır. Kenarları kalın çizgili, orta bölümleri düz ince çizgili olabildiği gibi,
aynı kalınlıkta çizgilerden de oluşabilmektedir. Çizgiler çoğu zaman kırmızı, siyah, beyaz ve sarı
renklerden oluşur. Ancak bunların dışında diğer renklerin de kullanıldığı görülmektedir.[7]
Keşan türleri ve peştamaller yaygın olarak Vakfıkebir, Beşikdüzü çevresi yanında yoğun olarak
Çarşıbaşı köylerinde dokunur [6]. Çarşıbaşı Kaymakamlığı’nın başvurusu ile 2008 yılında Çarşıbaşı
Keşanı Türk Patent enstitüsü tarafından Mahreç İşareti ile tescillenmiştir [10]. Çarşıbaşı
Kaymakamlığı tarafından Keşan ve Peştamal El Dokumacılığının desteklenmesi ve geliştirilmesi
amacıyla 1997-1998 yıllarında iki proje hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bu projelerle ekonomik destek
sağlanarak 5 adet tezgah satın alınmış bu tezgahlarda 4 usta öğretici görevlendirilerek açılan kurslarda
keşan dokumacılık sanatının kursiyerlere öğretilmesi sağlanmıştır. Günümüzde ise ilçede 250-300
adet el dokuma tezgahı olduğu tahmin edilmektedir [9].

Şekil 3: Keşan Bezi Dokuma [12]

Şekil 4: Keşan Bezi Dokuma [11]
Keşan’ın dokunması normal peştamalden farksızdır. Peştamalde atkının çözgünden daha sık olmasına
karşın, keşanda çözgü atkıdan daha sıktır. Keşanda kullanılan iplikler genellikle, çözgü için Ne20/2,
atkı için ise Ne 12 pamuk ipliği olmakla birlikte farklı numaralarda ipliklerin de kullanıldığı görülür.
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Keşanlarda iplik olarak geçmiş yıllarda ipek kullanılırken, günümüzde pamuk yada yapay ipek (floş)
kullanılmaktadır. [6]
Keşana dalgalı görünüm özelliğini kazandıran, çözgülerine uygulanan ve “ikat” adı verilen özel bir
tekniktir. Batik tekniğine benzeyen ikat tekniğinde, çözgü iplikleri destelenerek gerilir, ipliklerin daha
açık renge boyanacak yerleri boyama almayacak biçimde kapatılarak ilk boyama yapılır. Boyama
işlemi sonrası kapatılan yerler boyama almaz, açıkta kalan bölümler ise boyanır. Kapatılan yerler
açılarak boyama işlemi tekrarlanır. Boyama işi en koyudan açığa doğru sürdürülür. En son olarak
beyaz bırakılacak bölüm açılır. Trabzon’da açıktan koyuya doğru boyama tekniği de kullanılmaktadır.
Böylelikle iplikler üzerinde birden fazla renge sahip bölümler oluşturulmuş olur. Bu şekilde boyanan
çözgü iplikleri tezgaha alındığında aynı renkler bir hizaya gelecek şekilde uzatılır ancak daha sonra
bazı demetler geri çekilerek hiza bozulur. Renk kaydırmaları ile keşana özgü dalgalı görünüm elde
edilmiş olur. İpliklerin kaydırılması sonucu ortaya çıkan desenler bazı yörelerde makasa benzetilerek
“Makaslı Keşan”, bazı yörelerde ise mihraba benzetilerek “Mihrablı Keşan” olarak
isimlendirilmişlerdir. Kenarlarda ve kumaşın orta kısımlarında kalan bölümler ise “Çadır” olarak
isimlendirilmektedirler [6][9].

Şekil 5: Keşan Bezi Örneği [11]
Geleneksel kullanımda renkler açısından iki türlüsü vardır;
Siyah Keşan: Koyu kırmızı ve bordo (fes rengi) renkler hakimdir. Sarı yoktur. Daha çok yaşlı
kadınlarca kullanılır.
Kırmızı Keşan: Sarı ve pembe renkler de katılmıştır. Daha açık renkli ve canlı görülür. Gençler
tarafından tercih edilir. [6]
Ancak günümüzde yörede keşan bezleri çok çeşitli renklerde üretilmektedirler. Aşağıda farklı
renklerde ipliklerle üretilmiş keşan bezi örnekleri görülmektedir.

(Çözgü Sık.: 25tel/cm Atkı Sık.: 18tel/cm)

(Çözgü Sık.: 26tel/cm Atkı Sık.: 19tel/cm)

(Çözgü Sık.: 16 tel/cm Atkı Sık.: 9 tel/cm)
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(Çözgü Sık.: 23tel/cm Atkı Sık.: 14tel/cm)

(Çözgü Sık.: 23 tel/cm Atkı Sık.: 15 tel/cm)

(Çözgü Sık.: 26 tel/cm Atkı Sık.: 13 tel/cm)

Geleneksel giyimde keşan sağ ucu uzun, sol ucu kısa kalacak şekilde başa atılır. Sağ tarafta kalan uzun
taraf, sol omuzdan atılarak boğazı saracak şekilde bağlanır. Kadınlar; bağa, bahçeye ya da çay
toplamaya giderken ve buralarda çalışırken, peştamalın baştan düşmemesi ve daha rahat çalışılması
için bu şekilde bağlama en çok kullanılan yöntemdir. [8]

SONUÇ
Keşan bezi, günümüzde geleneksel kullanımının devam etmesinin yanısıra; ev tekstili (çarşaf, masa
örtüsü vb), giyim ürünleri (elbise, bluz, pantolon) ve aksesuarlar gibi yeni birçok ürünün üretilmesinde
de kullanılmaktadır. Geleneksel kullanımının devam etmesi, yeni ürünlerin üretilmesinde kullanılması
ve aynı zamanda turistik taleplerin oluşması nedenleri ile keşan bezi, üretimine devam edilen nadir
geleneksel dokumalardandır. Bu noktada yerel yönetimlerin üretimi devam ettirmeye ve arttırmaya
yönelik çabalarının önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Bu yönüyle keşan bezinin Anadolu’da
üretile gelmiş bir çok dokuma bezden daha şanslı olduğu söylenilebilmektedir.
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ÖDEMİŞ YÖRESİ İPEKLİ DOKUMACILIĞIN
GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
Neslihan YAŞAR1, Gülcan BATUR
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü

Özet
Eski bir dokumacılık geleneğine sahip olan Ödemiş, ipekli dokumaları ile ünlü bir yöredir. Yöresel
dokumalarından olan ödemiş çarşafı, ödemiş mendili veya bürümcüğü, peştamal, idare bezi, pembezar
gibi dokumaların artık neredeyse hiç üretilmediği ilçede az da olsa dokumacılık devam etmektedir.
Günümüzde Ödemiş ipeği veya keteni adı altında üretilen kumaşların yanında ilçede sayılı dokuma
işletmelerinde birçok kumaş çeşidi üretilmektedir.
İlçede şu anda dokumacılık faaliyetlerini sürdüren 6 tane işletme mevcuttur. Bunlar, Ödemiş İpek, Gül
İpek, Sem İpek, Ersoy İpek, Simge İpek ve Hedef Tekstil’dir. Bu işletmelerde metraj kumaş üretiminin
yanında peştamal, fular gibi ürünlerde üretilmektedir. Bu çalışmada yukarıda isimleri verilen firmalarla
yapılan görüşmeler sonucunda ipek kumaş üretiminin bu gün içinde bulunduğu durum
değerlendirilmektedir. Eski ödemiş ipekli kumaşlarının yeniden üretilip üretilmediği, eski bezlerinin yeni
üretim zinciri içindeki durumu sorgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler : İpek dokumacılığı, ipekli kumaş, ödemiş ipeği

GİRİŞ
Ödemiş yöresi çok eski dönemlerden beri ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığı ile bilinmektedir.
1300’lü yıllarda Aydınoğulları beyliğinin başkenti olan Birgi pek çok eski kaynakta ipek ve ipek kumaş
üretimi ile yer almaktadır. Eski kaynaklardan biri olan Evliya Çelebi’nin ünlü seyahatnamesinde Birgi’nin
meşhur ürünlerini anlatırken ipek ipliğinden de bahsetmektedir. Tire iliği tabir etdikleri beyaz iplik bu şehre
mahsustur. Gayri diyarlarda olmak ihtimali yokdur (Çelebi;1935,176-1779) diyerek buradan iplik sevkiyatı
yapıldığını ve yöre halkının geçimlerini sağladıklarını anlatmaktadır. Evliya Çelebi den yaklaşık 300 yıl
öncesine ait bir başka seyahatname de ise İbn-i Battuta 1333 yılında dört gün kaldığı Birgi anılarına yer
vermektedir. Birgi Sultanı Aydınoğlu Mehmet’in sarayında gösterişli ipek giysiler giyildiğinden
bahsetmektedir. Sultanın oğlu Hıdır Bek ise Ayasuluk beyi (Selçuk) olarak kendisine “nah” adlı işlemeli bir
ipek elbise hediye etmiştir.
İpekçilik, ipek böceği yetiştiriciliği, iplik elde edilmesi ile oldukça zahmetli bir üretim süreci geçirmektedir.
Evliya Çelebinin de seyahatnamesinde bahsettiği gibi bu bölge yüzyıllarca ipekçilikle yoğrulmuş geçim
kaynaklarından biri olmuştur. Ödemişte dokumacılık ve kumaş üretimi günümüze kadar gelmiş önemli bir
uğraşıdır. Yıllar içinde değerli araştırmacıların makale ve bildirileri incelenecek olursa ipek üretimi ve
dokumacılık geleneğinin üretim biçimleri de olmak üzere ne kadar değiştiği ve azaldığı görülebilir.

Ödemişte İpek Dokumacılığının Gelişme Süreci
Ünlü tarih araştırmacısı ve yazar Behiç Galip Yavuz “Birgi” adlı eserinde 1999 yılında çalışan ya da
çalışmayan 47 dokuma tezgahı bulunduğundan söz etmektedir. Ancak Günver Güneş doktora araştırmasında
eski kaynaklardan ulaştığı bilgilere göre 3-4 bin ailenin 1933 yılında dokumacılık ile uğraştığını ipekli
mendil, bez, çarşaf, peşkir gibi ürünler dokuyarak pazara sürüldüğünden söz etmektedir. İrfan Uzun’un
Bülten adlı yayındaki yazısında ise, 1937 yılında Ödemiş’te dokuma üretimiyle ilgili olarak Muğla’lı
Mustafa Üzergin isimli bir mahkumun memleketinden gördüğü kamçılı tezgahları marangoza yaptırarak
kullanmaya başlamasıyla hız kazandığını belirtmektedir. Böylece çevreye “makinalı” olarak adlandırılan bu
tezgahlar yayılmaya başlar. Üzergin’in bu atılımı ile Ödemiş dokumacılığına en büyük hizmeti yaptığını
kimse inkar edemez. (Uzun;1989,31) Ödemiş Dokumacılar ve Küçük Sanat Kooperatifi Şirketi ise 1941
yılında bir metre eninde dokuma yapılabilecek tezgahların bölgeye getirilerek üretimin pratikleşmesi ve
arttırılması amaçlanmıştır. 11 Mart 1950 tarihli Yeni Asır Gazetesinin haberine göre yörede ne kadar kumaş
1
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ve havlu üretildiğinden bahsedilmektedir.1950 yılında Dokumacılar Kooperatifinin 130 ortağının 132 el
tezgahı ve iki çorap makinesinde yıllık 3000 top gömleklik bez ve 7000 adet el havlusu ile 5500 adet çorap
üretilip pazara sevk ediliyordu.(Güneş;1997,205)
1989 yılına ait Bülten adlı yayında Ödemiş dokumacılığı hakkında 1966 yılına ait bilgiler verilmektedir.
Uzun yazısında, Ödemiş’te münferit ve o gün için ileri bir tezgah tipi olmayan çekme kamçılı tezgahlarda
bez dokumacılığı yapıldığını belirtmektedir. Bez dokuması canlıdır. Bazı aileler bu gün için modern
tezgahlardan edinmişlerdir.(Uzun;1989,32) Ödemiş ve çevresi dokumacılığı için sayılar vermek olanaksız
gibidir. Çünkü bu konu yıllardır ihmal edilmiş olup, sayıların tahmini olmaktan ileriye gidemeyeceğini
gösterir. 1966 yılında Köy İşleri Bakanlığı, Ödemiş Köysel Planlama Dairesi ve Halk Merkezi’nin yaptığı bir
iki anketten elde ettiğimiz sayılara göre tezgah sayısınını 4000 civarında olması gerekiyor. Ödemiş’te
dokumacılık yapılmış yöreler: Birgi, Yeniceköy, Bezdegüme, Kayaköy, Gereli, Avulcuk, Zeytinliktir. Birinci
derecede öneme sahip ipek dokumacılığının yanında halı, kilim, heybe, çul, kolan v.b. dokumalar da yörede
dokunmaktadır. (Uzun;1989,32)
Ödemiş ve çevresinde dokumacılığın gelişmesinde ve modernleşmesinde rolü olan iki önemli işletmeden bu
noktada bahsetmek gerekmektedir. Birgi’de kurulan Zeki Mert’in kurduğu Mert İpek ve yine Birgi’li olan
Eyüp Bayındır’ın Ödemiş’ de kurduğu Ödemiş İpek’dir Bu iki önemli fabrikadan önce Ödemiş ve yöresi,
üretimini modernleştiren ve gerçekten yurt ekonomisinde rol oynayan Uşak, Karahallı, Denizli, Bursa vs.
şehirlerin gerisinde kalıyordu. Uzun’un makalesinde bu gibi yerlerde elektrikli tezgahların yaygın olduğunu
belirterek, Bursa tipi denilen bu elektrikli tezgahlar dokuyucu için, özellikle köylü için oldukça pahallı
olduğunu belirtmektedir. Tezgahların geliştirilmesi en yeni tezgahların çevreye yayılması mutlaka üretimi
arttıracak ve ikinci derecede olan dokumacılık ön plana geçebilecektir demektedir. Hızlanan kumaş üretimi
nedeniyle el tezgahlarında üretim yapan ailelerin yanında Bursa tipi kara tezgahlarda üretim yapan
fabrikaların kurulması ilçe ekonomisi açısından önemli bir noktadadır. Aileden gelen dokumacılık geleneği
ve bilgileri ile Zeki Mert ve Eyüp Bayındır, Ödemiş ipekli kumaşlarının üretimine hız kazandırmışlardır.
1980’de mekikli, makinalı tezgahta üretime başlayan “Mert İpek”, ipek şantuk, kamçı, ipek organze, ipek
bürümcük gibi farklı türlerde 10.000 metre ipek kumaş üretmiştir. Söz konusu firma 1988 Haziran ayında
atölye çalışmasına son vermiştir. Ancak günümüzde Mert İpek, kumaş üretimini tamamen durdurmuş olup
daha çok hazır giyim ürünlerine yönelmiştir. Ödemiş için dokuma üretiminde önemli bir yeri olan Mert
İpek’in kumaş üretimini durdurması çok büyük bir kayıp olmuştur.
Ödemiş İpek’in kurucusu Eyüp Bayındır, 1977 yılında Birgi’de tek tezgahla başladığı baba mesleğini
Ödemiş’te bu günkü konumuna kavuşturmuştur. Eyüp Bayındır’ın dedesi Süleyman Bayındır Birgi’nin ilk el
dokuma ustalarındadır. O nedenle Ödemiş İpeğin bu günkü başarısı tesadüf değildir. Eyüp Bayındır’la
yapılan görüşmede 1960 yılından beri dokumacılık yaptığını 1980’li yıllarda ipek üretiminde Türkiye rekoru
kırdığını ifade etmektedir. O yıllarda 4600 paket canlı ipek böceği yumurtasından 130.000 ton ipek kozası
ürettiklerini ifade etmiştir. Ayrıca, Ödemiş İpek günümüzde üretimine devam eden bölgenin en büyük ipek
dokuma işletmesidir.

Ödemiş’te İpekli Dokumacılığı Sürdüren İşletmeler
Ödemiş yöresinde şu an dokumacılık faaliyetlerini sürdüren altı tane işletme mevcuttur. Bu işletmeler
Ödemiş Terziler Odasına kayıtlıdırlar. Bunlar Ödemiş İpek, Gül İpek, Ersoy İpek, Simge İpek, Hedef Tekstil
ve Sem İpektir.
En önemlilerinden biri olan “Ödemiş İpek”, 25 adet dokuma tezgahıyla bugün Ödemiş yöresine özgü yerel
dokuma kumaşların yanında farklı alanlara hizmet eden kumaşlar üretmektedir. Bunların içinde ödemiş
ipeği, ödemiş keteni, denim, sancak kumaşı, bankalar için özel dikişsiz çift katlı torba dokuma kumaşlar ile
%100 ipek şal, peştamal, gibi ürünler ve atık ipliklerden çaputçul dokumalar yer almaktadır. İşletme ayda
150.000 m kumaş 50.000 m denim kumaşı üretmektedir. Firmanın, 35. yıl kumaş satış kataloglarında 35
farklı kumaş çeşidi bulunmaktadır. Bunun dışında şuan işletmenin başında bulunan Eyüp Bayındır’ın oğlu
Halil Bayındır’la yapılan görüşmede, “Armaggan” markası ve Hamam koleksiyonu için peştemaller
ürettiklerini söylemiştir.
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“Gül İpek”, Eyüp Bayındır’ın kardeşi Elbaki Bayındır’a ait bir işletmedir. Üretimleri oldukça düşüktür.
Ürettikleri kumaşlar arasında ödemiş ipeği bulunmaktadır.
“Ersoy İpek”, Ersoy Horzun’a ait bir işletmedir. 6 kara tezgahı ve 3 tane “dornier” dokuma tezgahı
bulunmaktadır. Firmanın ürün yelpazesi, aldığı siparişlere göre belirlenmektedir. Ödemiş ipeği, ipek şal, ipek
ve pamuk peştemaller, halk eğitim merkezleri ve meslek liseleri için nakış yapmaya elverişli kumaşlar
üretmektedir. Bazı peştamal çeşitleri çift katlı değişen yüzlü kumaş yapısında üretilmişlerdir. İpek peştamal
üretimini ünlü bir marka olan “Haremlique” için yapmaktadır. İpek ipliğini Çin’den almaktadır. Ersoy
Horzun ipek kumaşa olan ilginin azaldığına dikkati çekmek için, 2000’li yılların başında yılda 12.000 metre
ödemiş ipeği kumaşı dokuduğunu, bu rakamın 2002 den itibaren azalarak 2000 metreye kadar düştüğünü
ifade etmektedir.

Şekil 1: Peştamal, Haremlique Koleksiyonu, %100 ipek
Ersoy İpek, Fotoğraf: Neslihan Yaşar, 2016

“Simge İpek”, Kadir Çimen’e ait bir işletmedir. İşletmede 5 dokuma tezgahı mevcuttur. Ürünleri arasında
ödemiş ipeği, işlemeye uygun kumaş ve gömleklik kumaşlar yer almaktadır. İşleme yapmak için üretilen
kumaşların çözgüsü 30/2, atkısı 30/1 numaralı ipliklerle dokunmaktadır. Tarak numarası 13 olan kumaşın
atkı sıklığı 13 tür. Yörede yıl içerisinde özellikle iki ürün grubu üretilmektedir. Bunlar, yaz mevsiminde
“göynek kumaşı” olarak adlandırılan gömleklik giysilik kumaşlar, kış mevsiminde ise halk eğitim
merkezleri ve meslek liselerinde öğrencilerin kullandığı işlemeye uygun kumaşlardır.
“Hedef Tekstil”, Ödemiş’de üretim yapan bir işletmedir. Serkan Ciritoğlu’na ait olan işletmede 10 tane
dokuma tezgahı mevcuttur. Bunlardan 6 tanesi kara tezgah, 4 tanesi de “Dornier” tezgahtır. Firmanın, en
temel ürün grubu Halk eğitim merkezleri ve “Çapa”, “Ancor” gibi önemli markalara ürettikleri hobi
kumaşları, ödemiş keteni, ve ödemiş ipeğidir. Ayrıca, “Vakko” firması için %100 keten kumaş ve ödemiş
ipeğinden daha ince %100 ipek kumaş üretmektedirler. İpek ipliğini Çin’den ithal etmektedirler. Serkan
Ciritoğlu ile yapılan görüşme de Ödemiş ipeği üretimi için çok önemli olan 50/70 denye ipek ipliğini
dünyada Çin’de üreten sadece bir firma olduğunu belirtmiştir.
“Sem İpek”, Birgi’de bulunan bir dokuma işletmesidir. İpek iplik olarak ithal çin ipeği kullanmaktadır.
Ürettiği kumaşlar arasında farklı türde peştamaller, ipek bürümcük, ödemiş ipeği, ipek fularlar yer
almaktadır. İşletmenin sahiplerinden olan Emin Sevgel “Kaymakçı bezi” olarak adlandırılan yöreye özgü
peştemalı ipek-pamuk karışımı olarak ürettiklerini söylemektedir. 95x180cm boyutlarında olan peştamal,
aslına uygun bordo ağırlıklı beyaz ve siyah renklerde ve lacivert ağırlıklı bordo ve beyaz renklerde olmak
üzere iki farklı renk grubunda üretilmektedir. Üretimlerini sipariş üzerine gerçekleştirmektedir. Bunun
yanında Birgi’de şuan üretim yapan tek işletme olarak buranın tarihi zenginliklerini görmeye gelen yerli ve
yabancı turistler için satış yaptığı bir mağazası bulunmaktadır.

Ödemiş’e Özgü İpekli Dokuma Çeşitleri ve Günümüzdeki Durumu
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Ödemiş yöresinde halk tarafından kullanılmış pek çok kumaş çeşidi bulunmaktadır. Bu kumaşların bazıları
günlük yaşamda kullanılmış bazıları ise evlilik ve sünnet törenlerinde kullanılmak üzere çeyiz sandıkları için
dokunmuştur. Alan araştırmasında bu önemli kumaş çeşitlerinin halk tarafından yok denecek kadar az
kullanıldığı ve el dokumacılığı yöntemiyle hiç üretilmediği görülmüştür. Ancak yöreye özel ipek mendil
veya peştamal gibi bazı ürünlerin kara tezgahlarda yeniden üretildiği tespit edilmiştir.
Pembezar: Bu dokuma çeşidi çözgü ve atkısı ipek olan değerli bir kumaştır. Genellikle 11-13 metrelik
toplar halinde satılmaktadır. Kumaş eni 40 cm olarak dokunmaktadır. Fakat atkıda kullanılan ipek ipliği krep
iplik olduğu için eni yaklaşık 15-20 cm civarındadır. Çözgü sıklıkları 15-19tel/cm, atkı sıklıkları ise 18-27
tel/cm olabilmektedir. Kumaş bükümlü krep ipliğinden dolayı kıvırcık, hacimlidir. Bazı pembezar
dokumalarda çözgü ipliklerinin farklı kalınlıklarda birlikte kullanımlarından dolayı çizgili etkiler elde
edilmiştir. Eski dönemlerde kırsal kesimde gelin adayları müstakbel eşleri için çeyiz olarak pembezar
gömlek dokutmuşlardır. Pembezar kumaşlar gelin örtüsü, gelin ve damadın iç gömleklerinde
kullanılmaktaydı. Günümüzde ise dış giyim gömleklik olarak kullanılmaktadır. Yöreye göre bürgü,
bürümcük olarak da adlandırılmaktadır. Pamuk ve ipek karışımı olarak da üretilmiştir.
Pembezar günümüzde hala motorlu tezgahlarda üretilmekte ve küçük toplar halinde satılmaktadır. Ödemiş’te
Büyük Avulcuk’ta İsmail Acar adlı dokuma ustasının dokuduğu bir pembezar kumaşa, alan araştırması
sırasında Ersoy İpek’in kumaş kolleksiyonunda satış amaçlı rastlanmıştır. Bu kumaş, 13m olup, çözgüsü
pamuk atkısı ipektir.

Şekil 2: Pembezar kumaş, %100 İpek
Neslihan Yaşar Koleksiyonu, Fotoğraf: Neslihan Yaşar, 2016

Mendil: Bezayağı örgüsü kullanılarak, çözgü ve atkısı ipekten dokunan değerli bir kumaştır. Kumaş eni 50
cm civarındadır. Ödemiş yöresinin çeyiz sandıklarında mutlaka olması gereken bir kumaş çeşididir.
Günümüzde hala önemini korumaktadır. Düğün merasimlerinde ve çeyiz sandıklarında Ödemiş ipeği
kumaşından ya da özel olarak üretilen mendil kumaşlarından üretilmektedir. İrfan Uzun makalesinde,
mendili anlatırken, Küçük Menderes ovasında hemen hemen herkes tarafından kullanıldığını, “yağlık” olarak
adlandırıldığını ve “Ödemiş mendili” olarak satıldığını ifade etmiş ve mendilin yöreye özgü isimlerini
aktarmıştır.
Günümüzde Birgi’de Ahmet Genç adlı bir dokumacı, ailesi ile birlikte, evindeki üç kara tezgahta atkı ve
çözgüsü ipekten Ödemiş mendili dokumaktadır. 50 cm eninde dokunan kumaşta çözgü sıklığı 10 tel/cm, atkı
sıklığı ise 17 tel/cm dir. Kumaş eninde toplam 1150 çözgü bulunmaktadır. Ürettiği kumaşları Ödemiş’te
bulunan çeyiz evlerine satmaktadır.
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Şekil 3: Safure Ünlü ve ipek mendil, çarşaflık bez ve bürümcük kumaş dokuduğu tezgahı
Kaynak: Kocaağaç, 1986, 15
İdare Bezi: Çözgüsünde 1 ipek - 1 pamuk ya da 1 ipek - 4/5 pamuk olmak üzere ipek ve pamuk iplikler ile
atkısında ise pamuk kullanılan bezayağı bir kumaştır. Atkı ipliği olarak yüksek bükümlü pamuk kullanıldığı
için 40 cm olarak dokunan kumaşın eni 20 cm civarındadır. Birbirine dikilerek günlük iç gömleği olarak ya
da başörtüsü olarak kullanılmıştır.
Peştamal: Ödemişe özgü peştamal kumaşı ipek ya da ipek-pamuk karışımı olarak üretilmiştir. “Kaymakçı
peştamalı”, “yan peştamal”, “adagide peştamalı” gibi farklı türleri bulunmaktadır. Kadınlar tarafından
elbiselerin üzerine belden sarılarak kullanılırlar. Bu peştemaller Kamçılı tezgahlarda bezayağı örgüde 90 cm
eninde ve 160 cm boyunda dokunurlar. (Sezgin;1999,254). Bordo, siyah ve beyaz renkler kullanılmaktadır.
Günümüzde hala ilçeye ait bazı köylerde kullanılmaktadır. Köylere göre peştemallerde yer alan bordo
renginin tonu farklılaşmaktadır. Bunun sebebi, doğal boyamada kullanılan boya bitkisinin farklılığından
kaynaklandığı, yöre halkı tarafından dile getirilmiştir.

Şekil 4: Kaymakçı Peştemalı, %50 İpek-%50 Pamuk
Gülcan Batur Koleksiyonu, Fotoğraf: Neslihan Yaşar

Birgi’de bulunan Sem İpek çözgüsü pamuk, atkısı ipek olarak kaymakçı peştamalını üretmektedir. Bordosiyah-beyaz ve lacivert-bordo-beyaz renklerde iki farklı renk grubu olarak ürettiği peştemalları Birgi’deki
mağazasında ve İstanbul’da çeşitli yerlere satmaktadır. Bu kumaşlar 180 cm boyunda ve 100 cm eninde
üretilmektedirler. Kumaş sıklığı çözgüde 15 tel/cm, atkıda ise 24tel /cm dir. Pamuk çözgü ipliği 80/2 Ne,
ipek atkı ipliği ise 120 denye dir. Ayrıca Gülfer Keskin ile yapılan görüşmede Yusuf Koyun adlı peştamal
ustasını kurdukları Kooperatif bünyesinde desteklemeyi çok istediklerini fakat yeniden peştamal dokuma
yapmaya ikna edemediklerini aktarmıştır.
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Şekil 5: Yusuf Koyun ve peştamal dokuduğu tezgahı
Kaynak: Kocaağaç, 1986, 15
Çiğ Çarşaf: Bu dokuma kumaş, %100 ipektir. 37-40 cm eninde, bezayağı tekniğinde dokunan kumaşlardan
yan yana dikilerek istenen ende çarşaflar elde edilir. Bu dokumalardan perde de yapılabilirdi.
(Sezgin;1999,254) Gülfer Keskin’le yapılan görüşmede üç tip çarşaf kumaşı olduğunu söylemiştir. Aslında
daha önce isimleri geçen pembezar çarşaf, idare çarşaf ve yoz çarşaftır. Pempezar çarşaf %100 ipekten
üretilmiş ve yörede iki farklı şekilde kullanıldığı için iki farklı isimle anılmıştır. Birincisi çiğ çarşaf, etek
uçlarına tel kırma ya da işleme yapılarak düğün ve sünnet düğünü gibi özel günlerde kullanıldığını
belirtmiştir. Kumaş kaynatılmadan kullanıldığı için serttir ve bu nedenle çiğ olarak adlandırılmıştır. İkinci
pembezar çarşaf ise bürümcük çarşaf olarak anılmıştır. İdare çarşaf idare bezinde bahsedilen kumaşlardan
yapılan ipek-pamuk karışımı çarşaflardır. Yoz çarşaf ise tamamen pamuk ipliklerle dokunmuştur.

Şekil 6: Kenarı dantel ve üzeri işlemeli %100 İpek Çarşaf, 20.yy başları
Kaynak: Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi
Fotoğraf: Neslihan Yaşar, 2016

Ödemiş yöresi dokumacılığını canlandırma projeleri kapsamında kurulan Ödemiş Yöresi Kadın Çevre Kültür
ve İşletme Kooperatifi’nde büyük bir özveriyle görev alan Gülfer Keskin yöreye özgü geleneksel çarşaf
kumaşı üretildiğini belirtmektedir. 48 cm eninde olan kumaş iki çerçeveli, kamçılı el dokuma tezgahında
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üretilmektedir. İki çözgü leventinin bulunduğu tezgahta bir grup pamuk çözgü normal bükümlü diğeri ise
çok bükümlü krep ipliktir. Bu nedenle kumaş dokusunda boyuna çizgili ve kıvrımlı bir görünüm
oluşmaktadır. Yoz çarşaf denen kumaş %100 pamuktan dokunmuştur. Ayrıca burada bulunan dokuma
tezgahlarında ödemiş keteni, ödemiş ipeği de dokunmaktadır.

Şekil 7: %100 Pamuk Yoz Çarşaf
Ödemiş Yöresi Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi
Fotoğraf: Neslihan Yaşar, 2016

Şekil 8: %50 İpek-%50 Keten Kumaş
Ödemiş Yöresi Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi
Fotoğraf: Neslihan Yaşar, 2016

Sonuç
Ödemiş yöresi çok eski bir yaşam biçimi olarak ipek böceği yetiştiriciliği, ipek iplik üretimi ve
dokumacılıkla var olmuştur. Halk bu zahmetli üretim süreçleriyle hem kendi kumaş ihtiyaçlarını
karşılamışlar hem de geçim kaynaklarının temelini oluşturmuşlardır. Alan araştırması kapsamında yöre halkı,
kumaş üreticileri, Büyükşehir Belediyesi, yerel belediyeler, birlikler, dernekler, özel vakıf, kurum ve
kuruluşların desteği ile kurulan kooperatiflerde bu önemli uğraşıların sürekliliğinin sağlanması için çalışan
pek çok gönüllü kişi ile görüşülmüştür. Ödemiş’de ipek dokumacılığının dört temel sorunu olduğu tespit
edilmiştir. Ekonomik nedenler, hammadde temini, devlet teşvik programlarının yetersizliği, çok değerli
ipekli kumaş ve ürünlerinin korunamaması ve kayıt altına alınamamasıdır.
Her alanda olduğu gibi moderleşmenin ve teknolojik gelişmelerin neticesinde Ödemiş iplik ve kumaş
üreticileri Türkiye ve dünyadaki üretim hızlarına yetişememiş, küçülmek zorunda kalmış ve maalesef ipek
iplik üretimi yok olmuştur. Dünyada ipekten daha ucuz, yapma liflerden üretilmiş iplikler ve kumaşlar ipek
ipliği ve ipekli kumaşları çok pahalı ve lüks tüketim ürünü haline getirmiştir. İpek ipliği Çin’den ithal etmek
zorunda kalan ipekli kumaş üreticileri Ödemiş ipeği, Ödemiş keteni gibi çeyiz ürünlerinde kullanılan
kumaşlara olan talebin giderek azaldığını belirtmektedir. Çünkü pahalı ipek kumaş yerine ucuz sentetik
kumaşların tercih edildiği belirtilmektedir. Hedef Tekstil’in sahibi Serkan Ciritoğlu yapılan görüşmede, halk
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eğitim merkezlerinde ve kız meslek liselerinde sentetik kumaşlara büyük emekle yapılan işleme ve oya gibi
el sanatları ürünlerinin kumaşlarından dolayı çok kısa sürelerde bozulduğunu belirtmektedir.
Dünyada tekstil üretimi teknolojileri ve ağı bu kadar genişlemişken ipek iplik üretim merkezlerinin azalması
ise Ödemiş kumaş üreticilerinin bir diğer sorunudur. Serkan Ciritoğlu, birkaç yıl öncesine kadar ipek iplik
ihtiyaçlarını Çin haricinde Brezilya ve Paraguay’dan da karşıladıklarını belirtmiştir. Güney Amerika ipeğinin
daha parlak ve daha sağlam oldukları için tercih ettiklerini ancak artık bu ülkelerde de kendileri için uygun
üretimin kalmadığını ve mecburen Çin’de tek bir firmadan satın aldıklarını söylemektedir. Çünkü Ödemiş
ipeği kumaşı için gerekli 50/70 denye numaralı ipliği Çin’de sadece bir firma üretmektedir. Özbekistan ve
Türkmenistan gibi ülkelerde üretilen ipek ipliklerde denye sapmasının çok olması nedeniyle bu ülkeler tercih
edilmemektedir. Ersoy İpek’in sahibi Ersoy Horzun ise ipek iplik ihiyacının karşılanması için çalışan Koza
Birliğin Eskişehir’de bulunan ipek çekimi tesisinde kendileri için uygun numarada iplik olmadığını
belirtmiştir. 50/70 denye numaralı ipeğe ihtiyaç duyduklarını fakat tesiste sadece 40/44 denye ipek iplik
üretimi yapıldığına dikkat çekmektedir. Kozabirlik ile uygun numarada ipek iplik üretim sorununun
çözülmesi acilen gereklidir.
İpek dokuma üreticileri için Devlet destekli ve teşvikli üretim programlarının çok az olması bir diğer
sorundur. Kültür varlık ve mirasımız olan Ödemiş ipeği ve yöresel bezlerin üretiminin sağlanması için devlet
destekleme programlarına ve projelere ihtiyaç duyulmaktadır.
İlçede el dokumacılığının gelecek kuşaklara öğretilmesi ve geleneksel bezlerin üretiminin devamı için
kurulan Ödemiş Yöresi Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifinin faaliyetleri ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı, Beydağ Belediyesi ve Kent Koleji ortaklığıyla yürütülen bir
başka projenin değerli çabaları bölgede önemli adımlardandır. Her iki kuruluşun kozadan ipek çekimi, el
tezgahlarında dokumacılık, doğal boyamacılık, Ödemiş’e özgü bezlerin üretilmesi, ev kadınlarının yeniden
dokumacılığa özendirilmesi gibi faaliyetleri bulunmaktadır.
Alan araştırması sırasında dikkati çeken bir diğer sorun halkın çeyiz sandıklarında bekleyen çok değerli yerel
dokumaları, işleme, tel kırma, iğne oyası gibi el sanatları ürünlerini yaşadıkları maddi sıkıntılar sebebiyle
satmak zorunda kalmalarıdır. Bu ürünlerin TC. Turizm ve Kültür Bakanlığı ya da ilgili kuruluşlar tarafından
kayıt altına alınması korunması büyük önem taşımaktadır. İlçede Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi ve
Müzesi (ÖYKAM) bulunmaktadır. Bu müzede tekstil ve giysi bölümü teşhir, koruma ve saklama
koşullarının geliştirilmesi, uluslararası platformda tanıtımının yapılması, yörenin ipek dokuma geleneğini
gelecek kuşaklara taşınmasında büyük katkı sağlayacaktır.
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Özet
Bu bildiride, Mersin İlinin Mezitli İlçesine bağlı Kale Köyü'nde günümüzde unutulmaya yüz tutmuş ancak
geçmişte önemli bir yere sahip olan Mezitli Dokumacılığı hakkında bilgi verilecektir.
Arkeolojik bulgular, müzelerdeki örnekler ve halen yaşayan, geleneksel dokuma örnekleri ile beslenen
Anadolu Dokumacılığı, bir kültür mirası olarak değerlendirilmektedir.
Çalışmada, bölgenin tarihi, arkeolojik buluntular ve müze örneklerinden bahsedilerek bölgenin geçmişte
bir dokuma merkezi olduğu, bölge dokumalarının özellikleri ve tarihsel gelişimi ele alınacaktır.
Ulaşılabilen dokuma örnekleri üzerinde teknik özellikler incelenecektir.
Çalışmanın amacı, eski bir dokuma merkezi olan bölgede, dokumacılığın var olan örneklerinin görsel ve
teknik özelliklerini günümüze taşımaktır. Alan araştırmasından elde edilen bilgiler, kaynak taraması,
kaynak kişi anlatımı, ulaşılan örneklerin verileri ile dokumacılığın bölgedeki tarihsel gelişimi ve
günümüzdeki durumu üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mezitli, Dokumacılık, El Dokumacılığı,Çıtı Pıtı Ala, Akbezi.

TARİHÇE
Neolitik dönemden bu yana sürekli bir yerleşim bölgesi olmuş olan İçel (Mersin); birçok kültüre ev sahipliği
yapmıştır. Bölgenin “ Kizuvatna” olarak bilinen en eski adı, Hitit devrinde “Que (Kue)”, antik çağda da Kilikya
olarak yer almıştır. Daha sonra yörede zengin kültür mirası bırakan birçok medeniyet, egemenliklerini
sürdürmüşlerdir. [1]
Mezitli adının; bazı kaynaklara göre; bu bölgede takas yönteminin çok kullanılmasından dolayı “mezat”
kelimesinden geldiği tahmin edilmektedir. Evliya Çelebi’ye göre Mezitli adı, Seyyah Metizoğlu adlı bir
kişiden gelir, Metiz adı Mezitli’ye dönüşür. Bölgenin ismi kimi kaynaklarda, Tarsus’tan gelen ve bölgeye
yerleşen Mezid Oğulları’na da bağlanır. Mezitli' ye ilk muhtarlık mührü Çelebi'nin seyahatnamesinden
anlaşıldığına göre 17.yy’da verilir. Mezitli’ye bağlı bulunan birçok yerleşimden en önemlisi Viranşehir-Soli
(Pompeiopolis) bölgesidir. Viranşehir, Roma döneminden de önceye dayanan bir yerleşim yeridir. Liman kenti
olmasıyla tarih sayfasında önemli bir yer tutmaktadır.[2]
1999 yılında İçel Müzesi ve 9 Eylül Üniversitesi; Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri’nden Prof. Dr. Remzi
Yağcı tarafından yapılan arkeolojik kazılarla Soli hakkında daha gelişmiş bilgiler elde edilmeye başlanmıştır.
Kazılar sonucunda elde edilen buluntular, Mersin Müzesi’nde sergilenmektedir. Bulunan bu eserler içinde
2003-2004 kazılarında bulunan Asklepios (Sağlık Tanrıçası), Nemesis (Adalet ve intikam tanrıçası), heykelleri
ile 2008’de bulunan Apollon (Güneş Tanrısı: Tarım, hayvancılık, gençliğin koruyucusu olarak da bilinir),
arkeolojik açıdan önemlidir.2008 araştırmalarının bir başka önemi ise Hitit katmanlarına ulaşılması, Hitit
Kizzuwatna dönemi ile ilgili bilgilere yaklaşılmasıdır.[2] [4]
Yapılan arkeolojik kazılarda ele geçen dokuma araç gereçleri bu bölgede eski çağlardan bu yana dokumacılığın
var olduğunu kanıtlamaktadır. Bulunan ağırşak örnekleri, dokuma ağırlıkları ve iğneler günümüzde Mersin
Arkeoloji Müzesi’nde bulunmaktadır. (Resim; 1,2,3.)
1

Özge USLUCA,
05325072644, ozgeusluca@gmail.com
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

445

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

Günümüzde hala kullanılmaya devam eden öküz boynuzundan yapılmış, yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin
edilen mekik, bu bölgede dokumacılığın çok eski tarihlerde var olduğunu gösteren bir başka kanıtıdır. (Resim:
4)

Resim:1 Mersin Arkeoloji Müzesi, Dokuma Ağırlıkları

Resim:2 Mersin Arkeoloji Müzesi, Ağırşaklar

Resim:3 Mersin Arkeoloji Müzesi, İğneler

Araştırma konusu olan Mezitli dokumaları Mersin Müzesinin, etnografik eserler seksiyonunda sergilenmekte
olup, iç astar, kuşak, önlük, peştamal, peşkir vb. şekilde karşımıza çıkmaktadır. (Resim: 5, 6.)
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Resim:4 Mersin Arkeoloji Müzesi, İğneler

Resim:5 Mersin Arkeoloji Müzesi, Peşkir

Resim:6 Mersin Arkeoloji Müzesi, Cepken, detay.

Bölgede Yaşayan Dokuma Örnekleri
Geleneksel biçimi ile devam eden dokumacılığın örnekleri ilçede birçok yerleşim bölgesinde, yaşayan
dokumalar olarak varlıklarını sürdürmektedir.
Bölgede genel olarak yatay ve mekikli tezgah olan çulfalıkta, alalı ve akbez dokumalar görülmektedir.
Çizgili ve kareli bir dokuma olan Alalı; geçmişte beyaz ve çivit mavisine boyanmış pamuklu ipliklerle
dokunmuştur. (Resim: 7) Bu dokumalar; çarşaflık ve perdelik kumaş olarak kullanılmıştır. Günümüzde;
renkler çeşitlenerek kullanım alanı farklılaşmış olsa da en yaygın dokuma türü olarak dokunmaya devam
etmektedir. (Resim: 8)
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Resim:7 Alalı dokuma kumaşi, Dokumacı Muazzes Özer’in arşivinden

Resim 8:Dokumacı Muazzes Özer’in günümüz üretimi

Akbezi; düz, beyaz pamuklu bezden dokunmuş bir dokuma türüdür. Geçmişte dokunan bu bezin, günümüzde
dokunan bir örneğine rastlanmamıştır. Akbezi türü dokumalar; şalvar, ceket, gömlek, iç çamaşırı olarak
kullanılmıştır. Ulaşılabilen eski örneklerin üretimleri 50-70 sene öncesine dayanmakta ve günümüzde kenarı
işlemeli veya düz bez olarak saklanmaktadır. (Resim:9)

Resim:9 Akbezi, Dokumacı Muazzes Özer arşivi, Kaleköy
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Kaleköyü Ve Kuyuluk Örnekleri
Dokunduğu yerin adı ile anılan Mezitli Dokumaları, ilçede kullanım amacına göre; peştemal, yolluk, masa
örtüsü, sehpa örtüsü, somat(sofralık), savan veya yolluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Tablo 1’de kullanım
alanlarına gore dokumaların, dokunduğu yer, hammadde, biçim, yöresel ad ve özellikleri belirtilmiştir
Tablo1: Kullanım Amacına Göre Dokumalar
Kullanım Alanı

Dokunduğu Yer

Özellik

Biçim

Yolluk

Hammadde
Pamuk- polyesterKale Köyü-Kuyuluk
yün-akrilik

Yöresel Ad

Çizgili

Dikdörtgen Söküntü

Masa Örtüsü

Kale Köyü-Kuyuluk Pamuk- polyester

Kesik Çizgili Kare

Peştamal

Kale Köyü-Kuyuluk Pamuk- polyester

Ekoseli

Dikdörtgen Peştamal

Sofralık

Kale Köyü-Kuyuluk Pamuk- polyester

Ekoseli

Kare

Yer Yaygısı

Kale Köyü-Kuyuluk Pamuk- polyester

Çizgili

Dikdörtgen Savan

Perdelik
Çarşaf-yastık
kılıfı

Kale Köyü-Kuyuluk Pamuk

Özgün Desen Dikdörtgen Çıtıpıtı Ala

Kale Köyü-Kuyuluk Pamuk

Düz

Hesap İşi

Sofra

Dikdörtgen Akbezi

Yapılan araştırmalar sonucunda, Mezitli ilçesine bağlı Kaleköyü ve Kuyuluk mahallelerinde iki dokumacıya
ulaşılmıştır.
Kaleköy’de yaşayan Muazzes Özer’den dokumacılığın aileden gelen bir gelenek olduğu öğrenilmiştir.
Geçimini sağlamak amacıyla dokuma yapan Muazzes hanım elindeki eski örneklerden yola çıkarak, kullanım
amacına göre istenilen renk ve boyutta üretimi devam ettirmektedir.(Resim: 10)

Resim: 10 Dokumacı Muazzes Özer, Kaleköyü

Bahçesinde iki adet çukur tezgah bulunmaktadır. İp gücülü iki çerçeveden oluşan bu tezgahlarda 40 ve 50
numara kargı taraklar kullanılmaktadır. Dokumalarda genellikle polyester çözgü, atkıda ise pamuk veya
akrilik ipliklerin kullanıldığı tespit edilmiştir.
Sandıktan çıkan eski örnekler incelendiğinde, kullanılan ipliklerin pamuk ve doğal boyarmaddelerle boyanmış
olduğu anlaşılmaktadır. Ayşe Dönmez’den; çocukluğunda anne ve anneannesinin, bitki kök, kabuk ya da
yapraklarını kullanarak boyama yaptıklarını öğrenilmiştir. Nar kabuğu, limon ağacı gövde külü, pelit(pinar)
bitkisi, ceviz yaprağı, dutun gövde kabuğu, böğürtlen kökü kullanılan doğal boyarmaddelerdendir.
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Sandık örnekleri arasında dikkatimizi çeken, zamanında çarşaf ve perde olarak dokunmuş olan, eskiden “çıtı
pıtı ala” adı ile bilinen, bugün üç boyutlu gibi görünen dokuma kumaştır. (Resim: 7) Yapılan araştırma sonucu
Kale Köyü’nde bulunan bu dokuma örneğine İçel’in diğer ilçelerinde rastlanmamıştır.
Kuyuluk’ta yaşayan Havva Gündüz (48) ise, dokumacılığın aile geleneği olmadığını, dokumayı bir
komşusundan öğrendiğini ve geçimini bu yolla sağladığını belirtmiştir. Buradaki tezgah da Kaleköyü’nde
rastlanan tezgahlarla aynı özellikleri taşımaktadır. Çukur tezgah olup, İp gücülü, iki çerçeveden oluşmakta ve
50 numaralı kargı tarak kullanılmaktadır.(Resim:11)

Resim 11:Dokumacı Havva Gündüz, Kuyuluk

Kuyuluk’ta da Kaleköyü’nde olduğu gibi dokumalarda çözgü iplikleri polyester, atkı iplikleri pamuk ve
akriliktir. Dokumaların kullanım alanları da savan, sofra bezi, sofra örtüsü şeklindedir.

Değerlendirme
Yapılan araştırmalardan elde edilen örneklerin, ip gücülü iki çerçeveli çukur tezgahta dokunduğu tespit
edilmiştir. Bu tezgahlarda numaraları 40-50 olan kargı taraklar kullanılmaktadır. 40 telden oluşan çileleri
hazır yumak halinde alan dokumacılar, çoğunlukla 7 çileyi yanyana getirerek yaklaşık 280 tel çözgü
hazırlıyorlar. Hazırlanan çözgüler, tarak dişinden çift iplik olarak geçirilmektedir. Geçmişte pamuk çözgü
kullanılırken, günümüzde polyester çözgü kullanılmaktadır. Bunun sebebi, maliyetin daha ucuz olması ve
çözgü hazırlığının daha rahat yapılmasıdır.
Yolluk dokumalarda "söküntü" olarak tanımlanan eski dokuma veya kazaklardan sökülen iplikler, atkı ipliği
olarak kullanılmaktadır. Masa örtüsü, savan, peştemal gibi diğer dokumalarda ise genellikle pamuk atkı
kullanıldığı görülmektedir.
İncelenen dokumalar desen özellikleri olarak ele alındığında; çizgili, ekose ve düz olarak karşımıza
çıkmaktadır..Geçmişte çivit mavisi ve pamuğun doğal rengi kullanılırken günümüzde yöreye ait özel bir renk
tercihinin bulunmadığı görülmektedir. Günümüzdeki ürünlerde, nakış ve dantel kullanılarak yapılan
süslemelere rastlanmaktadır.

Kumaş Analizleri
Ulaşılabilen kumaşlar üzerinde yapılan dokuma analizleri (hammadde, iplik numarası, bükümü, kumaş
ağırlığı, dokuma sıklığı, kumaş eni, tarak numarası ) tekstil tasarımcı bakış açısıyla kumaşa özgü oluşturulmuş
çizelgelerde toplanmıştır. (Çizelge: 1-17)
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Çizelge 1: Yolluk (Söküntü) (Kale Köyü)

Çizelge 2:Masa Örtüsü (Hesap işi) (Kale Köyü)

Çizelge -3 : Masa Örtüsü (Peştamal) (Kale Köyü)
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Çizelge -4 : Sofra Bezi (Kale Köyü)

Çizelge -5 : Masa Örtüsü (Hesap işi) (Kale Köyü)

Çizelge -6 : Masa Örtüsü (Hesap işi) (Kale Köyü)
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Çizelge -7 : Masa Örtüsü (Hesap işi) (Kale Köyü)

Çizelge -8 : Masa Örtüsü (Kale Köyü)

Çizelge -9 : Savan (Kale Köyü)
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Çizelge -10 : Perdelik, Çarşaflık Kumaş (Çıtı Pıtı Ala) (Kale Köyü)

Çizelge -11 :Örtü (Çıtı Pıtı Ala'nın Günümüz Örneği) (Kale Köyü)

Çizelge -12 : Peştamal (Kale Köyü)

Çizelge -13 : Masa Örtüsü (Kuyuluk Mahallesi)
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Çizelge -14 : Masa Örtüsü (Kuyuluk Mahallesi)

Çizelge -15 :Yolluk (Kuyuluk Mahallesi)

Çizelge -16 : Örtü (Kuyuluk Mahallesi)
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Çizelge -17: Örtü (Kuyuluk Mahallesi)

SONUÇ
Mezitli dokumacılığı, bütün geleneksel el sanatlarında olduğu gibi yok olmaya yüz tutmuş durumdadır.
Geçmişte hemen hemen her çadırın yanında, her evin bahçesinde kurulan tezgahlar hızla azalmaya başlamıştır.
Günümüzde gerek ekonomik gerekse teknolojik ve ticari açıdan baktığımızda el dokumacılığının maliyetli ve
üretim sürecinin uzun olması nedeniyle yöre halkı kendisi üretmek yerine hazır üretilmiş ürünleri tercih
etmekte ve farklı iş alanlarına yönelmektedir.
Günümüz örneklerinde geleneksel özgün üründen uzaklaşıldığı görülmektedir. Gelişen teknolojinin ürünün
özgün niteliğini bozmaması konusu önemlidir. Geleneksel dokumacılık; katma değerli ve kültürel kimlikli
ürün yaratma projeleriyle geliştirilmelidir. Üretimin kültürel kimliğini kaybetmemesi ve sıradanlaşmaması için
projelerin, yaratıcılık eğitimi almış tekstil tasarımcılar tarafından yürütülmesi esas olmalıdır.
Kültürel bir değer olan dokumacılığı yeniden canlandırmak ve kadın üreticilere destek sağlamak amacıyla
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın girişimi ile 2014 yılında Mezitli bezinin üretimi ve tanıtımı için,
belediye imkanları doğrultusunda "Mezitli Bezi Üretim ve Tanıtım Merkezi" açılmıştır. Kendi evinde
hazırladığı olanaklarla üretime devam eden Dokumacı Muazzes Özer, açılan bu merkezde üretim, tanıtım ve
satış için görev almıştır. Ancak bu proje, profesyonel olarak planlanmadığı ve konusunda uzman kişilerden
destek alınmadan yapıldığı için uzun soluklu olamamıştır. Bu merkez günümüzde ne yazık ki kapanmıştır.
Bu araştırma kapsamında Belediye Başkanı ile yapılan sözlü görüşmede, üniversite - belediye işbirliği ile
oluşabilecek yeni bir proje için destek sözü alınmıştır. Bu amaçla, halen dokumayı bilen kişileri kaybetmeden,
bu kişilerin bilgi ve deneyimleriyle, tasarım eğitimi almış veya almakta olan üniversite öğrencilerinin ve
konusunda uzman profesyonellerin de içinde bulunduğu bir proje oluşturulması planlanmaktadır.
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ADANA İLİ KARAİSALI YÖRESİ DOKUMALARI VE
2016 YILI İTİBARIYLA GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
1Fatma

Engin ALPAT

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü, ADANA

Özet
Bu araştırmada Adana ili Karaisalı ilçesine ait yöresel dokumaların devam ettiği tespit edilen az sayıdaki
köyün el dokumacılığı açısından durumu incelenecektir.
Çevlik Köyü, Aktaş Köyü, Çukur Köyü, Gildirli Köyü, Kale köyü, Gülüşlü köyündeki bez dokumacılığı
uygulamaları ve günümüzdeki durumu paylaşılacaktır.
Bu yörede Bulunan kumaşların Yerel adları, üretim biçimleri, 2016’dan itibaren üretime devam edilip
edilmediği konusundaki bilgiler ışığında, dokumanın günümüzdeki durumuyla ilgili tespitler yapılacaktır.
Karaisalı yöresine ait kalın pamuk ipliklerle ve yün ile dokunan dokumalar incelenecektir. Günümüze ait
bulunan örnekler ve eski örnekler arasındaki farklar belirlenecektir.
Anahtar kelimeler: Karaisalı dokumaları, el dokumaları, Anadolu dokumaları

Abstract
İn this research identified as the province of Adana Karaisalı county regional weavings in the village of
hand weaving continues , the situation of a small number of will be examined.
Çevlik village, Aktas village, Çukur village, Gildirli village, Kale village, cloth weaving practices and
current status will be shared in the willages.
The fabric in this region the local names, production forms, the information on whether or not to continue
production from 2016 onwards in light of the determinations will be made about the present status of the
fabric.
Karaisalı fabric woven with thick cotton or wool progress of the region will be examined.
The difference between today and woven examples of old samples will be determined.
Key Words: Weavings of Karaisalı, Hand weavings, Anatolian weavings

1.GİRİŞ
Adana bölgesi Karaisalı yöresi Anadolu’daki önemli yerel dokuma merkezlerinden birisi olarak kaynaklarda
yer almaktadır. Dokumanın geçmişten günümüze yoğun olarak yapıldığı bazı köyler tespit edilerek araştırma
yoluna gidilmiştir.2016 yılında halen El dokuma tezgahlarının bulunduğu tespit edilen köylerin bazıları
Çevlik köyü, Gildirli köyü, Aktaş Köyü, Gülüşlü köyü, Çocuklar köyü, Döşekevi köyü ve Çukur köyleridir.
Karaisalı yöresi halkı, dokumaları kendi ihtiyaçları için ve çeyizlik olarak yapmaktadırlar. 2016 yılı başından
itibaren Karaisalı yöresinde bulunan 62 köyde yaklaşık olarak 25-30 evde birer adet olmak üzere el dokuma
tezgahları bulunmaktadır. Bu rakamın Karaisalı yöresindeki toplam tezgah sayısı olduğu tahmin
edilmektedir.

1Email

: enginalpat@cu.edu.tr
Telefon: (0322) 3387115/107
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Karaisalı ilçesindeki köylerde eskiden kullanılmış olan ve günümüzde sayıları azalarak kullanılmaya devam
edilen dokuma aparatları aşağıda belirtilmiştir:
Çırçır: “Kütlü” olarak tabir edilen pamuktan çekirdeğini ayırmaya yarayan bir araçtır. Çırçır makinesi ve
Savcın çırçır makinesi icat edilmeden önce kol gücü ile çalıştırılmıştır
Çıkrık: Çekirdeği alınmış pamuktan iplik elde etmek için kullanılan ve insan gücü ile çalışan bir dokuma
aracıdır. Bütün Çukurova’da yaygındır.
Dolap: Çıkrık denilen araçtan elde edilen, haşıllanmış ipliklerin dokumaya hazırlığına yarayan ve insan gücü
ile çalışan bir araçtır.

Şekil 1.Karaisalı yöresi Çevlik köyü Ev tipi dokuma tezgahı, savan dokuması,Tezgah edokuma eni 70 cm.
Tezgah sahibi Şerife Zopçuk. Çevlik köyü muhtarının akrabası. Ocak 2016
Şekil 2. Kirmen: Eğrilen iplerin dokumaya hazırlık aşamasında kullanılmaktadır. (Çevlik Köyü 2016 Ocak,
Şerife Zopçuk’un evi)
Çulhalık: Dolap olarak adlandırılan araçta hazırlanan iplerden dokuma yapmaya yarayan ve yörede yaygın
olarak kullanılmış çukur bir tezgahtır. Bu tezgahta ancak 38-60 cm genişlikte dokumalar yapılabilmektedir.
Savan, ceketlik kumaş, çarşaf, keten, melez ve astar gibi ince ve orta kalınlıkta bezleri dokuyabilmektedir.”
( KARA%C4%B0SALI%20EL%20SANATLARI_1547_icerikler.html)
Istar: Halı, haral, çuval, çadır bezi, namazla (seccade) ve heybe gibi kalın yapılı ürünleri dokumaya yarayan
dikey bir tezgahtır. Bu tezgahta ise 45-84 cm genişlikte, istenen boyda ve ölçüde dokunup birleştirilmektedir.
Tırlık: Kalın pamuk dokuma iplerine verilen addır. Savan dokumasında kullanılmaktadır.
Bu yöredeki dokuma türlerinin isimleri ve işlevleri şöyledir:
Buğday çuvalı, çadır, çadır savanı, çeyiz çuvalı, çul, heybe, kahve değirmeni kabı, kolan (çocuk ipi),
namazla (seccade) , oklava torbası, peşkir, savan, sofra bezi, terk heybesi, zeytin heybesidir. Bu ürünlerin
yapımında uzun yıllar rengini yitirmeyen doğal boyalar kullanılmıştır. Bu renkler genellikle kırmızı, sarı,
yeşil gibi canlı renklerdir. Ayrıca Adana peşkirleri ve savanlar yollu dokumalar sınıfına girmektedir.
Dik olarak kullanılan ıstar tezgahları fazla yer kaplamayan ancak bu yörede artık terkedilmiş bir dokuma
tekniğidir. Savan dokumaları günümüzde atkı ve çözgüsü pamuk olarak değil, atkıda pamuk ipi yerine
sentetik ip ve çözgüde pamuk ipleriyle yapılmaktadır. Daha çağdaş tezgahlarda yün eğirme makinalarıyla
eğrilerek yün atkı ve pamuk çözgüyle dokumalar yapılarak iplik kalınlıklarına göre savan dokuma tekniği
kilim ve koltuk kılıfı olarakta dokunmaktadır. Görüldüğü kadarıyla eskiden bir dokuma kültürü
bulunmaktaydı ancak artık 50 yaşın altındaki kadınlar bunu devam ettirmemekte ve hazır satılan makine
dokumalarının aynı işlevi gördüğünü ancak kendi dokudukları kadar dayanıklı olmadıklarını
belirtmektedirler. Yani yörede bu dokumaların devamının kültürel anlamdaki önemi hakkında bir farkındalık
yoktur.
Karaisalı yöresinde 150 yıldır evlerde dokuma yapıldığı ile ilgili bilgileer görüşülen kaynak kişilerden
ulaşılmıştır. Dokuma yapan son kuşaklar diyebileceğimiz kişiler 1935, 1940, 1950 ve 1960 doğumlu
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kadınlardır. Ancak genel olarak 1960 doğumlu olan ve günümüzde 55 yaşlarında olan kişiler en az 10 yıldır
dokumacılık işinin hızlı biçimde azaldığını veya hiç yapılmadığını belirtmektedirler.

2.DOKUMACILIK ÖRNEKLERİNE RASTLANAN KÖYLER
2.1.Karaisalı Çevlik köyü:

Şekil 3. Karaisalı Çevlik Köyü 2016 yılı
( http://www.koylerimiz.info/resim_detay.asp?id=144354&koy_id=731)

Çevlik köyü 70 haneli bir köy iken günümüzde 30 haneye düşmüştür. Yine de köyden şehre göçün
az olduğu köylerden birisidir. Toros dağlarının eteklerinde dağ köylerinden birisi olduğu için
hayvancılık dışında geçim kaynakları yok. Köyün erkekleri kasaba veya şehirde çalışıyorlar. Adana
şehrine yakın sayılabilecek mesafede bir köydür.
Şekil 2 de görülen örnek Somon ve bej renkte yün iplikleriyle dokunmuş pamuk çözgülü ve yün atkılı eni
70cm olan Istar tezgahında (dik tezgah) dokunmuş ve kirmende elde eğrilmiş ve ve kök boyayla kendi
boyadıkları ipliklerle dokunmuş çuvaldır ancak artık kilim olarak kullanılmaktadır. Bu yün çuval 1980
yılında un taşımak için dokunmuştur. Çuvalın ipleri çıkrıkta sarılmış ve boya olarak Adana’da aktardan
alınmış toz boyalar kullanılmıştır. Gri renk siyah renkten elde edilmiş ve lila görünen mor renkte olduğu
halde güneşten solmuştur.

Şekil 4. 1996 yılına ait kök boyalı ve ıstar tezgahında dokunmuş yün un çuvalıÖlçüler
100cmx150cm.Kaynak kişi: Şerife Zopçuk) Çevlik köyü Ocak 2015.
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Şekil 5. Şerife Zopçuk’un evi: Siyah ve kahve renkli yün ipinden dokunmuş namazla (seccade) 1990 yılında
dokunmuş 25 yıllık kirmende eğrilen ve doğal boyalarla boyanmış pamuk ipliğiyle Istar tezgahında seccade
olarak dokunmuştur.
2015 yılından itibaren artık el dokuma tezgahlarında pamuk çözgülü orlon atkılı olarak 55 cm eninde savan
dokumaktadırlar.

Şekil 6. Karaisalı Çevlik Köyü Savan dokuması. Ev tipi tahta dokuma tezgahı Ocak 2016

Şekil 7. Çulhalık denilen tahta dokuma tezgahı Çevlik Köyü Ocak 2015

Şekil 8. 2015 yılında Karaisalı Çevlik köyünde el tezgahında dokunmuş, orlon atkı ve polyester çözgülü
70x200 cm ölçüsünde 3 parça dokunarak birleştirilmiş savan (sofra örtüsü)Durdu Zopçuk’un evi.(Mart 2016)
Şekil 9.Çevlik köyünde savan dokuması yapılan tahta dokuma tezgahı. Durdu Zopçuk tarafından dokunmuş.(
Ocak 2016)
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2.2.Gülüşlü Köyü:

Şekil 10. Kızıldağ Yaylası etekleri Gülüşlü köyü manzarası 2016
(http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=83&with_photo_id=12283880
7&order=date_desc&user=3253689)
Gülüşlü köyü, köyden kente göçün yoğun olduğu ve eskiye göre nüfusun %80 inin Şehire taşınmış olduğu
bir köy durumunda olduğu görülmüştür. Toroslarda bulunan bir yayla köyüdür. Su kaynakları zengindir ve
hayvancılıkla uğraşılır. 60 haneli bir köy iken 2016 yılında 20 haneden az sayıdaki evlerde yaşayanlar
bulunmaktadır. Bazı evlerde artık yaşayan yoktur. Büyükler vefat etmiş ve gençler şehire göç etmişlerdir.

Şekil 11. Yün un çuvalı 1990 da dokunmuş 25 yıllık bir dokuma örneği. Bu köyde görülen tek tezgah Emine
Bardak’ın evindedir. Bu evdeki tezgah son 3-4 yıldır atıl durumdadır. İplik sarma aparatına bu köyde “Tetce”
denilmektedir.

Şekil 12. Tetce: iplik çile yapma aparatı. Dokumaya hazırlık.aşamasında kullanılmaktadır. Gülüşlü köyü
Fadime Yağdıran’ın evi. Şubat 2016

Şekil 13. Savan dokuması 6 metrekare civarında 70 cmlik 3 en dokunup dikişle birleştirilmiş. Atkısı ve
çözgüsü elde eğrilmiş pamuk ipinden yapılmıştır. Savandaki gri renk siyahtan elde edilmiş. 1985 yılına aittir.
Artık bu tip iplik kullanılmıyor. Fadime Yağdıran’ın evi. Gülüşlü köyü Şubat 2016
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2.2.Gildirli Köyü: Köyün adı, deresinin killi olmasından dolayı kil-dereliler kelimelerinin
birleşiminden gelmektedir. Zaman içinde değişmiş ve köyün adı Gildirli olmuştur.

Şekil 14.Gildirli köyü genel görünüş. 2016 Mart Adana Karaisalı
(http://www.yerelnet.org.tr/koyler/koy.php?koyid=233402)

Şekil 15. ve Şekil 16. Şekilde görülen örnek 2004 yıllarına ait Gildirli köyü muhtarının eşi Nurten kılıç
tarafından dokunmuştur. Gildirli köyünde 3 ayrı parça halinde dokunup birleştirilmiş pamuklu savan.
Ölçüleri: 2mx3m=6 metrekare. Savan dokumalarını genelde 6 metre kare olarak planlanıp 50 cm’ lik enden 4
adet ve 3 metre boy olarak çalışılıp birleştirilmiştir. Sağ üstte; Nurten kılıç ve dokumuş olduğu savan örtüsü
görülmektedir.

Şekil 17. 1995 yılına ait atkısı ve çözgüsü pamuk ipi ve elde eğrilmiş ve çile boyama yapılmış
4.5metrekarelik savan örtüsü. Nurten kılıç tarafından dokunmuş tur. Gildirli köyü 2016
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Şekil 18. Nurten kılıç ve Ayşe Kılıç. Gildirli Köyü 2016 Şubat.
Gildirli köyü Muhtarının annesi Ayşe Kılıç 65 yıl kadar önce 15 yaşlarında dokuma yapmaya başlamış ve
tüm köyün dolapçılığını yapmaktaymış. Dolapçılık haşıllanmış iplerin çözgü hazırlık aşamasıdır ve 4 tahta
direğin çakılıp döndürülerek iplerin düzgün biçimde sarılmasına verilen addır. Kirmende elde eğrilen ipler
aktardan alınan hazır boyalarla kazanlarda çile boyama biçiminde boyanmaktaymış. Örneğin siyah boyayı
sabitlemek için kazana şap atılmaktaymış. Ayşe Kılıç’ın gençlik döneminde el dokuma tezgahında pamuklu
seyrek çizgili kumaştan paltoluk dokunurmuş. Bu yılları yokluk yılları olarak nitelendirmektedirler. 15 yıl
önce dokuma yapmayı bırakmışlar ve köy genelinde de en son dokumalar 10 yıl önce yapılmaktaymış. Bu
köyde bulunan örneklerin en yenileri 10 yıllık ve görülen tezgah ise 35 yıllık ancak kullanılmaz durumdadır.
Eğer yapılacak kumaşta yün ipi kullanılacaksa has boya denilen kök boyalar kullanılmaktaymış. Şu anda 80
yaşını geçen Ayşe Kılıç 65 yaşına kadar dokuma yapmaya devam etmiştir. Son 15 yıldır tüm köyle birlikte
kendisi de dokuma yapmayı bırakmıştır.
Eskiden dokunan kumaşlar paltoluk, pantolonluk, şalvarlık, göynek denilen içlik, çulfalık, seccade yada
namazlık, savan ve çuval dokumaları olarak yapılmaktaymış. Ayrıca Karaisalı’nın bazı köylerinde kilim de
dokunmaktaymış.

Şekil 19. 2000 yıllarına ait atkısı tırlık denilen kalın pamuk ipi çözgüsü keçi kılından elde eğrilip boyanmış
yün kilim.Yaklaşık 4 metrekare ölçüsünde. Istar tezgahında dokunmuş. Gildirli köyü şubat 2016.

2.3.Döşekevi köyü:
Bu köyün büyük bölümü sular altında kalmıştır ve Köy halkının büyük bölümü şehre göç etmiştir. 1960-70li
yıllarda savan dokumacılığının ve çarşaflık bezlerin yoğun olarak dokunduğu bir yöre olarak tespit
edilmiştir. Yaşayan köy halkı hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Ya da kasabada çalışıp köyden
günübirlik gidip gelmektedirler.
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Şekil 20. Döşekevi köyü görünüş. Mart 2016
(http://www.koylerimiz.info/resim_detay.asp?id=144354&koy_id=731)

Şekil 21.Döşek evi köyü 1960-70 li yıllara ait savan dokumaları. Atkıları ve çözgüleri pamuk ve ipleri elde
eğrilmiş ve boyanmış sofra bezi ve yolluk olarak kullanılmak üzere yapılmıştır. Mart 2016

2.4.Aktaş Köyü: Bu köy son on yılda 60 hanelik yerleşimden yaklaşık olarak 17 haneye düşmüştür.
Karaisalı yöresinde bu köy daha çok çarşaflık bezleriyle öne çıkmıştır. Dokumacılık terkedilmiş ve
çarşaflık bezler son 10 yıldır dokunmamaktadır. Atıl durumdaki dokuma tezgahları ise 2-3 yıl
Marmarisli turizmciler tarafından toplanarak turizm amaçlı olarak Marmaris’e götürülmüştür. Aktaş
10-15 yıl önce terkedilmeye başlamıştır.60 hane olan köy bugün 12 hane olarak kalmıştır. Genç
çalışmak için şehire göç etmiştir. Köyün yaşlıları öldüğünde evleri boş kalmaktadır ve bazı evlerde
yaşayan kimse kalmamıştır.

Şekil 22. Aktaş Köyü Çarşaflık Bezi. Atkısı ve çözgüsü pamuk ve elde eğrilmiş renkli ince iplerle
dokunmuştur. Kaynak kişi: Mustafa Karakuş 2016 Mart
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3.SONUÇ
Karaisalı ilçesi merkezinde yerel halkın dokumalarını siparişle yaptırdığı bir işletme kurulmuş ancak hazır
dokuma satın alma yoluna giden halktan talep gelmeyince 2015 yılının başında kapanmıştır.
Evlerde kişilere ait özel tezgahlarda sadece kendi ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapan kadınlar hiçbir
şekilde üreticiyle işbirliği içine girmemişlerdir. Seri üretim süreci başlatılıp kazanç elde edilecek hale
getirilmediği için bu yöredeki bez dokumacılığı yok olmaya yüz tutmuştur. Yörede eskiden dokunduğunu
belirttiğimiz örneklerden sadece savan dokuması devam etmektedir. Diğer dokuma ürünlere karşı olan
ihtiyaçlarını hazır alarak devam ettirmektedirler. Bu yöreye ait dokuma örneklerinin tümünün artık devam
etmediği görülmüştür.
Istar denilen yün çuvalların dokunduğu tezgahlar artık kullanılmamaktadır ve herhangi bir tezgah örneğine
rastlanmamıştır.
Savan dokumaları eski el tezgahlarında yer yer devam etmektedir. Yöresel dokumaların devamı için yörede
herhangi bir eğitim uygulaması yapılmamaktadır.
Karaisalı yöresi savan ya da tırlık dokumaları kök boya ile elde kirmende eğrilen pamuk iplerle eski el
tezgahlarında dokunması yerine hazır boyalı ve eğrilmiş orlon tipi sentetik ipleri pamukla kombinleyerek
üretim sürecini kısaltma yoluna gidildiği görülmüştür. Ancak bu bir yenilik olarak nitelendirilemez. Bulunan
örneklerdeki çuval ve savan dokumalarının en yenisi en az on yıllık olduğu halde oldukça yeni olduğu
gözlenmiştir. Bu dokumalar dışarıdan alınan hazır ürünlere göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür, kalitesi
yüksektir, atkıda bükümlü ipler kullanılmaktadır, böylece mukavemetleri yüksektir. Bu savanlar bazen
yolluk olarakta kullanılmaktadır.
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KONYA EL DOKUMASI YATAK ÇARŞAFLARININ KUMAŞ
VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Miyase ÇAĞDAŞ, Türkan KAYSER
Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü, Konya, 42000, TÜRKİYE
miyasecagdas@selcuk.edu.tr, turkankayser@selcuk.edu.tr

Özet
Türk kültüründe dokuma, zengin ve köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Dokuma sanatı, Türk’ lerin Orta
Asya’dan Anadolu’ya göç etmesi ile Anadolu’da da devam etmiştir. Anadolu Selçuklu Döneminde Konya,
önemli dokuma merkezlerinden biri olmuştur. Beylikler Döneminde Akşehir, Osmanlı Döneminde ise
Karaman dokuma merkezleri arasındadır.
Türk dokuma sanatı içerisinde keten dokumalar da önemli bir yere sahiptir. Keten dokumalar, günlük
giysilerde kullanıldığı gibi ev tekstilinde de yaygın olarak kullanılmıştır. Ev tekstili ürünleri arasında
yatak çarşaflarının Konya ‘da dokunan seçkin örnekleri bulunmaktadır. Bez ayağı tekniği ile dokunan
çarşaf kumaşları, el tezgahında dokunduğu için eni dardır. Kumaşları genellikle boyuna çizgilidir. Bu
nedenle ihtiyaca göre genellikle üç ya da dört en kumaş elde çırpma dikiş tekniğiyle birleştirilerek çarşaf
elde edilir. Kenar süslemesinde ise tığ danteli(tentene) uygulanır.
Giysi kumaşları ile ilgili araştırma ve yayın yapılmasına rağmen geleneksel ev tekstili kumaşları ile ilgili
yayınların sınırlı olması ve el dokuması çarşaflarının zamanla yok olma durumunda bulunması bu
konuda araştırmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Bu araştırmada; Konya‘da dokunan el dokuması yatak çarşaflarının kumaş ve süsleme özelliklerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Tarama modelli bu araştırmada; yatak çarşaflarının özelliklerine uygun gözlem fişi oluşturulmuş ve
gözlem fişleri aracılığı ile kumaş ve süsleme özellikleri belirlenmiştir. Çarşafların genel görünüş , kumaş
ve süsleme detayı fotoğraflarına yer verilmiştir. Gözlem fişlerinden elde edilen veriler ışığında bulgular
oluşturulmuştur. Bulgulardan elde edilen verilere göre sonuca ulaşılmaya çalışılmış ve bazı önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Kültür, Sosyal Yaşam, Dokuma, Çarşaf

Abstract
Woven is based on a rich and long history in Turkish culture. The art of weaving continued to of the
Turks to Anatolia with migrate to Anatolia from Central Asia. In Anatolian Seljuk Period Konya, has
been one of the major weaving centers. Beyliks in term Akşehir, are between the in the Ottoman Period
Karaman weaving centers.
Turkish in the art of weaving has an important place also Linen fabrics, have been widely used in home
textiles such as used in everyday clothing. Home textile products between have been outstanding
examples of tthe bed linen Konya. Plain linen fabric woven with the technique, he touched his hand to
narrow the width of the bench. Fabrics are usually longitudinal striped. Therefore according to need is
usually obtained by combining sheets with three or four most fabric flapping hand sewing techniques. In
crochet lace edgings (tarpaulin) applies.
Despite the research and publications related to clothing fabric, the limited broadcast on traditional
home textiles, fabrics, and there is no time for hand-woven linen case demonstrates the need for research
on this subject.
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In this study; it aimed hand-woven linen woven in Konya, to determine the fabrics and embellishments.
Scanning model in this research; was determined of bed linen appropriate observation of the
characteristics of the formed plug through observation and chips with fabric and decorative features.
Overview of the linen, fabrics and decorative detail has been given to place the photo. findings have been
created in light of the data obtained from observations plugs.It has been tried to be achieve results based
on data obtained from the results and made some suggestions.
Key Words: Culture, Social Life, Woven Fabrics,

1.GİRİŞ
Dokuma sanatı; insanoğlunun en önemli buluşlarından biridir. Bu sanat dalı (Çağdaş vd.,2012:123) tarihte
insanların temel kültür uğraşlarından biri olarak karşımıza çıkar (Özay, 2001:5).
Dokuma kumaş, atkı ve çözgü adı verilen paralel ipliklerden oluşan iki iplik dizisinin birbirine dik yönde
kesişirken bir örgü oluşturacak biçimde bağlanmasıyla elde edilen bir tekstil yapısıdır (Başer,1983:12).
Dokumacılığın ortaya çıkmasıyla birlikte yüzyıllar boyunca her toplum kendi kültür ve sanat anlayışına,
refah ve teknik imkanlarına göre kumaşları süslemeye, renklendirmeye başlamıştır. En eski uygarlıkların
kurucularından olan Türkler de kendi kültürlerine göre dokumacılık sanatını geliştirmişler ve Dünya
kumaşçılığında önemli bir yer edinmişlerdir. (Salman,1998:141).
Anadolu dokumacılığının günümüzden 8500 yıl önce varlığından söz edilmektedir. 1331’de İbni Batuda
Denizli’de işlemeli kumaşlar dokunduğunu ve “iplerin kuvvetle büküldüğü için çok dayanıklı olduğunu
(Atalayer,2012:1) ifade etmektedir.
Dokuma sanatı yüzyıllardır üzerinde yaşadığımız Anadolu’daki, çeşitli uygarlıklardan süzülüp, gelen ve
kültürümüzü en iyi şekilde yansıtan, (Aygün,2012:27). Türk kültüründe tartışılmaz bir yeri olan, bazen
ortaya çıkan gereksinimlerin sonucu olarak, bazen de bütün bu gereksinimlerin dışına çıkarak, insanların ruh
halini yansıtan ve yaşam tarzlarını açığa çıkaran bir ayna olmuştur (Oyman,2012:504)
Bugün yaşayan dokumalar adını verdiğimiz geleneksel bezler grubu (Atalayer,2012:1) çeşitli kullanım
amaçlarına yönelik olarak çeşitlilik göstermektedir. Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik eden Anadolu
topraklarında
dokuma kumaşlar ve bu kumaşlarla oluşturulan (Kayser ve Çağdaş, 2015:1) yöresel
tezgahlarda dokunan bez, bürümcük, peşkir, peştamal, çember vs. gibi dokumalar köklü bir geçmişi olan
Anadolu kültürünün özelliklerini yansıtmaktadır (Yetim ve Kayabaşı,2009;144) Dokuma kumaşların
kullanımındaki mecburiyet değişmediği için önemi de hiçbir zaman azalmamaktadır(Soysaldı ve
Balkanal,2008:437).
Bugün Anadolu’da devam eden dokumacılık, Orta Asya’dan gelip, yüzyıllardır Anadolu’da yaşayan
değişik medeniyetlerle kaynaşarak gelişmesini sürdüren bir el sanatıdır. (Kahya,1994:236).
Anadolu Selçuklu Döneminde Konya, önemli dokuma merkezlerinden biri olmuştur. Beylikler Döneminde
Akşehir, Osmanlı Döneminde ise Karaman dokuma merkezleri arasındadır.
Türk dokuma sanatı içerisinde keten dokumalar da önemli bir yere sahiptir. Keten dokumalar, günlük
giysilerde kullanıldığı gibi ev tekstilinde de yaygın olarak kullanılmıştır. Ev tekstili ürünleri arasında Konya
bez dokumalarından yatak çarşaflarının seçkin örnekleri bulunmaktadır.
Bez dokumalar, bez ayağı dokuma tekniği ile yapılmıştır. Bez dokumalar halkın günlük ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla yapılmış, seri üretim gözetilmemiştir. (Çağdaş,2012:128:Uysal,2009,27).
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Konya’da bez ayağı tekniği ile dokunan çarşaf kumaşları, el tezgahında dokunduğu için eni dardır.
Kumaşları genellikle boyuna çizgilidir. Bu nedenle ihtiyaca göre genellikle üç ya da dört en kumaş elde
çırpma dikiş tekniğiyle birleştirilerek çarşaf elde edilir. Kenar süslemesinde ise tığ danteli(tentene)
uygulanır. Kenar danteli (tentene) uygulanmadan kullanılan örnekleri de mevcuttur.
Geleneksel Türk kumaşları ile ilgili araştırmaların daha çok ipekli ve fantezi kumaşlara yönelik olduğu
görülmektedir. Geleneksel yünlü, pamuklu ve keten kumaşlar ile ilgili yayınların az olması dikkat
çekmektedir.Bu çalışmaların geleneksel giysilerde kullanılan kumaşlar ile ilgili olduğu,geleneksel ev
testilinde kullanılan kumaşlar konusunda araştırma ve yayınların az olması ,
(Yetkin, 1993:329;
Tezcan,1995:153; Aslanapa,2008:132; Yatman, 1945:92) konunun önemini ortaya koymaktadır.
Bilim ve teknolojideki atılımlar, yeni ticaret ve ulaşım yollarının bulunması, üretimde kullanılan
hammaddenin geliştirilmesi ve değiştirilmesi, sanatkar örgütlerin yozlaşması ve bozulması, bireylerin
dünya görüşleri ve hayat tarzlarındaki değişikliğe bağlı olarak ihtiyaç ve alışkanlıklarının farklılaşması,
buna paralel olarak bazı el sanatlarının ekonomik ömrünü tamamlaması, el sanatlarındaki halktan kopma
ve uzaklaşma gibi nedenler; Anadolu el sanatlarının, buna bağlı olarak da el dokumacılığının gerilemesinde
ve bugünkü duruma gelmesinde rol oynayan en önemli etmenlerdir (Arlı,1990:10-20).
Günümüzde örneklerine az sayıda rastlanan çarşaflar gelişen teknoloji ile kumaşların elektronik dokuma
makinelerinde üretilmesi ve çarşaf üretiminde pamuklu kumaşların çok kullanılması, keten kumaşların
hemen hemen hiç kullanılmaması, konunun önemini artırmaktadır. Bu durum, el tezgahlarında ketenden
dokunan çarşafların incelenmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

2.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada; Konya el dokuması yatak çarşaflarının kumaş ve süsleme özelliklerini belirlemek,
belgeleyerek günümüz nesline tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amaçlanmıştır.

3. Araştırmanın Önemi
Bu araştırmadan elde edilen bulguların özellikle;
 Unutulmaya yüz tutmuş el dokuması keten yatak çarşafları konusunda farkındalık yaratacağı
ve imkanlar ölçüsünde günümüzde de üretimi için katkı sağlayacağı,
 Türk kültürü ev tekstilinde yer alan yatak çarşaflarının kumaş ve süsleme özelliklerini yeni
nesillere aktarma konusunda yararlı olacağı,
 Bu alanda yapılacak araştırmalara ışık tutacağı umulmaktadır.

4.Yöntem
Tarama (survey) modelli bu araştırmada; literatür taranmış, konu ile ilgili kaynaklar ve süreli yayınlardan
yararlanılmış, kaynak kişilerden konu ile ilgili bilgi alınmıştır.

4.1.Evren ve Örneklem
Konya’da el tezgahında dokunan yatak çarşafları, araştırmanın çalışma evrenini oluşturmaktadır. Araştırma
kapsamına alınan 2 adet kenar süslemeli 2 adet süslemesiz olmak üzere toplam 4 adet yatak çarşafı örneklem
olarak ele alınmış ve incelenmiştir.
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4.2. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Çarşafların kumaş ve süsleme özelliklerine uygun olarak Miyase Çağdaş tarafından geliştirilen gözlem
fişleri aracılığı ile özellikleri belirlenmiştir. Genel görünüş, kumaş detayı ve süsleme detayı fotoğraflarına
yer verilmiştir. Örnekleme alınan çarşafların sıralanması, tarihlendirmeleri dikkate alınarak eskiden yeniye
doğru yapılmıştır.
Çarşafların; tarihlendirilmesi, boyutları, kullanılan ana ve yardımcı malzemeler, süslemede kullanılan
malzemeler, kullanılan renkler, uygulanan dokuma teknikleri, desen özellikleri, dikiş teknikleri, süsleme
teknikleri, süslemede seçilen konular ve üslup özellikleri, gözlem fişlerinden elde edilen veriler ışığında
belirlenerek bulgular oluşturulmuştur.

5.Bulgular
Bu bölümde ;araştırma kapsamında yer alan çarşafların incelenmesi sonucunda elde edilen bulgulara yer
verilmiştir.

Fotoğraf No: 1 –A Çarşaf No: 1’in genel görünüşü
(M. Çağdaş fotoğraf arşivi 2015)

Fotoğraf No: 1 –B Çarşaf No:1’in kumaş detayı
(M. Çağdaş fotoğraf arşivi 2015)

Çarşaf No: 1; 30’lu yıllara tarihlenen (Arzu Çağdaş ile kişisel iletişim, 10.06.1915 ) çarşafların boyutları 150
cm x 223 cm’dir. Çarşaf, 37,5 cm eninde dört parça kumaşın yan yana dikilerek birleştirilmesi ile
oluşturulmuştur. Kullanılan ana malzeme ketendir. Yardımcı malzeme olarak pamuklu dikiş ipliği
kullanılmıştır. Çarşaf, krem rengi ve bej renginden oluşmaktadır.
Bezayağı tekniğinde dokunan çarşaf kumaşında, renklerinden yararlanılarak boyuna ince ve kalın çizgiler
oluşturulmuştur. Bej rengi iplik çok bükümlü hazırlanmış ve bu özelliği ile bej rengi çizgilere bürümcük
özellik kazandırılmıştır. Kumaş parçalarının birleştirilmesinde elde çırpma dikiş tekniği, çarşafın kısa
kenarlarının temizlenmesinde makine dikişi ile kapalı baskı uygulanmıştır Uzun kenarlarında, kumaş
kenarları olduğu gibi bırakılmış ve kenar temizleme yapılmamıştır.
Çarşafa süsleme uygulanmamıştır. Süsleme uygulanmaması günlük olarak kullanıldığını belirtmektedir.
(Arzu Çağdaş ile kişisel iletişim, 10.06.2015)
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Şekil No: 2 –A Çarşaf No: 2’ nin genel görünüşü
(M. Çağdaş fotoğraf arşivi 2015)

Fotoğraf No: 2 –C Çarşaf No: 2’nin süslemesi
(M. Çağdaş fotoğraf arşivi 2015)

Şekil No: 2 –B Çarşaf No: 2’ nin kumaş detayı
(M. Çağdaş fotoğraf arşivi 2015)

Fotoğraf No: 2 –D Çarşaf No: 2’nin süsleme detayı
(M. Çağdaş fotoğraf arşivi 2015)

Çarşaf No: 2; 40’lı yıllara tarihlenen (Naime Aydın ile kişisel iletişim, 15.06.2015) çarşaf 135 cm x 232cm
boyutlarındadır 45cm eninde 3 parça kumaşın yan yana dikilerek birleşmesi ile oluşturulmuştur. Ana
malzeme olarak keten, yardımcı malzeme olarak pamuklu dikiş ipliği, süslemede ise; pamuklu dantel ipliği
kullanılmıştır. Çarşafta kullanılan renkler; krem rengi, bej rengi ve koyu mavidir.
Çarşaf, bez ayağı tekniği ile dokunmuştur. Boyuna ince ve kalın çizgilerin oluşturulmasında, renkler
kullanılmıştır. 3 parçadan oluşan çarşafın 1 parçasında çok bükümlü iplik kullanıldığı için o parça bürümcük
özelliktedir. Parçaların birleştirilmesinde elde çırpma dikiş tekniği uygulanmıştır. Çarşafın kısa kenarına
makine dikişi ile kapalı baskı uygulanmış, uzun kenarına kenar temizleme tekniği uygulanmamış, kumaş
kenarı olduğu gibi bırakılmıştır.
Çarşafın 4 kenarına tığ danteli (tentene)tekniği ile süsleme uygulanmıştır. Süslemede konu olarak, geometrik
bezeme,(düz, çizgi, kare, üçgen) ve bitkisel bezeme (antinaturalist bir yaklaşımla oluşturulmuş biçimler)
seçilmiştir. Nonfigüratif ve antinaturalist üslup sergilenmiştir. Dantel çarşafa, elde çırpma dikiş ile
dikilmiştir.
Dört kenarına süsleme uygulanan çarşaf, kız çeyizi olarak hazırlanmıştır.4 tarafının dantel ile süslenmesi, o
dönemde yer yatağı kullanılması ile açıklanabilir. 60’lı yıllardan başlayarak yatak çarşaflarının tek uzun
kenarlarına dantel uygulanmıştır. Bu uygulama karyola kullanımının Türk kültüründe yaygınlaşmaya
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başlaması ile açıklanabilir. Tığ danteli, Konya’da “tentene” olarak isimlendirilir. Çarşafta kullanılan dantel
modeli, “ecel şaplağı” olarak isimlendirilmektedir.(Naime Aydın ile kişisel iletişim,10.06.2015)

Fotoğraf No:3 -.A Çarşaf ın genel görünüşü
(M. Çağdaş fotoğraf arşivi 2015)

Fotoğraf No: 3 –B Çarşaf ın kumaş detayı
(M. Çağdaş fotoğraf arşivi 2015)

Fotoğraf No:3 –C/D Çarşaf No:3’ün süsleme detayları
(M. Çağdaş fotoğraf arşivi 2015)

Çarşaf No: 3; 50 ‘li yıllara tarihlenen (Arzu Çağdaş ile kişisel iletişim, 10.06.2015) çarşaf, 135cmx204cm
boyutlarındadır.45 cm eninde 3 parça kumaşın yan yana dikilerek birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.
Kullanılan ana malzeme keten, yardımcı malzeme pamuklu dikiş ipliğidir. Süslemede ise pamuklu dantel
ipliği kullanılmıştır.Çarşafta kullanılan renkler, krem rengi ve limon küfü yeşilidir.
Çarşafa bezayağı dokuma tekniği uygulanmış ve iki renkten yararlanılarak ince ve kalın boyuna çizgiler
oluşturulmuştur. Düz dokuma özelliğindeki çarşafın kumaş parçalarının birleştirilmesinde, elde çırpma dikiş
tekniği uygulanmıştır.Kısa kenarların temizlenmesinde makine dikişi ile kapalı baskı uygulanmış, uzun
kenarlarında kumaş kenarı olduğu gibi bırakılmıştır.
Çarşafın 4 kenarına tığ danteli (tentene) tekniği ile süsleme uygulanmıştır. Süslemede geometrik
bezeme(kare, üçgen) ve bitkisel bezeme (antinaturalist bir yaklaşımla oluşturulmuş biçimler) konu olarak
seçilmiştir. Nonfigüratif ve antinaturalist üslup sergilenmiştir. Dantelin çarşafa dikimi, elde çırpma dikiş
tekniği uygulanarak yapılmıştır.
Kız çeyizi olarak hazırlanan çarşafın süslemesinde uygulanan dantel modeli, “kınalı parmak” olarak
isimlendirilmektedir.(Arzu Çağdaş ile kişisel iletişim 10.06.2015)
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Fotoğraf No: 4 –A Çarşaf No: 4’ün genel görünüşü
(M. Çağdaş fotoğraf arşivi 2015)

Fotoğraf No: 4 –B Çarşaf No: 4’ün kumaş detayı
(M. Çağdaş fotoğraf arşivi 2015

Çarşaf No: 4; 60‘lı yıllara tarihlenen (Rahime Ertaş ile kişisel iletişim,20.06.2015) çarşafın boyutları 144cm
x307cm dir. 72cm eninde 2 parça kumaşın yan yana dikilerek birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Kullanılan
ana malzeme keten, yardımcı malzeme ise pamuklu dikiş ipliğidir. Çarşafta krem rengi ve bej rengi
kullanılmıştır.
Bezayağı tekniğinde dokunan çarşaf kumaşında, iki renk kullanılarak ince ve kalın çizgiler oluşturulmuştur.
Krem rengi iplik, bej rengi iplikten biraz kalın olduğu için çizgilerde pandora kumaş özelliği sağlanmıştır.
Kumaş parçalarının birleştirilmesinde, makine dikişi ile yapılan temiz dikiş (iki parçadan birinin dikiş payı
fazla bırakılarak diğerinin üzerine kapatılarak tek makine dikişi ile İngiliz dikişi görünümünde dikiş)
uygulanmıştır. Çarşafın kısa kenarlarının temizlenmesinde makine dikişi ile kapalı baskı uygulanmış, uzun
kenarlarında kumaş kenarı olduğu gibi bırakılmış ve kenar temizleme yapılmamıştır.
Çarşafa süsleme uygulanmamıştır. Süslemesiz olması, günlük hayatta kullanıldığının belirtisidir. (Rahime
Ertaş ile kişisel iletişim,20.06.2015).

6. Sonuç
Bu bölümde; Konya el dokuması yatak çarşafları ile ilgili ulaşılan sonuç verilmiştir.
İncelenen yatak çarşaflarının 1930-1960 yılları arasında üretildiği anlaşılmaktadır. Bu sonuç el dokuma
tezgahlarının o yıllarda kullanıldığını kanıtlamaktadır.
Çarşafların eni 135cm-150cm,boyu 204cm-307cm arası boyutlardadır .El dokuma tezgahlarının eni dar
olduğu için 2 veya 3 yada 4 en kumaşın yan yana dikilmesi ile istenilen boyutta çarşaf elde edildiği incelenen
örneklerden anlaşılmaktadır. Çarşaf yapımında 3 en kumaşın daha çok tercih edildiği görülmektedir. Kumaş
eninin, yıllara göre gittikçe genişlediği de dikkat çekmektedir. Bu değişimin dokuma tezgahlarının gelişimi
ile paralellik gösterdiği düşünülebilir.
Yatak çarşaflarında kullanılan ana malzeme keten, yardımcı malzeme pamuklu dikiş ipliği, süslemede
kullanılan malzeme pamuklu dantel ipliğidir.
El dokuması yatak çarşaflarının tamamında krem rengi kullanıldığı görülmektedir. Çoğunluğunda bej rengi
kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Barışta;(1988, s:98) ‘’Türk tekstilinde büyük bir grup kumaş, beyaz ve bej
gibi tabii renklerle dokunmuştur.’’ bilgisini vermektedir. Bu bilgi araştırmada ulaşılan sonucu
desteklemektedir. Ancak, koyu mavi ve limonküfü yeşili gibi renklerin az da olsa kullanıldığı görülmektedir.
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Süslemede kullanılan renk krem rengidir. Süsleme uygulanan çarşafların tamamında krem rengi
kullanılmıştır. Süslemede renk seçimi, çarşaflarda kullanılan kumaşların rengi ile uyum göstermektedir.
Çarşafların tamamı bez ayağı tekniği ile dokunmuştur. Ancak azınlıkta da olsa, çizgilerde çok bükümlü
iplik kullanılarak dokumaya bürümcük özellik ve kalın iplik kullanılarak pandora kumaş özelliği
kazandırıldığı görülmektedir. Çarşaf kumaş parçalarının birleştirilmesinde, elde çırpma dikiş tekniğinin en
çok uygulanan dikiş tekniği olduğu ortaya çıkmaktadır. Çağdaş ve diğerleri( 1996,213), yaptıkları
araştırmada; el dokuması kıvratma gömleklerin kumaş parçalarını birleştirme dikişinde, elde çırpma dikişin
uygulandığını belirtmektedirler. Bu uygulama, çarşaflarda yapılan uygulama ile paralellik göstermektedir.
Yatak çarşaflarının tamamında; kısa kenarlarına makine dikişi ile kapalı baskı uygulandığı, uzun kenarlarına
ise kenar temizleme tekniği uygulanmadığı görülmektedir.
İncelenen çarşafların yarısına süsleme uygulandığı, süsleme uygulanan çarşafların tamamının tığ dantelli
(tentene) tekniği ile süslendiği anlaşılmaktadır. Süslemenin, çarşafın dört kenarına uygulandığı dikkat
çekmektedir. Tığ dantelinin çarşafa dikilmesinde elde çırpma dikiş tekniğinin uygulandığı görülmektedir.
Süslemede konu olarak, geometrik bezeme ve bitkisel bezemenin seçildiği, antinaturalist ve nonfigüratif
üslup sergilendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmanın bulguları doğrultusunda;
1. Türk el sanatlarının unutulmaya yüz tutmuş el dokuması yatak çarşaflarının kumaş ve süsleme
özelliklerine dikkat çekilerek, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması,
2. Ekolojik ve ergonomik özelliklere sahip el dokuması çarşaf kumaşların moda tasarımında
kullanılmak üzere el tezgahlarında ve yeni teknolojiler kullanılarak üretilmesi, bu kumaşların
özelliğine uygun giysi tasarımları hazırlanarak, üretilmesi,
3. Çarşafların süslemesinde uygulanan tığ dantellerinin (tentenelerin) gelecekte de yaşatılması
bakımından ev hanımlarına teşvik sağlanarak, üretiminin yapılması, giyim tasarımında
kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarımının sağlanması,
4. Konya ili ve diğer illere ait el dokuması yatak çarşafları konusunda yeni araştırmalar yapılarak
sonuçlarının test edilmesi önerilir.
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KARADAĞ’DAN GELENEKSEL BİR KARŞILAMA
‘DOBRODOLE-MAHRAMA VE POJAS’
Büşra Balota1,Günay Atalayer2
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Özet
Bildirinin konusu Dobrodole Köyün’nde dokunmuş Mahrama ve Pojas adlı dokumalar ile Karabük-Eflani /
Çember(Cenber) Bezi, Sinop-Durağan / Mahrama-Dökme ve Tokat/Alaca adlı dokumalar arasındaki
benzerlikler /karşılaştırmalar üzerinedir.
Bu türlerin araştırmada ele geçen en eski örnekleri yapısal özellikleri ele alınarak incelenmiştir.
Birinci kumaş; Karadağ’ın İvangrad/Berane İlinin Petnjca/Vrsajke Kasabasında yer alan Dobrodole
Köyünde, söylenişi yöreden yöreye değişmekle birlikte mahrama ,marhama ya da marama olarak
adlandırılan yöresel bir kumaştır.
İkinci kumaş; pojas(kuşak,kemer) yöresel adıyla bilinen kareli, çizgili ya da düz olduğu belirtilen kumaşın
da üretildiği yer Dobredole köyüdür.
Karabük Eflani’de benzer özelliklerle dokunan, zaman içerisinde kullanım alanı değişiklik gösteren bugün
Cenber(Çember) Bezi adıyla bilinen kumaş, Sinop Durağan’da, Karadağ’daki örneği ile benzer adla ve
özellikle geçen Mahrama-Dökme ve kumaşın benzerliğine rağmen ismi değişik olan Tokat Alacası
karşılaştırılmıştır.
Araştırma kumaşların yapısal benzerlikleri ve kullanım alanındaki kültürel yakınlıklarını ortaya
koymaktadır. Sunum dokumaların görselleri ve üretim aşamaları üzerine yapılan sözlü görüşmeler ve tüm
analizlerle karşılaştırma tablosu üzerinde ortaya konulmuş, çalışma sonuç bölümü ile tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dokumacılık, Karadağ Dokumaları, Mahrama, Kuşak, Eflani Çember Bezi,
Durağan Mahrama, Tokat Alacası

A TRADITIONAL GREETING FROM MONTENEGRO
‘DOBRODOLE-MAHRAMA AND POJAS’
Abstract
The content of this paper are the similarities / analogies among the textiles called mahrama and pojas
which are woven in the village of Dobrodole; and the local fabric of Karabük-Eflani, that is called
Çember bezi; Mahrama from Sinop-Durağan; and Alaca from Tokat.
The old samples of these weaving types are investigated according to their structural characteristics.
The first weaving is a regional fabric in the village of Dobrodole located in the town of
Ivangrad/Berane of Montenegro, which is called mahrama, marhama or marama, its pronounciation
changing from region to region.
The second one is a checkered or a striped fabric, called pojas (belt). This fabric is also woven in the
village of Dobrodole.

1
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The fabric called Karabük Eflani, today known as Çember Bezi that its area of usage differs within
time, is also woven with similar characteristics. Alaca (local fabric) of Tokat which has structural
similarities with mahrama from Sinop-Durağan and Çember Bezi is also looked through.
This research reveals the structural similarities of these fabrics and the cultural resemblances in their
utilization. The presentation is executed with the visuals of the fabrics, the interviews on the
production stages and all series of analysis are exhibited with a comparison chart. The paper is
completed with a conclusion section.
Keywords: Weaving, Montenegro Fabrics, Mahrama, Belt, Eflani Çember Bezi, Sinop-Durağan
Mahrama, Tokat Alacası.

GİRİŞ
Karadağ / İvangrad İli / Petnjca Kasabası / Dobrodole Köyü’nde dokunan Mahrama ve Pojas örnekleri ile
Anadolu’ya Doku’n’an Bezler , Bezce 2016 Çalıştayı kapsamında izlediğimiz yörelerin örneklerinin
benzerliklerinin farkedilmesi ve bunun üzerinden bir inceleme gereği doğmasıyla, büyük bir kısmı yerinde
tespit ilkesine dayanarak hazırlan bu bildiride yöntem olarak; öncelikle kumaşların doğru fotoğraflanması,
yapısal analizlerinin yapılması bu analizlerle birlikte kumaşları elde ettiğimiz arşivlerinden aldığımız
kişilerle canlı tarih çalışmalarının karşılaştırılmasıyla ele alınmıştır.

1.MAHRAMA

1.1.Karadağ / İvangrad İli / Petnjca Kasabası / Dobrodole Köyü Mahrama

Dobrodole Köyü

Petnjca/Vrsajke Kasabası

( Lim Nehri) İvangrad/Berane İli

Karadağ’ın kuzeybatısında yer alan Dobrodole Köyü’nde dokunmuş, ele geçen en eski Mahramalar,
günümüzde arşivlerinde muhafaza eden kişilerden incelenmek üzere teslim alınmıştır.
Söylenişi yöreden yöreye değişmekte olan Mahrama’nın diğer telaffuz ediliş şekilleri Marhama ya da
Marama olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahrama - Marhama kelimelerinin Türkçe karşılığı havlu iken,
Marama’nın dilimizdeki karşılığı ‘başörtüsü’dür.2

1.1.1.Üretim
Mahrama teknik olarak; iki çerçeveli ahşap tezgahta bezayağı örgü, çözgü ve atkıda pamuk ipliği
kullanılarak üretilmekteydi.Zemin çözgü ve zemin atkıya ek olarak, dokuma esnasında desenlendirme
2

Sözlü Görüşme, Dacič Mirsada , 04/2015
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yapmak amacıyla desen atkısı kullanılırdı.Genel ölçülendirme noktasında 95x 40cm ortalama değer kabul
edilebilir.Bazı örneklerinin kendilerine ait püskülleri vardır.4

1.1.2. Kullanım Alanı
Evlilik törenlerinde söz olgusunun sembolü olarak taktim edilen mahrama, gelinin baba evinden alınacağı
anlarda damadın ve sadıçın boynundan sarkıtılırdı.
Evlerde ise el yüz kurulamak için havlu yerine, yemek esnasında diz örtüsü, raf örtüsü ve ahşap yapılarda iç
mekandan görünen düzgünsüz köşe birleştirmelerini gizlemek amacıyla kullanılırdı. 5

Resim 1 : Mahrama/ İvangrad
Resim 1’deki örnek Naza Şabotič’in arşivindendir. Tahmini yaşı 68 olarak bildirilmiştir. Kendisi kumaşı on
sekiz yaşında çeyizi için dokuduğunu dile getirmektedir. 3

Resim 2 : Mahrama Ön Yüz Detay

3

Resim 3: Mahrama Arka Yüz Detay

Sözlü Görüşme, Şabotič Naza, 05/2015
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KUMAŞ VE İPLİK ANALİZ TABLOSU 4
Ölçüleri (cm) : 41 x 95 (2cmpüskül)
İplik Özellikleri:
Sıklık (1cm.de)
Elyaf Cinsi

Tarih:08/03/2016

Ağırlığı(gr):

Birim Ağırlığı(gr):

Çözgü İpliği
18

Atkı İpliği
14

Pamuk

Pamuk

Büküm Yönü

Z

Z

Büküm Sayısı

12cm’de

12cm’de

(T/m)

180 tur

175 tur

Kat Miktarı

1

1

Elyaf Sayısı

1

1

Projeksiyon
Görüntüsü

Numarası

1/24.5 Nm

1/24.8 Nm

742

1/24.7 Nm

Kumaş Fotoğrafı

4

30cm’de

30cm’de

314 tur

362 tur

1/32.8 Nm

1/27 Nm

563

1/29.9 Nm

Örgü Raporu

Bildiride yer alan tüm teknik analizler Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. ‘de yapılmıştır.
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1.2.Türkiye / Sinop İli/ Durağan İlçesi Mahrama ve Dökme
Sinop'un güneydoğusunda, Samsun il sınırında yer alan Durağan;Anadolu'nun en büyük
ırmağı Kızılırmak ile Batı Karadeniz'in en büyük ırmağı Gökırmak'ın birleştiği noktada kurulu ilçedir.
Dikmen, Boyabat ve Saraydüzü ilçeleri ile komşudur. 5

1.2.1.Üretim
Çözgüde kullanılacak pamuk ipliklerine çirişleme işlemi gerçekleştirilir ve çözgü hazırlanır.İki çerçeveli
ahşap tezgahlarda bezayağı örgü ile dokunur.Beyaz çözgü ve beyaz atkıya ek olarak desenlendirme için
renkli atkı iplikleri kullanılır.Ve desen dokunurken zemin atkı kullanılmaz.Genel ölçülendirme noktasında
42x124 cm ve iki kenardan 10cm püskül ortalama değer kabul edilebilir.Püskül için bırakılan mesafe
sonrasında sırasıyla; zemin, 3şerit(çubuk), zemin, şerit, mahrama suyu, şerit ve mahrama, şerit, mahrama
suyu,zemin, şerit, zemin şeklinde dokunur.6

Resim 4 : Mahrama/Sinop.

Resim 5 : Mahrama Ön Yüz
5
6

Resim 6 : Mahrama Arka Yüz

http://www.duragan.gov.tr/default_B0.aspx?content=195
Sözlü Görüşme, Şahin Elmas, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Sinop Durağan Halk Eğitim Merkezi, Dokuma Öğretmeni
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

481

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

KUMAŞ VE İPLİK ANALİZ TABLOSU
Ağırlığı(gr):

Ölçüleri (cm) :42x121(Püskül:2)
İplik Özellikleri:
Sıklık (1cm.de)
Ely f Cinsi

Birim Ağırlığı(gr):

Çözgü İpliği

Atkı İpliği

14

17

%99 Pamuk %1 Yün

Pamuk

Büküm Yönü

Z

Z

Büküm Sayısı

7cm’de 7cm’de

(T/m)

75 Tur

Kat Miktarı

1

1

Elyaf Sayısı

2

1

Projeksiyon
Görüntüsü

Numarası

7cm’de

120 Tur

1/27.3 Nm

1/35 Nm

700

1/31.1 Nm

Kumaş Fotoğrafı

Analizi Yapan-Düzenleyen :Büşra Balota

355

298

239

297

1/10.5Nm 1/10.9Nm 1/10.1Nm 1/10.5Nm

Zemin Örgü Raporu

Tarih: 10/03/2016
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1.2.2.Kullanım Alanı
Mahrama evlerde el yüz kurulamak için havlu amacıyla dokunur, kullanılırdı.Geçmişte evlilik törenlerinde
damadın belinde kuşak olarak kullanılırdı.Bir başka kullanımı ise, düğün öncesi damadın boynundan
sarkıtılmasıdır.Bu durumda mahrama; evlenecek olan kişinin çevresine düğününe daveti olarak sembolize
olarak kullanması olarak dile getirilebilir.Günümüzde ev tekstili ürünlerinde çeşitli uygulamaları
mevcuttur.7
Dökme; Çözgüde kullanılacak pamuk ipliklerine çirişleme işlemi gerçekleştirilir ve çözgü hazırlanır.İki
çerçeveli ahşap tezgahlarda bezayağı örgü ile dokunur.Beyaz çözgü ve beyaz atkıya ek olarak
desenlendirme için renkli atkı iplikleri kullanılır.Ve desen dokunurken Durağan Mahraması aksine zemin
atkı (yöre dilinde mekik) kullanılır. Genel ölçülendirme noktasında Mahrama ile ayrılmaz, 42x124 cm ve
iki kenardan 10cm püskül ortalama değer kabul edilebilir. 8

Resim7: Dökme / Sinop

Resim8: Dökme Ön Yüz.

7
8

Resim9:Dökme Arka Yüz.

Sözlü Görüşme, Hayırcı Süheyla, Sinop Merkez Halk Eğitim Merkezi, Dokuma Öğretmeni
Sözlü Görüşme , Fatma Gökmen, Sinop Durağan Kadınları Kalkınma Derneği, Dokuma Öğretmeni
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KUMAŞ VE İPLİK ANALİZ TABLOSU
Ölçüleri (cm) :42x145(Püskül:8)
İplik Özellikleri:

Ağırlığı(gr):

Birim Ağırlığı(gr):

Çözgü İpliği

Atkı İpliği

Sık ık (1cm.de)

16

24

Elyaf Cinsi

Pamuk

Pamuk

Projeksiyon
Görüntüsü

Büküm Yönü

Z

Büküm Sayısı

7cm’de

( T /m)

94 Tur

Z

671

20cm’de

20cm’de

20cm’de

182 Tur

214Tur

194 Tur

492

1/14.3

1/13.8

1/14.1

Kat Miktarı

1

1

Elyaf Sayısı

1

1

Numarası (Nm)

1/38.1

1/45

1/32.1

Kumaş Fotoğrafı

1/37.1

1/14.3

Zemin Örgü Raporu (B1/1)
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1.3.Türkiye / Karabük İli/ Eflani İlçesi Çember(Cenber) Bezi
1.3.1.Üretim
Çözgüde kullanılacak iplik köylerden , küp formunda paketlenmiş 24 adet çileden oluşan halk arasında tuluk olarak
adlandırılan paketler halinde temin edilir.Çözgüsü 1/20 Nm kıvrak olarak tabir edilen fazla bükümlü pamuk ipliğidir.
Çirişleme işlemiyle çözgüde kullanıma hazır hale getirilen iplik istenilen uzunlukta çözgü hazırlanır ve tezgaha
aktarılır.Çember bezi iki çerçeveli ahşap tezgahlarda bezayağı örgü ile dokunur.Atkıdan da pamuk iplik kullanılan
Çember Bezi’nde zemin atkıdan daha kalın beyaz renkli desen atkısı kullanılır.İki kenara da fitil/şerit atılarak
desenlendirmeye başlanır.Şerit atkının atılmasındaki asıl amaç kenarı sağlamlaştırmaktır.Genel olarak 60x120cm
ölçülerinde iki adet dokunan bez ortadan birleştirilerek 120x120cm ölçülerinde başörtüsü elde edilmiş olur.Bu ölçü
başörtüsünü kullanacak kişinin boyuna göre değişiklik gösterir. 9

Resim 10 : Tuluk.

1.3.2.Kullanım Alanı

Eflani Çember Bezi’nin tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Geçmişte başörtüsü olarak kullanılan bu bez,
günümüzde evlerde masa, sehpa örtüleri, perde olarak kullanılmaktadır. 10

Sözlü Görüşme, Karakullukçuoğlu Nigar, Eflani Kaymakamlığı S.Y.D.V. Cenber Bezi Atölyesi, Dokuma Öğretmeni
13/12/2015
10
Sözlü Görüşme, Kaya Lütfiye, Eflani Kaymakamlığı S.Y.D.V. Cenber Bezi Atölyesi, Dokumacı, 13/12/2015
9
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Resim 11: Eflani Kaymakamlığı S.Y.D.V. Cenber Bezi Atölyesi, 13/12/2015

Resim 12 : Eflani Çember(Cenber) Bezi

Resim13 :Eflani Çember(Cenber) Bezi Ön Yüz

Resim14:Eflani Çember Bezi Arka Yüz
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KUMAŞ VE İPLİK ANALİZ TABLOSU
Ağırlığı(gr):

Ölçüleri (cm) :53x49(Püskül:4)
İplik Özellikleri:
Sıklık (1cm.de)
Elyaf Cinsi

Birim Ağırlığı(gr):

Çözgü İpliği

Atkı İpliği

14

14

Pamuk

Pamuk

Z

Z

Projeksiyon
Görüntüsü

Büküm Yönü
Büküm Sayısı

17 cm’de

314 Tur

( T/m)

17 cm’de

282 Tur

17 cm’de

859

837

1

1

Elyaf Sayısı

1

1

1/32.6

1/38.8

814

820

1/39.1

1/37.6

1/36.4

280 Tur

Kat Miktarı

Numarası (Nm)

809

1/35.6

Kumaş Fotoğrafı

1/35.7

1/32.6

Zemin Örgü Raporu (B1/1)
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2.POJAS
2. 1.Karadağ / İvangrad İli / Petnjca Kasabası / Dobrodole Köyü Pojas

2.1.1Üretim
Pojas (kuşak, kemer) yöresel adıyla bilinen kareli, çizgili yada düz dokunduğu belirtilen kumaşın üretildiği
yer Dobrodole köyüdür. Pojas’ın dilimizdeki karşılığı ‘kuşak/kemer’dir.
Pojas dört çerçeveli ahşap tezgahlarda dimi örgüsü kullanılarak , genelde çözgü yönünden yün-pamuk
kombinasyonu ile üretilmiştir. Dokumaların kendilerine ait püskülleri bulunmaktadır. 11

2.1.2Kullanım Alanı
Gelinlerde fistan ve zaprega(önlük) üzerine bel bölgesine, püskülleri arkadan sarkıtılarak gösteriş amacıyla
sarılan pojas; doğumdan sonra da korse amaçlı karın bölgesine sarılarak kullanılır. Bölgede genelde kırmızıbeyaz kombinasyonları tercih edilirdi. Orta yaşlı olarak gruplandırabileceğimiz kadınlar ise pojas olarak düz
(genelde beyaz) renkte kuşakları tercih ederlerdi.
Erkeklerde pojas; özellikle ağır yüklerin taşınması sırasında bel bölgesini korumak ve desteklemek amacıyla
kullanılırdı. Bölgede erkekler de ise genelde koyu renkli kombinasyonları tercih edilirdi.12

Resim15:Kareli Pojas.

Resim16:Pojas detay.

11
12

Sözlü Görüşme, Dacič Mirsada , 04/2015
Sözlü Görüşme , Mehovič Fehime, 05/2015
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KUMAŞ VE İPLİK ANALİZ TABLOSU
Ağırlığı(gr):

Ölçüleri (cm) : 12.5 x314(Püskül:32)
İplik
Özellikleri:

Kırmızı Çözgü İpliği

Birim Ağırlığı(gr):

Krem Çözgü İpliği

Krem A.İ.Bükümlü

Kırmızı Atkı İpliği

Bükümsüz

Sıklık
(1cm.de)

20

20

12

14

14

Elyaf Cinsi

Yün

Pamuk

Yün

Pamuk

Pamuk

Projeksiyo
n
Görüntüsü

Micron
Değeri (µ)

%38,1

-

%35.1

-

-

Büküm
Yönü

Z

S

Z

S

-

-

-

Büküm
Sayısı (T/m)

11cm’de

20Tur

11cm’de

12cm’de

12cm’de

12cm’de

10cm’de

10cm’de

10cm’de

27Tur

50Tu
r

52Tu
r

51Tu
r

20Tur

31Tur

32Tur

107

425

140

Kat Miktarı

1

3

1

1

1

Elyaf Sayısı

1

1

1

1

1

Numarası

(Nm)

1/9.1

1/11.
5

1/9.
7

1/10.1

3/36.3

3/38,7

Kumaş Fotoğrafı

3/41.1

3/38.7

1/ 4.9

1/ 5.3

1/ 5

1/ 5.1

2/34.
4

2/26.
3

2/33.
9

2/35.5

1/11.9

Örgü Raporu
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2.2. Türkiye / Tokat İli Tokat Alacası
Birkaç rengin karışımından oluşan, çok renkli anlamına gelen alaca; birkaç renkli ipliğin bir araya gelerek
yapılmasından oluşan dokumaya da adını vermiştir.
Tokat’ta da birden fazla renkli ipliklerde dokunan dokumalara alaca denmektedir. Bugün Günevi Köyünde el
dokumacılığı birkaç evde hala devam etmektedir ve alaca dokunmaktadır. Yapılan dokumalar genellikle kişisel veya
ev halkının ihtiyacı için kullanılır. Ticari bir amaç için dokunmamaktadır. Yalnızca zengin alacasından üretilen
şalvarlar köye gelen ziyaretçilere satılmaktadır. Bunun da her zaman olmadığı belirtilmektedir.

2.2.1.Üretim
Tokat’ta Günevi Köyü halkı tarafından “zengin alacası” olarak adlandırılan bu dokuma dört çerçeveli tezgahlarda
amalgam tahar uygulanarak bezayağı örgü ile dokunmaktadır. Diğer alacalardan farkı karelerinin (ekose) daha küçük
oluşu ve kendine ait bir renk özelliğinin bulunmasıdır. ”Zengin alacası’ sının belirli renkleri vardır. Kırmızı, beyaz ve
lacivert renkli iplik kullanılan bu dokumanın zemini genellikle kırmızıdır. Nadiren mavi olanı da görülmektedir. Zemini
mavi olan zengin alacası genellikle mavi, kırmızı, beyaz ve lacivert renklerden oluşmaktadır. 13

2.2.2.Kullanım Alanı
Alaca; ev tekstilinde; önlük, minder, yastık,divan ve masa örtüsü olarak kullanılmak için üretilmektedir. Zemini kırmızı
olan “zengin alacası” kadın giyiminde şalvar, mavi olanı ise erkek gömleği olarak kullanılır.

Resim 17:Zengin alacası / Tokat

Resim18: Detay

Resim19:Erkek giyiminde kullanılan

Resim20:Zengin alacası detay.

Zengin alacası.

Eraslan, Işıl, Katma Değerli Ürün Yaratma Sürecinde Tokat Dokumaları Örneğinin Değerlendirilmesi, Y.L.Tezi,
İstanbul2014, sf.49;50;51
13
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KUMAŞ ANALİZ TABLOSU
Ağırlığı(gr): -

Ölçüleri (cm) :37.5x19
İplik Özellikleri:
Sıklık (1cm.de)
Elyaf Cinsi

Birim Ağırlığı(gr):

Çözgü İpliği
26

Atkı İpliği
22

L:Sentetik

B:Sentetik

L:Pamuk

B:Sentetik

K:Sentetik+Yün

L2:Sentetik

K:Sentetik+Yün

Görüntüsü

-

-

Büküm Yönü

-

-

Büküm Sayısı

-

-

Kat Miktarı

-

-

Elyaf Sayısı

-

-

Numarası

-

-

Projeksiyon

Kumaş Fotoğrafı

Zemin Örgü Raporu (B1/1)

Analizi Yapan-Düzenleyen : Işıl Eraslan
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SONUÇ:
Dokuma, insan ve toplumsal yaşamdaki gelişimlerle, iletişimle, değişimle bağları olan bir üretim
biçimidir. Toplumsal yaşam, mutlaka her toplumda farklı bir yaklaşım ortaya koymayı gerektirmiştir.
Dolayısıyla yapılan analizler sonucunda bölgeye has birtakım özellikler ortaya çıkarılmıştır. Bu karşılaştırma
içinde bölgelerde renginden, kullanılan malzemeden ya da kullanım amacından dolayı benzerlik ve
farklılıklar görülmektedir. Bu noktaları analizler yaparak ortaya koyabilmek ve farklılıklarının altını
çizebilmek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada; örnekler bölgelerin özelliklerine bağlı olarak
incelenmiş, dokumaların belirleyici tasarım özellikleri ortaya çıkarılarak özgün birer yerel ürün oldukları,
Karadağ dokumalarının(Mahrama-Pojas) Anadolu’daki izlerine rağmen farklı olduğu görüşe açılmıştır.
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RİZE BEZİNİN BİTKİSEL BOYALAR İLE BOYANMASINDAN
ELDE EDİLEN RENKLER VE HASLIK DEĞERLERİ
Meral AKAN2, Selma DOLANBAY DOĞAN1
Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Tekstil Tasarımı ve Üretimi Bölümü, Konya, Türkiye
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Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Konya, Türkiye

1

Özet
Yöresel kumaşların hammaddeleri arasında selüloz kaynaklı pamuk, keten, kendir bilinmektedir.
Anadolu’da hammaddenin yetişme koşullarına bağlı olarak üretilen bu kumaşlar genellikle renksiz
olarak kullanılmaktadır. Rize bezi de günümüzde üretimi devam eden yöresel el dokumaları arasında yer
almaktadır. Bitkisel boyacılık, dokumacılığa bağlı olarak uzun yıllardır yapılan ve yün lifi üzerinde
sayısız renk elde edilebilen bir uğraştır. El ile doğal hammaddeden üretilen dokumaların bitkiler
kullanılarak renklendirilmesi, dokumanın taşıdığı değeri bir üst seviyeye ulaştırmaktadır. Dokumacılık
sektöründe bitkilerden elde edilen boyalarla renklendirilen dokumalar daha çok tercih edilmekte ve
sağlık açısından olumlu tepkiler almaktadır. Bitkisel boyaların life tutunması açısından yün lifinin çok
uygun olduğunun bilinmesi ile birlikte selülozik liflerde bugüne kadar istenilen ölçüde çalışma
yapılmamıştır. Rize bezinin yapısı gereği bitkisel kaynaklı boyalara vereceği tepki ve elde edilecek
renkler araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada Rize bezi kökboya (Rubia tinctorium L.),
ceviz (Juglans regia) ve muhabbet çiçeği (Reseda luteola) bitkileriyle mordanlı ve mordansız şekilde
boyanmıştır. Mordan maddesi olarak potasyum bikromat (K 2Cr207), demir sülfat (FeSO4) ve alüminyum
sülfat KAl(SO4)2 olmak üzere üç farklı mordan maddesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda boyanan 24
adet numunenin renk adları, renk değerleri, ışık, sürtünme ve yıkama haslıkları tespit edilmiştir. Bu
çalışma dokuma ve doğal boyacılık geleneğinin sürdürülmesi ve toplumlar arası yaşanılan aynılaşma
sorununa çözüm olabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Rize bezi, bitkisel boyacılık, renk haslığı

1.GİRİŞ
Rize bezi (Feretiko), Rize yöresinde üretimi yapılan yöresel el dokumalarımız arasında yer almaktadır.
Yağan [1]; Osmanlı İmparatorluğu döneminde bazı hükümdarların Rize bezini giyim eşyası olarak
kullandığına ve bu bezin ihracatının yapıldığına dair bilgilere kayıtlarda rastlandığını belirtmiştir.
Dokumanın kökeni hakkında bilgi veren bazı kaynaklarda kesin bir sonuç elde edilememekle birlikte Rus,
Rum, Gürcü veya Türk kökenli olabileceği konusunda değişik görüşlerle karşılaşılmıştır [2]. Günümüzde
Rize bezinin üretimi birkaç özel firma ve devlet desteği ile devam etmektedir. Bu bez, el dokuma
tezgahlarında bez ayağı örgü tipinde dokunmakta ve çözgü ipliklerinde 20 Ne veya 24 Ne pamuk ipliği, atkı
ipliklerinde 20 Ne kenevir ipliği (yöresel ismi kendir) kullanılmaktadır. Çözgü sıklığı 18-20 tel/cm, atkı
sıklığı 16-18 tel/cm’ dir [1]. Rize bezinin ince bir yapıda olması, özellikle ipliklerinin elde edildiği kenevir
bitkisinin yapısal özelliği ile açıklanabilir. Trabzon ve Rize arasındaki sahil şeridinde yetiştirilmekte olan
kenevir bitkisi, bölgede görülen iklim ve bölgenin sahip olduğu toprak yapısı ile ilişkili olarak diğer yerlerde
yetişen türlerinden farklılık göstermektedir. Özellikle bölgeden elde edilen kenevir liflerinin yapılarının,
diğer kenevir türlerine oranla daha ince olması, dokumaya özgün bir yapı sağlamaktadır [2].
Bitkisel boyacılık, bitkilerin çeşitli kısımlarının kullanılarak boya elde edilmesini ve yün, ipek, pamuk gibi
liflerin boyanmasını, elde edilen renklerin haslıklarının değerlendirilmesini içermektedir. Bitkisel boyacılık
hammaddesi lif olan dokuma, örme, keçe gibi el sanatlarında, önemli hazırlık aşamalarından birisidir.
Anadolu’da her alanda zengin bir kültür birikiminin olması ve coğrafi yapının ve iklim koşullarının çok
çeşitli bitkilerin yetişmesine uygun olması, bitkisel boyacılık alanında elde edilen renk yelpazesinin geniş
olmasını sağlamıştır. Bu çeşitlilik yaygın olarak kırmızı, sarı ve kahverenginin tonları şeklinde
görülmektedir. Bu renklere ulaşmada Anadolu bitki florası etkilidir. Araştırmada bitkisel boyacılıkta ana
renkler olarak bilinen kırmızı, sarı ve kahverengi elde etmek için kökboya (Rubia tinctorium L.), muhabbet
çiçeği (Reseda luteola) ve ceviz (Juglans regia) bitkileri kullanılmıştır.

1
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Kökboya ile değişik mordanlar kullanılarak pek çok çalışmalar yapıldığında haslık derecesi oldukça yüksek,
açık kırmızıdan koyu kırmızıya, koyu turuncu, açık kiremit, taba rengi ve kahverengiye kadar çeşitli renkler
elde edilmektedir [3].
Bugüne kadar kökboya ile çeşitli boyama yöntemleri uygulanmış ve dünyada ün yapmış olan Türk Kırmızısı
(Edirne Kırmızısı) ortaya çıkmıştır. Orta çağdan, sentetik alizarinin keşfine kadar bu bitki en önemli
boyarmadde olarak bilinir ve tarımı ve ticareti yoğun olarak yapılmıştır. Şap (alüminyum sülfat) mordanı ile
ünlü Türk kırmızısı rengi elde edilmektedir. Kaynaklar tarih boyunca bu rengin doğulu insanlar tarafından
gizeminin korunduğunu ifade etmektedir [4]. Tarihi kaynaklarda toplumlarda önemli kimselerin giysilerinde
ve tören giysilerinde kullanılan renklerin kırmızı olduğu ifade edilmektedir.
Ceviz (Juglans regia) bitkisi ise Juglandales takımının Juglandaceae familyasından, Juglans cinsine
mensuptur [5]. 10–25 m yüksekliğinde, oldukça geniş taçlı ve gevşek dallı bir ağaçtır. Ceviz meyvesinin
yeşil kabuğu ve yapraklarında tanen, uçucu yağ ve juglon isimli madde bulunmaktadır. Gerek yapraklar
gerekse meyve kabuğu ülkemizde çok kullanılan bir boya maddesidir [6]. Bunlar arasında en çok kullanılan
ve haslık derecesi en yüksek olan meyve kabuklarıdır [7]. Tarihte birçok medeniyet ceviz bitkisini tanımakta
ve boyarmadde olarak kullanmaktaydı. Romalılar tarafından “jovis” ya da “juglon” olarak
isimlendirilmekteydi. Eski yunanlılar da bu maddeyi tanımaktaydı. Boyacılıkta lifleri renklendirici özelliği
ceviz bitkisini tüm ülkelerin tanımasını ve ticaretini yapmalarını sağlamıştır [4]. Orijin itibariyle dünya’da
büyük bir doğal yayılma alanına sahip olan Anadolu cevizi (Juglans regia) çeşitli göçler ve ticari kervanlar
aracılığıyla doğal yayılma alanı dışında da görülmüş olup, tropik bölgeler dışında bugün hemen hemen
dünyanın her yerinde yetiştiriciliği yapılan bir meyve durumundadır [8]. Ceviz yapraklarının içerdiği
boyarmadde ile kahverengi tonlar elde edildiği dünya üzerinde çok geniş bir bölgede yüzyıllardır
bilinmektedir. Ayrıca kumaşlar üzerindeki siyah rengi elde etmek için yardımcı boya olarak kullanılmaktadır
[9]. Ceviz ile yapılacak bir boyamadan koyu kahverengi elde edilmektedir [10-12].
Muhabbet çiçeği (Reseda luteola, Anadolu’da yetişen, 1.5 m yüksekliğe kadar uzayabilen, çok yıllık bir
bitkidir. Türkiye’de 400-1500 m yüksekliklerde, taşlık yörelerde, Doğu Anadolu ve Orta Anadolu Tuz Gölü
civarındaki yüksek kesimlerde yetişmektedir. Boyamacılıkta bitkinin toprak üstünde kalan kısmı kullanılır.
Ancak çiçek açan üst dalları daha çok boyarmadde içerir. İçerdiği boyarmadde luteolindir. Çiçeklerinde ise
luteolinle birlikte az miktarda apigenin içerir. Boyamacılıkta sarı renk kaynaklarından birisidir. Muhabbet
çiçeğinin Anadolu’da kullanımı 16. yüzyıla kadar uzanır. Örneğin Uşak halıları ve TİEM. de bulunan
halıların muhabbet çiçeği ile boyandığı, yapılmış olan kimyasal analizler sonucunda tespit edilmiştir.
Muhabbet çiçeğinin ışık haslığı sarı renk veren bitkiler arasında en yükseğidir. Muhabbet çiçeği çok eskiden
beri boyacılıkta kullanılmış, Avrupa’da ziraati yapılmıştır [13].
Bitkisel boyalarla renklendirilmiş dokumaların diğer renkli dokumalara oranla belli bir üstünlük sağladığı
bilinmektedir. Bu nedenle bitkisel boyacılık, el dokumacılığında en önemli aşamalardan birisini
oluşturmaktadır. Bitkisel boyacılığa verilen önem gün geçtikçe artmakta ve bu konuda yapılan araştırmalar
çoğalmaktadır. Son yıllarda bitkisel boyacılık ile ilgili yapılan çalışmaların ve uygulamaların, boyama
sonucunda dokumanın kalitesini yükseltme amacı taşıdığı görülmektedir. Rize bezi yöresel bez
dokumacılığının en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır. Bu bezin Rize’nin coğrafi ve toprak yapısından
kaynaklanan iyi özellikleri diğer bezler arasında tercih edilmesini sağlamış ve kullanım alanı genişlemiştir.
Bugün çeyizlik kumaş ve iç çamaşırı başta olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılan Rize bezi genellikle
boyasız ve doğal rengi ile tercih edilmiştir. Doğal bir hammaddenin kimyasallarla renklendirilmesinden elde
edilen görünüm, doğal bir hammaddenin yapay olarak algılanmasına neden olmakta ve tüketici tercihleri bu
hammaddenin renksiz olarak tercih edildiğini göstermektedir. Doğada var olan renklerin dışında renklerle
boyanan kumaşlar, verdiği natürel mesajı tüketiciye iletememektedir. Bu çalışmada; Rize bezi üzerinde, elde
edilen renkler bakımından doğaya aykırı olmayan, sağlığa zararlı bir kimyasal madde içermeyen ve doğal
kaynaklı liflere başarıyla uygulanabilen bitkisel boyalarla temel renkler ve bu renklerin verdiği haslıkların
denenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen renklerin Rize bezinin doğal ve olumlu imajını güçlendireceği ve ürün
çeşitliliğini arttıracağı düşünülmektedir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1 Materyal
Araştırmanın materyalini, doğal ve kültüre alınmış bazı bitkiler, mordanlar ve Rize bezi oluşturmaktadır.
Çalışmada; kökboya (Rubia tinctorum L.), ceviz yaprağı (Juglans regia), muhabbet çiçeği (Reseda luteola)
bitkileri ve mordan maddesi olarak alüminyum sülfat KAl(SO4)2 potasyum bikromat (K2Cr207), demir sülfat
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(FeSO4) olmak üzere üç farklı mordan maddesi kullanılmıştır. Kullanılan bitkiler Anadolu’da yaygın olarak
kendiliğinden yetişmekte veya kültüre alınarak yetiştirilmektedir. Araştırmada boyanan Rize bezi, İyidere
Kaymakamlığı Halk Eğitimi Merkezi’nden temin edilmiştir. Temin edilen kumaş ham bir kumaştır ve atkı
ipliği kenevir (yöresel ismi kendir), çözgü ipliği pamuktur, bez ayağı örgü tipinde dokunmuştur ve gramajı
160 gr/m2’dir.

2.2 Yöntem
2.2.1 Rize bezinin mordanlanması
Mordan: Rengin dış etkilere karşı dayanıklılığını artırmak, farklı renk tonları elde etmek, rengin iyi
tutunmasını ve kalıcılığı sağlamak için boyamaya katılan doğal ve kimyasal maddelerdir.
Araştırmada boyanacak Rize Bezi, 10 gr olarak alınmış ve bu ağırlığa göre belirtilen mordanlardan %5
oranında alınarak 1/50 oranında su içerisinde eritilmiştir. Islatılarak nemli hale getirilmiş Rize Bezi bu
mordanlı su içerisinde ön mordanlama yöntemine göre 45 dakika süre ile kaynatılmış ve mordanlama işlemi
tamamlanmıştır.

2.2.2 Boyama yöntemi
Araştırmada Rize bezi üzerinde bitkilerden elde edilecek renk çeşitliliğini arttırmak ve bitki miktarının elde
edilen renk üzerinde etkinliğini görmek amacıyla boyanacak beze oranla %100 ve %200 oranında bitki
hazırlanmıştır. Hazırlanan bitkiler, boyamada kullanılan kısımlarının içerdiği boyarmaddenin suya geçmesini
sağlamak amacıyla suda 10 dk bekletilmiştir. Bitkiler boyanacak materyale göre 1/50 oranında su içerinde,
mordanlanmış ve mordansız olarak hazırlanan 10 gramlık Rize bezleri ile birlikte, birlikte kaynatma metodu
kullanılarak, 60 dakika süre ile kaynatılmıştır. Boyama esnasında eksilen su ilave edilmiştir. Bu süre sonunda
bitki artıkları süzülerek ortamdan uzaklaştırılmış, elde edilen renkli Rize bezleri ise renk akması
tamamlanıncaya kadar soğuk su altında yıkanmıştır. Bezlerin fazla suyu alındıktan sonra gölge ve havadar
ortamda asılarak kurutulmuştur. Böylece toplam 24 boyama yapılmış ve renk elde edilmiştir.

2.2.3 Elde edilen renklerin belirlenmesi ve adlandırılması
Boyanmış Rize bezi örnekleri düzgün bir formda siyah zemin üzerine yandan doğal gün ışığı alacak şekilde
yerleştirilmiştir ve renk farklılıklarına göre gruplandırılarak renk adları verilmiştir. Subjektif
değerlendirmede doğada görülebilecek renk ve daha önceden yapılan çalışmalar [3,5] esas alınarak
değerlendirme yapılmış ve adlandırılmıştır.

2.2.4 Elde edilen renklerin colorimeter ile değerlendirmesi
Boyanmış Rize bezi örnekleri renk ölçüm cihazı (Tristimulus Colorimeter Sodexim 1866) kullanılarak
objektif olarak değerlendirilmiştir. Bezlerin üç farklı bölgesinden L (parlaklık koordinatı), a (kırmızı-yeşil
koordinatı), ve b (mavi-sarı koordinatı) değerleri ölçülmüş daha sonra dE (renk farklılığı) değerlerine
ulaşılmıştır. Üç farklı bölgeden yapılan ölçümler sonucu elde edilen verilerin ortalamaları alınmıştır. Ölçüm
sırasında boyasız bez referans değer olarak kabul edilmiş, yapılan boyamalarda elde edilen renkler referans
değere göre hesaplanmıştır. Ölçülen L, a, b değerleri L-Lx, a-ax, b-bx formülüne göre hesaplanarak
karelerinin toplamının karekökü dE değeri olarak belirlenmiştir. Bu formül doğrultusunda ulaşılan renk
değerleri düşük ise beyaz referans değere olan uzaklığın az, yüksek ise bu değere olan uzaklığın çok olduğu
sonucu ortaya çıkmaktadır. Colorimeter ile renk tayininde kullanılan simgeler ve formüler aşağıda
görülmektedir.
L:Boyasız yün ipliği parlaklık koordinatı
Lx:Boyalı her bir ipliğin parlaklık koordinatı
Lmax:100 beyaz
Lmin:10 siyah
a:Boyasız yün ipliğin kırmızı-yeşil koordinatı
ax:Boyalı her bir ipliğin kırmızı-yeşil koordinatı
+392: Koyu kırmızı
-392 : Koyu yeşil
b: Boyasız yün ipliğin mavi-sarı koordinatı
bx:Boyalı her bir ipliğin mavi-sarı koordinatı
+157:Koyu sarı
-157: Koyu mavi
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dE:

( L  Lx) 2  (a  ax) 2  (b  bx) 2

2.2.5 Elde edilen renklerin ışık haslığının belirlenmesi
Boyanmış Rize bezinden elde edilen renklerin ışık haslığı tayini Türk Standartları Enstitüsü tarafından
hazırlanan TS 867 “Gün Işığına Karşı Renk Haslığı Tayini Metodu” [14] standardı esas alınarak yapılmıştır.
Işık haslığı tayini için boyanmış Rize bezleri ve mavi skala kullanılmıştır. Mavi skala 1’den 8’e kadar
derecelendirilmiş şerit halindeki yün kumaşlardır. Bu skalada 1 en açık mavi rengi, 8 ise en koyu mavi rengi
göstermektedir. Boyanmış Rize bezleri birbiri ile paralelli çalışmak koşulu gereği ikişer adet olmak üzere
karton üzerine yerleştirilmiştir. Paralelli olarak hazırlanan Rize bezleri mavi skala ile birlikte hazırlanan cilt
içerisine yerleştirilmiştir. Bu yerleştirme sonucunda mavi skala ve boyalı Rize bezlerinin yarısı gün ışığı
etkisi altında bırakılırken, diğer yarısı karton ile kapatılmıştır. Belli bir açıdan gün ışığı alacak şekilde 1 ay
süre ile açık bırakılan örnekler günün belirli saatlerinde kontrol edilerek örneklerdeki solma derecesi, mavi
skaladaki örneklerin solma derecesi ile karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.

2.2.6 Elde edilen renklerin sürtünme haslığının belirlenmesi
Boyanmış Rize bezlerinden elde edilen renklerin sürtünme haslığı tayininde Türk Standartları Enstitüsü
tarafından hazırlanan TS 717 “Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Tayini” [15] standardı esas alınmıştır.
Boyanmış Rize bezleri deney cihazının zemin kısmına yerleştirilmiştir. Sürtünmenin oluşacağı ilgili
bölümüne ise 5x5cm boyutunda kesilen, beyaz renkli, bez ayağı dokulu pamuklu bez yerleştirilmiştir. 900
gramlık yük altında boyalı örneğin 10 cm’ lik kısmı boyunca düz bir hat üzerinde 10 saniyede, 10 kez ileri
geri sürtülmüştür. Bu işlem sonucunda boyanmış Rize bezlerinin her biri birbiri ile paralelli olacak şekilde
kuru sürtünme haslıkları tespit edilmiştir. Boyasız pamuklu beze renk akması gri-beyaz skala ile
değerlendirilmiştir.

2.2.7 Elde edilen renklerin yıkama haslığının belirlenmesi
Boyanmış Rize bezlerinden elde edilen renklerin yıkama haslığı tayininde Türk Standartları Enstitüsü
tarafından hazırlanan TS 716 “Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini” [16] standardı esas alınmıştır. Boyalı
Rize bezinden 10x4cm boyutlarında kesilerek iki refakat bezi arasına yerleştirilip dörtkenarından dikilmiştir.
Bu şekilde 30 derecede 30 dakika süre ile otomatik makinede yıkama işlemi yapılmıştır. Yıkama sonrası
beyaz beze rengin akması gri-beyaz skala ile değerlendirilmiştir.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1 Rize bezinin boyanmasından elde edilen renkler ve renklerin colorimeter ile
değerlendirilmesi
Araştırmada yapılan boyamalarda çeşitli renkler elde edilmiştir. Bu renklerin adları ve colorimeter ile
ölçümlerinden elde edilen değerleri tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Araştırmada elde edilen renkler ve bu renklerin colorimeter ölçümünden elde edilen değerler
No Bitki/ Bitki
Mordan
Renk Adı
Renk Ölçüm
Rengin Fotoğrafı
Oranı
Sonuçları

Mordansız

1

2

Demir sülfat

Somon 1

Mor 1

∆L*:-24,18
∆a*:20,43
∆b*:-0,36
dE:26,19

∆L*:-51,16
∆a*:6,85
∆b*:-12,18
dE:27,84

Kök boya/ 1:1
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3

Alüminyum
sülfat

4

Potasyum
bikromat

Mordansız

5

6

Demir sülfat

Şeftali
kırmızısı 1

Gül kurusu 1

Taş rengi 1

Deve tüyü
rengi 1

∆L*:-37,22
∆a*:30,38
∆b*:2,74
dE:36,36

∆L*:-28,71
∆a*:22,31
∆b*:-3,22
dE:29,63

∆L*:-15,92
∆a*:1,74
∆b*:-0,10
dE:6,56

∆L*:-21,28
∆a*:3,98
∆b*:6,94
dE:10,94

Ceviz/ 1:1

7

Alüminyum
sülfat

8

Potasyum
bikromat

Mordansız

9

10

Demir sülfat

Taş rengi 2

Taş rengi 3

Toz zencefil 1

Salamura
yaprak 1

∆L*:-17,12
∆a*:2,19
∆b*:0,56
dE:7,20

∆L*:-4,88
∆a*:1,73
∆b*:0,07
dE:6,07

∆L*:-12,58
∆a*:-2,01
∆b*:11,46
dE:11,36

∆L*:-25,60
∆a*:1,18
∆b*:12,14
dE:14,17

Muhabbet
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bitkisi/ 1:1
11

Alüminyum
sülfat

12

Potasyum
bikromat

Mordansız

13

14

Toz zencefil 2

Toz zencefil 3

Somon 2

Demir sülfat

Mor 2

Alüminyum
sülfat

Şeftali
kırmızısı 2

∆L*:-11,5
∆a*:-2,12
∆b*:15,18
dE:14,13

∆L*:-12,33
∆a*:-1,63
∆b*:18,94
dE:16,81

∆L*:-25,81
∆a*:19,73
∆b*:1,96
dE:25,11

∆L*:-53,70
∆a*:4,51
∆b*:-11,82
dE:27,09

Kök boya/ 1:2
15

16

Potasyum
bikromat

Mordansız

17

18

Demir sülfat

Ceviz/ 1:2

Gül kurusu 2

Taş rengi 4

Deve tüyü
rengi 2

∆L*:-40,81
∆a*:28,80
∆b*:2,67
dE:35,60

∆L*:-28,47
∆a*:19,13
∆b*:-2,25
dE:26,23

∆L*:-18,73
∆a*:2,55
∆b*:0,45
dE:7,99

∆L*:-23,10
∆a*:2,83
∆b*:2,58
dE:9,71
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19

Alüminyum
sülfat

20

Potasyum
bikromat

Mordansız

21

22

Demir sülfat

Taş rengi 5

Taş rengi 6

Toz zencefil 4

Salamura
yaprak 2

Muhabbet
bitkisi/ 1:2
23

24

Alüminyum
sülfat

Potasyum
bikromat

Toz zencefil 5

Toz zencefil 6

∆L*:-20,10
∆a*:2,46
∆b*:1,44
dE:8,45

∆L*:-17,49
∆a*:2,51
∆b*:0,63
dE:7,54

∆L*:-9,12
∆a*:-2,44
∆b*:14,77
dE:13,46

∆L*:-34,43
∆a*:-2,96
∆b*:13,20
dE:17,32

∆L*:-10,85
∆a*:-1,56
∆b*:34,28
dE:29,48

∆L*:-9,89
∆a*:-1,27
∆b*:25,34
dE:21,94

Tablo 1 incelendiğinde Rize bezinin kök boya ile 1:1 oranında boyanmasından somon 1, mor 1, şeftali
kırmızısı 1, gül kurusu 1, 1:2 oranında boyanmasından somon 2, mor 2, şeftali kırmızısı 2, gül kurusu 2;
ceviz ile 1:1 oranında boyanmasından taş rengi 1, deve tüyü 1, taş rengi 2, taş rengi 3, 1:2 oranında
boyanmasından taş rengi 4, deve tüyü 2, taş rengi 5, taş rengi 6; muhabbet ile boyanmasından toz zencefil 1,
salamura yaprak 1, toz zencefil 2, toz zencefil 3, 1:2 oranında boyanmasından toz zencefil 4, salamura
yaprak 2, toz zencefil 5, toz zencefil 6 renkleri elde edildiği görülmektedir. Renk tonlarının çeşitlenmesi
bakımından yapılan bu deneyde boya miktarının 1:1 oranında kullanımı ile elde edilen renkler ile boya
miktarının 1:2 oranında kullanımı ile elde edilen renkler arasında belirgin bir fark gözlenmediği tespit
edilmiştir. Mordan çeşitliliğinin renk değişikliğine etkisi yorumlandığında en belirgin fark demir sülfat
kullanılan numunelerde gözlenmiştir. Bu durum demir sülfat mordanı ile işlem görmüş kumaşların
boyanmadan önce sarı- kahverengi arasında renk kazanmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bu konuda
yapılan çalışmalar incelendiğinde “bunun nedeni olarak demir ( II) sülfat mordanı ile işlem görmüş
kumaşların boyanmadan önce sarı- kahverengi arasında renk kazanmasının yanında boyama esnasında doğal
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renklendirici maddeler (flavonoidler) ile metal (II) iyonu komplekslerinin kumaş yüzeyinde ışığın
absorplama/ yansıtma özelliğini değiştirmesi olarak görülmektedir.” şeklinde yorumlara rastlanmıştır [17].
Araştırmada colorimeter ile yapılan ölçümler değerlendirildiğinde, renklerin dE değerlerinin 6,07 ile 36,36
arasında değiştiği, kök boya ile boyanan kumaşlardan en yüksek dE değeri alüminyum sülfat ile
mordanlanan ve 1:1 bitki oranında boyanan kumaşta, en düşük dE değeri mordansız olarak 1:2 bitki oranında
boyanan kumaşta; ceviz ile boyanan kumaşlardan en yüksek dE değeri demir sülfat ile mordanlanan ve 1:1
bitki oranında boyanan kumaşta, en düşük dE değeri potasyum bikromat ile mordanlanan ve 1:1 bitki
oranında boyanan kumaşta; muhabbet bitkisi ile boyanan kumaşlardan en yüksek dE değeri alüminyum
sülfat ile mordanlanan ve 1:2 bitki oranında boyanan kumaşta, en düşük dE değeri mordansız olarak 1:1 bitki
oranında boyanan kumaşta görülmektedir. Genel olarak mordansız boyamaların dE değerlerinin mordanlı
boyamaların dE değerlerine göre daha düşük olduğu söylenebilir.

3.2 Boyanmış kumaşların haslık değerleri
Araştırmada yapılan boyamalarda elde edilen renklerin ışık, sürtünme ve yıkama haslıklarının
değerlendirilmesinden elde edilen veriler tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Araştırmada elde edilen renklerin haslık değerleri
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bitki/ Bitki Oranı

Kök boya/ 1:1

Ceviz/ 1:1

Muhabbet bitkisi/
1:1

Mordan
Mordansız
Demir sülfat
Alüminyum sülfat
Potasyum bikromat
Mordansız
Demir sülfat
Alüminyum sülfat
Potasyum bikromat
Mordansız
Demir sülfat
Alüminyum sülfat

12

Potasyum bikromat

13
14
15
16

Mordansız
Demir sülfat
Alüminyum sülfat
Potasyum bikromat

Kök boya/ 1:2

17

Mordansız

18
19
20

Demir sülfat
Alüminyum sülfat
Potasyum bikromat

Ceviz/ 1:2

Mordansız

21
22
23
24

Muhabbet bitkisi/
1:2

Demir sülfat
Alüminyum sülfat
Potasyum bikromat

Sürtünme Haslığı

5
2/3
2/3
3/4
4/5
3
4/5
4/5
4/5
4
4/5
5
4
1/2
3
4
4/5
4/5
5
5
4/5
3/4
4
5

Yıkama Haslığı
4
4
4
4
5

Işık Haslığı
2
4
2
3
7

5

7

5
5
4/5
4/5
4/5

7
7
5
5
5

4/5

5

4
4
4
4

3
4
4
3

4/5

7

4/5
4/5
4/5

7
7
7

4/5

5

4/5
4/5

5
5

4/5

5

Tablo 2’de yer alan sürtünme haslıkları değerlendirildiğinde, 1/2 ile 5 arasında değiştiği, kökboya ile
boyanan örnekler arasında en yüksek sürtünme haslığı mordansız, 1:1 bitki oranında boyanan kumaşta; en
düşük sürtünme haslığı ise demir sülfat mordanı ile 1:2 bitki oranında boyanan kumaşta görülmüştür. Ceviz
ile boyanan örnekler arasında en yüksek sürtünme haslığı alüminyum sülfat ve potasyum bikromat
mordanıyla, 1:2 bitki oranında boyanan kumaşlarda; en düşük sürtünme haslığı ise demir sülfat mordanı ile
1:1 bitki oranında boyanan kumaşta görülmüştür. Muhabbet bitkisi ile boyanan örnekler arasında en yüksek
sürtünme haslığı potasyum bikromat mordanıyla, 1:1 ve 1:2 bitki oranlarında boyanan kumaşlarda; en düşük
sürtünme haslığı ise demir sülfat mordanı ile 1:2 bitki oranında boyanan kumaşta görülmüştür. Araştırmada
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kullanılan bitkiler karşılaştırıldığında sürtünme haslığı bakımından toprak rengi tonlarının elde edildiği ceviz
bitkisi en iyi değerlere sahiptir.
Tablo 2’de yer alan yıkama haslıkları değerlendirildiğinde, 4 ile 5 arasında değiştiği, kök boya ile boyanan
tüm kumaşlarda 4 değerinin, ceviz ile 1:1 bitki oranında boyanan tüm kumaşlarda 5, 1:2 bitki oranında
boyanan tüm kumaşlarda 4/5 değerinin, muhabbet bitkisi ile boyanan tüm kumaşlarda 4/5 değerinin elde
edildiği görülmüştür. Yapılan tüm boyama denemelerinde elde edilen tüm kumaşların yıkama haslıklarının
genel olarak yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmada kullanılan bitkiler karşılaştırıldığında yıkama haslığı
bakımından toprak rengi tonlarının elde edildiği ceviz bitkisi en iyi değerlere sahiptir.
Tablo 2’de yer alan ışık haslıkları değerlendirildiğinde, 2 ile 7 arasında değiştiği, kök boya ile boyanan
örnekler arasında en yüksek ışık haslığı demir sülfat, 1:1 bitki oranında, demir sülfat ve alüminyum sülfat 1:2
bitki oranında boyanan kumaşlarda; en düşük ışık haslığı ise mordansız 1:1 bitki oranında boyanan kumaşta
görülmüştür. Ceviz ile mordansız ve tüm mordanlar ile 1:1 ve 1:2 oranında boyanan tüm kumaşlarda ışık
haslığı değeri 7 olarak elde edilmiştir. Muhabbet bitkisi ile mordansız ve tüm mordanlar ile 1:1 ve 1:2
oranında boyanan tüm kumaşlarda ışık haslığı değeri 5 olarak elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan bitkiler
karşılaştırıldığında ışık haslığı bakımından toprak rengi tonlarının elde edildiği ceviz bitkisi en iyi değerlere
sahiptir.

4. SONUÇ
Rize yöresinde kenevir bitkisinden elde edilen Rize bezi Anadolu bez dokumacılığı arasında uzun yıllardır
üretilen ve günümüzde üretimi devam eden yöresel el dokumaları arasında yer almaktadır. Bitkisel boyacılık
ise doğada yetişen bitkilerden renk elde edilmesine dayanan ve genellikle doğal liflerin boyanmasında
geleneksel bir yöntem olarak tercih edilen bir uğraştır. Anadolu geleneksel dokumacılığı içerisinde Rize
bezinin bitkilerle renklendirilmesinin dokumanın taşıdığı değere katkıda bulunacağı düşünülmüştür.
Bitkisel boyaların yün lifleri üzerinde kolay uygulanmasının yanında selülozik yapıdaki liflerde beklenen
renk verimliliğinin olmadığı bilinmektedir. Rize bezinin bitkisel boyalarla renklendirilmesine ilişkin yapılan
tüm deneylerde kökboya ile boyanan kumaşlarda kırmızı ve tonlarının, ceviz ile boyanan kumaşlarda toprak
rengi ve tonlarının ve muhabbet bitkisiyle boyanan kumaşlarda ise sarı ve tonlarının elde edildiği
görülmüştür. Bu renk çeşitlerinin literatürle tutarlılık gösterdiği saptanmıştır.
Sürtünme haslıkları ve ışık haslıkları bakımından açık renk tonlarının elde edildiği ceviz bitkisinin en iyi
değerleri verdiği gözlenmiştir. Yıkama haslığı bakımından Rize bezinin her üç bitki ile renklendirildiği
örneklerde yüksek değerler elde edilmiştir. İç çamaşırı üretiminde tercih edildiği bilinen Rize bezinin bu
özelliği ile bitkisel boyalarla renklendirilmesi önerilebilir.
Rize bezinin geleneksel renklendirilmesinde kırmızı tonlarının elde edilmesinde haslıklar bakımından
alüminyum sülfat ve potasyum bikromat mordanlarıyla 1:2 bitki oranı; toprak rengi tonlarının elde
edilmesinde haslıklar bakımından alüminyum sülfat ve potasyum bikromat mordanlarıyla 1:2 bitki oranı, sarı
tonlarının elde edilmesinde haslıklar bakımından potasyum bikromat mordanıyla 1:1 ve 1:2 bitki oranı
önerilebilir. Rize bezinin kullanım eşyası olarak tüketicilere sunulmasında doğal kaynakların kullanılarak
renklendirebildiği ve tüketiciler açısından kabul edilebilir haslık sonuçlarından dolayı olumlu kullanım
özellikleri taşıdığı söylenebilir.
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GAZİANTEP DOKUMACILIĞINDA KUTNU KUMAŞ
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Özet
16. yüzyıldan itibaren Gaziantep’te dokunan kutnu kumaşı, eskiden Anadolu’da özellikle şatafatlı giyinmek
isteyenler tarafından tercih edilmekteydi. Geçmişi çok eskilere dayanan kutnuculuk; dünyada basma sanatı
yok iken, ipeğin çeşitli boyalara defalarca batırılarak kendine has renk ve motifler verilerek yapılan
dokumadır. Tarihi çok eskilere dayanan kutnu, üretme sürecinde zahmeti ağır bir kumaş türüdür. Çeşitli
boyaların içine defalarca batırılarak istenilen desen ve renge kavuşturulan kumaş, ne yazık ki zahmetiyle eş
değer bir rağbet görmemektedir. Geleneğin kaybolmaya yüz tuttuğu Anadolu’da yerel giysilere karşı
azalan ilgi, kutnunun dokumacı sayısını da azaltmaktadır. Geçmiş kültürümüze ait bu geleneksel dokuma
türünün, günümüz modern tezgâhlarında tekrar dokunarak yaşatılmaya çalışılması en büyük
temennimizdir.

Anahtar kelimeler: Kutnu, Gaziantep, geleneksel dokuma

1.GAZİANTEP’TE DOKUMACILIK TARİHİ VE KUTNUCULUK
Gaziantep yöresinde 19.yüzyılda bile 3000’den fazla pamuklu tezgâh ve boyahanelerin bulunduğu
bilinmektedir. Gaziantep’in dokumacılık tarihindeki önemi hem hamam takımları, döşemelik kumaşlar, halı,
kilim alaca kumaşlar üretimi ve işletmeciliği, hem de transit ticaret yollarının kesiştiği kavşak noktasında
bulunmasından gelmiştir. Bu sayede XX. Yüzyılın ilk yıllarına doğru dokumacılık Gaziantep yöresinde çok
gelişmiş ve Halep vilayeti ve Şam gibi şehirlerle birlikte yerel sanayi merkezlerinden biri olmuştur [1].
Gaziantep bugün çok çeşitli dokuma ve iplik üretimiyle önde gelen sanayi şehirlerimizden biridir. Desenli tül
perdeler, jarse, elbiselik kumaşlar, araba döşemeleri, gece elbiselikleri, fantezi danteller ve kadife kumaşlar
imal edilmekte bu mallar Türkiye’nin her yanına gönderilmektedir.
Gaziantep’te dokunan aynı zamanda daha önceleri Anadolu’da alımlı giyinmek isteyenlerin hayallerini
süsleyen kutnu kumaş kullanımı ve üretimi yok olmaya yüz tutmuştur. Kutnu kumaş ustalarının sayısı ise her
geçen gün azalmaktadır. Gaziantep’deki kutnu dokumacılığının üretilmesi 1929 yılında Türklerin Suriye’den
Anadolu’ya geçmesi ile başlamıştır.
Gaziantep’de Kutnuculuk bir el sanatı olup, bu kumaşı yapmaya başlayan ilk ustalar Halep’ten Gaziantep’e
gelen dokuma ustası Abdulvahap Mekki, ilk söküm ustası Addes, ilk boyacı ustası Abdulrezzak Giran, ilk
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mezekçi ustaları; Havvaniler, Taha ve Savas, ilk tarakçı ustası Mehmet Mekkioğulları, ilk tahar ve cendere
ustasının ise Halepli Hilal olduğu bilinmektedir.
Osmanlı döneminde birçok kumaş çeşidi üretilmiştir. Çuhalar, kadifeler, cenfesler, seraserler, kutnular,
alacalar, meydaniyeler bunlardan bazıları olup, şalvar ve ehramlar gibi namı yurtdışına taşmıştır. Geçmişte
padişah kaftanları için dikilmesi nedeniyle “saray kumaşı” adıyla anılan kutnu dokumalar, hem saray
kıyafetlerinde hem de Anadolu halkının tercih ettiği kumaş türlerinden olmuştur [2].
Günümüzde el yapımı tezgâhlar yerine motorlu tezgâhlarla imal edilen kutnu kumaşlar genellikle halk
oyunları kıyafetlerinde ve günlük hayatta da fular, kravat gibi aksesuarlarda kullanılmaktadır. Şekil 1’de halk
oyunları kıyafetlerinde kullanılan kutnu kumaşı görülmektedir.

Şekil 1: Halk Oyunları Kıyafetlerinde Kutnu Kumaşı

Bugün kutnu, alaca ve meydaniye gibi el dokumacılığı babadan oğula geçen bir meslek olup, kendi
güçleriyle de olsa bunu sürdüren ustalar tarafından devam ettirilmektedir.

2. KUTNU KUMAŞLAR
Genel anlamda “kutnu”, pamuktan yapılmış kumaş anlamına gelir. Zamanla çözgüsü ipek, atkısı pamuk olan
kumaşlara da bu ad verilmiştir. Atkı iplikleri bir ağızlıktan iki kat olarak atılır. Kutnular atlas ve kemhadan
sonra en sık ve en kalın dokunan kumaşlardır. Eskiden daha sık dokunmasına karşın günümüzde daha seyrek
dokunmaktadır. Kumaşın dokunduktan sonra pişirilip yumuşatılması gerekir. Daha sonra da perdahlanarak
bir parlaklık verilir [3].

Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

504

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

Kutnu çözgüleri ipek atkıları pamuk ipliğinden saten örgü ile dokunmuş üzerinde çözgü yönünde renkli
çözgüleri olan bir tür yarım ipekli kumaş, bir çeşit desenli atlastır. Bu kumaşlara çözgü sayılarına göre
değişik adlar verilmektedir. Kutnu, kumaşın çözgü sayısı 4000 tel iken Alaca’nın 3000, Meydaniye’nin ise
2000 teldir [4].
Geçmişte yapılmış kamçılı çekme tezgâhta mekikle dokuma tekniği kullanılarak dokunan kutnu, günümüzde
daha gelişmiş armür ve jakarlı tezgâhlarda üretilmektedir. Üretimin gerçekleştirildiği. Tezgâhlar değişse de
kutnu kumaşın dokuma yöntemi yüzyıllardan bu yana aynı kalmıştır. Adı Arapça ‘’pamuk’’ anlamındaki
‘’kutun’’ kelimesinden gelen kutnu yaklaşık 50-60 cm eninde dokunmaktadır. Kutnuya sadece çözgü
sayısına göre değil de desen çeşidine göre de isimler veriliyor. Kutnunun hakim rengi olan sarı, kumaşa
doğal parlaklığını vermektedir. 60’ın üzerinde geleneksel desen çeşidi olan kutnu çeşitlerinde en fazla rağbet
görenlerinden bazılarının isimleri; mecidiye, zincirli, hindiye, darıcı, kemha ve sedefli bu gruptadır [5]. Şekil
2’de kutnu kumaş örnekleri görülmektedir.

Şekil: 2 Kutnu Kumaşlar

2.1. Kutnu Kumaşın Üretim Aşamaları
Günümüzde doğal ipeğin bulunması oldukça güçleştiğinden kutnu kumaşın dokunmasında “Floş” adı verilen
suni ipek kullanılır. Kutnuyu oluşturacak ipek iplikler yöresel adı “Devere” olan dolaplarda “Sökücü” adı
verilen uzmanlar tarafından sökülerek “Şenk” isimli çileler haline getirilir.
Dört köşe olarak inşa edilen Deverenin toplam çevresi 7,2 m dir. Deverenin kanatlarının üzerinde çift sıra
halinde delikler ve bu deliklere geçirilen, ancak sabit olmayan çiviler bulunur. Her bir kanatta 72-76 adet çivi
yer alır. Söküm işleminde kum tabakası üzerinde yer alan bobinlerden çekilen ve taraklardan geçirilen 100
tel iplik birleşerek dolabın her sırasını 7 kez döner.
Dolaptan çıkarılan iplik çile şeklinde bağlanır. Sökümün ardından şenklerin boyanması işlemi başlar. Hakim
renk olan sarı, kumaşa göz alıcı parlaklık kazandırır. Kırmızı, mor, yeşil, mavi, siyah, bordo ve pembe
renkler birbiri ardına boyanır. Boyanan çileler, kurutulduktan sonra “Mezekçiler”e gider.
Mezek işleminin amacı, dokuma sırasında ipliklerin kopmalarının ve birbirleriyle karışmalarının
önlenmesidir. Mezekçi ustaları tarafından kayısı reçinesi ve gaz yağı karışımına batırılan çileler sıkılarak
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“Haşıllama” işlemi yapılır. Reçine ayrıca ipliğe parlaklık da kazandırır. Haşıllanan çilelerin “Milef” adı
verilen tahta sopalara sarılmasına ise “Kavuk” adı verilir. Kavukların nemli kalması ve haşıl maddesinin
ipliğe iyi nüfuz etmesi için naylon torbalara sarılarak 1 gün dinlendirilmektedir. İpek iplikler tezgâha
atılmadan önce yeniden açılarak karışıklıkların düzeltilmesi, yani tertiplenmesi gerekir [5].
Tertip işlemi, arasında 20 m mesafe bulunan 50 cm uzunluğundaki duvara çakılmış 2 çubuk arasına
kavuklardan çözülen iplikleri gerdirme işlemidir. Gerdirilen iplikler elle taranarak düzeltilir, karışıklık varsa
açılır ve yeniden Milef’lere sarılır. Tertipleme sonucunda elde edilen yeni kavuklara “Şak” adı verilir.
Kurutulup düzeltilen Şaklar, “Levent” adı verilen makaralara sarılarak dokuma tezgâhına asılır. Kutnu
kumaşın dikey ipliklerini oluşturacak çözgü ipliklerinin tezgâhın ağzına çekilmesi de ayrı bir uzmanlık
gerektirmektedir. Çözgü ipliğinin, dokunacak kutnu kumaşın desenine göre gücülerden ve taraktan geçirilip
tezgâha çekilmesi işlemine “Taharlama” adı verilir. Gücü; küçük gözlerinden ipliklerin geçirildiği, çözgü
iplerinin dokumanın cinsine göre indirilip kaldırılmasını sağlayan düzenektir. İşlenecek kumaşın gerektirdiği
çerçeve sayısına göre hangi desen için hangi rengi, kaç teli, hangi gücü gözünden geçirmesi gerektiğini çok
iyi bilen uzmanlar tarafından gerekli gücülerden geçirilen iplikler daha sonra taraktan geçirilmektedir.
Kumaşın deseni ve sıklığına göre önceden belirlenen tarak dişlerinden 3, 4, 5 veya 6'şar adet tel geçirilerek
taharlama işlemi bitirilir. Dokumaya hazırlık işlemleri arasında en zor işlem taharlamadır. Çözgü ipliğinin
hazırlanmasından sonra atkı olarak kullanılacak ipliğin hazırlanmasına geçilir.
Kutnu dokumasında (Şekil 3) atkıda genelde pamuk ipliği kullanılır. Pamuk ipliği, daha sağlam olması ve
kumaşın sert olması için nişasta ve su ile hazırlanan çözeltide haşıllanabilir [5].

Şekil 3. Kutnu kumaşın dokunması
Atkı ipliğinin masuraya sarılması dokuma öncesi son aşamadır. Geçmişte çırakların çıkrıklarda yaptıkları bu
işlem günümüzde bobin sarma makinelerinde yapılmaktadır. Masuranın mekiğe yerleştirilmesinin ardından
kutnu kumaş dokunmaya başlanır. Gücüler tarafından çözgü iplerinin arası açılır ve aradan geçen atkı ipliği
tarak tarafından tefelenir. Masuradaki atkı ipliği bitince tezgâh durdurularak yeni masura takılır. Kutnunun
dokuma tekniği “Saten” adı verilen dokuma türüdür.
Kutnunun dokunduktan sonra ütülenerek düzgünleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için kutnu gerilerek sıcak
merdanelerden geçirilir. Tüm bu zahmetli aşamalardan sonra kutnu kumaşı raflardaki yerini almaktadır [5].

3. SONUÇ
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Kutnu kumaş, sağlıklı oluşunun yanında kendine has çarpıcı renk ve desenleriyle geçmişte geniş bir
coğrafyada ilgi ve talep görmüştür. Yöre insanının geleneksel giysilerinde önemli yeri bulunan kutnu
imalatının her aşamasında ayrı emeğin verildiği gerçek bir el sanatı ürünüdür. Geçmişte binlerce
Gazianteplinin istihdam edildiği kutnu dokumacılığı sektörü günümüzde teknolojiye inat el emekleriyle
mesleği sürdürmeye kararlı ustalar tarafından yaşatılmaktadır.
Kültürel mirasımız ve geleneksel dokuma türlerimizden olan “kutnu” kumaşın günümüz modern
tezgâhlarında tekrar dokunarak yaşatılması, “kutnuculuk”un sadece Türkiye’de değil tüm dünyada adının
duyurulması hem Gaziantep yöresi hem de ülkemiz için son derece yararlı olacaktır.
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Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul, 1979.
[2] www.kutnu.org.tr, 2016.
[3] Sezgin Ş. “Geleneksel Dokumalarımızda Kutnu Kumaşlar ve Günümüzde Gaziantep’te Dokunan Kutnular” Kamu
ve Özel Kuruluşlarda Orta Öğretimde, Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyum Bildirileri,
415, Ankara, 1994.
[4] www.gaziantepturizm.gov.tr, 2015
[5] http://www.craftsmenfromsilkroad.org. “İpekyolu kalkınma ajansı, Gaziantep Ticaret Odası, 2010.
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GELENEKSEL KIBRISCIK GİYSİLERİNDEKİ KUMAŞLARIN
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Haluk Duga1, Nigar Merdan1, Filiz Yıldız2, Habip Dayıoğlu1
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü,
İstanbul, Türkiye.
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksek Okulu, Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü,
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Özet
Bolu ili Kıbrıscık ilçesinde geleneksel kıyafetler kentleşmenin etkisiyle zaman içerisinde değişikliğe
uğramıştır. Ancak orijinal giysiler bazı evlerde sandıklarda hala saklanmakta olup düğün törenleri,
bayramlar gibi özel günlerde giyilerek günümüzde de yaşatılmaya çalışılmaktadır. Bazı köylerde ise
geleneksel kıyafetlerin daha sadeleştirilmiş konumlarını günlük kullanımda görebilmek mümkündür. Bu
çalışmada yöreden elde edilen geleneksel kumaşlar ile günümüzde kullanılmakta olan kumaşların teknik
özellikleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıscık, Geleneksel Kumaşlar, Teknik Özellikler.

1.GİRİŞ
Anadolu’da coğrafi konumundan ötürü pek çok kültürün yaşadığı bilinmektedir. Bu kültürel zenginlikten
giyim ürünleri ve tarzları da etkilenmiş, dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak ölçüde bir çeşitlilik
oluşmuştur. Özellikle Osmanlı İmparatorluğunun bütün din ve kültürlerini kucaklayan birleştirici tutumu da
bu çeşitliliğin gelişmesine daha da zemin hazırlamıştır [1].
Anadolu insanı da diğer yörelerde olduğu gibi önce bitkileri dokuyarak dokumaya başlamış ve dokumacılığı
cilalı taş devrinden beri sürdüre gelmiştir [2].
Kıbrıscık, ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Bolu ilinin güneyinde yer alan bir ilçedir.
Kıbrıscık, batısında Seben ilçesi, kuzeyinde Bolu ili ve Dörtdivan ilçesi, güneyinde ise Ankara’nın Beypazarı
ilçesi ile komşudur. Kıbrıscık İlçesi’nin tarihi oldukça eskidir. Bu ilçeye ait ilk bulgular M.S. 100. yıla kadar
uzanmaktadır. W.M. Ramsey’e ve tarihçi Plinius’un yol haritasına göre ilçe, İlk Çağda Siberis denilen ırmağı
(günümüzde Aladağ Çayı) oluşturan kollardan Uludere’nin kenarında yer almaktadır. Siberis adının bir diğer
söyleniş biçimi Kyberis’tir. Kyberis kelime olarak “kutsal gürsu” demektir [3].
Diğer bölgelerde olduğu gibi Bolu yöresinde de el dokumacılığı köylünün kendi ihtiyacını karşılamak ve boş
zamanlarını değerlendirmek isteğiyle gelişmiştir. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra el dokumacılığının
gelişmesi özellikle göçebe halkta, tarıma elverişsiz dağ köylerinde, ulaşım zorluğu bulunan uzak köylerde
geleneksel bir sanat halini almıştır.
Kıbrıscık ilçesinde geleneksel kıyafetler kentleşmenin etkisiyle zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır.
Ancak orijinal giysiler bazı evlerde sandıklarda hala saklanmakta olup düğün törenleri, bayramlar gibi özel
günlerde giyilerek günümüzde de yaşatılmaya çalışılmaktadır. Bazı köylerde ise geleneksel kıyafetlerin daha
sadeleştirilmiş hallerini günlük kullanımda görebilmek mümkündür. Bu çalışmada Bolu ili Kıbrıscık
ilçesinde tespit ettiğimiz kadın kıyafetlerinde yer alan evlerde el dokuma tezgahlarında üretilmiş geleneksel
dokuma kumaşlar ve günümüzde üretilmiş benzerlerinin teknik özellikleri incelenmiştir. Geleneksel
giysilerde kullanılmış olan el dokumaların günümüzdeki durumu yöre halkı ile yapılan karşılıklı görüşme,
inceleme ve yazılı kaynak araştırmaları ile belirlenmiştir.
Haluk Duğa, 444 0413-3233, hduga@ticaret.edu.tr
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2. KIBRISCIK KADIN KIYAFETLERİNDE KULLANILAN KUMAŞLAR
Kıbrıscık’ da kullanılan kıyafetlerden bazıları, don, iç göynek, göynek, üç etek ve işliktir. Bu dokumalar
evlerde bulunan el dokuma tezgahlarında üretilmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. El Dokuma Tezgahı ve Donanımları

Don: Boylu alaca, alaca bez isimleri verilen dokuma kumaşlardan veya üzeri çiçek desenli genellikle kırmızı
renkli kumaşlardan yapılan bir şalvar türüdür [3]. Boylu alacada kumaşın çizgileri boyunadır (Şekil 2) [4-5].

Şekil 2. Don ve Boylu Alaca Don Kumaşı

İç Göynek: Yaka kısmı işelemeli olup önden düğmelidir. Beyaz ve beyaz üzerine kırmızı karelerden oluşan
iç göynek, ev tezgahlarında dokunmuş kumaşlardan yapılmaktadır. Yörede atlet olarak kullanılmaktadır
(Şekil 3) [4].

Şekil 3. İç Göynek ve Göynek Kumaşı
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Göynek: Kıbrıscık Yazıca Köyü’nde giyilen bir gömlektir. Yakasının çevresi ve yırtmacı basit nakış iğneleri
ile işlenmektedir. El dokuma tezgahında üretilmiştir (Şekil 4) [4].

Şekil 4. Göynek ve Göynek İşleme Detayı

Üç Etek: Yörede allı gutni, mecidiyeli entari, altıparmak ve kanatlı entari isimler alan üç eteğin boyu ayak
bileklerine kadar inmektedir. Önü tamamen açık, yanlarda ise belden aşağı kadar uzanan yırtmaçları
bulunmaktadır (Şekil 5) [3].

Şekil 5. Üç Etek

Kıbrıscık ve köylerinde giyimde kullanılan diğer parçalar ve kumaşları Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Kıbrıscık ve Köylerinde Giyimde Kullanılan Diğer Giysi Parçaları

İşlik

Fermane

Bindallı

İşlik fermaneden daha sade olup
daha ziyade gündelik yaşamda
göyneğin üzerine fermane yerine
giyilir. Mavi, sarı, kırmızı, yeşil
çuha, desenli pazen ya da basmaden
yapılır.

Kadife ve ipek kumaş üzerine
Türkmen motifleri işlenmiş
bindallı

İpek,
pamuk
ve
poliester
gibi
kumaşlardan
yapılmaktadır.Kırmızı
ve yeşil renkleri daha
fazla
tercih
edilmektedir.
Fistan

Çember (Nakışlı Yazma)

Daha çok yaşlı kadınlar tarafından
kullanılan çember, ipekli veya
pamuklu kumaştandır.

3.GELENEKSEL KIBRISCIK GİYSİLERİNDEKİ KUMAŞLARIN TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
Tablo 2’de Kıbrıscık giysilerinde kullanılan dokumaların görüntüleri ve teknik özellikleri yer almaktadır.
Dokumalar çoğunlukla bez ayağı dokusunda olup el dokuma tezgahlarında ve 4 çerçevede sıra tahar
yapılarak dokunmuştur.
Tablo 2. Kıbrıscık Dokuma Kumaşların Fiziksel Özellikleri
Çözgü Renk Raporu
12 lacivert, 12 bordo, 24 tel 1
rapor = 60 rapor
Atkı Renk Raporu
17 lacivert, 2 hardal, 2 lacivert
14 hardal, 2 lacivert, 2 hardal
17 lacivert, 10 bordo, 5 beyaz
2 lacivert, 2 beyaz, 2 lacivert
5 beyaz
Çözgü Tel Sayısı: 1452

Gramaj: 180g/m2
Çözgü: 16 tel/cm
Atkı: 14 tel/cm

Çözgü Renk Raporu
8 bordo, 4 lacivert, 2 ekru, 2
bordo, 2 ekru, 4 lacivert =22
Atkı Renk Raporu
Lacivert

Gramaj: 220g/m2
Çözgü:14,7 tel/cm
Atkı: 13 tel/cm

Tarakta atkı: 13 tel/cm
Tarak No: 70/2
Tarak Eni: 104 cm
Gramaj 170g/m tül

Mamul en: 90cm
İplik No: 8/1 Ne

Mamul en: 44 cm

Tarakta atkı: 12 tel/cm
Tarak No 65/2
Tarak eni 99 cm
Gramaj: 200 g/m tül
İplik No: 8/1 Ne

Çözgü Tel Sayısı: 1284
Çözgü Renk Raporu
16 lacivert, 12 bordo, 16
lacivert, 2sarı, 4 lacivert, 4
bezce, 4lacivert, 4 beyaz, 4
lacivert, 2 sarı =68 tel
Atkı Renk Raporu
14 lacivert, 8 bordo, 14 lacivert,

Gramaj: 200 g/m2
Çözgü:18.8 tel/cm
Atkı: 16.5 tel/cm
Mamul en: 90 cm

Tarakta atkı: 15 tel/cm
Tarak No: 80/2
Tarak Eni: 105 cm
Gramaj: 200 g/ m tül
Lacivert İplik No: 10/1
Ne
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2 sarı, 4 lacivert, 4 beyaz, 4
lacivert, 4 beyaz, 4 lacivert, 2
sarı =60 tel

Bordo İplik No: 10/1
Ne
Beyaz İplik No: 10/1
Ne
Sarı İplik No: 10/1 Ne

Çözgü Tel Sayısı: 1676

Çözgü Renk Raporu
32 bordo, 7 ekru, 6 bordo
7 ekru, 32 bordo, 60 ekru
10 bordo, 42 ekru, 10 bordo
60 ekru

Gramaj 225g/m2
Çözgü: 30 tel/cm
Atkı: 15 tel/cm
Mamul en: 90 cm

Atkı Renk Raporu
Ekru

Tarakta
atkı:
tel/cm
Tarak No: 70/4
Tarak eni 98 cm
Gramaj 180 gm2

13,5

İplik No: 10/1 Ne
Örgü 2/2 çözgü ripsi

Çözgü Tel Sayısı: 2744

4. SONUÇLAR
Araştırma kapsamında incelenen el dokuma kumaşların çoğunluğunun bez ayağı örgüsünde ve sıra tahar
yaparak 4 çerçevede dokunduğu tespit edilmiştir.
Geleneksel dış giyimde kullanılan kumaşların atkı ve çözgü iplikleri pamuktur.
Geleneksel dış giyimde kullanılan orijinal el dokuma kumaşların ipliklerinin doğal boyalı olduğu
belirtilmiştir.
Geleneksel dokumaların desen ve renk özelliklerini bozmadan kullanım yaygınlığını arttırmak amacıyla
mekanik tezgâhlarda geniş enle dokumalar yapıldığı tespit edilmiştir.
Araştırma kapsamında incelenen örneklerde çözgü ve atkı oranlarında değişimler tespit edilmiştir. Bunun
nedeninin ipliğin farklı kalınlıklarda kullanıldığı ya da dokumacının deneyimsizliğinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Bu değişimler ürünlerin gramajında da değişimlere neden olmaktadır. Örneklerde de
olduğu gibi yakın numaralardaki ipliklerle dokunan kumaşlar 130-245 g/m2 gramajlarda olduğu görülmüştür.
Günümüzde değişen yaşam koşulları, teknolojik ilerlemeler ve moda gibi faktörler, geleneksel giysilerin ilçe
ve kırsal alanla ile sınırlı kalmasına neden olmuştur.
Bu dokumaların el dokuma tezgâhlarında dokunması ve yöre halkının buna teşvik edilmesi kültürümüzün
korunması ve bu dokumaların yaşatılması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca yöre halkına istihdam olanağı
sağlaması açısından da kayda değer olacaktır.
Bu dokumaların temininde destekleri ve yardımları için Kıbrıscık Belediye Başkanı Sayın Doğan Dağ’a
teşekkür ederiz.
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Mengen Poğ Örtülerinde Kullanılan Kumaş ve Nakış Özelliklerinin
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Özet
Bolu Mengen ilçesinde kadın giyiminde kullanılan geleneksel örtülerden biri olan Nakışlı Poğ, yaklaşık
50 cm eninde 100 cm boyunda dokunmaktadır. İki parçanın birleştirilmesiyle 100x100 cm boyutlarında
kare bir form elde edilmektedir. El dokuma tezgâhlarında pamuk ipliği ile uçları püskül şeklinde
bırakılarak dokunan poğ örtüleri, geçmişte doğal boya ile boyanmış değişik renklerdeki nakış
iplikleriyle işlenmektedir. Günümüzde ise akrilik iplikleri ile geçmişte uygulanan nakış tekniği
kullanılarak işlemeler yapılmaktadır. Yörede kullanılan poğ nakışları “mantı nakış”, “kirazlı”,
“kartopu”, “kurtçuk” gibi isimler almaktadır. Bu araştırmada geleneksel nakışlı poğ örtülerinin kumaş
özellikleri, nakış tekniği ve işlemelerdeki motiflerin yöre kültürü açısından taşıdığı anlamlar
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Nakışlı Poğ Örtüleri, Nakış Tekniği, Motifler ve Anlamları

1. GİRİŞ
Bithynia, Roma ve Bizans yönetimlerinde bir süre kalan Mengen, daha sonra Konur Alp tarafından Osmanlı
topraklarına katılmıştır. 14. yüzyılda Türkmen aşiretleri yerleştirilmiştir. 15. yüzyılda kısa bir süre
İsfendiyaroğullarının eline geçen yöre daha sonra yine Osmanlılara bağlanmıştır. Mengen, 19. yüzyıl
sonlarında Kastamonu Vilayeti Bolu Sancağının Gerede kazasına bağlı bir nahiye iken, 1948 yılında merkezi
Bolu ili olmak üzere Mengen ilçesi kurulmuştur[1].
Mengen isminin kökeni hakkında kesin bir görüş bulunmamakla birlikte mengeç (yün eğirmede kullanılan
mekik), mengel (ayak bileğine takılan süs bileziği, halhal), mengü (ölümsüz, ebedi) kelimelerinden türediği
söylenmektedir[2].
Mengen ilçesi Bolu Dağlarının engebelendirdiği dağlık bir alanda yer alır. İlçe halkı geçimini tarım ve
hayvancılıktan sağlar. Mengen ilçesinde işlemecilik, nakışçılık, dokumacılık, yorgancılık, ahşap sanatları,
bakırcılık ve yöresel kadın giyimi gibi el sanatları yapılmaktadır.

1.1. Poğ Örtüleri
Yörede çeyiz geleneği kökeninden gelen ve yoğun olarak uygulanan işleme (nakış) günümüzde de
yapılmaktadır. İnsanların iki parçayı birbirine eklemesi ve düz bir dikişin dekoratif amaçlı uygulamaları ile
gelişen işleme sanatının ilk ne zaman, nerede ortaya çıktığı bilinmemektedir[3]. Anadolu’da yapılan
kazılarda neolitik çağlardan beri iğne ile yapılan işlerin var olduğu bilinmektedir[4]. İşleme; çeşitli dokuma,
deri ve keçe üzerine iğne veya tığ gibi özel araçlarla, elde veya makinede, çeşitli iplikler kullanılarak (ipek,
yün, sim, rafya vb) oluşturulan bezemedir[5]. İşlemeciliğin Osmanlı Türklerinde bilhassa XVI.yüzyılda çok
çeşitlendiği gözlenmektedir[6].
Anadolu’nun hemen hemen her bölgesinde özel günlerde veya günlük eşyaları için uygulanan işleme sanatı,
Mengen’de de yaygın olarak yapılmaktadır. Yörede tespit edilen işlemeli ürünler çoğunlukla poğ adı verilen,
bohça, başörtüsü ve köylülerin içlerine azıklarını koydukları büyük mendil anlamına gelen işlemeli
başörtüleri olarak karşımıza çıkmaktadır[7].

a
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Poğlar genellikle kare şeklinde olup eni ve boyu 70-110 cm arasında değişmektedir. Günümüzde poğlar, az
miktarda üretilen ve yöreye özgü tek şak veya iki şak , tek kanat veya iki kanat denilen iki parça halinde
dokunmuş kumaşlar üzerine, dokuma iplikleri üzerinde yürütülen iğne teknikleri grubundan iplik sayılarak
yapılan teknik ile uygulanmaktadır. Mengen’de tespit edilen poğ örnekleri hesap iğnesi ile yapılmaktadır[8].
Şekil 1’de Mengen köylerinin günlük kadın kıyafeti ve gelin kıyafeti gösterilmektedir[9].

Şekil 1. Mengen İlçesi Kıyaslar Köyü Günlük Kadın ve Gelin Kıyafeti

İşlemeler pamuk ipliği ile el tezgâhlarında dokunan kumaşlar üzerine değişik tekniklerle işlenir. Nakış
teknikleri Türk işi adı altında toplansa da yörede yapılan işlemelerde geçmişte bitkisel boyalardan
faydalanıldığı görülmektedir. Bu yüzden ipliklerin parlaklığı hala ilk günkü gibidir. Yöre kadınları tarafından
tahminen 1-2 ay gibi bir sürede işlenen poğların uçlarına yine aynı titizlikle püskül takılırdı.
Daha çok pamuk ipliği ile yapıldığı bilinen poğ işlemelerinde son zamanlarda orlon ipliği de kullanılmaya
başlanmıştır. Geçmişte İstanbul’dan getirilen alaca adı verilen kumaşların sökülerek ipliklerinin işlemede
kullanıldığı belirtilmektedir. Kenar süslemede ise genellikle pamuk ipliği, nadiren naylon iplik ile pul ve
boncuk gibi malzemelerin kullanıldığı görülmektedir. Poğ örtülerinin zemini genellikle beyazdır. Poğların
işlemelerinde siyah renk, motiflerin çerçevesini oluşturması bakımından çok önemlidir. “Dışının karasını
çekmek” olarak tabir edilen desen hatlarının belirlenmesi işleminden sonra “çeşit atmak” denilen
işlemelerdeki iç dolgularda, belli renklere bağlı kalınmaktadır. Bu renkler koyu ve canlı renklerdir. Poğ
örtülerinde çoğunlukla siyah rengin yanı sıra lacivert, bordo, koyu yeşil, turuncu, sarı, pembe, açık yeşil ve
mavi renklerin uyumlu bir biçimde motiflerde kullanıldığı gözlenmektedir.

1.2. Poğ Örtülerinde Kullanılan Motifler
Yörede yapılan araştırmalarda poğ işlemelerinde sembolik motiflerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Poğlarda
işlemeler genel olarak örtünün dörtkenarında veya üç kenarında bir bordür şeklindedir. Genellikle
kompozisyonlarda aynı motif ya da aynı motif ve yardımcı motifler tekrarlanarak işleme oluşturulmuştur.
Köşelerde birer motif bulunan örnekler ise yörede “uç nakışı” olarak adlandırılmaktadır.
Yöredeki poğ motifleri meşe yaprağı, dut yaprağı, eğrelti nakışı, döngel nakışı, zengin nakışı, inek sidiği
(öküz sidiği), sıçan dişi, kurt ayağı, kurtçuk, kiraz nakışı, kar topu, eşek nalı (at nalı), diken gülü, elti
çatlatan, kaz ayağı gibi yöresel isimler almaktadır[10-11].
Kenar süslemede beyaz rengin tercih edildiği, bazı örneklerde ise işlemelerde kullanılan renklerden
yararlanıldığı dikkati çekmektedir. Poğların kenar süslemelerinin genellikle küçük ponponlar şeklinde, bir
kısmında ise firkete oyası şeklinde uygulandığı görülmektedir. Yörede eskiden beri işlenip başörtüsü olarak
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kullanılan poğlar, günümüzde köyden kente göç ve giyim kuşam türlerinin değişmesi sebebi ile nadiren yaşlı
kadınların, köy düğünlerinde de genç kadınların rağbet ettikleri bir giyim eşyası durumundadır[2].

1.3. İşlemelerde Kullanılan Dokumalar
Poğ işlemelerinde iplik sayılarak yapıldığından işlenecek kumaşın atkı ve çözgü ipliklerinin aynı kalınlıkta
ve sıklıkta olması tercih edilmektedir. En uygun kumaşlar genellikle bezayağı dokuma örgüsü ile dokunmuş
olanlardır. Hesap işinde Ödemiş ipeği, Şile bezi, Ayancık keteni, Rize bezi, Kastamonu bezi gibi yöresel
dokumalar daha fazla tercih edilmektedir. Bütün kumaşlar bez ayağı dokusunda olup, dört çerçevede sıra
tahar ile dokunmuştur. Poğ örtülerinin zemininde kullanılan dokuma kumaşların teknik özellikleri Tablo 1’de
yer almaktadır.
Tablo 1. Poğ Örtülerinin Zemininde Kullanılan Dokuma Kumaşların Teknik Özellikleri

Sıklık
(tel/cm)
Ç

A

1

22

18

2

20

3
4

Kumaş
No

1

İplik
No
(Ne)

Tarak No

1980

16/1

95/2

104

90

155

140

19

1800

20/1

85/2

106

90

130

115

16

15

1700

20/1

80/2

106

90

110

100

15

13

286

30/1

65/2

22

20

60

15

Çözgü
Tel
Sayısı

2

En (cm)
Tarak
Mamul

3

Ağırlık
g/m2 g/m
tül

4

1.4. Poğ Örtüsü Motiflerine Örnekler
Motiflerin ortaya çıkışı tamamen iletişimle ilgilidir. İşleme motiflerinin dili, estetik amaçlardan çok,
psikolojik etkileri için yapılmıştır. Geçmişten günümüze gelen işleme motifleri mutluluk, kara sevda, ayrılık,
sonsuzluk, kötü gözlerden korunma gibi temaları sembolize etmenin yanı sıra hayata dair nesneleri de
içermektedir.
Zengin nakışı, kabak gülü ve kurtçuk motifleri bulunan işlemede düz ve verev hesap iğnesi kullanılmıştır.
Zemini dokuma pamuk kumaş olan bu örtünün boyutları yaklaşık 95x95 cm dir(Şekil 2).
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Şekil 2. Zengin Nakışı, Kabak Gülü, Kurtçuk

Kuşlar mitolojide yeryüzü ve cennet arasındaki postacıları temsil ederken, akçaağaç Çin ve Japonya’da
âşıkların simgesidir. Kuzey Amerika’da yaşayanlar için ise kötü ruhları kovmak ve huzurlu bir uykuyu
temsil eder[12]. Akçaağaç yaprağı ve kuş ayağı motifleri ile düz ve verev hesap iğnesi kullanılmıştır. Zemini
dokuma pamuk kumaş olan bu örtünün boyutları yaklaşık 95x95 cm dir (Şekil 3).

Şekil 3. Akçaağaç Yaprağı, Kuş Ayağı
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Şekil 4. Nohut Nakışı, Kuş Ayağı Motifleri – Bluzda Nohut Nakışı Detayı

Dünya nimetlerinden olan nohut, mitolojide bereket ve yenilenmenin simgesi olarak kullanılmaktadır[12].
Nohut nakışı ve kuş ayağı motifleri ile düz ve verev hesap iğnesi kullanılmıştır. Zemini dokuma pamuk
kumaş olan bu örtünün boyutları yaklaşık 90x90 cm dir (Şekil 4).

Şekil 5. Meşe Yaprağı, Kurtçuk ve Kabak Gülü Motifi- Meşe Yapağı Motifli Bluz

Meşe ağacının sadece ruhların konutu olmadığını, farklı bir dünyaya geçiş yolu olduğuna dikkat çeken
mitolojik söylemin dışında meşe yaprağı askeri mezarlarda sıkça görülen otorite, güç, zafer ve kalıcılığın
simgesidir[12]. Meşe yaprağı, kurtçuk ve kabak gülü motifleri ile düz ve verev hesap iğnesi kullanılmıştır.
Zemini dokuma pamuk kumaş olan bu örtünün boyutları yaklaşık 95x95 cm dir (Şekil 5).
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Şekil 6. Bamya Nakışı, Eğri Büğrü, Kurtçuk

Sürüngenler sınıfına giren kurtçuk, mitolojik olarak toprak, ölüm ve çözümün simgesi olmakla beraber
sanatta ölümlülük temsili olarak kullanılmıştır[12]. Bamya nakışı, eğri büğrü, kurtçuk motifleri ile düz ve
verev hesap iğnesi kullanılmıştır. Zemini dokuma pamuk kumaş olan bu örtünün boyutları yaklaşık 92x92
cm dir (Şekil 6).

Şekil 7. Kirazlı, Eğri Büğrü, İnek Sidiği

Dünya meyvelerinden olan kiraz, bereket ve ölümsüzlük anlamında olmakla beraber gelecek nesillerin
tohumunu barındıran görkemli ürünlerdendir[12]. Kirazlı, eğri büğrü, inek sidiği motifleri ile düz ve verev
hesap iğnesi kullanılmıştır. Zemini dokuma pamuk kumaş olan bu örtünün boyutları yaklaşık 60x60 cm dir
(Şekil 7).
Tokmaklı nakışı ile işlenmiş poğ örtüsü ve bluz gösterilmektedir. Poğ örtüsünün zemini dokuma pamuk
kumaş olup boyutları yaklaşık 94x94 cm dir (Şekil 8).
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Şekil 8. Tokmaklı Nakışı ve Kuş Ayağı Örtü - Tokmaklı Nakışlı Bluz

Şekil 9. Diken Gülü, Kurt Ayağı ve Kurtçuk Motifleri - Bluzda Diken Gülü Motif Detayı

Gül, mitolojide kusursuzluk ve tutku sembolüdür. Evrensel olarak dünyevi ve ilahi aşkla özdeşleştirilmiştir.
Tanrıçalarla bağdaştırılmış olup bereket ve güzelliğin ifadesi olarak görülmüştür[12]. Şekil 9’da diken gülü,
kurt ayağı ve kurtçuk motiflerinin yer aldığı poğ örtüsü ve diken gülü nakışı işlenmiş bluz yer almaktadır.
Örtünün boyutları yaklaşık 104x104 cm dir.
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Şekil 10. Kuş Ayağı ve Kurtçuk Motifleri - Kuş Ayağı Motifli Bluz

Kuş ayağı formundan türetilen semboller hemen hemen her yerde ve uzun zaman dilimlerinde kullanım
görmüş ve daha sonra Sümerlilerde de aynı anlamda kadını, yani doğurganlığı temsil etmiştir. Şekil 10’da
kuş ayağı ve kurtçuk motiflerinin yer aldığı poğ örtüsü ve kuş ayağı nakışı işlenmiş bluz yer almaktadır.
Örtünün boyutları yaklaşık 100x102 cm dir.
Şekil 11’da kuş ayağı (genişletilmiş) - kuş ayağı (uzatılmış) saçma motiflerinden oluşan poğ örtüsüne yer
verilmiştir. Örtünün boyutları yaklaşık 85x85 cm dir.

Şekil 11. Kuş Ayağı (genişletilmiş) - Kuş Ayağı (uzatılmış) Saçma Motiflerinden Oluşan Poğ Örtüsü

İyi şans tılsımlarının en evrenseli olarak düşünülen at nalı, atın var olduğu her çağda ve ülkede güçlü bir
muskaydı. Mitolojide at; asalet, hız, özgürlük ve güzellik simgesi taşımaktadır[12]. Şekil 12’de at nalı, kuş
ayağı (genişletilmiş) ve kurtçuk motiflerinin bulunduğu poğ örtüsüne ve at nalı nakışı olan keseye yer
verilmiştir. Örtünün boyutları yaklaşık 100x100 cm dir.
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Şekil 12. At Nalı, Kuş Ayağı (genişletilmiş) ve Kurtçuk Motiflerinin Bulunduğu Poğ Örtüsü -At Nalı Nakışı Olan Kese

Şekil 13’de görülen mantı nakışı, kuş ayağı motiflerinin bulunduğu örtünün boyutları yaklaşık 45x60 cm dir.

Şekil 13. Mantı Nakışı, Kuş Ayağı Motiflerinin Bulunduğu Örtü

Şekil 14’te görülen döngel nakışı, kuş ayağı, saçma ve kurtçuk motiflerinin bulunduğu örtü ve döngel nakışlı
cüzdana ait örtünün boyutları yaklaşık 88x85 cm dir.

Şekil 14. Döngel Nakışı, Kuş Ayağı, Saçma ve Kurtçuk Motiflerinin Bulunduğu Örtü- Döngel Nakışlı Cüzdan
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Şekil 15’te kartopu nakışı, kuş ayağı (uzatılmış), ve kurtçuk motiflerinin bulunduğu örtü ve kartopu nakışlı
kese görülmekte olup örtünün boyutları yaklaşık 105x103 cm dir.

Şekil 15. Kartopu Nakışı, Kuş Ayağı (uzatılmış), ve Kurtçuk Motiflerinin Bulunduğu Örtü- Kartopu Nakışlı Kese

Şekil 16’te tekli kulak nakış, kuş ayağı (genişletilmiş) motiflerinin bulunduğu örtüye yer verilen örtünün
boyutları yaklaşık 95x95 cm dir.

Şekil 16. Tekli Kulak Nakış, Kuş Ayağı (Genişletilmiş) Motiflerinin Bulunduğu Örtü

2. SONUÇ


Araştırma yapılan Mengen ve köylerinde günlük giyim ve gelin kıyafetlerinde hala poğ örtüleri
kullanılmaktadır.



Poğ örtüleri kullanım amacının dışında da değerlendirilmektedir. Mengen’de bulunan bir dokuma
atölyesinde kara tezgâhlarda poğ işlemeleri için kumaş üretimi yapılmaktadır.



Girişimci kadınlar, gelir elde etmek ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla poğ üretmekte ve
üretilen bu parçalar kimi zaman oda takımı, sehpa örtüsü, kimi zaman da fular ya da şal olarak alıcı
bulmaktadır. Ancak yörenin poğ işlemelerinin daha etkili bir şekilde pazarlanabilme sorunları vardır.



Poğ nakışları orijinal motifler olarak üretilmelerine rağmen, nakış iplikleri doğal boyalı iplikler
yerine sentetik ipliklerle üretilmektedir.



Bölgedeki doğal boya bitkileri tespit edilerek yeniden doğal boyalı pamuk iplikleri ile işlemelerde
kullanılmalıdır.



Etkin pazarlama teknikleri ile kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi, yaşam biçimini simgeleyen
bu ürünlerin tanıtımı ve yaygın satış ve kullanım olanakları geliştirilmelidir.
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TİFTİK LİFİNİN TARİHSEL ÖNEMİ VE ANKARA SOFU
Ayşe UYGUR
Marmara Üniversitesi- Güzel Sanatlar Fakültesi-Tekstil Bölümü- İstanbul- Türkiye

Özet
Tiftik (moher); Ankara Keçisinden elde edilen bir lif olup anavatanı olan Ankara-Anadolu’dan Dünyaya
yayılmıştır. Tiftik lifi Osmanlı döneminde çok önemli bir lif olup özel koruma altında tutulmuş, Ankara Keçisinin
dış ülkelere ticareti yasaklanmıştır. 1838 Baltalimanı Antlaşmasına kadar sadece Anadolu topraklarında
yetişen Ankara Keçileri bu tarihten sonra serbest ticaret antlaşması nedeniyle İngilizler tarafından Güney
Afrika’ya; daha sonra Amerika’ya ve uygun iklim koşullarının olduğu Dünyanın her yerine götürülmüş ve dış
ülkelerde de yetiştirilmeye başlamıştır. Tiftik keçisinin üretimi gittikçe azalmaya başlamış ve 2000 li yıllarda
tiftik yetiştiriciliğinde Dünyada 3. – 6. konumlarına kadar gerilemiştir.
Tiftik lifinden dokunan ‘Ankara Sofu’ kumaşı Osmanlı İmparatorluğunda 15.-18. Yüzyıl döneminde çok meşhur
olmuştur ve tüm dünyada büyük ilgi ve beğeni kazanmıştır. ‘Ankara sofu ‘ adı verilen özel kumaşlar elde
eğirilen ve farklı incelikte bükülen tiftik ipliklerinin hem atkı hem de çözgüde kullanılmasıyla elde edilmektedir.
Bu dokumalar farklı renklerde doğal boyalarla boyanmakta, daha sonra parlaklık kazandırma işlemlerinden
geçirilmektedir. ‘Ankara Sofu ‘ bugün daha ekonomik olan sentetik lifler yanında yüksek maliyeti ve bazı üretim
güçlükleri nedeniyle önemini kaybetmiştir. Sadece el sanatlarında uygulama olanağı bulabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tiftik, Ankara Sofu, Ankara Keçisi, Anadolu’da Yetişen Lifler.
Abstract
Mohair is a fibre which is obtained from Angora Goat which its motherland is Ankara and spread out all over
the World from Ankara- Anatolia. Since mother land of mohair is Ankara- Middle Anatolia and it was very
important fibre in Ottoman Empir, it was protected in Anatolia very carefully by forbidding the trade of Angora
Goats to foreign countries. Angora goats bred only in Anatolia till 1838 Baltalimanı Agreement, after this
agreement Angora goats were taken to South Africa, America and somewhere in the World having suitable
climate conditions, and began to breed in foreign countries. Therefore angora goats production decreased
gradually in Ankara- Anatolia which is their motherland and mohair production of Turkey drew back from first
to third or sixth in setting up in order during 2000’s.
‘Ankara Sofu’ ( Angora Camlet) is woven cloth made of mohair was very famous in Ottoman Empire within
15th- 18th centuries and had very big interest and desire in the World. ‘Ankara Sofu ‘ was the special cloth which
was woven in warp and weft by mohair threads of different numbers and they were spun by hand . These
weavings were dyed by natural dyes, later some treatments were applied to make bright the cloth. ‘Ankara
Sofu ‘ ( Angora Camlet) has lost its old value since higher price more than economical synthetic fibres beside
production difficulty. Therefore it has only the use probability in handcraft productions.

Key Words: Mohair, Camlet, Angora Goat, Fibres Grown in Anatolia.

1. GİRİŞ
Ankara Keçisi = Tiftik Keçisi (Capra hircus ancryrensis) [1 ] ; bütün dünyaya Ankara-Anadolu’dan yayılan
bir keçi türüdür, Tiftik Keçisi olarak ta adlandırılmaktadır. Ankara Keçisi yünleri Türkiye’de tiftik olarak,
yabancı ülkelerde ise moher ( mohair) olarak bilinmektedir. 1071 Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’ya göç
eden Türklerin İran Yaylalarından beraberinde getirdikleri hayvanlardan biri olan keçilerin (Capra aegagrus)
değişime uğraması sonucunda oluştuğu yönünde bir görüş kabul görmektedir. Bir diğer görüş ise Capra prisca
isimli vahşi keçiden kök aldığı yönündedir [2 ]. Ankara- İç Anadolu Bölgesinin kurak iklimi ve toprağında bu
keçiler değişime uğramış, o zamandan beri bu bölgede gelişmiş, İç Anadolu'ya özgü bir tür olma özelliğini
bugüne kadar sürdürmüştür [3 ].
Ankara Keçileri ve onun ürünü olan tiftikten yapılan Ankara Sofu kumaşı Osmanlı döneminde 19. Yüzyıla
kadar büyük bir ticari öneme sahipti ve Ankara önemli bir tiftik ve sof kumaşı ticaret merkezi idi. Tiftikten
yapılan Ankara Sofu tıpkı ipek kumaş gibi çok değerliydi ve en çok gelir getiren ihracat ürünüydü. Osmanlı
Sultanları işlenmemiş ham tiftik ve Ankara Keçisi dışsatımını yasaklamışlardı. Avrupa’ya yalnızca işlenmiş
tiftik ürünleri, tiftik ipliği ve tiftik kumaşının ihracatına izin verilmişti. Bu koruma 19. Yüzyılda Avrupaİngiltere’de dokuma makinelerinin icad edilmesi ve daha ucuz teknolojik kumaş üretiminin başlamasına kadar
devam etmiştir. Nitekim Osmanlı Padişahı II. Mahmut 1838 Balta Limanı Antlaşması’nı imzalayarak, makine
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ile dokunmuş ucuz İngiliz mallarına karşı uygulanan gümrüğü kaldırtmış ve böylece Osmanlı’nın sanayisini,
ticaretini bir daha hiç düzelmeyecek denli baltalayan 1838 Balta Limanı Antlaşması’ndan sonra, İngiliz Albay
Handerson Ankara’dan seçtiği damızlık tiftik keçilerini Güney Afrika’da özel olarak kurulan İngiliz
çiftliklerine götürmüş, çoğaltmış ve böylelikle 1856’ya gelindiğinde İngiltere- Güney Afrika, Osmanlı’nın
1838’e dek büyük bir titizlikle koruduğu tiftik kumaşı tekeline son vermişti. Bunu Amerika Birleşik Devletleri
izlemiş ve Anadolu 19. Yüzyıla kadar tekel olarak elinde bulundurduğu Ankara Keçisi- Tiftik üretiminde
gerilemeye başlamıştır. Bu gerilemede daha düşük maliyetli olan rejenere, sentetik liflerin üretilmeye
başlanması karşısında tiftiğin yüksek maliyetli olması, tekstilde teknolojik makinelerin kullanılması ve el
üretiminin rekabet edememesi gibi faktörler de önemli rol oynamıştır [4 ] .

2. ANKARA KEÇİSİ
Ankara Keçisi (Capra hircus ancryrensis); ağırlıkları dişilerde ortalama 30-40 kg, erkeklerde ise 45-55 kg
arasındadır. Laktasyon süresi de 120-130 gündür. Kirli tiftik verimi dişilerde 3-4 kg, erkeklerde 5-6 kg
arasındadır. Yıkanmış tiftik verimi yurdumuzda 1,8-2 kg civarındadır, diğer ülkelerde ise ortalama 4 kg’a (36) kadar çıkarıldığı bildirilmiştir, fakat tiftik kalitesi ülkemizde elde edilenlerin seviyesine ulaşmamıştır.
Yüksek verimin nedeninin bu ülkelerde yılda 2 kez kırkım yapılmasının, ülkemizde ise yılda 1 kez
yapılmasının olduğu bildirilmiştir [5 ] .
Ankara keçileri, deniz seviyesinden 1500 metreye kadar yüksekliklerde, iklimin yarı-kurak, kış sıcaklıklarının
düşük, yazın sıcak geçtiği ve yıllık yağış miktarının ortalama 400 mm, daha iç kesimlerde 200 mm kadar
olduğu Orta Anadolu yaylasında yetiştirilmektedir. Ankara il ölçeğinde ortalama sıcaklık 11,7 C ortalama
basınç değeri 913,1 mb dır. Sıcaklığın 15-20°C civarında olduğu sahada bağıl nem de % 55 – 60 civarında
seyretmektedir. Bölgenin büyük bir bölümünü fakir otlaklar ve step karakterindeki alanlar oluşturmaktadır [6
].
Ankara keçileri rutubetten oldukça çabuk etkilenerek ırk özelliklerini kaybetmekte, özellikle tırnak
hastalıklarına daha kolay yakalanmaktadırlar. Kireçli ve alkali topraklı meralarda ise tiftiğin yağıltısı ve
dayanıklılığı azalmaktadır. Bu nedenlerle, step bölgelerinde Ankara keçisi çok iyi yetiştirildiği halde, bu iklim
bölgesinden uzaklaşıldıkça tiftik kalitesinde ve dokusunda ciddi değişimler gözlenmektedir. Türkiye´nin sahil
kesimlerinde yerini kıl keçisine terk etmektedir [2,7 ] . Ankara Keçileri, İç Anadolu´da özellikle Ankara
(Başlıca Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçeleri), Konya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Çorum, Niğde,
Kırşehir’de ve Kastamonu, Afyon, Bolu gibi çevre illerde genellikle krem renkli olarak, Güney-Doğu
Anadolu´da Siirt ve Mardin civarında da sınırlı sayıda siyah, kahverengi, krem ve gri renkli olarak
yetiştirilmektedir [3 ] . Dünyada ise Türkiye dışında Güney Afrika Cumhuriyeti, Amerika Birleşik
Devletleri’nde önemli oranda; Arjantin, Rusya, Avustralya ve Yeni Zelanda ‘da sınırlı ölçüde; Hindistan,
Pakistan, Fransa, Kenya gibi ülkelerde düşük oranda Ankara Keçisi üretilmektedir [8 ] . Ankara keçisi
Dünyada ve bu ülkelerde esas ismini ( Angora Goat) korumuş, dolayısıyla Ankara’nın (Türkiye`nin) ismini
tüm dünyaya duyurmuş bulunmaktadır. Resim 1-2 de Ankara Keçisi ve lifi görülmektedir [8,9 ].

Resim 1: Ankara Keçisi = Tiftik Keçisi

Resim 2: Tiftik lifi
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3-ANKARA KEÇİSİ VE TİFTİĞİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
Malazgirt Savaşı sonrasında (1071) Anadolu’ya gelen Türklerle beraber Ankara- İç Anadolu’da yetiştirilmeye
başlanan Ankara keçileri- tiftik lifi Osmanlı Döneminde ( 1299 dan sonra) çok büyük önem kazanmış, 1838
Baltalimanı Andlaşmasıyla İngiliz ticaretine serbest bırakılmasından sonra Anadolu’dan ham tiftik dış satımı
azalmış ama yine de uzun yıllar devam etmiştir. 1923 Yılında Cumhuriyet kurulduktan sonra Ankara
Keçilerinin ıslahı, elde edilen tiftiğin iç pazarda islenerek yurtdışına satışı alanlarında çalışmalar yapmak üzere
kurulan “Türkiye Tiftik Cemiyeti” 1930’da fiilen çalışmaya başlamıştır [8 ] . Türkiye Tiftik Cemiyeti de
Ankara Keçisi yetiştirilmesini, dolayısıyla tiftik üretimindeki azalmayı önleyememiştir. 29 Kasım 1955’te bir
kamu iktisadi teşebbüsü olan “Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş.” kurulmuş, 1956 yılında da resmen faaliyetlerine
başlamıştır. Yapılan bu ve benzer girişimlerle 1959 yılında dünyadaki 11.3 milyon keçinin yarısından biraz
fazlasının (% 54’ü) Türkiye’de üretildiği görülmüştür. Türkiye’yi sırasıyla A.B.D. ve Güney Afrika takip
ediyordu [3 ]. 1969 Yılına gelindiğinde de bugün halen faaliyetlerine devam eden Tiftik Birlik kurulmuştur.
Devletin görevlendirmesiyle Tiftik Birlik ve Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. 1970-1982 yılları arasında
kesintisiz tiftik alımı yapmış, 1982’den sonrada belirli yıllarda alımlara devam etmiştir. Ancak son 30-40 yıl
içinde, değişik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler, Ankara Keçisi yetiştiriciliğini son derece
olumsuz etkilemiştir [ 3 ].
Günümüzde Ankara keçisi yetiştiriciliği ve tiftik üretimi konusunda Tiftik Birlik tüm ülkede faaliyetlerine
devam etmekte olup, Birliğe kayıtlı 12 kooperatif ve 19.765 ortak bulunmaktadır. Bu kooperatifler Aksaray,
Ayaş, Beypazarı, Çankırı, Eskişehir, Güdül, Karaman, Kızılcahamam, Nallıhan, Kırıkkale, Polatlı, Seben’de
bulunmaktadır. Tiftik Birlik çalışmalarına konu olan tiftik keçisi üretimi devlet tarafından destek kapsamına
alınmıştır. Tarım Bakanlığı’na bağlı TAGEM’in 1995’te başlattığı ve 1997’de de Ankara keçisini dahil ettiği
“Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Projesi” ile Ankara Keçisi de destek kapsamına alınmıştır.
Ayrıca Ankara’da “Güdül Ankara Keçisi Festivali” gibi etkinlikler de dikkatleri yeniden bu canlıya çekmek
ve keçicilik kültürünü yaşatmak için örnek uygulamalar olarak yapılmaktadır [1].
2012 Yılında Tiftik ve Sof Araştırmaları Derneği’nin 'Ankara'nın Tarihi Sof Kumaşının Yeniden Şehrin
Kültürel ve Ekonomik Hayatına Kazandırılması Projesi', Ankara Kalkınma Ajansı '2012 Kırsal Kalkınma Mali
Destek Programı' tarafından desteklenmeye değer bulunmuş ve bu alandaki çalışmalara destek verilmiştir.
[10,11]. Türkiye’nin ‘tekstil’ sektörüne yön ve destek vermek amacıyla hazırlanan ‘Tekstil, Hazırgiyim ve
Deri Ürünleri Sektörleri 2013-2017 Eylem Planı’ kapsamında son yıllarda nesli azalan Ankara keçisine dikkat
çekildi. Eylem planında, tekstil sanayinin ihtiyaç duyduğu kaliteli hammaddenin teminine yönelik olarak
‘Ankara keçisi’ arzına ilişkin tedbirler alınması ve yetiştirilmesi için de ülkenin doğusu ve batısı arasında
lojistik köyler kurulması kararlaştırıldı [5 ]. Ankara keçisinin teşvik edilmesi için Tarım Bakanlığı tarafından
destek verilmiştir [12]. 1930 Yılından 2014 yılına kadar Ankara keçisi ve tiftik üretimi Tablo 1 de verilmiştir.
Geçmiş yıllara göre Ankara keçisi ve tiftik üretiminin özellikle 1985 yılından itibaren gitgide azaldığı ve 2014
verilerine göre 89000 başa kadar düştüğü görülmektedir.
Tablo 1.Yıllar İtibariyle Türkiye’de Ankara Keçisi- Tiftik Varlığı- Kaynak: TÜİK, 2013 [1, 13 ]
Yıllar

Ankara Keçisi Tiftik
(Baş)

Yıllar

Ankara Keçisi Tiftik(ton)
(Baş)

1930

2.839.973

1980

3.658.000

5875

1935

3.305.424

1985

2.103.000

-

1940

5.500.648

1990

1.279.000

1495

1945

4.026.448

1995

714.000

797

1950

3.966.336

2000

373.000

421

1955

4.816.389

2005

232.966

302

1960

5.995.500

2010

152.606

200

1965

5.500.000

2011

151.091

194

4070
7721
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1970

4.443.000

1975

3.547.000

5590

2013

85000

2014

89000

Şu an Ankara Keçisi yetiştiren yurttaşlarımızın çoğu için tek nedenin geleneksel değerlere bağlılık olduğu
söylenebilir. Ankara Keçisi üretimi Tablo 1 den görüleceği gibi yıllara göre azalmış, 2000 li yıllardan sonra
Dünya tiftik yetiştiriciliğinde 3. – 6. konumlarına kadar gerilemiştir. Örneğin 1988 Yılında 26000 ton olan
Dünya tiftik üretimi, 2012 Yılında 4600 ton olup; 2320 ton ile Güney Afrika 1. Sırada ( %50 Dünyada),
Türkiye ise 190 ton ile ( %4 Dünyada) ( Randımanı %70) 5. Sıradadır. Güney Afrika tiftiğinde Kemp kılının
bulunmayışı ve tiftik randımanının yüksek olması ( %84-85 ) Güney Afrika’dan tiftik alımını artırmaktadır.
Tiftik ile ilgili ürünler olan kirli / yıkanmamış – taranmamış tiftik ( GTİP No: 51.02.194.09 ); Karde edilmiş
ve taranmış tiftik (GTİP No : 51.05.391.000) ürünlerinin Türkiye ye ithalatında sıfır gümrük vergisi
uygulanmaktadır. Aynı ürünlerin ihracatında ise herhangi bir sübvansiyon verilmediği görülmektedir [14 ] .
Tiftik fiatları Dünyada azalmakta olup 2013 Yılında 8.68 $ / kg olduğu, Türkiyede ise 9 TL / kg olduğu
bildirilmiştir [13 ].

4-TIFTIK LIFININ ÖZELLIKLERI
Ankara Keçisi'nin yünü olan tiftik ( moher) ( mohair: ing.; muhayyer: arapça) doğal hayvansal kaynaklı
elyafın " kıl kökenli elyaf" bölümünde yer almaktadır. Bugün dokuma sanayiinde yünden sonra en çok
kullanılan ve aranılan bir elyaftır. Ankara Keçisi bu gün dünyanın bir çok ülkesinde titizlikle yetiştirilmesine
rağmen, elde edilen tiftikler incelik, yumuşaklık ve parlaklık gibi özellikler bakımından yurdumuzda üretilen
tiftikler seviyesine ulaştırılamamıştır. Tiftiğin endüstride aranılan üstün özellikleri ancak onun öz vatanı olan
Anadolu’da yetiştirilen Ankara Keçisi tiftiklerinde görülmektedir.
Tiftik Lifinin Morfolojik Yapısı: Kalın bir tiftik lifi diğer hayvansal elyafta genel olarak görüldüğü üzere
mikroskop altında enine kesitine bakıldığında en dışta kütiküla, ortada korteks, bazı liflerde ise içte medula
tabakalarından meydana geldiği görülür. Kütikül tabakası örtü hücrelerinden meydana gelmiştir. Bu örtü
hücreleri yüne göre daha ince ve daha geniş olup, yündeki gibi birbirinin üstünü kapatmış değil, mozaik
şeklinde dizilmiştir. Bu nedenle tiftik lifleri keçeleşmeye yatkın değildir ve geniş olduklarından daha parlak
görünmesine neden olur. Kütikülanın altında tiftiğe temel özelliğini veren korteks tabakası vardır. Liflerin
dayanıklılığını, esnekliğini rengini bu tabaka sağlar, iğ veya mekik şeklinde hücrelerin yan yana sıralanmasıyla
oluşur. Medula tabakası lifin içinde bulunan boş bir kanaldır. Bütün liflerde yoktur, ancak kalın ve yaşlanmış
keçi liflerinin %3-5 inde görülür.
Tiftik Lifinin Kimyasal Yapısı: Diğer hayvansal elyafta olduğu gibi protein, yağıltı vb.den oluşur. Yağıltı
hayvan vücudunda salgı halinde oluşan yağlı maddeler, ter tuzları, çeşitli kirlilikler, anorganik maddeler vb.
içerir. Proteinin temel kimyasal yapısı, yündeki gibi keratindir, ancak kimyasal reaktiflere karşı direnci yünden
daha azdır. Yün yağı ise işlendikten sonra kozmetik sanayinde kullanılmaktadır.
Tiftik Lifinin Fiziksel Özellikleri: Tiftik, Ankara Bölgesi keçilerinde gümüş beyazı renginde, Siirt, Mardin
Bölgesindeki Ankara Keçilerinde ise gri, kahverengi, siyah renklerde olabilmektedir. Kütiküla tabakasındaki
örtü hücreleri yündeki gibi kalkık durumda olmadığından lifler parlaktır, aynı nedenlerle keçeleşmeye daha
dayanıklıdır ve aynı zamanda boyut değişmesine karşı da daha dayanıklıdır. Lif uzunluğu 13-30 cm
olabilmekte, inceliği ise keçilerin yaşına ve cinsine bağlı olarak 20-40 mikron arasında değişmektedir. Genç
keçilerin lifleri daha ince, yaşlanan keçilerin ise lifleri daha kalındır. Kırkılma esnasında liflerin inceliklerine
göre tasnifi ürün kalitesi açısından önemlidir. Kıvrımlılık eğirme özelliği açısından önemlidir, ince lifler daha
kıvrımlı, kalın lifler daha az kıvrımlıdır. Elastiktir, yumuşaktır, kopma dayanıklılığı da oldukça yüksektir. %
16- 18 oranında nem çeker, nemi insan cildinden adeta fitil gibi çeker ve giysinin dışına verir, bu nedenle
giysi konforu açısından üstün bir özelliğe sahiptir. İnsan cildinde rahatsızlık yaratmaz, güneş ışınlarını
geçirmez, ve güneş ışınlarına, ısıya karşı dayanıklıdır. Kimyasal yapısı ve lifin içindeki medula tabakasından
dolayı ısıyı iletmez, kışın sıcak tutar, yazın ise serin tutar. Kolayca boyanabilir, kolay kir tutmaz veya kirini
hafif bir yıkamayla kolayca verir. Sadece tiftik olarak kullanılabileceği gibi diğer tekstil elyafı ile özellikle
%30 oranında yün, akrilik ve pamukla karıştırılabilmektedir. Kamgarn (taranmış ince, uzun lifler) ve
ştrayhgarn ( karışık uzunluktaki lifler ) olarak işlenebilir. Tiftik lifleri yün gibi güç yanar, antibakteriyel özellik
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gösterir ve hafiftirler, bu nedenle yazlık giysilerde de kullanılabilir. Tüylü yapısı nedeniyle bu özelliğin
istenildiği alanlarda tercih edilir.
Tiftikten döşemelik kumaşlar, perdelikler, erkek ve kadın dış giyim kumaşları, trikotaj örgüler, el örgüleri,
halı, kilim, şal, şapka, atkı, battaniye, peruk, astarlık kumaş, oyuncak kumaşı, tela vb. yapılabilir [15, 16, ] .
5-ANKARA SOFU
Ankara sofu (Engürü Sofu) ( Camlet ( İng) tiftik keçisinin liflerinden dokunan bir çeşit kumaşın adıdır ve
Anadolu’da üretilmeye başlandığı XIV. Yüzyıldan sonra tüm dünyada büyük ilgi ve beğeni kazanmıştır. Tiftik
keçileri de bu nedenle Ankara Keçisi ( Angora Goat) olarak adlandırılmıştır. ‘Ankara Sofu ‘ adı verilen
kumaşlar elde eğirilen ve farklı incelikte bükülen tiftik ipliklerinin hem atkı hem de çözgüde kullanılmasıyla
elde edilmekte idi. Bu dokumalar farklı renklerde doğal boyalarla boyanmakta, daha sonra parlaklık
kazandırma işlemlerinden geçirilmekte idi. Bu işlemler zor ve zahmetli olduğundan sof kumaşının maliyeti
oldukça yüksek olmaktadır. İpek gibi yumuşak ve parlak olan sof kumaşı, sadece Ankara’ya özgü olup Ankara
ve çevresinin illerinde üretilirdi. Osmanlı’dan önce, Anadolu Selçuklu döneminde de ( 1299 dan önce) tiftik
ipliğinin, Ankara’nın dünyaca meşhur sof kumaşının, halı vb. satıldığı bildirilmiştir [17 ] .
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde 1640’larda Ankara için “Burası tiftik kumaşı (sof) yeridir . Bu kumaş da
Ankara’ya özgüdür. Yeryüzünde başka bir yerde üretme olanağı yoktur. Kadın ve erkek herkesin işi tiftik
kumaşı dokumaktır. Fransızlar bu Ankara Keçilerinden Fransa’ya götürüp yumuşak iplik eğirip tiftik kumaşı
dokumak isterler de dokudukları şey sof olmaz. Hatta Ankara'dan eğrilmiş ipliği alıp Fransa’ya götürerek tiftik
kumaşı yapalım dediler fakat yine olmadı.” der. Ayrıca ‘“Bu şehir ahalisinin… alimleri baştan ayağa renk renk
sof ferace giyerler. Zira Ankara sof yurdudur. Ve kadınları tamamen rengârenk sof ferace giyip gayet edeplice
gezerler.” Evliya Çelebi o tarihlerde 621 ‘i Ankara’da olmak üzere; Zir , Çankırı, Beypazarı, Nallıhan ve
Kalecik’te 1355 tiftik tezgahının bulunduğunu ve her yıl 20.000 top kumaşın yurt dışına satıldığını bildiriyordu
[4, 18 ].

Ankara sofları şehrin çok önemli bir ihraç malı haline gelmişti. Sof üretimi şehir ve çevresinin talebi ile sınırlı
olmayıp, çoğunlukla İstanbul ve ülke dışı pazarların talebini karşılamaktadır. Ankaralı tüccarların ülke dışına
sof yüklerini götürmek üzere yaptıkları ticaret seferlerinin yanı sıra yabancı tüccarların da sof almak üzere
şehre geldikleri bilinmektedir. İlk önceleri Venedik, Lehistan gibi Avrupa Ülkelerine ihraç edilen sof, daha
sonraları Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç edilmeye başlanmıştır. Ayrıca Bağdat, Şam ve Halep’e de çok
miktarda gönderilmekteydi [19 ] .
Tiftik lifinden ince bükülmüş iplikle dokunan düz kumaşa ‘ham’ veya ‘ sof’ denir. Sof kumaşı son derece
pahalı ve zengin çevrelerde çok aranılan bir kumaştı. Artık şarkılarda ve türkülerde kalmış tül inceliğinde
feraceler bu kumaştan üretilirdi. Anadolu’dan padişahlar için gönderilen kumaşlar arasında sof birinci sıraya
alırdı. Sof kumaştan dikilmiş elbiseler en değerli kürklerle kaplanırdı. Sof kumaştan dikilmiş elbise giymek
yüksek bir mevkiyi temsil ederdi. Ancak, halkın her kesimi sof kumaştan yapılmış esbab ve giysileri tercih
ederlerdi. Düğün, bayram ve özel günlerin elbiseleri sof kumaştan üretilirdi. Softan yapılmış feraceler, halkın
her kesimi tarafından rağbette olurdu. Kaftanlar, feraceler, cübbeler ve her türlü ceketler, elbiseler sof
kumaştan yapılırdı. Ankara Sofu parlak ve hareli bir görüntüye de sahipti [20 ].
Yukarıda açıklanan nedenlerle ‘ Sof Kumaşı’ günümüzde önemini kaybetti. Sadece el sanatlarında uygulama
olanağı bulabilmekte, rutinde sof kumaşı üretimi yapılmamaktadır. Siirt’te doğal renkli tiftiklerden battaniye,
kilim üretimleri yapılmaktadır. Çözgüleri pamuk, tiftik; atkıları tiftikten yapılmaktadır.
1929 Yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulan Türkiye Tiftik Cemiyeti ham tiftik fiyatlarının düşmesi
nedeniyle aynı zamanda da sof üretimini yeniden canlandırmak adına “Türkiye Tiftik Cemiyeti -Sof Dokuma
Evi”ni kurmuştur . Her ne kadar Ankara keçisi varlığı ve elde edilen ürünlerde bir artış, aynı zamanda da
iyileşme görülse de ne yazık ki yabancı ülkelerdeki hızlı artışın gerisinde kalınmıştır. Tiftik ve Sof Kumaşı
Araştırma Geliştirme Derneği de bu amaçla kurulmuş ( 2012), ve proje bazında çalışmalar yapmıştır.
"Ankara'nın Tarihi Sof Kumaşının Yeniden Şehrin Kültürel ve Ekonomik Hayatına Kazandırılması Projesi",
Ankara Kalkınma Ajansı '2012 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı' tarafından desteklenmeye değer
bulundu. Kazan ilçesinde faaliyete geçen proje ile sof kumaşlar üretiliyor, uzmanlar gözetiminde 16 kursiyere
eğitim veriliyor, kurs sonunda kursiyerlerin önemli bir meslek sahibi olmaları ve evlerinin ekonomisine
katkıda bulunmaları hedefleniyor. Sof Kumaşı Kazan'da yıllar sonra ilk kez üretilmeye başlanıyor. Bu konuyla
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ilgili bir çalıştay da düzenlenmiştir. Somut olmayan kültürel miras listesine mutlaka alınması gereken bu
kumaşın yeniden üretimi için tedbirler alınması gerekmektedir [21-22 ].
6-ANKARA SOFU KUMAŞININ ÜRETİLMESİ
Ankara sofu kumaşı zor ve zahmetli, uzun işlemleri gerektirmektedir. Bu kumaşların kalitesi ve güzelliği,
tiftiklerin cinsine göre değişirdi. Sof için tiftik ne kadar ince ve ne kadar ince bükülmüş olursa, dokunan kumaş
ta o derece makbul sayılırdı. Ankara sofu; ince dokunmuş, yumuşak, parlak ve ipek görüşünde olmasına göre
değer kazanırdı. Böyle olan kumaşların dayanıklılığı da fazladır. Manifaturacılıkta bir top kumaşın tanımı
şöyledir: Kumaş 75 cm eninde ve 24 metre boyunda dokunur ve sarılırsa buna bir top kumaş denir. Bir top sof
kumaş elde etmek için yıkanmamış oğlak tiftiğinden 11 okka (yani yaklaşık 14 kilo) kullanılırdı. Sof
üretiminde; kumaş dokumacılığı, eğiriciler, dokumacılar, yuyucular, çirişçiler, perdahçılar, cendereciler
boyamacılar, fırıncılar gibi esnaf guruplarının bulunduğu Ankara’ya ait Şer’iye sicillerindeki kayıtlardan
öğrenilmektedir. 19. Yüzyılın başlarında Ankara’da 10 bin kadar dokumacının çalıştığı bildirilmiştir [23 ] .
6.1 Ankara sofunun üretim aşamaları
1. Tiftik yünlerinin elde edilmesi: Kırkma, toplama, havalandırma, temizleme, ayırma,
tasnifleme işlemleriyle yapılmaktadır. Kırkma veya yolma yoluyla lifler elde edilir.Yolma yoluyla elde edilen
lifler daha yumuşak olur.
2. Birinci tarama; Tarama, ikinci temizleme, top-top halinde toplama işlemleri yapılmaktadır. Tiftik lifleri;
cins-cins, boy-boy ve çeşit-çeşit ayrılır. Daha çok kaba ve ince tiftik olarak ayrılmasına özen gösterilir. Daha
sonra bu tiftikler, özel uzun ve dişli demir taraklarla taranır, lifler tel-tel birbirlerinden açılır ve düzgün, paralel
hale getirilir.
3. Boyama ve yıkama : Tiftik; taze ceviz kabuğu, baca kurumu, göz taşı, mazı yaprağı ve bazı bitki köklerinden
elde edilen doğal boyalarla boyanırdı. Boyamada XVIII. Yüzyıldan sonra Avrupa’dan gelen sentetik boyalar
kullanıldığı gibi, çivit ve kitre de kullanılırdı. Boyama elyaf halinde yapılabildiği gibi kumaş halinde de
yapılabilirdi.
4. İkinci tarama : Boyanan ve yıkanan tiftikler birbirine karıştığı için ikinci bir taramaya tabi tutulur,
lifleri açılır ve düzeltilir.
5. İplikleri eğirme/ bükme/katlama/çile yapma : Taranan bu tiftikler bölgelere gore “öreke” , “iği” kirman
fengere, teşi, iğ, mingirdek adı verilen ve elle çevrilen basit aletlerle eğirilir iplik haline getirilir. Ankara’da
bu eğirme ve bükme işleriyle yediden yetmişe herkes uğraşmaktaydı.
6. Çözgü ve atkı ipliği olarak ayrılma: Eğirilen iplikler yalın kat yani tek kattır. Bunlar dokunacak sof kumaşa
göre; ikiye, üçe, dörde katlanarak bükülür ve yumaklar haline getirilir. İplik ne kadar bükülürse o kadar ince,
zarif ve sağlam olur. Katlanan ipliklere “çözgü” veya “cezgi” adı verilir. Sonra bu iplikler yumaklar haline
getirilir. Yumaklar da özel ve elle döndürülen dolaplarda “çile” haline getirilir. Bu işlemlerden sonra iplikler;
tezgaha verilmek üzere çözgü dolaplarıyla “çözgülük”; el çıkrıklarıyla da “atkılık” haline getirilir. Çözgü
iplikleri, tezgaha boylu boyunca ve uzunlamasına verilen boy iplikleridir. Buna “arış” denilir. Atkı iplikleri ise
mekiğin içindeki çözgü ipliklerinin arasından sağa-sola, sola-sağa geçen “vara-gele” denen ipliklerdir. Buna
“arkaç” denilir.
7. Çözgü ipliğinin çirişlenmesi/ haşıllanması : Çözgü iplikleri çirişlenir. Çirişleme işi açık havada geniş ve
serin bir yere konulan tezgahta (kasnak) yapılır. Çile halindeki ipliklerin üstüne; içine çiriş karıştırılarak
hazırlamış bir eriyik ağızla üflenerek serpilir [24 ]. Ağızla; ipliklere püskürtülen bu çirişleme işine “şöv” veya
“haşılda” adı verilir.
8. Çözgü ipliklerinin dokuma tezgahlarına yerleştirme/ayarlama/masuralaması : Çirişlenen çözgü ipleri
leventlere sarılır ve dokuma tezgahına konur. Ayrıca “gücü” yapılır, tarağa geçirilir. Leventin üzerindeki
iplikler, önce gücü tellerinin gözlerinden ve tarak dişleri arasından geçirilerek, çözgüyü oluşturan bütün
ipliklerin uçları tarağı taşıyan tefenin önündeki levent kumaşına bağlanır. Atkı iplikleri de çıkrıklarla masuruya
sarılır ve mekiğin içine yerleştirilir. Artık çözgüler ve atkılar dokumaya hazırdır.
9. Dokuma (dört kat, dört ayakçak, üç kat) : Dokuma işi genellikle elle veya ayakla çalıştırılan kırpaçlı
tezgahlarda yapılırdı. Bu tezgahlara “çurfalık” adı da verilirdi. 1589 yılında; sof dokunan bu tezgahların yerli
marangozlar tarafından imal edildiğini ve 100 akçaya mal olduğunu bildiriliyor. Hattâ; 1590 tarihinde
Ankara’da 621 tezgah vardı. 1655 yılında bu sayı1255 tezgaha çıktı. 1847 yılında dokuma tezgahı sayısı
546’ya düştü, 1895 yılında ise bu sayı yalnızca 1 idi. Bunun sebebi, Avrupa’nın endüstrileşmesi ve
makineleşmesidir. Bir okka tiftik 60 kuruş iken, 1892 yılında 9 kuruşa kadar düştü. 1890’lı Yıllarda
Ankara’dan yün de, sof da alınmaz oldu. Ankiler (Ankara keçileri) kasaplara etlik olarak satılmaya başlandı.
Tiftik keçisi yetiştirilmesi de azaldı.
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10. Dokumanın yıkanması : Soğuk su bulunan bir havuza atılır ve 24 saat burada kalır. Tozlardan, kirlerden
ve bazı yabancı maddelerden temizlenir. Bu sırada dokumadaki çirişler de kumaştan ayrılır.Kumaş sudan
çıkarılır, taşa çarparak ve tokaçlayarak yıkanır. Tekrar temiz suyu olan havuza atılır. Bir gün daha bekletilir,
çhıkartılarak, kurutulur.
11. Kükürtleme/cilâlama ve perdahlama : Her tarafı kapalı bir yerde yıkanan dokunmuş soflar uzun sırıklar
üzerine açılarak asılır. Bu kapalı mekanda toz kükürt yakılır ve dumanı ile dokuma soflar tütsülenir. Bunun
sonucunda beyaz kumaşlar, pürüzsüz ve bembeyaz olur.
12. Cilalama / hareleme : Sıra artık cilalama ve perdahlamaya gelmiştir. Perdah için uzunluğu 1 metre, kalınlığı
5-6 cm olan 3 sopa hazırlanır. Sopalardan biri cila ve perdah yapacak olanın arkasına beli
üzerine, diğeri karnının üzerine gelecek şekilde bağlanır, öndeki sopanın iki ucuna da üçüncü sopa bağlanır.
Kumaşın bir tarafı bir ağaca, diğer tarafı cilacının önündeki sopaya bağlanarak iliştirilir. Cilacı, karnı üzerine
gelen sopayı kendi ekseni etrafında döndürmeye başlar ve ağaca doğru yavaş yavaş sof kumaşı dürmeye başlar.
Bu işlemi yaparken ağzına su alarak kumaşa doğru püskürtür. Bu işleme tavlamak ve alafirik yapmak denir.
Bazıları bu düzeltme işlemine pergelleme de derler.
13.Kumaşların dürülerek top haline getirilmesi ve satışlara hazırlanması: Kumaş perdahlandıktan ve alafirik
yapıldıktan sonra fırına konur. Bu fırınlar sof için yapılmış özel fırınlardır. Altından hafif ateşle ısıtılan ve ağzı
sıkıca kapatılan bu fırınlar, kumaş yanmayacak şekilde tasarlanarak yapılmıştır. Soflar fırın içindeki sopalara
sarılmış vaziyette yüksekçe ayaklar üzerine oturtulur. Soflar top halindedir. 24 saat ısıtılır.
Sofların bazıları düz halde, bazıları harelidir (dalgalı), meneveşlidir. Meneviş yani hareler aynen bir mermer
deseni gibi biçim alırlar. Bu kumaşa güzellik verir.
14. Çeşitleme ve pazarlama : Apreleme işlemi biten, ütüsü ve harelemesi yapılan sof kumaşlar ölçülerek
katlanır, dürülür ve top haline getirilerek piyasaya sürülür [20,24 ].
6.2 Ankara Sof Kumaşının Başlıca Sorunları
1- Fabrikalarda seri üretimi bu aşamada mümkün olamamaktadır. Denizli’de bir tekstil firmasında yapılan sof
kumaş dokuma denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ancak çözgü iplikleri pamuk, atkı iplikleri tiftik
olduğunda seri dokuma mümkün olmuştur.
2- Sof kumaş çok yavaş dokunmaktadır. 20 santim eninde 2 metre boyunda bir atkı dokuması yaklaşık bir
hafta sürmektedir. Bu anlatılanlar ışığında sof kumaş dokumanın ne kadar güç bir uğraş olduğu apaçık ortaya
çıkmaktadır. Bu durum piyasada diğer kumaşlardan yapılmış ürünlerle sof kumaş ürünlerinin rekabet şansını
oldukça azaltmaktadır. Fakat bu ürünlerin dünyada başka bir örnekleri yoktur ve dünya piyasalarında talep
olma ihtimali oldukça yüksektir [25 ].
3- Kumaş eni 75 cm gibi dar dokunmaktadır, daha geniş dokunması yapılmalıdır [26 ] .
6.3 Ankara Sofu Örnekleri
Ankara – Kazan ilçesinde Tiftik ve Sof Araştırma Derneği tarafından geliştirilen proje kapsamında Ankara
Sofu üretilmiştir. Örnekleri Resim 3-6..da görülmektedir [22, 27 ] .
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SONUÇ
Ankara keçisi=Tiftik keçisi anavatanı Ankara olan bir küçükbaş hayvan olduğu, Ankara Keçisinden elde edilen
tiftiğin çok değerli bir hayvansal lif olduğu, tiftikten yapılan Ankara sofunun XIII-XIX yüzyılda Dünyada
büyük ilgi ve beğeni kazandığı, fakat bu tarihlerden sonra ülkemizde Ankara keçisi üretiminin oldukça
azaldığı, günümüzde ise 2014 yılında 89000 baş keçiye kadar gerilediği görülmektedir. Bu gerilemede tiftik
fiatlarının Ankara keçisi yetiştirme fiatlarından düşük olması, Güney Afrika vb.’de daha düşük maliyetle elde
edilmesi gibi ekonomik, ticari; bazı ailelerin sadece geleneksel olarak tiftik üretmeleri gibi sosyal; sof
kumaşın el sanatı olarak üretilmesi gibi kültürel; Ankara keçisi üretiminin teşvik edilmesi, meraların
kullandırılması gibi siyasal, zirai; endüstriyel üretiminin güçlüğü gibi teknolojik nedenler rol oynamaktadır [7,
28 ] .
Tiftik lifinin günümüzde değer kazanması için çözüm önerileri aşağıda verilmiştir:
1-Tiftik lifinin endüstriyel kullanımının artırılması için örneğin düşük KDV oranı uygulanması veya vergi
muafiyetleri sağlanması tiftik lifine olan ilgiyi artırabilecektir.
2-Tiftik lifiyle üretilen tekstil tasarımlarını artırarak, geliştirerek tiftik lif kullanımının artırılması,
3-Tiftik ve Sof Araştırma Derneğinin yürüttüğü 'Ankara'nın Tarihi Sof Kumaşının Yeniden Şehrin Kültürel ve
Ekonomik Hayatına Kazandırılması Projesi' gibi sof üretme projesi gibi projelerin geliştirilmesi; Lalahan
Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü gibi kurumlarda akademik çalışmaların geliştirilmesi; keçi ırkının
devamlılığının sağlanması yönündeki devlet teşvik projelerin geliştirilmesi; Ankara keçisinin yoğun üretildiği
bölgelerde festival, şenlik, sempozyum, kongre düzenlenmesi, tiftikten ticari ve turistik ürünlerin üretilmesinin
teşvik edilmesi gibi desteklerle Ankara keçisi ve tiftik üretimine teşvik artırılabilir.
4-Ankara keçisi üretimi için 6831 Sayılı Orman Kanununun 19. Maddesinin yeniden gözden geçirilerek keçi
otlak alanlarının artırılması, meraların kullanım olanaklarının artırılması gereklidir.
5-Tiftik ürünlerinin satılmadan üreticilerde kalmaması için Tiftik Birliğe üye kooperatiflerin artırılması teşvik
edilmelidir.
6-Ankara Keçisi yetiştiricilerinin zirai bilgilerinin ve eğitimlerinin iyileştirilmesi için gerekli bilgiler verilerek
verim artırılabilir.
7-Ankara keçisinden yıllık tiftik verimini artırmak için araştırmalar yapılmalıdır. Örneğin; dış ülkelerde bir
Ankara Keçisinden yılda 3.0-4.0 kg tiftik alınabilmekte iken ülkemizdeki keçilerden 1.5-2.0 kg tiftik
alınabilmektedir.
8- Ayrıca Ankara keçisi gibi salt ekonomik değil bir kültürel değer (sembol) halini almış olan bu canlıyla ilgili
tanıtım çalışmalarının yapılması (özellikle yetiştirildiği bölgeelrde kentsel bir simge olmasına yönelik), tiftik
dokuma atölyeleri kurularak özellikle yeni nesle bu zanaatın öğretilmesi ve sembolik bir değer haline
getirilmesi gerekmektedir [1, 7,12, 25,28 ].
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YÖRESEL DOKUMALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE
BİR EĞİTİM MODELİ “BEZCE 2016 ÇALIŞTAYI”
Vildan TOK DERECİ1
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE

Özet
Bildiri, Anadolu’ da dokunan yöresel bezlerin, geleneksel yapılarına müdahale edilmeden ürüne
dönüştürülmesinin sürdürülebilirliğini konu alan ve bir eğitim modeli niteliği taşıyan “Bezce 2016 –
Anadolu’ya Dokunan Bezler Çalıştayı” sürecine odaklanan bir yaklaşımla ele alınmıştır. Çalışma aynı
zamanda çalıştay süreci ile sürdürülebilirlik kavramının temel öğeleri arasındaki paralelliğe de dikkat
çekmeyi hedeflemektedir.
Bildiri de, yöresel bezlerin taşıdığı kültürel değerlerin değiştirilmeden çağın gereklerine uygun kullanım
alanı yaratılması sorununa tasarımcı yaklaşımıyla odaklanılarak, çözüm arayışında özellikle tasarımcının
önemi ve rolünü ön plana çıkarmayı hedefleyen bir işbirliği modeli önermesi üzerinde durulacaktır.
Çalıştay süreci ve çıktıları, tasarımcı ile yerel üretici ve dokuyucuya kazanımları, eğitim açısından tüm
bileşenlere yeni, özgün, kültürel taşıyıcılık, sürdürülebilirlik, yaratıcılık yöntemleri gibi temel kavramları
ortak algıda sorgulatması bakımından somut veriler üzerinden şemalaştırılarak, görsel eşliğinde
tartışılmaya sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: sürdürülebilirlik, gelenek, yenilik, yöresel bezler, yaratma yöntemleri

GİRİŞ
Bezce 2016 “Anadolu’ya Dokunan Bezler” Çalıştayı; “Yöresel Bezler Projesi” olarak başlayan yaklaşık bir
yıllık çalışma sürecinde gerçekleştirilen tasarımcı ve yerel üreticileri/ dokumacıları bir araya getirmeyi
amaçlamış, yerel bezlerin varlığı ve ürüne dönüştürülmesinin doğru yaratıcılık yöntemleri ile
sürdürülebilirliğine odaklanmış bir çalışmadır. Çalışma aynı zamanda kültürel taşıyıcı öğeler barındıran
seçilmiş bezlerin çağdaş yaşamda kullanımına tasarımcı yaklaşımıyla çözüm arayan yaratıcı bir girişimcilik
örneği ve sürdürülebilir bir eğitim modeli olarak da tanımlanabilir.
Projenin görsel sonuçları, 21-30 Mart 2016 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi 7. Uluslararası Tekstil
Konferansı ile eş zamanlı olarak “Bezce 2016 Yerel Bezler ile Tasarım Sergisi” başlığı altında sergilenmiştir.
Sergide yer alan 54 yelek ve 11 çanta tasarımının gerçekleştirildiği süreçte, popüler moda ürünleri tasarlamanın
ötesinde Anadolu giyim-kuşam geleneğinde işlevsel değere sahip yelek fikrinden ilham alınmış ve yerel
bezlere güncel kullanım alanları önerilmesi hedeflenmiştir.
Proje sürecinde ilk olarak Anadolu’da halen dokunan yerel bezlerin bugüne ulaşan doğru örneklerinin varlığı
ve öneminin vurgulanması ve tarihi dokumacılık mirasının geleceğe tasarımcı yaklaşımıyla aktarılmasının
önemine dikkat çekilmesi hedeflenmiştir.
Öte yandan süreç; üretici-tasarımcı işbirliğinde, özgün olan yeniyi yaratma sürecindeki yaklaşım, yöntem ve
termineloji konusunda ortak bir algı ve dil oluşturmayı hedefleyen bir eğitim modeli niteliği taşımaktadır.
Tasarım sürecinde “özgün olan yeniyi” yaratma yöntemlerini belirleme aşamasında, Anadolu dokumacılığı ve
yerel bezler hakkında araştırma yapılması ve bezleri tanımaya yönelik teknik ve görsel analizler yapılarak
1

Vildan TOK DERECİ, 0533 309 9793, vildantok@marmara.edu.tr
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tasarım önerilerinin yerel bezin özgün özelliklerini vurgulayacak şekilde tasarlanması yaratma sürecinin temel
ilkesi olarak belirlenmiştir. Bezin hammaddesi, iplik özellikleri, dokuma yapısı, desenleri ve renklerini
değiştirmeden yeniyi yaratma süreci popüler moda eğilimlerinden bağımsız, özgün bireysel bir yaklaşım
geliştirmeyi gerektirmektedir. Hedeflenen kazanımlardan bir diğeri de bireysel yaratma yöntemleri ve
yaklaşımının öne çıktığı, ortak hedefe yönelik ekip çalışması gerçekleştirilmesi olarak ifade edilebilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE BEZCE 2016- ÇALIŞTAYI
Sürdürülebilirlik İçin Tasarım Felsefesi ve Çalıştay Yaklaşımı
Anadolu’nun zengin tarih mirasının yaşayan izleri olan yerel bezlerin sahip olduğu kültürel taşıyıcı öğeleri
değiştirmeden çağdaş kullanıma dönüştürme sürecinin hedef ve aşamaları ile sürdürülebilirlik için tasarım
felsefesinin temel ilkelerinin paralellik gösterdiği görülmektedir.
Sürdürülebilirlik felsefesinin temel ilkeleri çerçevesinde ortak bir farkındalık ve duyarlılık geliştirme, projede
hedeflenen en önemli kazanımlardan biri olarak göze çarpmaktadır. Dolayısıyla proje, idarecilere, üreticilere,
dokuyuculara yerel-geleneksel değerleri çağdaş anlatımlara dönüştürmede tasarımcının rolü, tasarımcı ile
işbirliğinin önemini anlatma ve benimsetme açısından sürdürülebilirlik gerekliliği ve önemi vurgulanan bir
işbirliği süreci olarak da önem taşımaktadır. Bu işbirliğinin sürdürülebilir bir yaklaşımla projelendirilme
gereği ise ilk aşamada geleneksel olanı çağdaş anlatıma dönüştürmede yenilik, yeni ve özgün olanı yaratmada
ortak dil, algı, yöntem ve öğrenme biçimleri kazanımının hedeflenmesine de neden olmuştur
Daha Sürdürülebilir bir gelecek için tasarım odaklı düşünüldüğünde sürdürülebilirlik tasarım ve tasarımcıların
sorumluluklarını sorgulayan yeni bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla özellikle kültürel nitelikli
nesneler tasarlama ve kültür mirasını yarına doğru aktarma sürecinde tasarımcı endüstrideki rolünden farklı
bir duyarlılık ve bilinç geliştirmelidir.

Kültürel Nitelikli Ürün Tasarımında Tasarımcının Rolü
Proje kapsamında yerel bezlerle çalışan tasarımcının nitelikleri ve sorumlulukları açısından tasarımcıyı ve
rolünü kısaca aşağıdaki ifadelerle nitelendirebiliriz.
•

Kültürel değer taşıyıcı ürün-eser ve eşya tanımları ile sanat-tasarım-teknik ve üretim alanlarındaki
ilişkileri, sorunları ve ürün çeşitlerinin farklı niteliklerini tanımak

•

Yörelerin coğrafi, sosyal, kültürel alanda özgün ayırt edici değerlerini tanımak ( toplumun yazılı
olmayan kuralları, gelenek, yaşam biçimi vb.)

•

Kültürel mirasın sürdürülebilirliği felsefesinin popüler moda ile ilişkisindeki sakıncaları bilmek, bu
ilişkiyi temel hedefler çerçevesinde yönetebilme becerisine sahip olmak

•

Estetik yenilenme sürecinde özgün olan yeniyi yaratma yöntemleri geliştirebilmek

•

Teknoloji-zanaat-tasarım işbirliğinde teknolojinin yeniyi yaratma sürecine etkisi ve katkısını
yönetebilmek

•

Tasarım felsefesini değişime direnmeyen ancak kültürel değer taşıyıcı özgün farklılıkların
sürdürülebilirliği üzerine yapılandırabilmek

•

Yerel üretici ile işbirliğinde sürdürülebilirlik yaklaşımının temel ilkelerini benimseyen bir
projelendirme yöntemi uygulamak

•

Projelendirme ve tasarım sürecinin her aşamasında yerel yönetimler, üreticiler, firmalar ve kurumlar
ile olan işbirliğinde tasarımcı ve tasarımcı ile işbirliğinin önemini vurgulamak
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•

Tasarım sürecinde ürün dilini en etken sembolik, işlevsel ve estetik anlatım yöntemiyle vurgulamak
(ürünü diğerlerinden farklı kılan ait olduğu kültür, uygarlık ve coğrafyaya özgü nitelik ve semboller)

Özetle tasarımcı; kültürel ve tarihi birikimi ile biçimleri, eşyaları bütün ayrıntıları ile fark eden, onları
benzerleri ile karşılaştırabilen, üretim tekniğini, hammadde ve malzemesinin fiziksel ve kimyasal yapılarını,
işlev ve özelliklerini, tüm tarihsel geçmişi içinde tanıyan, nesneyi nitelikleri ile anlam düzeyine taşıyabilen
yaratıcı birey olarak küresel moda endüstrisindeki rolünden farklı bir sorumluluğa sahiptir.
Sürdürülebilirlik yaklaşımı gelecek odaklı bir yaklaşım modelidir dolayısıyla birçok aktörü içine alan iyi bir
projelendirme yöntemine ihtiyaç duyar. Bu açıdan bakıldığında çalıştay; tasarım öğrencilerinin ve
tasarımcıların, yerel yönetimler, yerel üreticiler, dokumacılar ve firmaların farkındalık ve bilinç düzeyini
attırmayı amaçlayan, kendinden sonraki girişimlere alt yapı oluşturan sürdürülebilir bir eğitim modeli olarak
da önem taşımaktadır.
Çalıştayın genel hedefleri üzerinden sürdürülebilirlik kavramı ile ilişkisi ele alındığında; çalıştay öncelikle
akademik, sanatsal ve kültürel platformda sürdürülebilir bir çalışma modeli önermesidir ve bir sonraki
projelere alt yapı oluşturmaktadır. Ayrıca, proje tasarım sürecinin temel ilkeleri küresel düzeyde
sürdürülebilirlik için tasarımın genel ilkeleriyle paralellik göstermektedir.

Sürdürülebilirliğin Temel İlkeleri ve BEZCE 2016 Çalıştay Yöntemi
1990’ların başından beri sürdürülebilir moda ve tekstil konusunda çalışmalar sürdüren Kate Fletcher ‘ın
kurotörlüğünü üstlendiği Sürdürülebilirlik için Moda Konferansı ve sergisi kapsamlı olarak Sürdürülebilirlik
eyleminin altı temel ilkesinden bahsetmektedir. 2 Bu temel adımların başında kaynakların etkin kullanımı ve
gereksinimleri karşılama amacıyla nasıl düzenleneceğinin bilincinin yattığının önemi vurgulanmıştır.
Kaynakların değerlendirilmesi konusunu hammadde, emek, üretim ve kullanım esnasında tüketilen su, enerji
vb olarak üç açıdan değerlendirilebilir. Bu kapsamda yöresel bezlerin sürdürülebilirliği noktasında malzemeyle
beraber emeği de kaynak olarak kabul edebiliriz. Özellikle giysi üretimlerinde, malzeme ve emeğin birbiri ile
ilişkisinden oluşan birliktelikte onları tek seferlik çevresel, sosyal ve kültürel etki kaynağı olarak değil,
gereksinimleri karşılama işlevine sahip nesneler olarak algılayan yaşam döngüsü anlayışı yatmaktadır.
Sürdürülebilir bir yaşam için tasarım, malzeme temini, üretim biçimi, ürünlerin temizlenmesi, kullanımı ve
yeniden kullanımı için farklı yöntem önerileri geliştiren ve sunan yaratıcı bir eylemdir. Bu kapsamda tamamı
doğal elyaflardan dokunmuş yerel bezler çoğunlukla ham halde kullanıma sunulurlar ve renklendirme Bayburt
ilinde halen dokunan “ehram”da olduğu gibi ya elyafın kendi doğal renginden oluşur veya doğal kök boya
kullanılarak renklendirilir. Bir diğer renklendirme yöntemi ise renkli ipliklerle desenlendirme şeklindedir ki
desenler endüstriyel üretimlerde tasarlandığı gibi trend odaklı veya estetik kaygılardan çok yöreye ait efsane,
hikaye, yaşantı, algı ve kültüre ait ipucu veren iletişim aracı öğelerdir. Bu haliyle yine ehram örneğinde
görüleceği gibi hammadde rengi ve desenler kişilerin yaş, sınıf ve sosyal yaşamdaki rollerini belirleyici
nitelikleri ile o kültürün bir parçası olarak alışılmış moda ürünleriyle kıyaslandığında kültürel değer taşıyan,
manevi bağlılık oluşturan nesnelerdir.

2

Kate Fletcher, Sürdürülebilirlik İçin Moda Konferansı, 18 Mart-26 Nisan 2008,Garanti Galeri, İstanbul
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Resim1-2: Ehram kumaşı detay

Adalet, adil ve insani koşullarda üretim ve işçi çalıştırma, yine konferans kapsamında sürdürülebilirlik
kavramının temel ilkesi olarak ifade edilmiştir. 3İşçi hakları ve çalışma şartlarının değiştirilmesi konusu,
işçileri, tedarikçileri, hükümetleri, şirketleri ve tüketicileri ilgilendiren bir konu olarak sürdürülebilirlik için
tasarım eylemi, işbirlikli bir örgütlenme modeli gerektirmektedir. Yerel Bezler Projesi ve Çalıştay kapsamında
konunun önemi ve sürdürülebilirlik gerekliliği başta olmak üzere istihdamın sağlanması, üretim ve pazarlama
olanaklarının yaratılması, desteklenmesi ve üretimlerin değere dönüştürülmesi konuları yerel yönetimler, halk
eğitim müdürlükleri, firmalar ve üreticilerle görüşülmüş ve duyarlılık ve farkındalık oluşturma amacıyla
tasarımcı-üretici buluşması eğitimin önemi ve tasarımcı ile işbirliğinin üreticinin rolü ve üretimlerin değerini
daha etken hale getirmesi hedeflenmiştir. Bu süreç yerel üreticiyi işçi kapsamının ötesinde sürdürülebilirlik
için tasarım eyleminde önemli rolü olan birey olarak örgütlenmenin temel halkası olarak vurgulamaktadır.
Döngü/ Dönüşüm ilkesi4 ise; dünün değerini bugün doğru anlamak ve geleceğe taşımak, bir yönüyle gelenek
gelecek ilişkisindeki dönüşüm ve döngü kavramlarını sürdürülebilir toplumlar yaratmak / sürdürülebilir bir
kültür ortamı yaratmak açısından ele alan temel esaslardan biridir. Bu konuyu da çalışma kapsamında iki
açıdan algılayabiliriz; kültürel değerlerin, mirasın geleneğin uygarlıkların bugüne aktarılmasındaki döngü ve
bir bezin, ürünün yeni bir kullanıcıya kavuştuğunda, yeni bir biçime dönüştüğünde yeni bir yaşam döngüsü
oluşması, olarak. Yerel bezler bu anlamda nesilden nesile aktarılan, onarılan, çağın gereklerine uygun biçimler
için yeniden tasarlanan sürdürülebilir bir yaşam döngüsüne sahiptir. Onarma, yeniden kullanma ve yaşam
döngüsüyle ilgili fikirler, moda endüstrisinin benimsediği“al, tüket, at” temelli kaynak kullanımına ters düşen
bir davranış biçimine işaret etmektedir. Bu yaklaşım daha etkili kaynak kullanımı ve sembolik değere sahip
ürün kullanımını desteklerken, aynı zamanda bireylerde aidiyet duygusunu destekleyen ve yavaş moda
kavramıyla örtüşen bir yaklaşımdır. Resim 3’ deki orijinal Kastamonu Tosya kuşağı kullanılarak tasarlanmış
yelek bu ilke için örnek gösterilebilir.

Resim 3: Maşide Lyoçi, Kastamonu Tosya Kuşağından tasarlanmış yelek, , Yerel Bezler Projesi, Bezce 2016, Nisan
2015-Mart 2016

Hafiflik ise, sürdürülebilirlik için tasarım ilkelerinden bir diğeridir olarak ifade edilmiştir 5 ve yaratıcılık ve
akıllı kaynak kullanımı ile bağlantılıdır. Yine iki açıdan ele alınarak, ağır olmayan malzeme kullanımının
yanında daha az malzeme odaklı tüketim örgütlemesiyle ifade edilebilir. Alternatif tüketim yolları arasında
ortak kullanılan veya takılabilir, çıkartılabilir yapıda ürünler ve hizmetlerden bahsedilmektedir. Giysileri

3

Liz Parker, Sürdürülebilirlik İçin Moda Konferansı, 18 Mart-26 Nisan 2008,Garanti Galeri, İstanbul
Amy Twiger Holroyd, Sürdürülebilirlik İçin Moda Konferansı, 18 Mart-26 Nisan 2008,Garanti Galeri, İstanbul
5 Lynda Gross, Sürdürülebilirlik İçin Moda Konferansı, 18 Mart-26 Nisan 2008,Garanti Galeri, İstanbul
4
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paylaşmak, kiralamak veya bir giysiyi değişik şekillerde kullanmak yoluyla kaynak tasarrufu sağlamanın
yanında, bir parçanın birçok kişinin gereksinimi karşılayabilmesi için geliştirilmiş bir yöntemdir.
Yavaşlık6 ilkesi, ilk bakışta enerjisini değişim ve hızdan alan güncel tüketim döngüsünün/ modanın antitezi
gibi görünen ve günümüz alışkanlıklarına uyarlanması zor gözüken bir diğer ilkedir. Ancak bu kavram zevk
ve tüketimi bilinç ve sorumlulukla birleştirmenin bir yolu olarak düşünüldüğünde “yavaşlık” bazı şeyleri daha
iyi yapmanın da yolu haline gelebilir. Yavaşlıkta birçok farklı ritim ve gerçek kullanıcıların duyarlığı ile bu
kullanıcıların davranış örüntüleri söz konusudur. Yavaşlığı tanımlayarak ve anlayarak, hızın ne zaman
uygulanabilir, dahası ne zaman tercih edilebilir olduğu da saptanabilir.
Eylem ve değişim; sürdürülebilirlik konusunun bir diğer temel ilkesi olarak gösterilmektedir. 7 Uzun vadeli
çevresel ve toplumsal kalite elde edebilmek için bugün sahip olduğumuzdan farklı bir kişisel ve toplumsal
eylem modeli gerçekleştirmek zorunda olduğumuza dikkat çeken bu yaklaşım, sürdürülebilirlik felsefesinin
hayata geçmesinin önkoşulu olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla proje ve çalıştayda hedeflenen duyarlılık ve
farkındalık oluşturma ve tasarımcı yaklaşımı kapsamında geliştirilecek olan sürdürülebilir bir eğitim ve
örgütlenme modeli, eylem ve değişim ilkesiyle paralellik gösteren projenin temel hedefleri arasındadır.
Öte yandan yerel bezler projesi tasarım sürecindeki temel yaklaşım ve yaratıcılık yöntemleri birçok noktada
sürdürülebilirlik için tasarım yaklaşımının ilkeleri ile örtüşmektedir. Bunlardan bazılarını şu şekilde ifade
edebiliriz.

6
7

•

Yöreyi diğerlerinden ayırt eden, kültürel değer taşıyan öğeleri ön plana çıkartan kavram ve konular ile
yola çıkarak özgün bir felsefe geliştirmek (resim 19)

•

Yerel bezin varlığı ve özelliklerinin ön plana çıkarılması

•

Elyaf, lif ve kumaş yapısının biçime dönüşmedeki olanaklarını kullanmak

•

Bezlerin ürüne dönüşüm sürecindeki artık parçaların değerlendirilmesi

•

İkinci ve üçüncü kullanım için bezlere kullanım alanı tasarlamak

•

Bezlerin renklendirilme ve desenlendirilmesinde kullanılan motiflerin sembolik ve estetik dilinin ayırt
edici, dolayısıyla fark yaratan tasarım öğesi olarak kullanılması (resim 5)

•

Yöreye ait efsane, hikaye ve sözlü arşivin ilham kaynağı olarak kullanılması (resim 6)

•

Aynı yöreye ait bezlerin birlikteliğini tek bir tasarım veya nesnede kullanarak tüm üretimlerin ve
kaynakların değerlendirilmesi (resim 7)

•

Bezlerin dokuma yapılarında elle yapılabilir müdahaleler ile yüzey farklılıkları yaratmak ( aynı
zamanda dokuma yapısına öneri sunmak (resim 8-9)

•

Bezin yapısına, rengine müdahale etmeden yüzey oyunları, doku ve hacim tasarımlarıyla alışılmış
görüntüsüne alternatif görüntü oluşturulması (resim 10-11-12)

•

Ürün tasarımlarını çift taraflı tasarlamak ( ön –arka, iç-dış) ve takılabilir çıkartılabilir parçalar ile
alternatif kullanım önerileri sunmak ( resim 13-14-15-16-17)

Mathilda Tham, Sürdürülebilirlik İçin Moda Konferansı, 18 Mart-26 Nisan 2008,Garanti Galeri, İstanbul
Otto von Busch, Sürdürülebilirlik İçin Moda Konferansı, 18 Mart-26 Nisan 2008,Garanti Galeri, İstanbul

538
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

•

Bezin hammadde ve iplik özelliklerinin yüzey ve form tasarımında belirleyici öğe olarak kullanılması
(resim 11-12-18)

•

Yerel bezin dokunduğu yörenin coğrafi özelliklerinin, tarihi geçmişinin ve güncel konumunun tasarım
sürecine yön vermesi ( resim 20-21)

Resim 5:Sinop Ayancık keteni

Resim 6:Siirt şal-şapik kumaşı

Resim 7: Üç farklı Rize-Feretiko

ve yerel motif kullanılarak tasar

ile yöresel efsaneden ilham alan

bezi bir modelde kullanılmış,

lanmış yelek, Nigar Demirtay

yelek, Deniz Şahin

Feriha Hekim

Resim 8:Buldan ipeğine el ile

Resim 9: Resim 8 detay

müdahale, İlayda Ölmez
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Resim 10: Rize Feretiko

Resim 11: Bayburt /Ehram ile

ile doku çalışması,

doku çalışması, Büşra Balota

Resim 12: Resim 11 detay

Kübra Karamanoğlu

Resim 13: Maşide Lyoçi, yelek

Resim 14: Yelek arka görünüm

tasarımı-ön görünüm
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Resim 15-16-17: Emre Birinci, Trabzon Keşan ile tasarlanmış farklı kullanım alternatifleri öneren çanta tasarımı

Resim 18: Büşra Balota, Ehram

Resim 19: Cihan Gözel,Trabzon

Resim 20: Vildan Tok Dereci,

ile tasarlanmış kumaşı kesip biçme dolay peştemalden ilham alınmış Buldan/Tripolis antik kenti arkeoloji
den yapılan yelek

yelek tasarımı

planından ilham alan yelek tasarımı

Resim 21: V.Tok Dereci, yelek arka görünüm

SONUÇ
Anadolu’da dokunan yerel bezlerin varlığı ve güncel bir ürüne dönüştürülerek sürdürülebilirliği
gerekliliği temel olarak iki açıdan değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki, dokumacılık tarihi açısından en
eski ve zengin mirasa sahip olan, yok olmaya yüz tutmuş veya orijinal örneklerinden uzaklaştırılmış
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Anadolu yerel dokumalarının özgün örnekleri üzerinden geleceğe doğru aktarılmasıdır. Proje, yerel
üreticiler ve dokumacılar ile tasarımcılar arasında işbirliği geliştirme ve kültürel kimlikli ürün
tasarımında özgün olan yeniyi yaratma konusunda ortak yaklaşım, yöntem ve dil geliştirmeyi
hedefleyen bir eğitim projesi olarak örgütlü bir sürdürülebilirlik girişimidir.
İkinci gereklilik ise, projenin özellikle küresel ısınma problemiyle gündeme gelmiş olan kaynakların
daha etkin kullanımı, tekstil ve moda endüstrilerinde doğal elyafların kullanımını ön plana çıkaran ve
bu bu endüstrilerin neden oldukları ekolojik sorunları azaltmaya odaklanan tasarım yaklaşımı için
uygun bir model oluşturmasıdır.
Tüm bunların ötesinde, sürdürülebilirlik hedefiyle faaliyet gösteren ve çalışan kurum, kuruluş ve
tasarımcıların çalışmaları incelendiğinde hedef ve ilkelerin aynı şekilde çalıştay sürecinin ve yerel
bezler projesinin kazanım hedefleriyle örtüştüğü görülmektedir. Dünya çapındaki çalışmaların temel
amacının sürdürülebilirlik için yeni bir yön, paylaşılan bir anlayış ve bir eylem yönelimi yaratabilmek
olduğu söylenebilir. Bu yaklaşımda eylemciliğin ilk kurallarından biri de, insanın neyi değiştirmek
için eylem yapmakta olduğunu bilmesidir. Tam da bu noktada yöresel üreticilere ulaşma, onlarla
işbirliği ve tüm bu süreçte hedef için bilinçlendirilmeleri eyleme geçmede ilk aşama olarak çalıştayın
temel
amacıyla
paralellik
gösterir.
bkz:
http://www.chelsea.arts.ac.uk/
ccwgraduateschool/projectscollaborationsnetworks/textilesenvironmentdesignte

Tasarımcının tekstilleri tasarlarken çevreye olan zararlı etkilerini azaltmada oynayabileceği rolü
ortaya koymak amacıyla tasarımcı merkezli çözüm araçları oluşturmak, sürdürülen çalışmaların bir
diğer amacı olarak ifade edilebilir ve çalıştayın tüm süreci tasarımcı yaklaşımı üzerinden
projelendirme yöntemi dünya örnekleriyle örtüşmektedir.
Tasarımcıların gelenekten kopmadan, teknolojinin yeni sağladığı olanaklarla yeni, çevreci üretim
süreçlerini birleştirerek deneysel çalışmalarına devam etmelerini desteklemeyi amaçlayan birçok
uluslararası proje, yerel bezler projesinin geleneği geleceğe doğru taşıma ve sürdürme hedefine
karşılık gelmektedir.( www.nuno.org)
Sürdürülebilirlik; çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini
korumak olarak tanımlanır. Bu kapsamda, yerel bezlerin % 100 doğal elyaflar ile dokunmuş olması,
ham hallerinin kullanımı, renklendirme ve desenlendirme yöntemlerinin yine doğal elyaflarla
gerçekleştirilmesi, ikinci, üçüncü kişiler tarafından kullanımlarının devam etmesi, kültürel taşıyıcı
değer içeren ürünleri onarma, yeniden biçimlendirme yöntemleriyle yaşam ömrü ve döngüsünün
uzatılması, küresel üretim yöntemlerinden uzak ihtiyaç için belirli sayıda üretilmesi, üreticinin bezin
ait olduğu kültürü bilen, yaşayan bireyler olarak ürüne değer katması, yöre halkının istihdamı, yerel
kaynakların (hammadde, emek olarak) etkin kullanımı ilkeleriyle sürdürülebilir bir projenin alt
yapısını oluşturmaktadır. Tüm bunların yanında çalışma koşullarını kendilerinin belirleyebileceği,
ürünün anlatım diline katkıda bulunan üretici/dokumacıların üretimi yönlendirmesi, geliştirmesi ve
sürdürmesi bakımından bu proje sürdürülebilirliğin ekolojik, ekonomik ve sosyal/etik olmak üzere
üç boyutta da sağlanması koşuluna her aşamada cevap verebilecek bir yaklaşıma ve projelendirme
yöntemine sahiptir.

RESİMLER
Makalede kullanılan resimlerin tümü BEZCE 2016-Anadolu’ya Dokunan Bezler projesi kapsamında Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü Öğretim Elemanları, Yüksek Lisans ve Lisans öğrencilerinin yerel
bezler ile tasarladıkları çalışmalardır. Resimlerin orijinal ürünleri 21-30 Mart 2016 tarihleri arasında Marmara
Üniversitesi Cumhuriyet Müzesinde “Yerel Bezler ile Tasarım Sergisi” nde sergilenmiştir.
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İLETKEN TEKSTİL YAPILARINA GENEL BİR BAKIŞ
Nilşen Sunter Eroğlu 1, Suat Canoğlu2, Sevhan Müge Yükseloğlu2
Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
1

2

Özet
Tekstil endüstrisi, teknolojik gelişimlerin çoğalması ve ürünlerin fonksiyonellik kazanması ile her geçen
gün gelişmektedir. İletken tekstil yapıları, klasik tekstil ürünlerinin malzeme bilimi, elektronik ve bilişim
teknolojileri ile birlikte çalışmaları sonucunda çevresel ortam şartlarını algılayabilen, içinde bulunduğu
duruma reaksiyon gösteren, gerekli uyarı ve kontrol sistemleri sağlayabilen ürünler oluşturmaktadır. Bu
çalışmada, gün geçtikçe hayatın her alanında karşılaşılan iletken tekstillerin üretimlerinde kullanılan;
materyaller, üretim yöntemleri ve kullanım alanları anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İletken Tekstiller, Akıllı Tekstiller, Elektrotekstiller

Overall Assesment Of The Conductıve Textıle Structures
Abstract
The textile industry has been growing day by day with enhancement of technological developments and
gains functionality of products. Conductive textile structures, as a result of collaboration with the classic
textile products with material science, electronics and information technologies, it consists of products
that can perceive environmental ambient conditions and reacts to the situation where can
provide necessary care and control systems. In this study, we have described the materials used in
conductive textiles production and their end-uses which encounter everyday in every area of our lives.
Key Words: Conductive Textiles, Smart Textiles, Electrotextiles

1.Giriş
Bilim ve teknolojinin günlük yaşama olan katkısı bir ülkenin kalkınması için kaçınılmaz bir konudur.
Küresel rekabet ortamında, yenilikçi araştırmaların ve üretimlerin yapılabilmesi için alternatif yöntemlere
başvurulmaktadır. İletken bileşenlerden oluşan tekstil yapıları, günümüzün pazarlama sektöründe akıllı
interaktif ürünlerin tasarlanmasına ve üretilmesine olanak sağlamaktadır. Elektriksel iletken yapılar,
iletkenlik özelliği kazandırılan liflerden, polimerlerden, ipliklerden, kumaşlardan veya kumaşa entegre
edilmiş elektronik devrelerden oluşmaktadır. Bu yapılar, basınç, ısı, sıcaklık gibi çevresel faktörlere duyarlı,
hassas algılama sağlayabilen mikrobilgisayarlar, yumuşak düğmeler gibi çok fonksiyonlu tasarımları
içermektedirler. İletken tekstil yapıları geniş kullanım alanlarıyla birçok kitleye ve probleme hitap edebilecek
potansiyele sahip ürünlerdir.

Sorumlu Yazar: Nilşen Sünter Eroğlu
05552962552
nilsensunter@gmail.com
1
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2.İletken Tekstillerde Kullanılan Materyaller
Tekstil malzemeleri doğal yapıları gereği yalıtkan özelliktedir ve elektriği iletememektedir. Tekstil
yapılarına iletkenlik özelliğinin kazandırılabilmesi için, iletken lifler, polimerler, iplikler, kumaşlar ve giysi
yapılarına entegrasyon ile takviye sağlanmalıdır.

2.1. İletken Lifler
Tekstil liflerinin iletkenlik özelliğini sağlayabilmesi için doğal yapıları gereği iletken olmaları ya da
sonradan iletkenlik kazandırılmaları gerekir. Doğal iletken lifler, karbon, bakır, gümüş, alüminyum,
titanyum, nikel gibi saf metallerden veya alaşımlardan oluşmaktadır [1-2]. Metal lifler, çapları yaklaşık 1-80
mikron (μm) arasında değişen çok ince metal filamentler halinde veya kesikli lifler halinde
üretilebilmektedir. Metalik lifler, genellikle, liflerin demet halinde çekim işlemi (bundle-drawing) veya ince
metal levhanın kenarlarının tıraşlanması ile elde edilmektedir [3-4]. Bundle-drawing yönteminde metal
liflerin etrafı kimyasal madde ile kaplanır ve istenilen çap elde edilinceye dek çekim işlemi devam eder.
Metal lifler öz tabakası, yüzey tabakası ve bir ara tabaka olmak üzere en az üç eş merkeze sahip ol malıdır.
En dış tabaka düşük asit dayanımına sahip bir folyo ile kaplanmaktadır [5]. İnce metal levhaların
kenarlarının tıraşlanması yönteminde, metal folyolarının kenarları tıraşlanarak metal lifler üretilir, çile ve
bobinlere sarılır. Bu yöntem ile daha kısa zamanda, düşük maliyette ve istenilen kıvrımda ve ince yapıda lif
üretimi yapılmaktadır [6].
İletken yapıda olmayan liflere iletkenlik özelliğinin kazandırılması için metalik tuzlar, galvanik maddeler,
reçine kaplı iletken parçacıklar, vakum sprey ve iletken polimer ile kaplama işlemleri yapılmaktadır. Bu
yöntemlerden en yüksek iletkenlik, esneklik, düşük ağırlık ve yapışma özelliği sağlayan yöntem iletken
polimerler ile kaplama yöntemidir. Metalik tuzlar ile kaplama yönteminde, yüzeye yapışma ve düşük aşınma
dayanımı olması [7] , galvanik maddeler (karbon ve grafit lifleri) ile kaplama yönteminin zor ve pahalı bir
yöntem olması [3] yaygın olarak kullanımı engellemiştir [8]. İlaveten, reçine kaplı iletken parçacıklar ile
kaplama yönteminde, reçineye gerek duyulmaksızın kaplanabilen lifler üretilmesi [9] ve vakum ile sprey
yönteminde, metal ve kumaş arasında yapışma sağlanamadığı için kaplamanın düzgünsüzlüğü ile düşük
iletkenlik sağlanması [10] olumsuz yönleri oluşturmaktadır [8].
İletkenlik özelliğine sahip tekstil ürünü elde etmek için bir diğer yöntem ise iletken karbon ekleme
yöntemidir. Bu yöntemde, yüksek konsantrasyonda karbon ile lifler doldurularak, öz- mantodan oluşan
bikomponent lifte öze karbon ekleyerek, yan yana bikomponent lifte, bir tanesini karbondan oluşturarak ve
karbonu lifin yüzeyine kaplayarak iletken lifler elde edilebilir [11].
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2.2.İletken Polimerler
Tekstil yapılarına iletkenlik özelliği sağlanabilmesi için en sık kullanılan malzemelerden biri iletken
polimerlerdir. Pirol, Polipirol, Poliasetilen, Polianilin, Poli (p-fenilen), Politiyofen polimerleri elektriksel
olarak iletken yapıdadırlar. Yüksek elektriksel iletkenlik, çevresel şartlara dayanıklılık, termal ve kimyasal
kararlılıklarından dolayı polianilin ve polipirol en fazla kullanılan iletken polimerlerdir [12]. Doğal iletken
polianilin polimerinin poliüretan köpük maddesine kaplanması ile EEG (Elektroensefalografi) (beynin
elektriksel faaliyetlerini kaydetme) ölçümlerinde izleme amaçlı alternatif elektrot üretimi yapılmıştır
[13].Elektriksel iletken kaplamalarda, elektriksel iletkenlik ve elektrokimyasal aktivitelerin arttırılması için
naylon Lycra® üzerine polipirol kaplanması uygulanmıştır [14].

2.3.İletken İplikler
İplik eğirme prosesi ile birlikte, elektrik iletkenliği bulunan tekstil kesikli lifleri, özel elektriksel
karakteristiklere sahip iplik formuna dönüşmektedirler. Elektrik iletkenliği bulunan kesikli liflerden eğrilmiş
iplikler son kullanımlarına uygun, elektrik iletme özelliğine sahip kumaş üretimi için hammadde
olmaktadırlar [15]. İletken iplik üretimi için, öz-manto yapısından oluşan iplikler, sarmalı yapıdan oluşan
iplikler, bikomponent filament içeren iplikler, şerit halindeki yapılar, kompozit iplikler ve dekoratif amaçlı
kullanılan iplikler gibi birçok yöntem kullanılmaktadır. İletken iplikler, estetik, elektromanyetik kalkanlama,
elektrostatik yük ve elektriksel iletkenlik alanlarında kullanılmaktadır [16-19]. Sarmalı yapı ile oluşan
iplikler, öz-manto yapılı ipliklere göre daha az tüylü yapıda ve daha yüksek mukavemette oldukları için
kullanımları daha kolaydır [8]. Ayrıca kumaş oluşumunda çözgü iplikleri olarak kullanıldıklarında haşıl
işlemini ortadan kaldırabilmeleri sebebiyle üretimde tercih edilirler [20].

Şekil 1. Sarma ve Öz-Manto Sistemi İle Üretilmiş Poliakrilik-Bakır Tel İplik Görünümleri [8]
Bikomponent iplikler ise iki farklı formda bileşenden oluşmaktadır. Öz-manto bölümlerine farklı kesitlerde
elektriksel iletken karbon tozu, sentetik polimerler veya metal oksitler ilave edilmektedir [21-22].Ayrıca şerit
halinde yapılar, kompozit iplikler ve dekoratif amaçlı iplikler ile farklı iplik formları oluşturularak elektriksel
iletkenlik özelliği kullanılmaktadır [3].
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Bu tanımlara ilaveten, iletken iplikler, iletken esaslı iplikler ve yüzeysel iletken iplikler olarak ta
sınıflandırılır. İletken esaslı iplikler; doğası itibariyle iletken polimerler, metalik filament içeren iplikler,
iletkenlik ilavesi ile dolgu yapılmış ipliklerden oluşmaktadır. Yüzeysel iletken iplikler ise; farklı çözülme
teknikleri kullanılarak iletken tabakalar ile kaplanmış ipliklerdir. Kaplama materyalleri, metaller, iletken
polimerler ve karbon nanotüplerden oluşmaktadır [23].

2.4.İletken Kumaşlar
Elektriksel iletkenlik özelliğine sahip kumaşlar, iletken ipliklerin, liflerin kullanılması veya kumaş yüzeyinin
iletken malzeme ile kaplanması ile elde edilir. İletken kumaşların üretilmesinde kullanılan teknikler; iletken
iplik veya teller ile kumaş yüzeyi oluşturma, kumaş üzerine elektriksiz kaplama, buharlaştırma birikimi,
püskürtme ile kaplama, iletken polimerler ile kaplama olarak sıralanır.
İletken iplik veya teller ile kumaş yüzeyi oluşturma yönteminde, iletken malzeme olarak bakır, paslanmaz
çelik, alüminyum, nikel ve benzeri alaşımlar kullanılmaktadır [8]. Kumaşın elektrik iletkenliği, tel çapı ile
kumaş yapısı içindeki tel yoğunluğu sayesinde kontrol edilir. İstenilen şekilleri oluşturmak için iletken
kumaşlar belirli biçimlerde kesilmek zorunda kalınırsa örülen tellerin devamlılığı kesileceği için iletkenlik
sabit kalamaz [24].
Kumaş üzerine elektriksiz kaplama, daha çok nikel ve bakır ile yapılmaktadır. Bu yöntem, kaplama
çözeltisinin sabit olması, altyapısında birikmesi, kaplama kalınlığının değişmez olması, kaplamanın iyi
derece mekaniksel, manyetik ve kimyasal özelliklere sahip olması gibi avantajlara sahiptir ancak maliyeti
yüksektir [25-26]. Buharlaştırma ile birikim yönteminde, tekstil malzemesi buharlaşan metale doğrudan
maruz kalmaktadır. Yüksek iletkenlik istenildiğinde kaplamanın kalınlığı arttırılarak alüminyum metali
tercih edilmektedir. Bu yöntem, dekoratif amaçlı ve enerjiyi muhafaza edebilmesi amacıyla en fazla
perdelerin kaplamasında kullanılmaktadır [27-28]. Püskürtme işleminde, anot ve katot kaplama vakum odası
yardımıyla gerçekleşir. İki elektrot arasında plazma olarak bilinen düşük ışıltılı deşarj üretilir. Plazma ile
fırlatılan atomlar, anot ile metal arasında iyi bir adezyon kuvveti oluştururlar. Püskürtme işleminin sağladığı
bu iyi derecedeki adezyon kuvvetinin, birçok metal ve kaplamalar için kullanılması ve kaplama kalınlığının
sabit olması avantajlıdır. Fakat işlemin yavaş olması ve düşük birikim oranına sahip olması dezavantaj
oluşturmaktadır [25-28]. Bu yöntem ile üretilen kumaşlar, EMI (elektromanyetik geçirim) kalkanlamada,
diğer elektronik donanımlarda ve uzay endüstrisinde kullanım için kompozit yapılarda kullanılmaktadır [27].
İletken polimerler ile kumaş yüzeyini kaplama yöntemi, temas ederek veya ısı yayarak kullanılan ısıtıcı
sistemlerde kullanılmaktadır. Bu ısıtıcı sistemler genellikle yüksek dirence sahip metal tellerden
oluşmaktadır. Fakat iletken polimerler ile elde edilen iletken tekstil ısıtıcıları kumaş yüzeyinin tümünün
ısınmasını sağlar, daha ince ve esnek yapıdadır [29]. Bu durum iletken polimerler ile kaplamanın avantajını
oluşturmaktadır. İletken polimerler ile kaplama işleminde önemli bir diğer husus yıkama dayanıklılığıdır.
Wu ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, polianilin maddesini pamuklu kumaş üzerine farklı pH değerlerinde
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daldırarak kaplama işlemini gerçekleştirmişlerdir. Dönüşümlü olarak asidik ve alkali banyo çözeltisinde
kumaşın batırılması ile yüksek yıkama dayanıklılığı elde etmişlerdir. Yapılan çalışmada, 40 yıkamaya kadar
elektriksel iletkenlikte bozulma olmaksızın dayanıklılık elde edilmiştir [30].

2.5.Kumaşlara Entegre Edilen Elektronik Yapılar
Gelişen teknoloji ile uygulanan tasarımlarda asıl amaç, hafif ve konforlu tekstil giysileri ile elektroniklerin
kombine edilmesidir [31]. Kumaşlara entegre edilen elektronik yapılar, uyarı kontrollerini sağlaması
amacıyla sensörler, vericiler, bataryalar ve mikro denetleyicilerin tekstil ürünleri ile birleştirilmesi ile
oluşturulur.

Tekstil malzemeleri yumuşak ve esnek yapıda, yıkamaya ve aşınmaya dayanıklı olmaları bakımından
elektronik alt yapılı malzemeler ile farklılık gösterir [24]. Ancak yapılan araştırmalar [32-33], tekstil
yapılarının fonksiyonel elektronik yapıların entegrasyonuna başarılı bir kombinasyon sağladığını
göstermektedir. Kumaş sensörlerinin entegrasyonu ile kuvvet, basınç, kimyasallar, nem ve sıcaklık
değişimleri ölçülebilmektedir [32]. İletken iplik ya da teller ile kumaş yüzeyi oluşturma aşamasında, elektrik
akımı iplikler boyunca iletilir. İpliğin sahip olduğu direnç, iplik uzunluğu ile ilişkilendirilir. Kumaş yüzeyi
gerilme kuvvetine maruz kaldığında, iplikler arasındaki boşluk azalır ve iplikler birbirleri ile temas ederler.
Bu durum direnç temasının azalmasına yol açmaktadır. Bu sebeple değer değişkenliği oluşacağı için kumaş
yüzeyine entegre edilecek elektronik modül (sensörler, bataryalar, tekstil klavyeleri) yapılarının kumaş bitim
noktasında yer alması uygundur [34]. Kumaş yüzeyine entegre edilecek elektronik modüllerde kullanılan
iletken iplik bağlantılarının kullanılabilmesi için iletken ipliğin dışarıda iletken olması ve makinede
dikilebilir olması gerekir [33].

Şekil 2.Esnek elektronik modülün denim kumaşı üzerine iletken iplik ile entegrasyonu ve kapsülasyon
uygulaması [34]

3.İletken Tekstillerin Kullanım Alanları
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Elektrik iletkenliği bulunan tekstil ürünleri çok geniş bir uygulama alanında, çok yararlı elektriksel
karakteristiklere sahip, esnek materyallerin üretimine izin vermektedir [15].İletken tekstiller, korunma,
savunma, sağlık, iletişim, hesaplama, otomasyon, konfor amaçlarıyla, endüstri, askeri, uzay ve tıp gibi birçok
alanda yer almaktadır. Gelişmekte olan teknolojilerle birlikte günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası
olacağı düşünülmektedir.
Sensörlerin ve kablosuz teknolojinin gelişmesi, kişisel savunma ekipmanlarının performanslarının
gelişmesini sağlamıştır. Askeri tekstiller, fizyolojik durum izleyebilen, giyilebilir güç sağlayıcılar içeren,
kimyasal ve biyolojik tehditlerin algılanması gibi çevresel koşulları hissedebilen yapıda geliştirilmiştir.
Askeri üniformaya, biyosensörler, mikro sistemler ve mobil iletişim entegrasyonu ile performansının
geliştirilmesi sağlanarak iletişim ve kişisel sağlık bakım ihtiyacı karşılanmaktadır [31]. Askerleri
yararlandıklarında tedavi edecek veya nükleer-biyolojik- kimyasal (NBC) silahlara karşı koruyacak giysiler
geliştirilmiştir. Özel boyanmış iletken lifler kullanılarak, elektrik sinyaliyle renk yansıma kalitesinde değişim
elde edilmekte ve giysi rengi değiştirilebilmektedir. Bir su kütlesinin içine daldırıldığında suyun
kullanılabilir durumda olup olmadığını analiz edebilen akıllı eldivenler, askerlerin bacakların kırılmasını
sağlayacak bir darbe aldıklarında kendiliğinden sertleşme özelliği gösteren üniformalar, yaralanmalarda ilk
yardım malzemesi olarak kullanılabilecek özel liflerden üretilmiş antimikrobiyal özellikteki kumaşlar
geliştirilmiştir [37].

Şekil 3.Giyilebilir bilgisayar ve klavyeden oluşan askeri üniforma [35-36]
Günlük kullanılan iletken tekstillerin ilk uygulaması Levi’s ve Philps firmalarının işbirliği ile 1990’lı yılların
sonlarında yapılmıştır. Cep telefonu, MP3 çalar, göğüs kafesi üzerine entegre edilen uzaktan kumanda,
gömme hoparlör, mikrofon ve ekran içeren bir ceket üretilmiştir. Bilgisayar ağ sistemi ile kendi bağlantısını
sağlamaktadır. Yıkamadan önce ceket kısmı çıkartılmaktadır [38-39]
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Şekil 3.Levi’s ve Philips tarafından üretilen iletişim sistemi, hoparlör ve mikrofon içeren ceket
Daha sonraki çalışmalarda, giysilere mp3 çalar ilave edilmesi işlemi, gömülü olarak ve ekleme olarak iki
farklı entegrasyon işlemi ile yapılmıştır. Kullanıcının verdiği sinyali algılayabilen, mp3 sistemini aktif hale
getiren ceket üretiminde veri aktarımı, mp3 dosyasından kulaklığa, kulaklık çizgisinden ses üretimine
yapılmaktadır. Algılanan sinyal ses kalitesini etkilemediği için, düşük elektrik akımına sahip iletken iplik ve
kumaşlar kullanılmıştır [40].

Şekil 4.mp3 çalar içeren ceket [40]
İletken tekstillerin en fazla kullanım alanlarından biri tıp bilimidir. EKG (elektrokardiyografi) ölçen tekstil
yüzeyleri kumaş içerisine entegre edilen sensörler ile kalp atışlarının izlenmesini sağlar. EKG ölçümü
yapabilen giysiler ile kalp atış hızı, solunum hızı, sıcaklık ölçümleri yaparak, ani kalp krizi ve miyokardiyal
damar tıkanıklığına bağlı ölümlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. EKG içeren giysiler, PDA (kişisel
dijital aygıt), bilgisayar, cep telefonuna kablosuz olarak bağlanarak sağlık durumunun kontrolünü
sağlamaktadır. Ayrıca, acil bir durumda, giyen kişinin yerini en yakın sağlık kuruluşu veya hastaneye
bildirebilen, kol kısmında bulunan RFID (radyo frekans kimlik teknolojisi) okuyucusundan kişinin özel ve
geçmiş sağlık bilgilerin okuyabilen bir sistemdir [40]. EKG ölçüm yapabilen giysiler ile uzaktan hasta takibi,
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yeni doğan bebeklerin anlık kontrolü, sporcuların izlenmesi ve askeri alanda uygulamalar yapılması
sağlanmaktadır.

Şekil 5.Koşu antremanı öncesi ve sonrası elektrodiyagram ölçümleri [40]
İletken tekstillerin bir diğer kullanım alanı ise vücut merkezli kablosuz iletişim ve mobil iletişim sistemlerine
sahip tekstil antenleridir. Giyilebilir antenler, cep bilgisayarları, takip ve navigasyon amaçlı kullanılan
giysilerin bir parçası olmuştur. Antenler vücut içinde, vücut dışında ve vücut üzerinde olmak üzere iletişime
yönelik uygulamalar sağlamaktadır. Tıbbi teknisyenler, itfaiyeciler, askerlerde, çocuklar ve sporcularda
izlenme amaçlı kullanılmaktadır [41]. İletken tekstil aygıtlarının forma girebilmesi için metal kaplanmış
polimer liflerin kullanılması dikim aşamasında kolaylık sağlamaktadır. Tekstil antenlerinin, konforlu, düşük
maliyetli ve dayanıklılıklarının yüksek olması önümüzdeki yıllarda konum, hareket, tanımlama ve sağlık
durumu monitörü gibi kullanımlarının artabileceğini göstermektedir [42].

Şekil 6.Vücut üzerinde kablosuz veri transferi yapabilen ve iletişim gerçekleştirebilen ceketler [43-44]

Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

551

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

İletken tekstiller, temel ihtiyaçlar dışında, fonksiyonel konfor sağlayan ürünlerde de kullanılmıştır. Örneğin
Cutecircuit firmasının üretmiş olduğu Hug tişört, aralarında mesafe bulunan insanlar için kalp atışı, sıcaklık
ve dokunma basıncını algılayarak alıcı sensörler ile bluetooth kullanılarak birbirlerine veri aktarabilme
imkanı sunmaktadır. Kablosuz iletişim sistemi, şarj edilebilir batarya, entegre edilmiş devre içeren ara yüz
halindeki tekstil pedi bulunmaktadır. Bir diğer ticari ürün olan The Scentsory Design®, insanların ruhsal ve
fiziksel olarak kendilerini iyi hissetmeleri amacıyla koku ve renk algılayabilen bir sistemdir. Koklama
duygusunu uyaran kimyasallar ile kişisel kokularını aktive eder ve sağlık problemlerini tedavi etmeyi
amaçlar [45].

Şekil 7.Huge Tişört ve The Scentsory Design® Uygulamaları [46-47]

4.SONUÇ
Günümüzde çoğalan insan ihtiyaçları, teknolojik ve fonksiyonel ürünlerin öneminin artmasına sebep
olmuştur. İletken tekstil ürünleri çok fonksiyonel yapısı, üretim işlemlerinin çeşitliliği, uygulanabilir
alanlarının fazla olması ile bu talebi karşılayacak potansiyele sahiptir. Gelişen teknolojilerle birlikte günlük
hayatımızı kolaylaştıracak yeni ürünlerin üretilmesi, gerek bireysel gerek toplumsal olarak birçok fayda
sağlayacaktır.
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AKILLI TEKSTİLLER İÇİN ŞEKİL HAFIZALI BİTİM
UYGULAMALARI
İsmail Yüce1, S.Müge Yükseloğlu2, Suat Canoğlu2
1

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, İstanbul
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, İstanbul

2

Özet
Malzeme bilimciler, akıllı ürünlerin yakın gelecekte önemli bir rol üstleneceklerini öngörmektedirler.
Çevresel bir uyarıcıya yanıt veren ürünler akıllı materyaller olarak isimlendirilebilir. Bu ürünlerin
çeşitli alanlarda önemli potansiyel uygulamaları bulunmaktadır. Sonuç olarak bu ürünler akademik ve
endüstri alanında hızla gelişim göstermektedirler. Diğer taraftan da şekil hafıza özellikli polimerlerin
tekstil uygulamalarında ki araştırmaları son yıllarda oldukça ilgi görmektedir. Şekil hafıza özelliği,
materyalin geçici şekilden bir uyaran vasıtasıyla (ısı, ışık, elektrik v.b.) kendi orijinal (istenen) şekline
dönmesi olarak tanımlanabilir. Şekil hafıza özelliği kazandırılmış bir tekstil malzemesi akıllı tekstil
ürünü sınıfında değerlendirilebilir.
Şekil hafızalı polimerlerden tekstil ve diğer alanlarda en fazla kullanılan polimer şekil hafızalı
poliüretandır. Şekil hafızalı poliüretanın tekstil uygulamaları çeşitlidir. Bunlar: polimerin lif olarak
çekilmesini, nonwoven ve mikrofiber olarak kullanılmasını, kaplama veya laminasyon olarak
kullanılmasını ve bitim işlemleri ile kumaşa aktarılmasını içerirler. Kumaşa bitim işlemleri ile
uygulanmasında, pamuk, keten gibi kumaşların kırışıklık giderimi olumlu sonuçlar vermiştir. Bu
çalışmada, şekil hafızalı polimerlerin kumaşa bitim işlemleri ile aktarılması üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şekil hafızalı polimerler, akıllı tekstiller, bitim işlemleri

SHAPE MEMORY FINISHING APPLICATIONS FOR SMART
TEXTILES
Abstract
Material scientists foresee that smart products will take a significant role in the near future. The
materials reacting to an external stimulus is called smart materials. There exist significant potential
applications of these products in various fields. As a result, these products make quick progress in
academic and industry area. On the other hand, the researches on the applications of shape memory
polymers in textile has taken interest to a great extent in recent years. Shape memory feature can be
defined as the recovery of a material its original (desired) shape from the temporary shape though a
stimilus (such as heat, light, electricity etc.). A textile material that has been gained with a shape
memory feature can be evaluted as a smart textile product. The most used shape memory polymer in
textile is the shape memory polyurethane. There are various textile applications of the shape memory
polyurethanes including fiber pullout of the polymer, its usage as nonwoven, microfiber, coating and
lamination as well as its injection into a fabric through finishing applications. When it is injected into
the fabrics through finishing applications, crease resistance provided positive results in fabrics such as
cotton and flax. This study focuses on the injection of shape memory polymers into the fabric through
finishing applications.
Keywords: Shape memory polymers, smart textiles, finishing
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1. GİRİŞ
Akıllı tekstiller, normal tekstil ürünlerinin doğal atmosfer şartlarından koruma ve süsleme özelliklerine ilave
olarak herhangi bir etkiyi (ışık, ısı, basınç, elekromanyetik dalgalar, ses ve ses ötesi dalgalar, hareket vs.)
veya etki değişikliğini algılama ve buna bir tepki verme özelliğine sahip olan tekstil ürünleridir. Bunlarda
algılama yanı “sensör” işlevini gerçekleştiren kısım yanında, birde tepkiyi gerçekleştiren “uygulayıcı” bir
kısım bulunmaktadır [1]. Akıllı tekstil uygulamaları tıbbi, askeri, güvenlik, taşımacılık, spor tekstilleri gibi
uygulamalarda kullanılmaktadırlar [2].
Şekil hafızalı materyaller, orijinal şeklini hatırlayabilen çok akıllı materyaller sınıfına aittirler. Materyaller
yüksek sıcaklıkta deforme olur ve sıcaklık, kimyasal veya pH gibi dış uyarıcı etkenler vasıtasıyla tekrar
orijinal şekline geri dönerler. Şekil hafızalı materyaller uyarıcıya duyarlı materyallerdir. Bu nedenle, ısıya
duyarlı şekil hafızalı malzemeler, geçiş ısısı denilen belli bir ısıda yapısal değişikliklere uğrayan
malzemelerdir. Isıdaki değişim şekilde değişime neden olur, bu materyallere ısıl uyarıcılı şekil hafızalı
materyaller denir [3].
Şekil hafızalı polimerler 1980’lerin ortasından beri yaygındırlar. Bu polimerler; sıcaklık, pH, kimyasal ve
ışık ile uyarılabilirler ve belli bir dış uyarıcıya yanıt vermesi ve duyarlı olması ile tanımlanırlar [3]. Şekil
hafızalı polimerler çift yönlü şekil değişim yeteneğine sahip malzemelerdir. Bunlar; yüksek uzayabilirlik, iyi
işlenebilirlik, hafiflik ve tuşe gibi avantajlarından dolayı giyim endüstrisi için daha uygun bir hammaddedir
[4] [6].
Şekil hafızalı polimerlerin tekstildeki uygulamaları, lif formunda (macro,mikro ve nanolifler), çözelti olarak,
film ve köpük şeklinde kumaşlara veya diğer tekstil yüzeylerine entegre edilebilirler. Bunlar; nonwoven,
kaplamalar, apre (bitim), laminasyon, dokuma ve örgü gibi tekstil ve giyim uygulamalarında kullanılırlar [5].
Çalışmanın ilk bölümünde şekil hafızalı polimerlerin lif, iplik, nonwoven, kaplama/laminasyon uygulamaları
üzerinde kısaca durulmuştur. İkinci bölümde ise şekil hafızalı poliüretan ile tekstil yüzeylerine apre
uygulamaları üzerinde ayrıntılı olarak durulmuş ve gelecekteki uygulamalar incelenmiştir.

2. ŞEKİL HAFIZALI POLİMERLERİN TEKSTİLDE LİF,
NONWOVEN VE KAPLAMA/LAMİNASYON UYGULAMALARI

İPLİK,

Şekil hafızalı lifler yaş, kuru ve yumuşak eğirme yöntemleri ile üretilebilirler. İlk defa yaş çekim yöntemi ile
lif halinde çekilmiştir. Şekil hafızalı liflerin, spandex, nylon ve polyester gibi liflerden normal kullanım
sıcaklığındaki duyarlılığı daha iyidir. Eriyikten çekim prosesi yaş çekimde ki sıkıntıları aşmak için
uygulanmıştır. Eriyikten çekilen SMF’ler (şekil hafızalı lifler) daha yüksek dayanım, kontrol edilebilir
uzama, lineer yoğunluk, şekil kalıcılığı, elastikiyet ve anahtar sıcaklığı sağlarlar. Şekil geri dönüşü yaş
çekimden daha iyidir çünkü; eriyikten çekim prosesi boyunca daha yüksek mikro faz dağılım yapısı elde
edilir. Aynı zamanda yaş çekimde oluşan çevre kirliliği, düşük üretim verimliliği sıkıntıları da yumuşak
eğirme metodu ile aşılmaktadır [5], [7].
Meng ve arkadaşları eriyikten çekim yöntemi kullanarak içi boş şekil hafızalı lifler üretmişlerdir. Burada içi
boş lifler belirgin bir şekilde deforme olabilmekte ve iç çapı değişebilmektedir. Ancak ortamın ısısının geçiş
sıcaklığı üzerine çıkıldığında lif tekrar orijinal çapına geri dönmektedir. Bu lifler, akıllı tekstillerde ısıl
ayarlamalar için kullanılabileceği gibi insan vücudunun hatlarını alması için yastık veya minder dolgusu
olarak da kullanılabilir [8].
Şekil hafızalı liflerin tekstilde uygulamaları, avantajları ve kullanım alanları çeşitleri tablo 1’de
özetlenmiştir.
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Tablo 1. Şekil Hafızalı Polimerden Üretilen Bazı Lif Çeşitlerinin Tekstilde Uygulamaları [7].
Uygulamalar
Avantajlar
Kullanılabilecek Alanlar
Yüksek
Basınçlı Uygulamaya Elverişli Durumlar:
Medikal giysiler (Yanık
Kıyafetler/Aksesuarlar
tedavi giysisi, varisler için
 Giymesi ve temizliği kolay
basınçlı
çoraplar),
 Dayanıklı
basınçlı/sıkı
spor
kıyafetleri
 Gevşemez
Rahat
 Düşük basınç
İç çamaşırı, çoraplar, çocuk
Giysiler/Aksesuarlar
bezleri, kemer ve spor
 Vücuda göre boyut değiştirme
giyim
 Isı-nem kontrolü
 Gevşemez
Sabit
Şekilli  Düz görünüm
Tişörtler,
Giysiler/Aksesuarlar
pantolonlar,elbiseler,
 Kırışıklığı muhafaza
çarşaflar
 Kabarık tutma
 Kırışıklığı düzeltme
Moda Tasarımı
 Sitil değiştirme
Elbiseler, etekler
 3 Boyutlu efekt
Şekil hafızalı lifler ipliklerin içine ring iplik eğirme veya friksiyon iplik eğirme tekniği ile verilirler. İplikler
daha sonra örgü veya dokuma kumaş olarak üretilirler [5]. Şekil hafızalı liflerin corespun ipliklere beslenerek
dokuma yüzeyler elde edilme uygulamaları da vardır. Burada çekirdek kısmında şekil hafızalı polimer
kullanılmış olup bu iplikler yine ring ve friksiyon yöntemi ile üretilmişlerdir [9].
Tekstil ürünlerinde su buharı geçirgenliği özelliği geniş uygulama alanları bulan önemli bir özelliktir. Şekil
hafızalı poliüretanlar, sıcak ve nemli ortamda su buharını geçirdiklerinden dolayı nefes alabilir gözeneksiz
laminasyonlar için idealdirler. SMP’lerin (şekil hafızalı polimerlerin) termomekaniksel özelliklerine ek
olarak, Ttrans sıcaklığının üzerinde ve altında nem geçirgenliği gibi dikkate değer diğer fiziksel özellikler de
dikkat çekicidir. SMPU (şekil hafızalı poliüretan), terleme moleküllerinin dağılımına izin verecek yeterli
büyüklükte, oldukça fazla sayıda gözeneğe sahiptir ama bu gözenekler, su damlacıklarının kumaştan
geçmesini önleyecek yeterli küçüklüğe de sahiptir. Su damlacığının geçimi önlenirken su buharı kolaylıkla
vücuttan çevreye atılır, bunun nedeni ise su buharı molekülü yaklaşık olarak 0,4 nm iken, su damlacığı ise
1000-200000 nm aralığındadır. Giyim açısından konfor olarak bakılacak olursa yüksek su buharı geçişi
fizyolojik konfor için gereklidir. Şekil hafızalı poliüretan ile lamine edilmiş kumaşlar ilk olarak Mitsubishi
ağır endüstri (MHI) firmasınca üretilmişlerdir. Bu kumaşlar, Diaplex ticari adıyla piyasaya sunulmuş ve
yağmur-kar sularını ve rüzgarı geçirmez iken insan terini dışarı atarak nefes alabilen özellikler sergilerler. Bu
ürün, kumaşların iki tabakası arasına SMP laminasyonu ile üretildi, yani bir membran oluşturuldu. Buna
benzer bir çalışma Amerikan ordusu tarafından da yapılmıştır. Bu ürünler, yağmur veya karlı havalarda, dalış
sporunda, kayak ve dağ tırmanışı gibi birçok şartta ve aktivitede rahat giyime olanak tanırlar (şekil 1) [3],
[10].

Şekil 1. Diaplex membranın çalışma prensibi [3].
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3. ŞEKİL HAFIZALI APRE UYGULAMALARI
Şekil hafızalı kumaşların elde edilmesinin diğer bir yolu şekil hafızalı kimyasallar ile apre uygulamalarıdır.
Şekil hafızalı polimer çözeltisi, pamuk ve yün gibi kumaşlara çeşitli özellikler aktarmak için direkt olarak
apre çözeltisi şeklinde uygulanır. Bu proses, şekil hafızalı özelliklerin polimerlerden kumaşlara aktarılması
esasına dayanır. Şekil hafızalı lifler ile dokunmuş veya örülmüş kumaşlar ile karşılaştırıldığında apre prosesi
oldukça etkili bir yöntemdir. Şöyle ki; az miktardaki şekil hafızalı polimer şekil hafıza efektini kumaşa
aktarmak için yeterli olacaktır. Şekil hafızalı polimerin apre uygulamaları ile anti-pilling, esneklik/kuvvet
korunması, boyutsal stabilite, çekmezlik dayanımı, iyi bir düz görünüm, kırışık tutma, 3 boyutlu desen
kolaylığı ve şişkinlik gibi oldukça farklı özellik kumaşa aktarılabilir [5], [11].
SMPU uzun polimerli bir zincirdir. Bazı özel durumlar hariç SMPU’nun molekül ağırlığı genellikle 10000’in
üzerindedir. Böyle büyük bir zincirin selüloz yapısının içerisine penetre etmesi imkansızdır ve selüloz
liflerinin iç kısmı ile reaksiyona giremez. Bu yüzden, SMPU kumaşa ya kaplanarak ya da aşılanarak
uygulanır [12]. Şekil 2’de şekil hafızalı polimerlerin kumaşın yüzeyine aplikasyonunun genel mekanizması
gösterilmiştir. Şekilde ki (a) kısmında anahtar-ağ modeli, (b) kısmında ise şekil hafızalı polimerin kumaş
yüzeyine dağılımı resmedilmiştir [5].

Şekil 2. Şekil hafızalı polimer uygulanmış kumaşın şematik gösterimi [5].
Pamuklu kumaşlar kolaylıkla kırışabilir ve düzeltilmeleri zordur. Özellikle pileli eteklerde bu sorun daha
büyüktür. Liu ve arkadaşları bu sorunu çözmek için şekil hafızalı polimerlerin apresi üzerine çalışmışlardır.
Kumaşın yüzeyi fourier dönüşümülü kızılötesi spektroskopisi (FT-IR) ve X-ışını fotoelektron spektroskopisi
(XPS) ile incelenmiştir. Alınan sonuçlar neticesinde, şekil hafıza apreli kumaşlar yüksek yıkanabilir ve
kırışmaya dayanıklı hale gelmişlerdir [11].
Yünlü kumaşların en büyük sıkıntısı keçeleşme ve çekme-küçülme problemidir. Bu problemi çözmek için
çeşitli prosesler geliştirilmiştir. Bunlar arasında; reçine kaplama, klorlama, oksidasyon ve diğer prosesler
sayılabilir. Ancak, şekil hafızalı polimerler ile yapılan apre prosesi, daha çevreci, diğer metotlara göre daha
basit ve kumaşın sıcaklık hassasiyeti daha iyi olduğu için avantajlıdır. Şekil hafızalı polimerler ile yünlü
kumaşa uygulanan apre prosesinde yünlü kumaşların keçeleşme ve boyutsal kararlılığında iyileşmeler olduğu
gözlenmiştir [5], [13]. Şekil 3’te şekil hafızalı polimer ile işlenmiş ve işlenmemiş kumaşların yüzey
görünümleri verilmektedir. SMP ile işlem görmüş yünlü kumaş, AATCC yünlü yıkama standartına göre 25
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yıkamadan ve tumblerde kurutmadan sonra dahi bozulmamış ancak işlem görmemiş kumaş 5 yıkamadan
sonra keçeleşmiştir [13].

Şekil 3. SMP ile işlem görmüş ve görmemiş yünlü kumaşların, yıkamadan ve kurutmadan sonra
keçeleşmelerinin karşılaştırılması [13].
Hu ve arkadaşları yün için şekil hafızalı polimerden apre kimyasalı geliştirdiler. Yünlü kumaşların termal ve
higrotermal efektleri üzerinde duruldu. Çalışma neticesinde sentetik şekil hafızalı polimerlerin yünlü
kumaşların termal ve higrotermal davranışlarını etkilediği görülmüştür [11].
Hu ve arkadaşları pamuklu kumaşlara şekil hafızalı polimer ile apre prosesi uygulamışlardır. Pamuklu
kumaşların orijinal görünümü düzdür. Yıkama veya bekletme sonucunda kırışma ve balon görünümü
oluşabilir. Şekil hafızalı polimerin anahtar sıcaklığı yaklaşık olarak 60 °C’dir. Bu sıcaklığa çıkıldıktan sonra
kumaşın kırışıklığı yok olur ve tuşesi daha yumuşak hale gelir. kumaş 60 °C’lik yıkama veya kurutma işlemi
ile orijinal şekline geri döner. Şekil 4, 5 ve 6’te SMP ile kaplı, farklı şekil hafızalı kumaşların; kırışıklık
düzelmesi, kırışıklığın korunması ve desen tutma özellikleri çalışılmıştır [7], [13].

Kırışık Kumaşlar

Kumaşların üzerine buhar üfleme

Uygulanmış kumaşın kırışıklığının
düzelmesi.

Şekil 4. Şekil hafızalı poliüretan ile kaplı ve kaplı olmayan kumaşların kırışıklık dayanımlarının karşılaştırılması [7].
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Her iki kumaşın kırışık hali
(İstenen şekil)

Sıcak suda yıkama
yapılıyor

Uygulanmış kumaşta kırışıklık korunurken
uygulanmamış olanda kırışıklık düzelir.

Şekil 5. Ütü ile yapılan kırışıklığın korunması çalışması. Şekil hafızalı polimer uygulanmış kumaş şeklini korurken
uygulanmamış olan yıkamadan sonra şeklini kaybediyor [7].

Şekil 6. İki yıkamadan sonra şekil hafızalı poliüretanlı örgü kumaşın deseninin korunması [7].

Şekil hafızalı polimerleri ile aprenin avantajlarını şu şekilde sıralanabilir:
1. Şekil hafızalı kumaşların sıcaklık hassasiyeti iyidir
2. Şekil hafızalı polimerler yüksek kopma mukavemeti kazandırır
3. Daha iyi performans, kuruduktan sonra kırışıklık direncinin gelişmesi
4. Daha iyi yıkanabilir olması, düz görünüm ve yıkama sayılarının artması ile kırışık kalma (istenen) artar
[13].

4. GELECEKTE ŞEKİL HAFIZALI UYGULAMALAR
Şekil hafızalı polimerler mekanizması, mekaniksel davranışı ve değişik kimyasal yapısı ile akıllı polimerik
sınıfı temsil ederler. Biomedikal alandaki çalışmalar son yıllarda oldukça artmıştır ve gelecekte de artarak
devam edeceği öngörülmektedir. Özellikle doku mühendisliği, doku tedavisi, minimal yayılmacı cerrahi,
kontrol edilebilir ilaç verimi, biyobozunurluk ve biyouyumluluk gibi alanlarda çalışmalar yoğunlaşmıştır.
Tekstil açısından bakacak olursak SMP’lerin kullanımı önemini giderek arttırmaktadır. Farklı teknolojilerde
şekil hafızalı lif kullanımı giderek gelişmektedir ve Hong Kong Politeknik Üniversitesi tarafından bazı
prototip çalışmaları özel sektör ile birlikte spor giyim, iç giyim ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmak
üzere geliştirilmektedir [5].
Şekil hafıza efektleri giysilerde vücut ölçülerine göre kıyafetin bedeninin veya şeklinin ayarlanması özelliği
kazanarak giyim konforuna katkı sağlayacaklardır. Ayrıca uzay kıyafetlerinde teknik hazırlığa yardımcı
olacaktır. Şekil hafızalı polimerler, katlanabilir sandalye, şekillenebilir çatal sapı gibi ticari ürünlerde
önemini giderek arttıracaklardır [14].
Şekil hafızalı polimerler uzay teknolojisinde de kullanım alanı bulmaktadır. Günümüzde yürütülen
çalışmalarda, lif destekli plastikler (FRP) kullanılarak SMP’ler matris reçinesi olarak kullanılarak uzayda
şişebilir yapılar şeklinde kullanılabilir. Bu çalışmada, son şeklini önceden almış sıkı portatif (katlanır) FRP
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yapımı amaçlanmıştır. Bu yapı uzaya gönderildikten sonra ısının tetiklemesiyle orijinal şeklini alacaktır
(genişleyecektir) [3].

5. SONUÇ
Şekil hafızalı polimerlerin tekstil alanındaki uygulamaları son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Şekil
hafızalı polimerler lif formunda, kaplama-laminasyon, bitim işlemleri, nanolifler ve nonwoven yüzeyler
vasıtasıyla tekstil alanında uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda bitim işlemleri ile şekil hafıza efektini tekstil
yüzeyine kazandırmak, şekil hafızalı lifler ile dokunmuş veya örülmüş kumaşlar ile karşılaştırıldığında daha
az miktarda hammaddeye ihtiyaç duymaktadır. Şekil hafızalı polimerin apre uygulamaları ile anti-pilling,
esneklik/kuvvet korunması, boyutsal stabilite, çekmezlik dayanımı, iyi bir düz görünüm, kırışık tutma, 3
boyutlu desen kolaylığı ve şişkinlik gibi oldukça farklı özellik kumaşa aktarılabilmektedir.
Pamuk, keten gibi kumaşlar kırışma sorunu olan kumaşlardır. Şekil hafızalı apre ile yapılan uygulamalar bu
sorunu çözme yolunda başarılı sonuçlar ortaya koymuştur. Bunun yanında yünlü kumaşların da en büyük
dezavantajı çekmesi ve keçeleşmeleridir. Bu problemin çözümü için de araştırmacılar SMP ile apre
uygulaması yapmışlar ve başarı sağlamışlardır. Aynı zamanda bu proses formaldehit gibi zehirli kimyasallar
içermediğinden çevreye çok daha duyarlıdır.
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Özet
Çok yetenekli akıllı malzemelerin bir grubu olan şekil hafızalı malzemeler; bir dış etkenle deformasyona
uğratılıp geçici bir şekle sokulduktan sonra kimyasal, ısıl ya da pH gibi çevresel bir uyaran sonucunda
asıl şeklini hatırlayıp bu şekle geri dönebilen materyallerdir. Alaşımlar, polimerler, seramikler, jeller
ve şekil hafızalı hibrit malzemeler gibi çeşitli türleri bulunan şekil hafızalı malzemelerden günümüzde
en çok kullanılanları şekil hafızalı alaşımlar ve şekil hafızalı polimerlerdir.
Çalışmada şekil hafızalı malzemelerin genel özelliklerine değinilmiş ve bu malzemelerin kullanıldığı
tekstil ürün ve uygulamalarına örnekler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler Şekil Hafızası, Şekil Hafızalı Malzemeler, Şekil Hafızalı alaşımlar, Şekil Hafızalı
Polimerler, Akıllı Malzemeler

1.GİRİŞ
Sahip olduğu orijinal şeklini, hafızasında koruyarak, içinde bulunduğu geçici şekilden, sıcaklık, pH, ışık, v.b.
gibi çevresel uyaranların etkisiyle orijinal şekline dönebilen şekil hafızalı malzemeler, pek çok ilginç
uygulama alanına sahiptir. Bu malzemeler içerisinde en eski geçmişe sahip olan şekil hafızalı alaşımlardır.
[14]
Şekil hafızası, bir malzemenin bir dış etkenle geçici bir şekle sokulduktan sonra orijinal şeklini hatırlayıp bu
şekle geri dönebilme yeteneğidir. Bu özelliklere sahip bilinen ilk malzemeler 1960’larda geliştirilen şekil
hafızalı alaşımlardır (SMA’lar). Şekil Hafızalı Polimerler (SMP’ler) ise önceden belirlenmiş bir şekil
içerisinde dış uyarıcıları hissedip cevap verme yeteneği olan polimerik materyaller olarak tanımlanan bir tür
şekil hafızalı materyallerdir ve ilk olarak Fransa’da geliştirilmiş̧, 1984 yılında da Japonya’da ticari hale
getirilmişlerdir.[1]
Şekil hafızalı metal alaşımların esas şekillerini hatırladıkları, ısı uygulamaları ile kazandırılmış geçici
şekillerinden esas şekillerine geri dönebildikleri uzunca bir süredir bilinmekle beraber şekil hafızalı polimer
kavramı nispeten daha yakın bir zaman tarihlenmektedir. [2]
Uyarı-cevap polimer sistemlerine uygulanabilen değişik uyarılar vardır. Bu uyarı türleri; sıcaklık, pH,
iyonlar, elektriksel alan, çözücüler, reaktantlar, ışık veya morötesi ışıma, stres, moleküler tanıma ve
manyetik alan olabilir. Bu uyarılardan biri veya birkaçı polimer sisteminin faz, şekil, optik, mekanik ve
moleküler tanıma özelliklerinde, elektrik alan, yüzey enerjisi, reaksiyon ve geçirgenlik hızında değişikliklere
neden olabilir. Sekil 1’de uyarı-cevap polimer sistemleri şematik olarak gösterilmektedir. [15]

1

Sinem Budun Gülas, 05553575363, budunsinem@gmail.com
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

562

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

Şekil 1. Çözeltilerde, katı yüzeylerde ve hidrojel partikül formunda bulunan uyarı- cevap polimer
sistemlerinin şematik olarak gösterimleri (Hoffman, 1995) [15]

2. Şekil Hafızalı Malzemeler
2.1. Şekil Hafızalı Alaşımlar (SMA’lar)
Şekil Hafızalı Alaşımlar (SMA’lar) terimi, dış etkenlerden dolayı bozulan geometrilerini, uygun bir ısı
prosedürü uygulanarak gerçek şekline veya boyutuna geri döndürebilen malzemeler olarak
tanımlanmaktadır. Bu malzemeler kristal yapılarında meydana gelen martenzit ve ostenit faz dönüşümleri
sonucunda şekil değişimi yapabilmektedir. Düşük sıcaklıkta martenzit yapıya sahipken kolay deformasyona
uğrayan malzeme, uygun sıcaklıkta ısıtıldığında yüksek sıcaklık fazı olan ostenit faza geçerek deformasyon
öncesi orijinal şekillerine geri dönebilmektedir. Bu malzeme grubu sadece ısıtılması halinde tek yönlü şekil
hafızaya sahip malzemeler olarak tanımlanırken, yeniden soğutma halinde ise iki yönlü sekil hafızalı
malzemeler olarak tanımlanmaktadırlar. Bu da bize böyle metallerin, deforme edilmesine karsın faz
değişimlerini kontrol ederek deformasyonun ortadan kaldırabildiğini ortaya koymaktadır.[3]

Şekil 2: Şekil Hafızalı Alaşımların Ostenit ve Martenzit Faz Halleri[4]
1960’lı yıllarda Buehler ve arkadaşları tarafından, ABD Donanma Silah Laboratuarlarında (Naval Ordnance
Laboratory- (NOL)) eş-atomlu nikel (Ni) titanyum (Ti) alaşımlarda şekil hafıza etkisi belirlenmiştir. Bu
malzemenin bu laboratuarda bulunmasından ötürü nikel,titanyum ve araştırma yapılan laboratuarın baş
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harflerinde oluşan Nitinol adıyla patentleşmiştir. Günümüzde Nitinol telleri endüstriyel robotlarda kas
fiberleri olarak kullanılmaktadır. Bugün şekil hafızalı alaşımlar artık, orijinal şekillerini “hatırlayıp” bu şekle
dönebilmelerinin yanı sıra, yeni yeni şekiller de öğrenebilmektedirler. Martenzit halde tekrar tekrar deforme
edilerek ve ısıtılarak istenilen şekilde ostenit haline getirilen alaşım, bu süreç esnasında soğutulduğunda yeni
şekle adapte olabilmektedir.[7]

2.1.1 Şekil Hafızalı Alaşımlar (SMA’lar)’ın Tekstil Alanındaki Uygulamaları
Şekil hafızalı alaşım tellerin tekstil ürünlerindeki kullanımları deneysel ve özel bir takım çalışmalarla
kısıtlıdır. Yapılan çalışmalarda; şekil hafızalı alaşım teller geleneksel tekstil lifleri ile birlikte kompozit ipliğe
dönüştürülerek ve daha sonra örülerek veya dokunarak ya da kumaş veya giysi içerisine entegre edilerek
kullanılabilmektedir.[14]
Liu ve ark. şekil hafızası özelliğine sahip bir sütyen tasarımı yapmışlardır. Bu amaçla; hafızalı telleri, belirli
bir oranda şekil hafıza etkisine sahip olan pamuklu kumaş içerisine dokumuşlar ve sütyenlerin astarları
sadece şekil hafızalı kumaştan yapılmıştır. Böylece sütyenler şekil hafızalı etkiye sahip olarak sağlık için
yardımcı fonksiyona sahip olmuşlardır.[6] [14]
Vasile ve ark. çalışmasında, tekstil ipliklerini (tek kat pamuk ya da keten iplikler vb.) ve anahtar sıcaklığı
vücut sıcaklığına yakın olan şekil hafızalı telleri bir arada dokuyarak farklı hibrit kumaşlar üretmişlerdir.
Ardından bu kumaşlara ait kalınlık, kırışıklık geri dönüşü, boyutsal kararlılık ve şekil hafızalı alaşım tellerin
kumaştaki yerleşimi gibi özellikler test edilmiştir. Hibrit ve referans kumaşlar yıkamadan önce ve sonra
ölçülmüştür. Yıkamadan sonra kalınlıkta artış görülmüştür. Kumaş tipine göre kırışmadan sonraki geri dönüş
süresi değişmiştir. Şekil hafızalı alaşım tellerin kumaştan kaydığı fark edilmiş, bu iplik tipine, numaraya ve
dokuma işlemine göre değişmiştir.[11] [14]

Şekil 3: Gömülü SMA içeren hibrit bir kumaşın şematik gösterimi [11]

Şekil 4: Hibrit kumaş örnekleri [11]
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Şekil 5: Yıkama sonrası hibrit kumaş örnekleri: a) Normal kumaş görüntüleri b) büyütülmüş kumaş
görüntüleri [11]
Stylios ve ark. şekil hafızalı, iki yönlü şekil hafıza efektine (TWSME) sahip alaşım NiTi telleri tekstil
ürünlerine entegre etmişlerdir. Bu şekilde elde edilen kumaşlarda, ısı artışı ve azalışı ile gerçeleşen
değişimleri incelemişlerdir. Başlangıçta düz olan kumaşların ısı artışı ile şekil değiştirdiği, ısının azalması ile
tekrar düz formlarına geri döndüğü görülmüştür. [12]

Şekil 6: T=50°C iken, zaman değişim ile SMA yay takviyeli akıllı tekstilin şekil hafızası geri kazanımı. a)
0s; b) 10s; c) 20s [12]
Bir İtalyan firması olan “Grado Zero Espace” şekil hafızalı alaşımları kullanarak; vücut ısısında kendi
kendini ütüleyen bir gömlek tasarlamıştır. Gömleğin dokusunda Nitinol teller kullanılmıştır. Oda
sıcaklığında deforme edilen ürün; birkaç derece fazla sıcaklıkta, yeniden eski şeklini geri kazanmaktadır. Bu
şekil hafızalı alaşımlar naylon ile birlikte dokunmuştur. Böylelikle, gömlek kırıştığında, saç kurutma
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makinesindeki gibi küçük bir ısıyla önceki formuna kavuşması mümkün olmaktadır.[9][10]

Şekil 7: “Oricalco SMA’s Shirt”(Orical co Şekil Hafıza Alaşımlı Gömlek): Bu gömlek Times Dergisi
tarafından “2001’in En İyi Buluşu” ödülüne layık görülmüştür. [9][10]
Bu teknolojiyle, sıcaklık arttıkça kolları kısalan bir gömlek de tasarlanmıştır. ESA’nın (Avrupa Uzay Ajansı)
Teknoloji Transfer Programı ile, D’Appolonia bu teknolojiyi tekstil sektörüne taşımıştır. İtalyan moda şirketi
Corpo Nove da şekil hafızalı metal kumaş kullanarak bir akıllı tişört üretmiştir. Oda sıcaklıgı birkaç derece
yükseldiğinde, gömleğin kolları kısalması için programlanabilmektedir. Kısa sürede uzun kollu bir gömlek,
kısa kollu hâle gelmektedir. Kumaş aynı zamanda sıkı bir top gibi buruşturulduğunda ya da kırıştırılıp,
büküldüğünde saç kurutma makinesiyle sıcak hava üflenerek, otomatik olarak orijinal şekline geri
döndürülmektedir. Üzerinizde olduğu halde gömleğinizi sadece bir saç kurutma makinesiyle
ütüleyebileceginizi düşünürseniz; bu metal alaşımlı gömlek, sıkça seyahat edenlerin hâyâlini
gerçekleştirecektir. [9]

Şekil 8: Bu şekil hafızalı gömlek, Times ve Popular Science dergilerinde yayınlanan “Yılın Buluşları”
arasında yer almıştır.[9]
Berlin Sanat Üniversitesi’nde, Moda ve Tekstil Tasarımı Enstitüsü, Moda, Ürün ve Arayüz Tasarımı
bölümlerinden 10 öğrenci tarafından E-motion isimli bir interaktif moda projesi gerçekleştirilmiştir. Projede
tasarım, bilim, sanat ve felsefenin kesiştiği sekiz düşsel kıyafet ortaya konmuştur. Bu çalışmalardan en ilgi
çekicisi; Dışa Açılma (Outsourcing)’dır. Max Schäth tarafından tasarlanmış olan bu çalışmada; şekil hafızalı
alaşımlar ve entegre sensörler kullanılmış ve giyen kişinin ruh halini dışarı yansıtmak amaçlanmıştır. Ruh
hali ile analog bir bağlantı yoktur ancak giyen kişi isterse ruh halini bu yolla dışa yansıtabilir [18] [19].
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

566

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

Şekil 9: Max Schäth tarafından tasarlanarak hazırlanmış şekil değiştirebilen kapüşon [18] [19].
Literatür incelendiğinde şekil hafızası özelliğine sahip kumaş üretmek amaçlı yapılan çalışmalarda büyük
ölçüde şekil hafızalı alaşımların ve kumaş üretim tekniği olarak da dokuma tekniğinin kullanıldığı
görülmektedir.
Ancak alaşım malzemeler yapısal olarak tekstil üretimine uygun olmamalarının yanı sıra şekil hafızalı
alaşımların yüksek sıcaklıklarda eğitilebilmeleri de akıllı kumaş ve giysi üretimindeki en önemli kısıttır.
Şekil hafızalı malzemeler arasında şekil hafızalı polimerler çok uzun bir geçmişe sahip değildir ancak; büyük
geri dönüş deformasyonuna, kolayca ayarlanabilir sıcaklığa ve düşük maliyete sahip olmaları nedeni ile
uygulamaları gün geçtikçe genişlemektedir.

2.2. Şekil Hafızalı Polimerler (SMP’ler)
Daha önce de bahsedildiği gibi, şekil hafızalı polimerler (SMP’ler) önceden belirlenmiş bir şekil içerisinde
dış uyarıcıları hissedip cevap verme yeteneği olan polimerik materyaller olarak tanımlanan bir tür şekil
hafızalı materyallerdir ve ilk olarak Fransa’da geliştirilmiş, 1984 yılında da Japonya’da ticari hale
getirilmişlerdir. Polinorbornen, trans-polisorpren, stren-butadien kopolimer, kristalin polietilen ve bazı blok
kopolimerler şekil hafıza efekti ile keşfedilmiş polimerlerdir.[1]
1998’den itibaren birçok araştırmacı şekil hafızalı polimerlerin smart (akıllı) tekstiller ve giysilerdeki
uygulamaları üzerinde çalışmaya başlamışlardır.[5]
Şekil hafızalı polimerler aktif bir şekilde A şeklinden B şekline değişebilirler. A şekli, mekanik deformasyon
ve bu deformasyonun uzun süreli sabitlenmesiyle elde edilen geçici bir şekildir. Şekil hafızası, polimer
morfolojisi ve özel işlemin bir sonucudur ve bir polimer işlevselliği gibi anlaşılmalıdır. Ekstrüzyon ya da
enjeksiyon kalıplama gibi, programlama olarak bilinen bir işlemle polimer numunesi deforme edilir ve geçici
şekil olan A’ya dönüştürülür. Harici bir uyarıcı uygulaması ile polimer temel şekli olan B’ye geri döner.
Programlamanın bu çevrimi ve geri dönüşümü, müteakip çevrimlerdeki farklı geçici şekiller ile birkaç kez
tekrar edilebilir. Metalik şekil hafızalı alaşımlarla karşılaştırıldığında, programlamanın bu çevrimi ve geri
dönüşümü çok kısa bir zaman aralığında gerçekleşir ve polimerler A ve B şekilleri arasında yüksek bir
deformasyon oranına izin verirler [20].
Şekil hafızalı polimerlerdeki şekil hafızası döngüsü şekil 10’da gösterilmektedir. Şekil hafızalı polimerler
esnekliğinden dolayı kolaylıkla farklı bir şekle deforme edilebilmektedir. Bu durum şekil 10’da birinci adım
olarak gösterilmiştir. (1)
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Şekil 10: Şekil hafıza etkisi [16]
Deforme edilen şekil çok düşük sıcaklıklara soğutulur (2). Tamamen soğutulduktan sonra yük
uygulanmasına gerek kalmaz ve deforme edilen bu şekilde bekler (3). Bu geçici şekildir. Bu durumda
polimer oldukça dayanıklı ve serttir. Geçici durum, geçiş sıcaklığının üzerine ısıtılarak kaldırılabilir. Geçiş
esnasında malzeme geçici şeklinden kalıcı şekline doğru geçer (4). Bu çok elastik ve esnek bir durumdur. Bu
değişim polimer geçici deformasyon işlemine maruz kalırken herhangi bir azalma olmaksınız sürekli
tekrarlanır. Şekil hafızanın kimyasal kompozisyonuna dayanan polimerin camsı geçiş sıcaklığı değişkendir. 0
0
30 C’den 260 C’ye kadar çıkabilir. [16]
Aşağıda şekil 11’de şekil hafızalı polimerin deforme olmuş şeklinden (yay) hafızalı şekline (düz çizgi) nasıl
değiştiği görülmektedir.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 11: Yaş çekim yöntemi ile üretilen liflerin mekanik olarak geçici şekil verildikten sonra sıcak levha ile
temasındaki davranışı (a) Başlangıç şekli (b) Sıcak levhaya ilk temas anı (c) 2. saniyedeki görünümü (d) 3.
saniyedeki görünümü [17]

2.2.1 Şekil Hafızalı Polimerler (SMP’ler)’in Tekstil Alanındaki Uygulamaları
Bütün şekil hafızalı materyaller arasında sınırlı gelişim giysi ile ilgili alanlarda gerçekleşmiştir. Tekstil ve
kıyafet alanlarında şekil hafızalı polimerlerin daha geniş uygulama potansiyeli vardır. (Örneğin; örme ve
dokuma kumaş/giysi ipliği) [5]
2003 yılında, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi (HKSAR) Hükümetinin Yenilik ve Teknoloji Fonu ile
finanse edilerek Hong Kong Politeknik Üniversitesi tarafından Şekil Hafızalı Tekstiller merkezi kurulmuştur.
İlk şekil hafızalı kumaş 2003 yılında Hong Kong Politeknik Üniversitesinde Prof.Jinlian Hu yönetimindeki
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proje takımı tarafından hazırlanmıştır. İlave olarak; Şekil Hafızalı İplik Büküm Laboratuvarı da yine Hong
Kong Politeknik Üniversitesi tarafından kurulmuştur. Burada şekil hafızalı polimerler ve şekil hafızası
davranışlı bükümlü ipliklerin sentez yöntemleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir.[5]
Kumaşlarda bu smart (şekil hafızası) özelliğe sahip olunması, sıcaklığa duyarlı bir şekil hafızalı polimerin
(SMP) kumaş bitim işleminde kullanılması ile [5] veya şekil hafızalı polimerler ve alaşımlardan elde edilen
fiberlerin bir iplik gibi direkt olarak kumaş üretiminde kullanılması yolu ile sağlanabilir.
Günümüzde kullanılan konvansiyonel giysiler, bilindiği üzere farklı hammaddeye sahip, farklı incelikte olan
ipliklerden, farklı gramajdaki ve sıklıktaki kumaşlardan vs. elde edilirler. Bu farklılıkların iki temel amacı
vardır; birincisi mevsime, yani hava koşullarına göre giysiyi oluşturacak kumaşın seçilmesi, ikincisi ise o
günün modasına uygun kumaşların seçilmesidir. İşte bu aşamada, ısıya karşı duyarlı giysiler, konvansiyonel
giysilerden farklı olarak hava şartlarına göre uyum sağlamakta ve tekstilde örtme faktörü olarak bilenen
özelliklerini değiştirebilmektedirler. Diğer bir deyişle bu akıllı tekstiller, sıklıklarını, hava geçirgenliklerini,
giysi halindeki formlarında kol, bacak vs. uzunluklarını değiştirebilmekte, giyeni mevsim şartlarına göre en
uygun durumda hazırlayabilmektedirler.[8]
Chan ve ark. şekil hafızalı polimerlerden 0.05mm den 0.35mm ye kadar değişken çaplarda lif üretmişlerdir.
Ürettikleri bu lifleri konvansiyonel lifler ile birlikte kullanarak iplik haline getirmişler ve bu iplikler ile
dokuma kumaşlar üretmişlerdir. Bu yolla ortam sıcaklığına göre şekil değiştirebilen iç mekan tekstillerinin
oluşturulabileceği sonucuna varmışlardır.[13]
Yine Chan ve arkadaşları şekil hafızalı kumaş üretimi üzerine yaptıkları araştırmalar sırasında lif üretmek
amacı ile SMP’nin çekilmesi girişiminde bulunmuşlardır. Ancak yapılan ilk deneyler çekilen SMP’nin
mekanik özelliklerinin iplik için yeterli olmadığını göstermiştir. Ekstrüze edilmiş malzemenin kötü bir
kopma mukavemetine sahip olduğu ve nem kirliliği gösterdiği görülmüştür. Bu faktörler sonucunda; uygun
bir şekilde SMP yapılı kumaş oluşturmada, dokuma yapılar için el dokuması ve örme yapılar için şiş ile el
örmesi kullanılmıştır. Dokuma işleminde naylon monofilament çözgü olarak, SMP ise atkı olarak
kullanılmıştır. Lifin, naylon filament ile birbirlerine geçişiminin, düz bir örgü yapısında geleneksel bir ipliğe
benzer biçimde oldukça uyumlu olduğu görülmüştür. Örme işlemi esnasında ise, filamenti yönlendirmek
üzere gerilim uygulandığında iğne etrafında lifin inceleştiği ve gergin bir hal aldığı görülmüştür. Bu durum
nedeni ile üretilen kumaşta her satırda düzensiz gerilim görüntüsü gözlenmiştir [21].

Şekil 12: El dokuması SMP [21]
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Şekil 13: El örmesi SMP [21]
Chenal ve ark., şekil hafızalı alaşım teller (Ni-Ti) şekil hafızalı polimer (PLA) ile ince bir film tabakası
halinde kaplamışlar ve elde ettikleri malzemeleri kumaş üzerine dikerek kendi kendine hareket edebilen
robotic kumaşlar elde etmişlerdir. [22]

Şekil 14: Üstte spiral biçimde kıvrılmış kumaş, altta belirsiz biçimli kumaş [22]

3. SONUÇ
Son yıllarda hızla gelişen şekil hafızalı malzemeler; akıllı tekstiller üzerine çalışmalar yapan bilim
insanlarına ve tekstil tasarımcılarına fonksiyonel ürünler tasarlama konusunda ilham kaynağı olmaktadır.
Şekil hafızalı alaşımların sert ve metalik yapıları nedeni ile tekstil malzemelerindeki kullanımları deneysel
çalışmalarla kısıtlı kalmaktadır. Ancak; özellikle şekil hafızalı polimer teknolojisindeki gelişmeler yakın bir
tarihte şekil hafıza özelliğine sahip ticari ürünlerin üretilebilmesine imkan sağlayacaktır.
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EKOLOJİK TEKSTİL LİFLERİ
Nihal Sökmen1
Marmara University, Faculty of Technology, Department of Textile Engineering, İstanbul, TURKEY
Abstract
Rising pollution as a result of the increase in industrialization and consumption in the world, the use of
environmentally friendly technology and the production environmentally friendly products has gained
importance in vast amount of sectors. Textile products seem harmless but several of the chemical substances
used within the production have hazardous properties for human health and the environment. Therefore, in the
textile industry significant investments and investigations are made for the production of ecological textile
products with the use of new technologies. Ecological textile is defined as the result of a production process
considering environment in every steps from fiber to final product, harmless for the user and recyclable after
used or can be converted to products which do not harm.
In this study, the properties of textile fibers which can be produced ecologically, the importance of them for the
textile industry, their areas of usage and the studies undertaken in this field are included.
Key words: Ecological Fibres, Organic cotton, Bamboo, Nettle,Linen,Hemp
Özet
Dünyada hızlı tüketim ve sanayileşmenin de hız kazanmasıyla birlikte çevre kirliliğinin artması sonucunda,
birçok sektörde çevre dostu teknolojilerin kullanılması ve çevre dostu ürünlerin üretimi önem kazanmıştır.
Tekstil ürünleri zararsız gibi görünmekle birlikte üretimleri sırasında hem çevreye hem de insan sağlığına
zarar veren kimyasallar kullanılmaktadır. Bu nedenle tekstil endüstrisinde ekolojik tekstil ürünlerinin üretimi
ve yeni teknolojilerin kullanılması amacıyla önemli yatırımlar ve araştırmalar yapılmaktadır. Ekolojik tekstil,
elyaftan son ürün haline gelinceye kadar uygulanan bütün işlem basamaklarında çevre göz önüne alınarak
üretilmiş, kullanıcıya zarar vermeyen ve kullanıldıktan sonra da tekrar geri kazanılabilen veya çevreye zarar
vermeyen ürünlere dönüşebilen tekstil demektir.
Bu çalışmada, ekolojik olarak üretilebilen tekstil liflerinin özellikleri, tekstil endüstrisi açısından önemi ve
kullanım alanları hakkında bilgi verilmiş ve bu alanda yapılan çalışmalar konu edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik Lifler, Organik Pamuk, Bambu, Isırgan lifi, Keten, Kenevir

GİRİŞ
Dünyada sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte tekstil endüstrisinde de

çok önemli

gelişmeler

kaydedilmiştir. Bu sanayileşme ekolojik dengenin bozulmasını da beraberinde getirmiştir. 21. yüzyılda her
türlü endüstriyel uygulamada ekolojik dengenin bozulmaması için önleyici tedbirler alınması hız
kazanmıştır. Tekstil endüstrisi de bu tedbirler ve uygulamalarla yakından ilgilidir. Dolayısıyla tekstil
ekolojisi önem kazanmıştır. Tekstil ekolojisinde amaç elyaf üretiminden başlayarak giysi elde edilinceye
kadar olan tüm üretim aşamalarında çevreye ve insanlara zarar verilmemesidir.
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Avrupa Birliği ülkelerinde gelişen tekstil ekolojisi bilinci ile çok sayıda kişi ve kuruluş tekstil ürünlerini
ekolojik açıdan değerlendirmeye ve kullanım sırasında çevreye ve insanlara zarar vermeyen malzeme ve
yöntemlerle üretilen, atık durumunda ise çevreye ve insanlara zarar verilmeden yok edilebilen tekstil
ürünlerini, kısacası ekolojik tekstil ürünlerini tercih etmeye başlamışlardır.
Ekolojik lifler, çevre dostu bir yöntemle minumum derecede kimyasal kullanılarak üretilen liflerdir. Çünkü
kimyasalların baş ağrısı, allerji, cilt tahrişi ve solunum güçlüğü yaratması gibi etkileri olabilir.
Bu nedenle son zamanlarda tekstil endüstrisinde çevre dostu yöntemlerle üretilen liflere eğilim artmakta ve
bu amaçla yeni teknolojiler için yatırımlar yapılmaktadır.
Bu çalışmada, ekolojik olarak üretilebilen tekstil liflerinin özellikleri, tekstil endüstrisi açısından önemi ve
kullanım alanları hakkında bilgi verilmiş ve bu alanda yapılan çalışmalar konu edilmiştir.

1.Organik Pamuk
Pamuk, yetiştirilmesi sırasında pestisid, insektisid, fungisid gibi kimyasal maddelerin (zirai mücadele
ilaçlarının) yüksek miktarlarda kullanıldığı bir bitkidir. 2003 yılının pamuk ziraatında 25.000 ton pestisid
kullanılmıştır [1].Bu da dünya tarımında kullanılan toplam kimyasal pestisidin % 10’unundan fazlasını
oluşturmaktadır. İnsektisid kullanımında ise toplam kimyasal insektisidin % 25’i pamuk yetiştirme de
kullanılmaktadır. Bu nedenle pamuk liflerinin üretimi çevreye oldukça zarar vermektedir.
Organik olarak satılan pamuk, EEC 2092/91 şartlarına, ve TC 24812/2002 Türk organik mahsül üretimi
yönergesine göre yetiştirilir. Organik pamuk yetiştirilirken hiçbir şekilde kimyasal pestisid, insektisid,
fungisid ve suni gübre kullanılmamaktadır [2].
Tekstil terbiyesi sırasında atık suları en fazla kirleten işlem sodyum hidroksit ile yapılan hidrofilleştirme
işlemidir. Ancak günümüzde pamuklu kumaşlarda haşıl sökme işleminin yanında, hidrofilleştirme ve hatta
ağartma işlemlerini bile enzimlerle yapabilmek mümkündür.
Bu konuda tekstil endüstrisinde enzim, ultrasonik, ultraviyole, ozon gibi yeni teknolojileri kullanarak
pamuklu kumaşların ön terbiyesini kimyasal madde kullanmadan yapılabilecek yöntemler geliştirilmektedir
[3].
2008 üretim sezonundan 2010 yılına gelindiğinde organik pamuk üretimi %20 artmıştır. Dünyada organik
pamuk günümüzde 20’nin üzerinde ülkede üretilmektedir. Hindistan, Suriye, Türkiye, Çin ve ABD en büyük
organik pamuk üreticisi ülkelerdir. [3,4].

2. Bambu
Bambu bitkisinin selüloz oranının yüksek olması kağıt ve tekstil endüstrileri olmak üzere bir çok alanda ham
madde olarak kullanımını gündeme getirmiştir. Kağıt sanayinde oldukça uzun süredir kullanılmakta olan
bambunun tekstil endüstrisinde kullanımı daha yenidir. Hem rejenere hem de doğal lif eldesi için önemli bir
alternatif oluşturmaktadır [5].
Doğada, mikroorganizmalar ve güneş ışığında %100 biyobozunur bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle de çevre
dostu bir tekstil lifidir [6].
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Bambu bitkisinin en ilginç özelliklerinden birisi de “Bambu Kun” olarak adlandırılan ve antimikrobiyel
özellik gösteren doğal bir madde içermesidir. Bu madde sayesinde üretimi sırasında kullanılan pestisid
miktarı oldukça azalmakta veya hiç gerek kalmamaktadır [6,7].
Bambu lifinin önemli bir özelliği de yapısında bulunan mikro boşluklar nedeniyle yüksek nem çekme ve
hava geçirgenliğine sahip oluşudur. Bu nedenle ve UV ışınlarını kırma özelliği ile de yaz giysisi olarak serin
tutan ve rahatlatıcı bir konfora sahiptir. Bunların yanında doğal anti-bakteriyel özelliği ile iç giyim ürünleri
ve çoraplarda, bandaj, maske, hastane giysileri, gıda ambalajları gibi pek çok hijyenik ürün ve tıbbi tekstil
ürünleri için kullanılmaktadır [8].
Giysi ve ev tekstilinin dışında jeotekstillerde, endüstiyel filtrelerde, taşıma bantlarında, kord bezlerinde,
inşaatlarda kullanılan tekstillerde, tıbbi tekstillerde ve kompozitlerde kullanılmaktadır [5].

3. Isırgan Lifi
Isırgan otu bitkisi, besin maddelerince zengin, ağır, humuslu, nemli ve yabancı otu bulunmayan topraklarda
daha iyi gelişmekle birlikte toprak seçiciliği yoktur.
Isırgan lifleri doğal, biyobozunabilir, yenilenebilir kaynaklıdır ve üretimlerinde az enerjiye ihtiyaç
duyulmaktadır [9]. Isırgan otu lifinin işlenmesi aşamasında da çevreye zarar verilmediği için ekolojik
avantaja sahiptir. Ayrıca ısırgan lifinin kullanılmasıyla tekstil lif üretimi için kullanılan su miktarlarında
tasarruf sağlanabileceği bildirilmiştir [10,11].
Isırgan otu bitkisi, keten ve kenevire benzer şekilde bitkinin %17’si oranında yüksek kalitede lif
içermektedir. Lif oranının yüksek olması, düşük yoğunluk ve iyi mukavemet değerleri bu bitkinin tekstilde
kullanılmasına teknik açıdan olanak sağlamaktadır. Almanya’da yürütülen çalışmalarla ısırgan otu liflerinin
tekstil endüstrisinde kullanımı yeniden gündeme gelmiştir [12].
Isırgan otu bitkisinin saplarından lif elde edildikten sonra geriye kalan kısımları gıda ve hayvan yemi olarak
kullanıldığı gibi kozmetik ve ilaç sanayinde de değerlendirilebilmektedir.
Isırgan otu köklerinden sarı ve yeşil renkli boya elde edilmektedir. Elde edilen bu boyalar kullanılmasının
uygun olduğu alanlarda doğal boya olarak kullanılmaktadır.
Isırgan otundan elde edilen lif, bir tekstil lifi için gerekli tüm özelliklere sahiptir. Bu lifin inceliği,
uzunluğu, mukavemeti tekstil prosesleri için yeterlidir. Lifin yüksek nem absorblama özelliği nedeniyle
insan vücudunu terletmeyen doğal bir elyafdır.. . Isırgan lifleri iyi tekstil lifi olma özelliklerinin yanı sıra hoş
ve yumuşak bir tutuma sahip olması da diğer önemli avantajlarındandır. Ayrıca ısırgan otu kompozit
malzemelerde de kullanım alanı bulmaktadır. Isırgan otu lifi, üst giysilerde, ceketlerde, denim kumaşlarda,
masa örtülerinde, nevresimlerde ve halılarda kullanım alanı bulmaktadır [11].

3. Ananas Yaprak lifi
Ananasın gövde ve yaprakları, beyaz, kremsi ve ipek gibi bir lifin kaynağıdır. Bu lif inceliği, yumuşaklığı ve
esnekliği nedeniyle kâğıt üretiminde de kullanılmıştır.
Ananas yaprak lifi ananas meyvesi üretiminin yan ürünüdür. Bu nedenle üretimi ek bir maliyet
gerektirmemektedir. Günümüzde tekstil endüstrisinde çevre dostu ürünlerin kullanımının önem kazanması
ve ananas yaprak lifinin mükemmel mekanik özellikleri nedeniyle kompozit oluşumunda kullanımı
araştırılmaktadır [13].

4.Soya
Soya protein esaslı bir liftir. Lifler sahip olduğu yumuşaklık, dökümlülük ve parlaklık gibi fiziksel
özelliklerinin yanında antibakteriyellik gibi sağlık açısından faydalı özelliklere de sahiptir. Soya lifi ilk
olarak 20. yy’ın ortalarında üretilmeye başlanmıştır [14].
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SPF, yenilenebilirlik ve biyo-bozunurluk gibi sahip olduğu avantajlar yanında hammaddesi olan soya
fasülyesinin kolay bulunabilmesi ve ucuz olması sayesinde gelecek vaat etmektedir. Aynı zamanda
üreticiler, soya proteini üretim aşamalarının ekolojik olduğunu belirtmektedirler [15,16].

5.Keten
Ketenin tohumları alındıktan sonra yan ürün olarak kalan lifleri de kompozitlerde kullanılabilmektedir.
Keten bilinen en eski lif olup çeşitli özellikleri nedeniyle önemli bir tekstil materyalidir. Keten, gama
ışınlarını yarı yarıya azaltarak insan sağlığını güneşin zararlı ışınlarından korur. ısı geçirgenliği, yünden 5
kat ipekten 19 kat, gerilme mukavemeti ise pamuktan 2, yünden ise 3 kat daha iyidir. Bu özellikleri
nedeniyle keten hem tekstil hem de kompozit sanayinin hammaddesidir. Üstelik doğal olması nedeniyle
çevre dostudur. Bu nedenle günümüzde kenevir liflerinden üretilen tekstil ürünlerine olan talebin hızla
yükseldiği görülmektedir [17-19].

6.Kenevir
Kenevir yetiştiriciliğinde pestisit ve insektisitlere gerek yoktur. Yetiştiği toprağın verimli olmasını sağlar.
Kuraklığa dayanıklıdır. Kenevir kumaşının işlenmesi sırasında kimyasal gerekmediğinden çevre dostu bir
tekstil materyalidir. Çevresel kaygıların üst düzeyde olması nedeniyle günümüzde kenevir liflerinden
üretilen tekstil ürünlerine olan talebin hızla yükseldiği görülmektedir. Dünyada en çok kullanılan lif olan
pamukla ve petrol türevi sentetik liflerle karşılaştırıldığında kenevir lifleri, üstün ekolojik özellikleriyle ve
organik tekstil üretimi potansiyeliyle dikkat çekmektedir . Kenevir liflerinin yaş halde iken mukavemeti bir
miktar daha artar. Sıcaklık çok az etkiler, yüksek sıcaklıklara dayanır [20-21].

7.Süt protein Lifi
İnsan sağlığı için önemli bir liftir. Anti-bakteriyelözelliği vardır ve cilt için besleyicidir. Medeniyetin
başlangıcından beri pamuk ve yün tekstilde hakimdir. Euroflax kurumu keten üretimi amacıyla Hindistanda
kurulmuştur. Aynı zamanda organic pamuk, pamuğa eşdeğer veya daha üstün özelliklere sahip çevre dostu
organik tekstil ürünleri ile de ilgilenmektedir. Süt lifi 1930 larda İtalya ve Amerika da yüne karşılık bir lif
olarak keşfedilmiştir. Aralac, Lanatil ve Merinova marka adları altında süt protein kazeinden üretilmektedir.
Günümüzde süt protein lifi çevre dostu, dayanıklı bir liftir. Üretimi sırasında formaldehit içermez.
[22-24].

8. Muz Lifi
Çevre dostu tekstil malzemelerinin öneminin artmasıyla muz lifi de tanınmış ve giysilerde, ev tekstilinde
kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, Japonya'da, Edo döneminden (1600-1868) beri, kimono ve kamişimo gibi,
geleneksel elbiselerin yapımında kullanılmaktadır. Hafif ve giyiminin konforlu oluşundan ötürü, yazlık
kıyafet olarak Japonyada tercih edilmektedir. Muz lifi, ayrıca, yastık kılıfları, kıravatlar, çantalar, masa
örtüleri, perdelerin üretiminde de kullanılmaktadır.
Muz lifinin görünümü, bambu lifi ile rami lifine benzemekle birlikte inceliği ve bükülebilirliği daha iyidir.
Yüksek nem emme özelliğine sahiptir. Biyobozunur bir lif olması nedeniyle çevre dostu lif olarak
sınıflandırılabilir [25].

Sonuç
Tekstil ürünlerinin üretimleri ve son ürün haline gelinceye kadar uygulanan prosesler sırasında bir çok
kimyasal kullanılmaktadır. Ayrıca bu prosesler sonucunda oluşan zararlı atık suların ve kullanılan tekstil
ürünlerinin ortadan kaldırılması da günümüzde önemli bir araştırma konusudur. Bu kimyasalların çevreye
ve insan sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle günümüzde ekolojik üretim yöntemleri ile ekolojik tekstil
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

575

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

liflerinin üretimi önem kazanmıştır. Bu amaçla tekstil firmaları ekolojik tekstil lif üretimi ve yöntemlerin
kullanılması amacıyla araştırmaya ve yatırımlara önemli kaynak ayırmaktadır. İnsanların daha da
bilinçlenmesi sonucunda çevre dostu tekstil üretimi endüstrinin geleceğini şekillendirecek en önemli
faktörlerden olacaktır.
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REYHAN BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN DOĞAL BOYA İLE
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Özet

Bu araştırmada Anadolu’da hemen hemen her bölgede yetişen reyhan bitkisinden elde edilen doğal
boyanın, Ödemiş ipeğinden dokunmuş kumaşın boyanmasında kullanılabilirliği araştırılmıştır. İpekli
kumaş mordan maddeleri ile mordanlandıktan sonra, bitkiden ekstrakte edilmiş boya ile klasik yönteme
göre boyanmıştır. Boyanan ipek kumaş numunelerinin CIE L*a*b* renk uzay sistemi kullanılarak L*a*b*
değerleri ölçülerek karşılaştırılmıştır. Ayrıca boyamaların yıkama ve sürtme haslık özellikleri
incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Ocimumbasilicum L., doğal boya, ipek, renk ölçümleri, yıkama ve sürtme haslıkları.

THE INVESTIGATION OF THE COLOUR PROPERTION OF THE
ÖDEMİŞ SILK NATURALLY DYED BY OCIMUM BASILICUM L.
PLANT EXTRACT
Abstract
Inthisstudy, the dye ability of Odemis Silk byusing Basil plant extract. The silk fabric was mordanted
before conventional dye method by using basil natural dye extract. By using the CIE Lab colour system
them easuring Lab values was companed. Basil as properties of colour fastness to washing and rubbing
was also investigated.
Keywords: Ocimumbasilicum L., Natural Dye, Silk, colour measurements, Washing and Rubbing
Fastness.

1. GİRİŞ
Ocimumbasilicum L ( reyhan= fesleğen) tek yıllık bir bitkidir. İnce dallanmış kökleri vardır. Bitki 20-60 cm
boyunda, oldukça sık çatallaşan, tüylü, gövdesi çatallı ve piramid şeklinde yükselen ve dört köşeli bir
bitkidir. Kökleri koyu esmerimsi veya siyahımsı renkte ve oldukça sık yan köklerden meydana gelir.
Yaprakları yumurta veya oval şeklinde uca doğru sivri, koyu yeşil renkli, kenarları bütün veya seyrek kertikli
ve hafif kalkık, ortası yer yer kabarık ve damarları derincedir(Şekil 1). Çiçeklerinin kupa yaprakları yeşil
veya sarımsı yeşil renkte olup bunun altında gerisi boru şeklinde uçları yıldız gibi olan uzantısı ile taç
yapraklarını kavrar. Uzunluğu 1,5-2,5 mm, kalınlığı ise genellikle 1 mm’dir. Meyvenin yüzeyi kırışık ve
damarlıdır. Rengi koyu kahverengidir[1].
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Şekil 1. Reyhan Bitkisi

Reyhan bitkisi uçucu yağı (%1'den az) kompleks ve değişken kompozisyona sahiptir. Türlere bağlı olarak
çok çeşitli kimyasal yapılar mevcuttur ve iklime, toprağa, hasat zamanına bağlı olarak sadece uçucu yağların
oranları değil, aynı zamanda kompozisyonları değişir. En önemli aroma bileşikleri 1,8 sineol, linalool, sitral,
metil kavikol (estragol), eugenol, metil sinnamattır ve geleneksel tıpta kullanılan bitkinin kimyasal
karakterizasyonu da incelenmiştir.[2-3].
Ocimumbasilicum L.’nin antioksidan ve serbest radikal giderme aktivitelerinin farklı metotlar ve ekstrakt
türleri kullanılarak incelendiği araştırmada, bitkinin su ve etanol ekstraktları ile etkinlik/aktivite belirlemek
için 1,1-diphenyl-2 pioryl-hydrazyl (DPPH) serbest radikal giderme, süperoksit anyon giderme,
ferriktiyosiyanat metodu, güç indirgeme, hidrojen peroksit giderme ve metal şelatlama aktivitesi belirleme
yöntemleri ve fenolik bileşim incelenmiştir. Ayrıca Kallus kültürlerinin kimyasal bileşimi ve antioksidan
yeterliği belirlemek için reyhan yaprakları, dalları ve çiçeklerinden başarılı bir şekilde uyarılmıştır. 2,4-D’ ye
kinetin eklenmesinin kallusun büyümesine ve ikincil ara maddelerin üretimine yardımcı olduğu rapor
edilmiştir [4-6].
Ocimumbasilicum bitkisinden elde edilen uçucu yağların antifungal etkisinin araştırıldığı[79],Ocimumbasilicum bitki yaprak ekstraktlarının böcek kovucu özellikleri, antiviral aktiviteleri ve
antimikrobiyal özelliklerin incelendiği [10-12] araştırmalar literatürde yer almaktadır.
Çeşitli bitki tohumlarından elde edilen pigmentlerin güneş pillerinde kullanımının araştırıldığı çalışmada
Ocimumbasilicum L. bitki tohumlarından elde edilen boyalar da bu amaç için incelenmiş, ayrıca başka bir çalışmada da
bitkide renklilik özelliğine sahip antosiyanin yapıları ve anti oksidan özellik gösteren rosmarinik asit yapısı
araştırılmıştır (Şekil 2)[13-16].

Şekil 2. Antosiyanin ve Rosmarinik Asit Yapısı
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Bu araştırmada çeşitli mordanlarla mordanlanmış %100 ipek kumaş, Ocimumbasilicum L. bitki yaprağından
elde edilen doğal boya ile boyanmıştır. Boyamaların spektrofotometrik ölçümleri, renk kuvvetleri ve yıkama
ve sürtme haslık özellikleri kullanılan mordan maddeleri açısından karşılaştırılmıştır.

2.MATERYAL ve METOD
2.1. Materyal
Araştırmada 80 g.m-2 ağırlığında çözgü ve atkı numarası 90 Td olan %100 ipekli materyal (Ödemiş İpek
Company) , doğal boya olarak reyhan bitkisinden(,Ocimumbasilicum) elde edilmiş boya ve mordan olarak da
meşe palamudu, alıç meyvesi, kişniş ve menengiç kullanılmıştır.

2.2. Kullanılan Ekipmanlar
Gyrowash Washer Tester
Datacolor Spectra Flash 600
Crockmeter Test Cihazı James Heal

2.3. Yöntem
2.3.1. İpekli Materyalin Serisinin Uzaklaştırılması
10g/L zeytinyağı sabunu ile materyal 1/50 flotte oranında 1 saat kaynama sıcaklığında çalışıldı ve ardından
materyal önce sıcak sonra soğuk durulandı. İşlem sonunda serisinden kaynaklanan ağırlık kaybı %25,15’tir.

2.3.2. Mordanın ve Doğal Boyanın Hazırlanması
Araştırmada kullanılan mordanların işlem koşulları Tablo 1’de yer almaktadır .
Tablo 1.Mordanlama Koşulları
Meşe Palamudu

Alıç

Kişniş

Menengiç

100g /100 ml su

400g/250 ml su

60g/150ml su

200g/400ml su

Reyhan ekstaktı

70 g/700 ml su

Sıcaklık

Kaynama °C

Süre

30 dakika

2.3.4. SpectrofotometricMeasurements
Boyanmış örneklerin renk ölçümleri, Datacolor Spectra Flash 600 plus reflektans spektrofotometresi ile
Datamaster bilgisayar programı kullanılarak CIELab sistemine göre gerçekleştirilmiştir. Renk ölçümleri 10°
gözlemci ile D65 ışık kaynağı kullanılarak yapılmıştır[17].CIELab sistemine göre renk değerlerinin
hesaplanmasında Formül 1 kullanılmıştır.
ΔE* = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2 [1]
Yukarıdaki formüldeki L*; açıklık-koyuluk, a*; kırmızılık-yeşillik, b*;sarılık-mavilik değerleridir.
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L* değerinin (-) olması, örneğin standarda göre daha koyu olduğunu, (+) olması ise daha açık olduğunu
göstermektedir. a* değerinin (– ) olması rengin yeşile, (+) olması kırmızıya kaydığını gösterir. b* değeri
(-) ise mavi nüans, (+) ise sarı nüans fazladır.
E* < 1 ise, iki renk arasındaki (standart ile örnek) fark çok az, E* > 1 ise çok fazladır. C* ‘nin (+)
olması yüksek kromayı yani doygunluğu ifade eder. H* açısal farktır
K/S Değerleri
Boyanmış örneklerin renkleri Kubelka-Munk eşitliği (Formül 2) kullanılarak hesaplanan renk kuvveti (K/S)
ile değerlendirilmiştir.
K/S = (1-R)2/2R

[2]

Burada R; maksimum absorbsiyondaki dalga boyunda lifin reflektans değeri, K; absorbsiyon katsayısı, S;
saçılma katsayısıdır[17].

2.3.5. Renk Haslıkları
Test örneklerinin yıkama haslıkları ISO 105-C06[18] standardına göre yıkama haslığı test makinesinde
(Gyrowash / James H. HealCo. Ltd.) gerçekleştirilmiş ve değerlendirme gri skala ile değerlendirilmiştir. 1-5
arasında yıkama haslık notu değerlendirilmesinde “5” en iyi değeri karşılamaktadır. Boyamaların sürtme
haslıkları ISO 105 X12 standardına [19] uygun olarak sürtünme test cihazı ile (James Heal) yapılmış ve gri
skala ile değerlendirilmiştir.

3. Ölçüm Sonuçları
3.1. Renk Ölçüm Sonuçları
3.1.1. Boyamaların Sübjektif Değerlendirilmesi
Boyamalarda elde edilen örneklerin renkleri Şekil 3’te gösterilmektedir. Dört farklı mordanla
mordanlandıktan sonra Ocimumbasilicum L. bitki yapraklarından elde edilen boya ile boyanmış örneklerde
kahverengi boyamalar elde edilmiştir.

Meşe Palamudu

Kişniş

Menengiç

Alıç

Şekil 3. Boyamaların Sübjektif Değerlendirilmesi

Şekil 4’te 4 farklı mordanla mordanlandıktan sonra reyhan bitkisinden elde edilen boya ile boyanmış
örneklerin 360-700 nm aralığındaki % Reflektans eğrilerine yer verilmiştir.
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% Reflektans

50
40

Ocimum basilicum L.

30

Meşe Palamutu

20

Kişniş
Menengiç

10

Alıç

0
360

460
560
Dalga Boyu, nm

660

Şekil 4. Boyamaların % Reflektans Eğrileri

Tablo 2’de,dört farklı mordanla mordanladıktan sonra Ocimumbasilicum L. bitki yapraklarından elde edilen
boya ile boyanmış örneklerin 360-700 nm aralığında hesaplanan K/S değerlerine yer verilmiştir.
Tablo 2. Boyamaların % K/S Değerleri
Dalga boyu, nm
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700

Meşe Palamudu
11,69
10,66
10,51
8,96
6,87
5,35
4,30
3,66
3,16
2,87
2,66
2,52
2,41
2,36
2,34
2,34
2,34
2,33
2,31
2,28
2,20
2,09
1,96
1,82
1,66
1,45
1,23
1,03
0,86
0,73
0,64
0,56
0,49
0,45
0,40

Kişniş
13,15
11,70
11,09
9,37
7,14
5,49
4,31
3,61
3,07
2,76
2,53
2,39
2,29
2,26
2,26
2,28
2,31
2,34
2,36
2,36
2,31
2,21
2,08
1,95
1,80
1,57
1,33
1,10
0,91
0,76
0,65
0,57
0,49
0,44
0,38

Mordanlar
Menengiç
13,69
11,99
10,89
9,18
7,11
5,56
4,45
3,77
3,23
2,92
2,68
2,52
2,40
2,34
2,31
2,30
2,30
2,29
2,27
2,25
2,18
2,07
1,96
1,83
1,69
1,49
1,27
1,08
0,91
0,77
0,67
0,59
0,52
0,47
0,42

Alıç
14,05
12,81
12,39
10,80
8,39
6,69
5,37
4,55
3,92
3,53
3,24
3,05
2,89
2,83
2,80
2,80
2,80
2,80
2,79
2,76
2,68
2,56
2,41
2,25
2,07
1,81
1,54
1,29
1,07
0,91
0,79
0,69
0,60
0,55
0,49
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Şekil 5.Reflekstans değerleri yardımı ile boyaların maksimum absorbsiyon yaptıkları dalga boyu için K/S değerleri
gösterilmektedir.

K/S Değerleri

16

360 nm
13.69

14.05

Menengiç

Alıç

13.15

12
11.69
8

4

0
Meşe Palamutu

Kişniş

Mordanlar
Şekil 5. Boyaların Maksimum Absorbsiyon Yaptıkları
Dalga Boyu için K/S Değerleri

Tablo 3’te boyamaların spektral renk değerleri yer almaktadır. Burada L*, a* ve b*,rengi tanımlamak için
tristimulus değerlerinden hesaplanabilen üç koordinat; X,Y,Z Tristimulus değerleri ve x, y, ise standart
gözlemci değerlerini ifade etmektedir.
Tablo 3.Boyamaların Spektral Renk Değerleri
L*
a*
b*
C*

h

X

Y

Z

x

y

Meşe
Palamutu

48,47

7,70

10,18

12,82

52,54

17,68

17,17

13,81

0,36

0,35

Kişniş

48,04

6,76

8,52

10,87

51,57

17,15

16,82

14,19

0,36

0,35

Menengiç

48,47

6,82

10,50

12,52

56,97

17,50

17,16

13,68

0,36

0,36

Alıç

45,47

7,26

10,21

12,52

54,59

15,30

14,88

11,79

0,36

0,35

3.2. Haslık Sonuçları
Test örneklerinin yıkama haslıkları yıkama haslığı test makinesinde gerçekleştirilmiş ve değerlendirme gri
skala ile değerlendirilmiştir. Boyamaların sürtme haslıkları sürtünme test cihazı ile yapılmış ve gri skala ile
değerlendirilmiştir(Tablo 4).
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Tablo 4. Boyamanın Haslık Sonuçları
Yıkama Haslığı
Renk
değişimi

Sürtme

Lekeleme
CA

Co

PA

PES

PAN

Wo

d

w

Meşe
Palamudu

3-4

3-4

4

4-5

4-5

4-5

3-4

5

4

Kişniş

4

2-3

4

3-4

3-4

3-4

2-3

5

5

Menengiç

3-4

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

5

4

Alıç

3-4

3-4

4

3-4

3-4

3-4

3-4

5

5

4.SONUÇLAR


Meşe palamudu ile mordanlandıktan sonra boyanan örnek standart olarak kabul edildiğinde, kişniş
ile mordanlandıktan sonra boyanmış örnek standarttan daha koyudur (ΔL*=-0,43). Boyamada yeşil
(Δa*=-0,94) ve mavi nüans (Δb*=-1.66) daha fazladır. Boyamanın doygunluk değeri (C*=-1.66)
standarttan daha düşüktür. Toplam renk farklılığı kabul edilen değerler dışındadır(ΔE* =1,9555).



Menengicin mordan olarak kullanıldığı boyamada açıklık koyuluk ekseninde (ΔL*= 0) rengin yeri
standartla aynıdır. Yeşil(Δa*=-0,88) ve sarı (Δb*= 0,32) nüans fazladır. Boyamanın doygunluk
değeri (C*=-0,30) standarttan daha düşük, boyamanın rengi daha mattır. Toplam renk farklılığı
kabul edilen değerler arasındadır (ΔE* =0,936).
Mordanlamada alıç kullandıktan sonra yapılan boyama standarttan daha koyudur (ΔL*= -3).
Boyamada yeşil (Δa*= -0,44) ve sarı nüans (Δb*=0,03) daha fazladır. Boyamanın doygunluk değeri
(C*=-0,3) standarttan daha düşüktür. Toplam renk farklılığı kabul edilen değerler dışındadır(ΔE*
=3,0322).





Doğal boyamalarda genellikle yıkama haslıklarında renk değişim değerleri, yıkama haslık testi
yapılmamış boyalı örneklerden oldukça farklılık göstermektedir. Araştırmadaki uygulamalarda da
yıkama haslığı renk değişim değerleri azalmıştır ve en iyi örnek kişniş ile mordanlandıktan sonra
boyanmış örnekte elde edilmiştir (Yıkama haslığı renk değişim notu: 4). Bu değer endüstride kabul
edilen değerler arasındadır ( Endüstride kabul edilen yıkama haslığı renk değişim notu = 4≤).
Boyamalardaki yıkama haslığı lekeleme haslık notu tekstil endüstrisinde kabul edilen değerler
arasındadır (Endüstride kabul edilen yıkama haslığı renk değişim notu= 3-4≤).



Boyamaların özellikle kuru sürtme haslık değerleri çok iyi, yaş sürtme haslık değerleri de iyidir.
Endüstride kabul edilen değerler; kuru sürtme haslık notu =4≤ ve yaş sürtme haslık notu =3-4≤’tür.



Araştırmada kullanılan Ödemiş ipeği eskiden el dokuma tezgahlarındadokunduktan sonra doğal
boyalar ile renklendirilmekteydi. Günümüzde de bu kültür değerlerimizin yeniden canlandırılması
bu dokumaların yaşatılması açısından önemlidir.
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1

Abstract
Moisture transport properties of fabrics are important due to their influence on the thermo-physiological
comfort properties, since it changes microclimate between the garment and the body. A comfortable fabric
should allow moisture to transmit during the body sweats actively. Cotton reflects good moisture
transmission properties by means of its absorbtivity. In this study, it was aimed to investigate the effect of
twist coefficient, construction, yarn count and fabric density on moisture management properties of the
cotton fabrics. Seven different woven cotton fabrics were used. For this purpose, fabrics were tested by MMT
tester and the results were statistically analyzed. Consequently, it was determined that, as the twist
coefficient increases, wetting time value increases too. Using plied yarn in the structure improves absorption
rate and moisture management capacity of the fabrics.

Key words: Moisture management, plain weave, sateen, cotton fabric, wetting, absorption, OMMC.

1. INTRODUCTION
Moisture transmission through textiles has a great influence on the thermo-physiological comfort of the
human body microclimate between the garment and the body beneath, the thermal contact feeling of the
wearer, and the thermoregulatory response of the body which is maintained by perspiring both in vapor and
liquid form. The clothings should allow this perspiration to be transferred to the atmosphere in order to
maintain the thermal balance of the body. The process of moisture transport through clothing under transient
humidity conditions is an important factor which influences the dynamic comfort of the wearer in practical
use [1,2,3,4,5].
Moisture management, as being one of the most important performance criteria in today’s apparel industry,
is defined as the ability of a garment to transport moisture away from the skin to the garment’s outer surface.
This action prevents perspiration from remaining next to the skin. In hot conditions, trapped moisture may
heat up and lead to fatigue or diminished performance. In cold conditions, trapped moisture will drop in
temperature and cause chilling and hypothermia. Excess moisture may also cause the garment to become
heavy, as well as cause damage to the skin from chafing [2,6].
The flow of liquid moisture through textiles is caused by fiber-liquid molecular attraction at the surface of
the fiber materials, which is mainly determined by the surface tension and the effective capillary pore
distribution and pathways [1,7,8].
The optimum way of sweating is releasing water vapor from the skin surface. In order to evaporate the liquid
sweat from the skin surface, it is necessary to take the heat energy from the body. By the way, the body
temperature decreases. Besides, the heat transfer in the wet clothes is higher. Since, the conductivity of water
is higher then air, the existence of liquid sweat decreases the insulation property of garment [9,10,11,12,13].
Fabric including different types of fibers has different moisture management properties. Hygroscopic fibers
like cotton absorb moisture in humid conditions and release heat to the environment. But they absorb heat by
releasing moisture in a low humid environment [14,15].
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Cotton fabrics are heavy when wet, sags due to the extra weight. It takes too long to dry, sticks to the skin,
restricts movement and after the activity ends, the wearer often feels cold [16].
In this study, the moisture management properties of cotton woven fabrics which have different parameters
(twist, fabric density, yarn ply, construction) were investigated by MMT (Moisture Management Tester).

2. MATERIALS AND METHODS
Fabrics used in the study are in woven structure and the properties of the selected fabrics are given in Table 1.
Table 1. Properties of the fabrics

1

Yarn Count
(Ne)
50/1

Twist
Coefficient (αe)
3,3

Warp density
(Ends/cm)
56

Weft density
(Picks/cm)
31

2

50/1

4

56

3

50/1

4.8

4

50/1

5

Code

Construction

Fabric Density

Plain Weave

medium

31

Plain Weave

medium

56

31

Plain Weave

medium

4

56

36

Plain Weave

tight

50/1

4

56

26

Plain Weave

loose

6

100/2

4

56

31

Plain Weave

medium

7

50/1

4

56

31

Sateen

medium

In order to determine the effect of yarn and fabric properties on moisture management properties, three
different twist coefficients(αe =3.3, 4, 4.8), two different constructions( plain and sateen), two different yarn
counts (ply numbers Ne 50/1, 100/2) and three different fabric densities ( tight, medium, loose)were used in
the experiment. All woven cotton fabrics were washed by using an ultrasonic cleaner and then dried.
Thereafter, the fabrics were conditioned in standard atmosphere conditions 20 °C ±2 ve 65%±4 relative
humidity before the tests and the moisture management properties of fabrics were tested by MMT (Moisture
Management Tester) which belongs to the SDL Atlas Company (Figure 1).

Figure 1: MMT- Moisture Management Tester
Some conventional methods can be employed to evaluate the fabric’s simple absorbency, wicking and
moisture transfer properties, whereas 6 different characteristics can be tested by moisture management tester.
These properties are wetting time, absorption rate, maximum wetted radius, spreading speed, accumulative
one way transport capacity and moisture management capacity [17].
The specimen is held flat by top and lower sensors at a certain pressure. The computer dynamically records
the resistance change between each couple of proximate metal rings individually at the top and lower sensors.
A certain weight (0.15 g) of a predefined test solution (synthetic sweating, AATCC 15) is then put into the
sweat gland and introduced onto the top surface of the fabric. The solution will transfer in three directions
after arriving on the fabric’s top surface: spreading outward on the top surface of the fabric, transferring
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through the fabric from the top surface to the bottom. surface, and spreading outward on the bottom surface
of the fabric and then evaporating [18,19].
The measured parameters by the instrument are:
Wetting time WTt (top surface) and WTb (bottom surface) (seconds): They are the time periods in which the
top and bottom surfaces of the fabric just start to be wetted, respectively, after the test commences, defined
as the time in second(s) when the slopes of total water contents on the top and bottom surfaces (i.e., Ut and
Ub) become greater than tan (15°).
Absorption Rate: TAR (top surface) and BAR(bottom surface) TAR and BAR are the average moisture
absorption ability of the fabric top and bottom surfaces in the pump time respectively.
Maximum Wetted Radius: MWRtop and MWRbottom [mm] are defined as maximum wetted ring radius at the
top and bottom surfaces respectively, where the slopes of total water content(Utop or Ubottom) become greater
than Tan ( 15º) for the top and bottom surfaces respectively.
Spreading Speed: (TSS and BSS) [mm/sec] is defined as the accumulative spreading speed from the centre
to the maximum wetted radius.
twrt and twrb are the times to reach the maximum wetted rings on the top and bottom surfaces, respectively.
SS top = MWR top/ twrt

and SSbottom= MWR bottom/ twrb

Overall Moisture Management Capacity (OMMC): It is an index to indicate the overall capability of the
fabric to manage the transport of liquid moisture, which includes three aspects of performances:
(1) Moisture absorption rate at bottom side: BAR
(2) One way liquid transport capability: R
(3) Moisture drying speed at bottom side, which is represented by accumulative spreading speed: BSS.
The overall moisture management capacity (OMMC) is defined as:
OMMC =0.25BAR + 0.5OWTC + 0.25SSbottom
Where BAR is the absorption rate, OWTC is the one-way transport capacity, and SSb is the spreading/drying
rate. The larger the OMMC is the higher the overall moisture management ability of the fabric [13,18,19,].
At the end of the test, the test results can be taken numerical, moreover the water content vs. time, water
location vs. time and grades of the measured parameters can also be obtained. Sample for these results were
given in Figure 2, Figure 3 and Figure 4 respectively.
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Figure 2. The water content versus time simulation of the fabric
(Ne 50/1, ɑe=4, plain weave, density: 56 x 36, medium)

Figure3. The water location versus time simulation of the fabric

(Ne 50/1, ɑe=4, plain weave, density: 56 x 36, medium)
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Figure4. Grades of moisture management properties of the fabric

(Ne 50/1, ɑe=4, plain weave, density: 56 x 36, medium)
The test results were evaluated statistically by using variance analysis and independent samples t-test with
the significance level of ɑ= 0.05 to determine whether the yarn and fabric parameters have significant effect
on moisture management properties of the fabrics.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
Moisture management test results of fabrics are given in Table 2. OMMC values were statistically evaluated.
Table 2. Moisture Management Properties of the fabrics

Construction
Yarn Count
(Ply)
Fabric
Density

128,96

Bottom
Max
Wetted
Radius
(mm)
5,0

70,51

5,0

6,7

103,36

73,75

8,3

13,05

70,87

93,38

11,64

197,13

70,51

Wetting
Time
Bottom
(sec)

Top
Absorption
Rate
(%/sec)

Bottom
Absorption
Rate
(%/sec)

3,3
4

7,69

18,39

187,96

8,26

11,64

197,13

4,8

8,20

14,43

Sateen

13,67

Plain

8,26

Parameters

Twist
Coefficient

Top
Max
Wetted
Radius
(mm)
8,3

Wetting
Time
Top(sec)

Top
Spreading
Speed
(mm/sec)

Bottom
Spreading
Speed
(mm/sec)

OMMC

0,67

0,30

0,6701

0,86

0,90

0,6891

6,7

1,30

0,48

0,6367

8,3

8,3

0,46

0,44

0,7238

5,0

6,7

0,86

0,90

0,6891

Ne 50/1

8,26

11,64

66,01

70,51

5,0

6,7

0,86

0,90

0,6658

Ne 100/2

12,73

19,19

197,13

80,29

10,0

10,0

0,55

0,42

0,7055

56 x 26

13,85

24,95

99,07

139,10

6,7

5,0

0,38

0,22

0,6707

56 x 31

8,26

11,64

197,13

70,51

5,0

6,7

0,86

0,90

0,6891

56 x 36

7,91

46,34

93,97

173,60

6,7

8,3

1,09

0,54

0,7292

The OMMC test results can be seen in Figure 5. According to the measured values and statistical evaluation
results it can be seen that, as the twist coefficient increases, OMMC value of the fabric decreases. Cotton is a
hydrophilic fiber and the liquid moisture is transported from the surface by absorption.
0,8
0,7

OMMC

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
3,3

4

4,8

Twist Coefficient (αe)

Figure 5: Effect of twist coefficient on OMMC values of the fabrics
Table 3. Student –Newman –Keuls Test Result indicating the effect of twist coefficients
Subset
Twist Coefficient

N

1

ɑe=4.8

3

0,6367

ɑe=3.3

3

0,6701

ɑe=4

3

0,6891

Sig.

1,000

2

,406

As the twist value increases from αe = 3,3 to αe = 4, there was not found a significant differences, however
as the twist coefficient increases more (αe = 4,8) the OMMC value increases. The difference between the
values was found statistically significant. Since yarn structure is more compact and the yarn hairiness is
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lower for the yarns in higher twist coefficient, contact area between the liquid moisture and the fibers
decreases. Therefore, absorption is lower and the measured OMMC value decreases.
As the OMMC values of the sateen and plain weave structures were analysed (Figure 6, Table 4), it can be
denoted that sateen fabric has slightly higher value than the plain fabric. This is because of the lower
interlacing and longer yarn floating on the fabric surface which supply higher moisture absorption for the
sateen fabric. However, the difference between the values was not found statistically significant.

0,8
0,7

OMMC

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Sateen

Plain
Construction

Figure 6: Effect of construction on OMMC values of the fabrics.
Table 4. Independent Samples T-Test Results indicating the effect of fabric construction and yarn count

Sig.
(p)

Parameters
Plain
Sateen
Ne 50/1
Ne 100/2

Effect of Construction
Effect of Yarn Count (Yarn
Ply)

0.448
0.021

In case of yarn count (Figure 7, Table 4), the difference between the results were found statistically
significant. Using plied yarn in the structure improves absorption rate and moisture management capacity of
the fabrics. It is though that, this result is related with the increased surface area of two plied yarns.

0,8
0,7

OMMC

0,6
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0,4
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0
Ne 50/1
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Yarn Count

Figure 7: Effect of yarn count on OMMC values of the fabrics.
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The effect of fabric density on OMMC values can be seen in Figure 8 and the statistical evaluation results are
given in Table 5. As the measured values were analyzed, it can be determined that, OMMC values are higher
with the increasing yarn density. The difference between the results was found statistically significant. It is
resulted from the higher number of yarns per unit area values. Water is transported by absorption, and as the
contact area increases, moisture absorption capacity of the fabric increases too.

0,8
0,7

OMMC

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
56 x 26

56 x 31

56 x 36

Fabric Density

Figure 8: Effect of fabric density on OMMC values of the fabrics.

Table 5. Student –Newman –Keuls Test Result indicating the effect of fabric density
Subset
Twist Coefficient

N

1

56 x 26 yarns/cm2

3

0,6707

56 x 31 yarns/cm2

3

0,6891

2

3

56 x 36 yarns/cm
Sig.

2

0,6891
0,7292

,462

,556

According to OMMC evaluation scale, the values are classified as; 0-0,2: Very poor, 0,2-0,4: Poor, 0,4-0,6:
Good, 0,6-0,8: Very good, >0,8: Excellent. According to the their overall moisture management property
values, investigated fabrics can be identified as “very good” .

4. CONCLUSION
The paper mainly focuses on the moisture management properties of the woven fabrics produced by using
cotton yarns in three different twist coefficients and fabric densities, two different constructions and yarn
counts (ply numbers).
According to the results, it can be denoted that, the higher twist coefficient value creates a compact structure
that causes lower OMMC value. On the contrary, as plied yarn was used in the structure, maximum
absorption rate and OMMC value of the fabric increases. It is related with the increased contact area between
test liquid and yarns.
Although the OMMC values of sateen fabric is higher than the result of plain fabric, the difference between
the results was found statistically insignificant.
When higher number of yarns (picks) was used in the structure, OMMC values of the fabric increases too. It
is again due to the increased contact area, in which water absorption and penetration occurs.
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According to the overall moisture management capacity (OMMC) values of the fabrics, all the tested fabrics
have been found in the same category and they were evaluated as “very good” in moisture management.
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TERLEMENİN YÜNLÜ GİYSİLERE ETKİSİ
Fatma ÇİTOĞLU 1
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İstanbul, TÜRKİYE

1

Özet
Yünlü giysiler, esneklik, sıcak tutma, konfor özellikleri nedeniyle tercih edilen giysilerdir. Terin etkisi ile
yünlü materyalde sararma ve renk değişimleri olabilmektedir. Ter, su ve çözünmüş katılardan (başlıca
kloritler) oluşan ve memelilerin derilerindeki ter bezlerinden salgılanan sıvıdır. Ter sıvısı vücuttan
salgılandığı anda asidik karakterdedir ve kokusuzdur. Bu asidik madde zaman, sıcaklık ve mikro
organizmaların faaliyeti sonucu bazik karakterde olan amonyağa dönüşür. Ter kokusu da bu bazik
maddeden kaynaklanmaktadır. Boyalı ve baskılı tekstil ürünleri, insan teri ile karşılaştığında, renklerinde
meydana gelebilecek değişiklikler ve beyaz giysilere renklerin akması ile tekstil - giysi kalitesi
düşmektedir.
Bu araştırmada yünlü giysileri terden korumak, giysi kullanım kolaylığı sağlamak ve kullanım ömrünü
artırmak için terleme etkileri ve tekstil ürünü koruma yöntemleri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yünlü Kumaşlar, Terleme, Lekeler

EFFECT OF PERSPIRATION TO THE WOOLLEN GARMENTS
Abstract
Woollen garments are prefered due to the elasticity, warm keeping and comfort properties. Yellowing and
allochromy problems could be appeared on woolen materials because of the perspiration effect.
Perspiration is the liquid, becoming with water and dissolved solid (chlorite), that releasing from the
sweat gland from mammalia’s skin. When the sweat liquid released from the body, it is acidic and
scentless. This acidic substance transforms to ammoniac which is alkaline base, after micro-organisms,
heat and time worked together. This alkaline substance causes the smell of sweat. The quality of textiles
and garments become lower, after the dyed and printed textile products had faced with human’s sweat
which might cause to the color change and color migration on white clothes.
In this research, perspiration actions and protection methods had been studied for protecting the woollen
clothes from sweat, providing ease of use and increasing lifetime of garment.
Keywords; wool fabric, perspiration, stain

1.GİRİŞ
Yünlü giysiler, esneklik sıcak tutma, konforlu olma özellikleri ve pahalı giysiler olmaları nedeniyle iyi
korunması gereken giysilerdir. Çıkmayan ter lekeleri yahut ter lekeleri nedeniyle yapılan temizlemeler
sonucu solma, keçeleşme gibi etkiler, yünlü giysilerin zamanla kullanılamaz hale gelmesine sebep
olmaktadır. Bu çalışmada amaç terlemenin yünlü giysilere etkilerinin incelenerek, giysilerin kullanım
süresinin uzatma yönteminin belirlenmesi ve bu konular hakkında bilgi edinilmesidir.
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2.YÜNÜN TANIMI
Yün bazı memelilerden (özellikle koyun, keçi, deve, lama ada tavşanı) elde edilen hayvansal kıl kökenli
doğal bir elyaf türüdür. Sağlığa zararlı olmaması, insan fizyolojisi ile uyumu ve esnekliği, sıcak tutması gibi
nedenlerle giysilerde tercih edilmektedir. Yün elyafı koyundan genellikle kırkılmak suretiyle olmak üzere
değişik yöntemlerle elde edilir.
Birçok ülkede yün elde edilmesi için koyun üretimi önemli bir endüstri dalı olarak kabul edilir. Dünyanın
çeşitli yörelerinden elde edilen yün, kalite farklılıkları gösterir. Genellikle koyun cinsine de bağlı olarak
değişebilen kaliteler temel alınacak olursa dünyada merinos yünleri, melez yünleri ve Asya yünleri olmak
üzere 3 farklı yün cinsi sayılabilir [1].

3.YÜN LİFİNİN FİZİKSEL YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
3.1. Fiziksel Yapısı: Yün lifinin enine kesiti incelendiğinde üç tabakadan oluştuğu görülür.
1.Epiderm tabakası : Kütikül de denilen epiderm tabakası, elyafın en dış yüzeyidir. Lifin mikroskop altında
görünen yüzeyi bu tabakadır. Birbiri üzerine kapanan pul şeklinde hücrelerden ibarettir. Balık pullarına
benzer
görünüştedir.
Bu
tabaka,
düz
ve
düzensiz
pullardan
oluşmuştur.
2.Korteks tabakası: Lifin esas yapısını, ortalama % 90’ını oluşturur. Uzun, kat kat ve iğ şeklinde
hücrelerden yapılmıştır. Yünün mukavemeti, elastikiyet özellikleri, doğal rengi ve boyanabilme yeteneği bu
hücrelerin
yapısı
ile
ilgilidir.
3.Medula tabakası: Birçok değişik hücrelerden oluşmuştur. Bu tabaka çok ince liflerde yoktur, daha çok
orta ve kaba yünlerde bulunur. Bu tabakanın varlığı istenmez, yünün eğrilebilme özelliğini düşürür [1].

Şekil. 1.Yün Elyaf Yapısı [1]
3.2. Fiziksel Özellikleri [1]
İncelik: Yünün iplik yapılabilmesine en çok etki eden özelliğidir. Lif uzadıkça kalınlaşır, inceldikçe kısalır.
Yün lifi aynı tulupta bile, incelikleri bakımından farklı özellikler gösterir.
Lifang inceliği ipliğin, dolayısıyla kumaşın kalitesi açısından önem taşımaktadır. Lif ne kadar ince ve uzun
olursa o kadar ince ve uzun kumaş elde edilir. Yün lifinin inceliği mikron ile ölçülür.
(1 mikron : milimetrenin 1000’ de biri ). İnceliği, yapısı ve özellikleri elde edildiği koyun çeşidine göre
değişir.

Uzunluk: Yün lifinin iplik yapılabilirlik özelliğine incelikten sonra en önemli faktör uzunluktur. Yün de
uzunluk arttıkça

çap artar

ve

kalınlaşır. Uzunluk azaldıkça

çap küçülür

ve elyaf

incelir.

Mukavemet: Elyafın kuvvet tesiri altında kopmaya karşı gösterdiği dirençtir. Yün oldukça dayanıksız bir
liftir. Yün ıslandığında dayanıklılığı daha da azalır
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Keçeleşme özelliği : Yün ve diğer hayvansal liflerde görülen bu özellik; lifin üzerindeki pulların rutubet,
sıcaklık ve basıncın etkisiyle birbiri içerisine girerek, girift bir yapı oluşturmasıdır.

Yaylanma yeteneği: Bir tutam lif demetini sıkıştırdıktan sonra basıncın kalkması ile ilk biçimine dönme
yeteneğine denir. Yaylanma elastikiyetten farklı bir özelliktir. Yünün yaylanma yeteneği iyi olduğundan
mamulün buruşmaya ve ezilmeye karşı dayanıklılığı fazladır.
Uzama esnekliği : Yün liflerinde en önemli özelliktir. Yaş haldeki yün, başlangıçtaki uzunluğunun % 70’
ine kadar uzatılabilir. Çekim kuvveti kısa zamanda kaldırılırsa eski boyutuna geri döner.

Nem çekme özelliği : Yün en fazla nem çeken elyaftır. Kendi ağırlığını yarısı kadar nem çekebilir. Bu
bakımdan ticarette üzerindeki nem miktarı % 16- 18 olarak sınırlandırılmıştır. Yün lifi, nem alırken fazla
miktarda ısı açığa çıkarır. Kışın bu özelliğinden dolayı tercih edilir.

Elektriklenme özelliği : Yün lifi elektriği çok zayıf iletir. Bu nedenle iplik eldesi sırasında statik
elektrikle yüklenir. Bunu önlemek için çalışma ortamının rutubet ve sıcaklığı % 12’den aşağı olmamalıdır[1].

4. YÜN LİFİNİN KİMYASAL YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Yünün İçeriği %Oranları: Keratin( yün proteini) %33,Kir ve Pislik %26,Ter tuzları %28,Yün vaksı
%12, Anorganik maddeler %1 [1]

4.1. Kimyasal Özellikleri [2]
Su etkisi: Yün lifleri ıslatıldığında dayanıklılığının bir kısmını kaybeder, ancak gerilme kabiliyetinde artma
görülür. Bunun nedeni su moleküllerinin polimer zincirler arasına girip, zincirler arasındaki etkileşim
noktalarındaki kuvvetleri azaltmasıdır.

Isı etkisi: Yünler 100-105°C’a kadar ısıtılırsa taşıdıkları nemi tamamen kaybederek sert ve dayanıksız bir
hal alır. Renginde sararma görülür. Boyar maddelere karşı ilgisi azalır. Bu yünler yeniden nemli bir ortama
konuldukları zaman, ortamın nemini yeniden alır.

Işık etkisi: Uzun sure güneş ışığına maruz kalan yünler kırılgan ve gevşek bir hale gelir, boya alma
yeteneği azalır.
Asitlerin etkisi: Yün asitlere karşı bazlardan daha dayanıklıdır. Asitler yoğunluklarına göre yüne farklı
etkiler yapar. Genel olarak seyreltik asit çözeltileri soğukta yüne etki yapmaz. Dayanıklılığında bir azalma
görülmez.

Bazların etkisi: Yünler baz çözeltilerinde oldukça çabuk çözünür. Yündeki bu etkiler , bazın cinsine,
sıcaklığa, süreye ve konsantrasyonuna ( yoğunluğuna) göre değişir. Karbonat tuzları, amonyak gibi zayıf
bazlar yüne fazla zarar vermez

Tuzların etkisi: Yün magnezyum ve kalsiyum iyonları içeren sert sularda kaynatıldığında renginde
sararma görülür. Demir, krom, bakır, kalay gibi ağır metaller ile alüminyum tuzları da yün lifleri tarafından
absorbe edilmektedir.

5. YÜNLÜ GİYSİLER VE ÖZELLİKLERİ
Yünlü kumaşların paltodan pantolona, bayan ve erkek giyiminde iç giyimden dış giyime kadar kullanım
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alanları vardır. İnce yün vualler, yün krepler, gabardinler, serjler, tüvidler, kaşmir tipi kumaşlar özelliklerine
göre çeşitli giysi türlerinin üretiminde kullanılırlar. Bu kumaşlar %100 yünlü olarak kullanıldığı gibi daha
çok çeşitli elyaf türleriyle belli oranlarda karıştırılarak da kullanılmaktadır [3].

Tablo I . Giysiliklerde Kullanılan Bazı Lif Karışımı Yüzdeleri
% 85 Poliakril

% 80 Yün

% 30 Yün

% 15 Yün

% 20 Poliamid

% 70 Akrilik

% 60 Yün
% 20 Angora
% 20 Naylon

% 50 Yün
% 30 Poliamid
% 20 Amgora

5.1. Yünlü Giysilerin Özellikleri
Giysilerden beklentiler yapı ve model özelliklerinden çok, giysilerin fonksiyonel özellikleri üzerine
yoğunlaşmıştır. Bugün giysilerden beklenen en önemli özelliklerden biri konfordur. Bu nedenle günü müzde
farklı çevre şartlarında konfor sağlayan giysiler ön plandadır. Bunun sonucu olarak da farklı iklim şartlarında
koruma sağlayan, ısı ve nem iletim özellikleri yüksek giysiler üretilmektedir [3].
Yünlü kumaşlar nem çekme özelliği yüksek, yumuşak ve esnek kumaşlardır. Yün lifi aynı yönde giden
birbirinin üstüne geçmiş pulcuklardan oluşur ve elyaf içinde tutulan hava, yüne sıcak ve soğuğa karşı yalıtım
özelliği verir. Yüksek ısıda yıkandığında çeker, eğer asılarak kurutulursa deforme olur. Isıyı çok iyi yalıtır,
yüksek nem özelliği vardır ve kaybettiği şeklini kolayca bulur. Yün kuru ağırlığının %40-50’ si kadar nem
çekebilir buna rağmen ıslaklık hissedilmez ve vücuttaki ısıyı dışarı geçirmez
Lifin inceliği ipliğin, dolayısıyla kumaşın kalitesi açısından önem taşımaktadır. Lif ne kadar ince ve uzun
olursa o kadar ince ve uzun kumaş elde edilir. Yün lifinin inceliği mikron ile ölçülür (mikron: milimetrenin
1000’ de biri). İnceliği yapısı ve özellikleri elde edildiği koyun çeşidine göre değişir.
Yünün çok yönlü özellikleri, günlük konforu stil ile birleştirebileceği anlamına gelir. Bu bağlamda yünlü
giysiler, özel günlerde, tüm mevsimlerde resmi bir giysi veya rahat günlük konforun seçilmesine olanak
sağlar.
Emilim yeteneğine sahip elyaflar yani doğal lifler ve rejenere liflerde su, higroskopik lifler tarafından
emilerek lifleri şişirir ve tekstil yapısının dış yüzeyinden buharlaşır. Sentetik liflerden yapılan kumaşlarda su,
lif ve iplik arasındaki kapilar boşluklar sayesinde dış yüzeye atılır. Yün, lifler arasında en fazla nem emilimi
sağlayandır. Emilen nem miktarı atmosferdeki rutubet ve sıcaklığın yanı sıra lifteki yağ miktarına ve lifin
geçirdiği işlemlere bağlıdır. Yün lifinin standart atmosfer şartlarında nem çekme değeri %16-18 arasındadır.
Yün lifinin bu yüksek nem çekme değeri özellikle giysi olarak kullanımında sağlık açısından büyük öneme
sahiptir [4] .
Yün kumaşlar soğuk havalardan korudukları gibi, sıcak havalarda nefes alma ve nemi emme özelliği ile
yardımcı olur. Yün elyafı esnek bir yapıya sahip olduğu için kolayca şekil alıp buruşmadan eski haline
dönebilir. Yün, ince ve yumuşak, esneyebilen bir malzeme olduğu için vücut hatlarının şeklini alır. Vücudun
şeklini alan yünlü kumaş, insanın cildi ile de iyi bir uyum sağlar.

6.TERLEMENİN YÜNLÜ GİYSİLERE ETKİLERİ
6.1.Terlemenin Tanımı
Ter, su ve çözünmüş katılardan (Başlıca kloritler)oluşan ve memelilerin derilerindeki ter bezlerinden
salgılanan sıvıdır. Ter tuz içerir, asidiktir ve atmosferle temas edince hassas kumaşlarda renk değişikliğine
ve aşınmaya yol açar. Ter salgılama sürecine terleme denir [5]. Ter, 2-metilfenol ve 4-metilfenol ve hatta
eser miktarda da olsa üre gibi koku verici maddeler veya sodyum, potasyum, vitamin C, Ürik asit,üre,
amonyak, laktik asit ve mineraller gibi kimyasallar içerir.
Terleme tümüyle istemimiz dışında gelişen, metabolizmamızın doğal bir fonksiyonudur. Üstelik vücudumuz
için iki önemli işlevi vardır; cildi nemlendirip, vücut ısısını sabitler ve vücudun boşaltım sistemine katkıda
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bulunur. Terlemenin temel fonksiyonu vücut sıcaklığının ayarlanmasıdır. Berrak ter salgılayan ter
bezlerinden salgılanan sıvı (ter) buharlaşma yoluyla uçarak vücudun soğutulmasına yardım eder.

Şekil: 2 Giysilerde Koltuk Altı Terlemesi[5].
Vücut ısısı beynin hipotalamus bölgesindeki ısı düzenleme merkezi tarafından kontrol edilir. Bu işlem berrak
ter salgılayan ter bezlerinden ter atılması ve cildin kan akımı düzenlenmesiyle yapılır. Bu merkez sadece
vücut sıcaklığına duyarlı değildir. Duygusal ve fiziksel aktiviteler, hormonlar ve içsel ısıyı artıran maddeler
de ısı düzenleme merkezini etkilerler. Eller ve ayaklardaki ter bezleri birincil olarak duygusal uyarılarla
(stres, heyecan, kaygı, sinirlenme) çalışmasına karşılık, koltuk altı ter bezleri hem duygusal hem de ısı
düzenleme uyarılarıyla çalışır. Beynin ısı düzenleme merkezinden çıkan uyarılar; otonom (istemsiz) sinir
sisteminin bir bölümü olan sempatik sinir sistemi tarafından derideki ter bezlerine iletilir ve ter salgılanır [6].

6.2. Terlemenin Yünlü Giysilere Etkisi
-Yünlü Kumaşların Veya Giysilerin Nemin Etkisiyle Çekmesi
Nem ve ısı şartları kumaşları oluşturan liflerin sadece boylarını değil çaplarını da değiştirirler. Kumaş
ıslanınca yün lifleri şişerler. Liflerin bu gelişmesi ipliklerdeki bükümler arasındaki açıya etki ettiği için yün
liflerinin şişmesine neden olurlar.Kumaş yıkandıktan sonra kurutulduğunda şişmiş lifler eski durumlarına
girmesine rağmen kumaş ilk ölçüsüne dönemez. Su, yüksek ısı, çalkalama ve sabun hepsi birden kumaşın
çekmesinin kolaylaştırır. Kumaş birkaç kere yıkandıktan sonra ölçüleri dengeye ulaşır ve bundan sonra ölçü
değişikliği olmaz [7].

-Yünlü Giysilerde Renk Kaybı
Ter ve teri önlemede kullanılan deodorantlar, teri temizlemede kullanılan temizlik malzemeleri yünlü
giysilerle temas ettiğinde renk kaybına yol açar. Renk değişikliği genelde üzerinden zaman geçince ya da
giysi kuru temizlemede ısıya maruz kalınca çıkar. Ter içindeki tuz yünlü giysilerde renk değişikliğine ne-den
olur [8].

-Yünlü Giysilerde Koku Absorpsiyonu
Yün nem emme özellikleri nedeniyle vücut kokularının birikmesine karşı doğal olarak dirençlidir.
-Yünün Nem Yönetimi
Bir yün elyafının dış katmanı hidrofobik iken (su geçirmez), iç tabaka korteks hidrofiliktir (suyu
seven) Korteks genellikle nemi hissettirmeden, nem (%27 den-%36 tahnin aralığı) kendi ağırlığının
üçte biri kadar absorbe edebilir.
6.3. YÜNLÜ GİYSİLERİ TERDEN KORUMA VE ÖMRÜNÜ UZATMA YÖNTEMLERİ
6.3.1. Kumaş Aşamasında Alınan Önlemler
Yünlü kumaşların üretimi sırasında alınacak önlemler ve yapınacak işlemler giysilerin korunması için
önemlidir.
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Silverplus-Antibakteriyel Gümüş İyonu Teknolojisi
Gümüş, bakteriyel zararların önlenmesine yüzlerce yıldan beri başarıyla kullanılmaktadır. Tercih edilen
giyside kullanılan %100 Yün kumaşa; sınırsız sayıda gümüş iyonları yerleştirilmiştir. Terleme gibi nemli
durumlarda gümüş iyonları aktif olur.

Silverplus akıllı kumaşın avantajları
-Ferahlık ve hijyen sağlar
-Antibakteriyel ve anti mikrobiyel etkiye sahiptir
-Yünlü giysi üzerindeki bakteri çoğalmasını önler
-İstenmeyen kokuların oluşmasını önler
-Deri yüzeyindeki doğal dengeyi korur [9].

Keçeleşmezlik Apresi
Keçeleşme, işlem sıraında veya kullanım esnasında ısı, yıkama, mekanik etkiler ile ortaya çıkar. Keçeleşme
işlemi sonucu elyaf çeker ve bu keçeleşme çekmesi olarak isimlendirilir. Keçeleşmezdik apresi bu sakıncayı
gidermek için önemlidir.

Keçeleşmezlik Apresi Uygulama Yöntemleri
Keçeleşmezdik Apresi sonucu yünün üzerindeki pulları kaplayan ve hareket etmelerini önleyen filim
tabakası oluşur. Kaygan olan bu tabaka pulların bir birine sürtünerek açılmalarını önler ve keçeleşme
engellenmiş olur. Bu yöntemler; Çıkarmalı, Katmanlı ve Kombine keçeleşmezdik yöntemleri olarak ayrılır.

6.3.2. Giysi Aşamasında Alınan Önlemler
a.Koltukaltı Peti
Giysinin terden lekelenmemesi için koltuk altına içten dikilir. Koltukaltı pedi iki tabaka teri ve kokuyu
önleyen kumaş ve bir tabaka ter geçirmez bariyerden oluşur. Koltuk altı pedi, ter kokusu ve ıslaklığı emerek
giysiye geçmesini engeller. Giysiyle koltukaltı arasında bariyer oluşturur. Böylece giysi hem terin etkisinden,
hem de temizlemede kullanılan kimyasallara sık maruz kalmaktan korunmuş olur.

Koltukaıtı Pedinin Yararları
-Giysi daha az yıkama işlemi göreceğinden ömrü uzar
-Kol altında oluşan ter lekelerini ve kötü kokuyu engeller.
-Günlük kullanım içindir.

-Çok ucuzdur.
-Kıyafetten kolayca çıkarılır.

- Giysilerin kullanım ömrünü uzatır.

Şekil 3. Koltukaltı peti [10]
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b.Tuz Taşları
Koltuk altı terlemelerini önlemek için temiz koltuk altına ıslatılmış tuz taşının sürmek sureti ile
terleme ve ter kokusu gün boyunca önlenebilmektedir.

Şekil 4. Tuz Taşları 11

7. ARAŞTRMANIN YÖNTEMİ
Bu araştırmada, anket yöntemi kullanılmıştır. Veriler konu ile konu kaynaklardan yararlanarak geliştirilen
soru formu yolu ile toplanmıştır.
Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki ünüversite öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan kişilerin
yünlü giysilere terlemenin etkileri ve giysilerin ömürlerini uzatma ile ilgili görüşlerini belirlemek için
sorular yöneltilmiş ve Toplam 100 adet anket elde edilmiştir. Ankete katılanların % 100’ü bayan ve yaş
dağılımı 20-50 arasındaki katılımcılardan oluşmaktadır.

8. BULGULAR
Anket sorularının yanıtlarına ait bulgular maddeler halinde özetlenmiştir.













Yünlü giysiler terlemesi sonucu koku hissetiriyormu sorusuna %73 evet, %27 hayır yanıtı vermiştir.
Deodorant kullanıyormusunuz sorusuna %88 evet, %12 hayır yanıtı vermiştir.
Deodorantı kuru ve temiz cildemi uyguluyorsunuz sorusuna %75 evet, %25 hayır yanıtı vermiştir.
Yünlü giysilerinizde ter pedi kullanıyormusunuz sorusuna %90 evet, %10 hayır yanıtı vermiştir
Yünlü giysileri ne sıklıkta kullanıyorsunuz sorusuna %58 bazen,%33nadir,% 9 çok sık yanıtı
vermiştir
Terleme oranınız nedir sorusunun yanıtı %56 orta, %27 nadir,% 17 çok yanıtı verilmiştir
Yünlü giysilerinize terleme sonucu gördüğünüz etkiler neledir sorusuna %82 sararma,
%18keçeleşme yanıtı vermiştir.
Yünlü giysilerinizden ter lekelerini temizlemede kullandığınız temizlik malzemeleri nelerdir
sorusuna %88 deterjan,%12 diğer yanıtı vermiştir
Yünlü giysileriniz ne sıklıkta temizleniyor sorusuna %50 (0-6) gün,%27 (7-14) gün, % 11 (15-19)
gün, % 12 (20) gün aralıklarla temizlettikleri yanıtı vermiştir
Sürekli KurıuTemizleme uyguladığınız yün giysilerinizde ne gibi etkiler görüyorsunuz sorusuna
%60 yıpranma, %25 renk kaybı , % 15 keçeleşme yanıtı vermiştir.
Yünlü giysilerinize bakım etkilerinde belirtilen talimatlara göre temizliyormusunuz sorusuna %75
hayır , %25 evet yanıtı verilmiştir.
Yünlü giysilerinizi satın alırken mağazada temizleme ve bakım yöntemleri ilgili bilgi bilgi
veriliyormu sorusuna %81 hayır , %19 evet yanıtı verilmiştir.
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9. SONUÇ VE ÖNERİLER
9.1.Sonuçlar;
Yün, sahip olduğu özellikleri ile yumuşak, ince ve ipeksi, vücut hareketlerine uygun olarak hareket ederek
yaşayan, nefes alan bir elyaftır. Yünün çok yönlü özellikleri, günlük konforu sitil ile birleştirilebileceği
anlamına gelir.
Yünlüler; keçeleşmeye ve sararmaya eğilimlidir. Terle temasları halinde bu pahalı giysilerde sarı lekeler
kalabilir. Tere sık maruz kalan giysiler sık temizlendiğinde, sık kuru temizleme uygulandığında yıpranmaları
artar. Bu nedenle mümkün olduğunca terin, yünlü giysilere teması önlenmelidir.

9.2.Öneriler;
Terin yünlü giysiler üzerinde sarı lekeler bırakma, sık temizlemeye neden olduğu için, temizlik maddeleri
etkileriyle keçeleşmelerine sebep olmaktadır. Pahalı ve değerli olan yünlü giysiler, tere maruz kalmadan
korunmalıdır.
 %100 yünlü kumaşa terin bakteriyel zarar vermesini engellemek amacıyla Gümüş iyonu teknolojisi
kullanılmalıdır.
 Giysilerin sık terleme nedeniyle maruz kalacağı ter, sık temizlenmeye ihtiyaç duyacağından, kumaş
aşamasındayken keçeleşmezdik apresi yapılmalıdır.
 Giysi aşamasında terin yünlü giysilere bulaşmasını önlemek amacıyla kullan-at ter petleri, ya da subra
kullanılmalıdır. Böylece giysileri sık temizlemeye maruz kalmaktan korumalıdır.
 Terlemeyi önlemek için tuz taşları kullanılmalıdır. Tuz taşları teri ve ter kokusunu önler.
 Yünlü giysilerin bakımı iyi yapılmalıdır. Giysiler iki gün üst üste giyilmemeli, doğal sağlamlık ve
esnekliğin geri gelmesi için zaman tanınmalıdır.
 Yünlü giysiler bakım etiketlerindeki talimatlara göre temizlenmeli, ütülenmeli, kurutulmalıdır.
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Özet
Kültürümüzdeki el dokumacılığı türlerine bakıldığında çok çeşitli bir yelpazeyle karşılaşılırken,
günümüzde bu çeşitlerin farklı boyutlarda uzantısı olan örneklere rastlanmamaktadır. Bunlar, günün
koşulları ve beğenisinin değişmesi gibi sorunlardan dolayı bugünkü ürünlerin bir kısmında sanatsal değer
kaybına dayalı bir durum ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Denizli Kızılcabölük Dokumaları’nın tercih
edilebilirliğini arttırmak ve dolayısıyla daha fazla dokunmasını sağlayarak yöreye katkı sağlaması
açısından ısı transferi ile görüntü oluşumunun sağlanması araştırılmıştır.
Denizli Kızılcabölük yöresine ait, % 100 pamuk lifinden dokunmuş fiziksel özellikleri farklı 2 el
dokumasına ısı transferi ile görüntü oluşumu gerçekleştirilmiş, her iki dokumanın da mevcut fiziksel
özellikleri (Sıklık, gramaj, iplik numarası) tespit edilmiştir.Proses renkler olan Cyan, Magenta, Yellow ve
Black (CMYK) ısı ile mürekkep transferleri bu iki numune üzerinde gerçekleştirilerek, elde edilen
numunelerin ışık ve yıkama haslıkları test edilmiştir. Oluşan sonuçlara CIE L*a*b* renk uzay sistemi
kullanılarak hesaplanan renk farkları ve renk verimlilikleri karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kızılcabölük Dokuması, Transfer Baskı. Işık Haslığı, Yıkama Haslığı, CIE L*a*b*

THE EXAMINATION OF IMAGE FORMATION VIA HEAT
TRANSFER IN DENIZLI
KIZILCABOLUK WEAVINGS
Abstract
When the types of hand weaving in our culture are examined, a diverse range of weavings is encountered;
however, the samples with extensions in different dimensions of these types are not available, which has
resulted in a loss of artistic value in some of the current products due to changing conditions and tastes of
today. This study examines the image formation via heat transfer in order to increase the preferability of
Denizli Kizilcaboluk weavings and therefore contribute to the region by producing more of these
weavings.
Image formation via heat transfer of 2 different 100% cotton hand weavings with different features
belonging to Denizli Kizilcaboluk district and current physical features of both weavings (Density, basis
weight, yarn count) were identified. Cyan, Magenta, Yellow and Black -the process colors- were
transferred to these two samples via heat and light-fastness and wash-fastness of the samples were found.
CIE L*a*b* colour space system was used to compare colour differences and colour efficiencies.
Keywords: Kızılcaboluk Weaving, Transfer Printing. Light-fastness, Wash-fastness, CIE L*a*b*
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1. GİRİŞ
Denizli’deki tekstil üretimi Türklerin Anadolu’ya gelmelerinden çok önceye dayanmaktadır. [1]Bu havzadaki
Bizans kentlerinde, özellikle bugünkü Buldan'a çok yakın mesafede bulunan Tripolis’te (Yenicekent
Kasabası) halkın geçimini dokumacılıktan sağladığı bilinmektedir.[2]
Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük beldesinin Denizli ve Türkiye, hatta dünya dokumacılık
tarihinde hatırı sayılır bir geçmişe sahip olduğunu, bu soylu geleneğin köklerinin XIX. yüzyılın ilk yarılarına
kadar uzandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 1844–1845 senelerinde tutulan kayıtlarda yörenin en önemli
mesleğinin dokumacılık olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Kızılcabölük’te en azından 200 yıldır
dokumacılık mesleği yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. [3]
XIX. yy.ın ortasına kadar ihtiyaçları doğrultusunda düz bez, çul, heybe, kese, çul ve giysi amaçlı kumaşlar
dokuyan Kızılcabölüklüler, dokumalarını mekiği el ile atılan ahşap tezgahlarda dokumuşlardır. XIX. yy.ın
ortasından itibaren desenli alacalar dokumaya başlamışlar, 1870’ten itibaren de desenli alacalar dokumaya
başlamışlardır. 1940 yılına kadar yoğun olarak kullanılan ahşap tezgahlar, bu tarihten itibaren yerini yarı
otomatik tezgahlara, kısa süre içinde de tam otomatik tezgahlara bırakmıştır. [4]
Kızılcabölük geçmişinden bu güne kadar el dokumacılığını babadan oğula aktararak geliştirmeye çalışmış bir
ilçedir. [5] Kızılcabölük İlçesi, geçmiş tarihine paralel olarak el dokumacılığını da bugünlere taşımıştır.
Yakın tarihe dek ilçenin ana geçim kaynaklarından olan el dokumacılığı, günümüzde önemini yitirerek
otomasyon ağırlıklı üretime geçmiştir. [6]
Fakat son yıllarda “eko tekstil” kavramının bilincine varan Kızılcabölüklü dokumacılar, bu eski sanatı
yaşatmak için dededen kalma yöntemlerle el dokumalarını yaygınlaştırmaya başlamışlardır. [4]
Kızılcabölük dokuma çeşitleri olarak alaca ve bez dokumaları ile ünlüdür. Gelenekselliğe dayalı
dokumacılığın teknolojinin gerisinde kalması ve bu şekilde yapılan üretim sonucu ürünlerde kalite ve
standart sorunu ortaya çıkmaktadır. [7] Halen, hem az sayıdaki el tezgâhlarında hem de yarı ve tam otomatik
tezgâhlarda yöre dokumalarının üretimini devam ettiren Kızılcabölüklü dokumacılar, hem orijinal
kimliklerini korumaya hem de çağın modern sistemlerine ve yaşam biçimlerine ayak uydurmaya
çalışmaktadırlar. [8]
Termal Transfer Baskı Sistemi:
Termal transfer baskı sisteminde sıcaklık ve basınç kullanılarak film malzeme üzerindeki görüntünün baskı
altı malzeme üzerine sağlam bir şekilde yapışması ile görüntü aktarımı sağlanmaktadır [9]. Termal transfer
baskı sisteminde baskı kalitesini belirleyen önemli etken baskı parametreleri (ısı, basınç, süre) ve bunlarla
uyum sağlayacak baskı altı malzemesidir. Baskı altı malzemesinin yüzey özelliklerine uygun belirlenmiş
baskı parametreleri yüksek baskı kalitesi verecektir [10].
Termal transfer baskı sistemlerinde görüntü transfer kağıtları üzerinde oluşturulmaktadır. Görüntü transfer
kağıtlar üzerine serigrafi ya da dijital teknolojiler ile aktarılmaktadır. Transfer baskı kağıtları üzerine
sublimasyon boya parçacıkları aktarılarak baskısı yapılacak görüntü oluşturulur. Transfer kağıdına aktarılan
boya parçacıkları mikro büyüklükte ve katı haldedirler. Baskı sırasında oluşan ısı ve basınç sonrası transfer
kağıdı üzerindeki katı haldeki bu boya parçacıkları baskı altı malzemesini boyar. Bu şekilde de termal kağıt
üzerindeki görüntü baskı altı malzemesi üzerine aktarılmış olur [11].

2. MATERYAL ve METOD
Bu araştırmanın amacı % 100 pamuklu olan Denizli Kızılcabölük dokumalarına transfer baskı yöntemi
uygulayarak, katma değer oranı yüksek ürünler elde etmek, dolayısıyla Kızılcabölük dokumalarının tercih
edilebilirliğini arttırarak yöre halkına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
2 farklı fiziksel özellikteki Kızılcabölük dokumalarına proses renkler olan Cyan, Magenta, Yellow ve Black
(CMYK) renkleri ısı ile mürekkep transferleri yapılarak renk değerleri yıkama, ışık ve yaş-kuru sürtünme
haslıkları incelenmiştir. Yıkama haslığı sonrası renk değerleri karşılaştırılmıştır.
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2.1.Materyal
Bu araştırmada, dokumaların transfer baskı sonrası yıkama haslığı özelliklerinin karşılaştırılması ile ilgili
farklı dokuma sıklığına sahip 2 Kızılcabölük dokuması yöreden temin edilmiştir.

Şekil 1: A Dokuması

Şekil 2: B Dokuması

2.2.Kullanılan Ekipmanlar
Gyrowash Washer Tester
Işık haslığı test cihazında (James H. Heal)
Datacolor Spectra Flash 600
Krokmeter
2.3. Metod
2.3.1. Termal Kâğıdın Oluşturulması
Basılacak görüntü, termal baskı filmi üzerine HP Indigo 5500 dijital baskı sistemi kullanılarak aktarılmıştır.
Gerçekleştirilen baskı üzerine, kumaş üzerinde görüntünün dağılmasının önlenmesi ve renklerinin kumaş
üzerinde sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi için serigrafi baskı sisteminde beyaz boya ile baskı
gerçekleştirilmiştir. Bunun üzerine ise yine serigraf baskı sistemi kullanılarak görüntünün kumaş üzerine
tutunabilmesi için su bazlı tutkal uygulaması gerçekleştirilmiştir.
2.3.2. Transfer Baskı Prosesi
Hazırlanan termal transfer filmi kullanılarak Sahok Sh 49BD Termal transfer baskı makinasında pamuklu
kumaş üzerine basınç ve baskı süresi (45sn) sabit tutularak 160°C, 180°C ve 200°C sıcaklıklarda baskılar
gerçekleştirilmiştir.
2.3.3. Renk Ölçümleri
Baskı uygulanmış örneklerin renk ölçümleri, Datacolor Spectra Flash 600 plus reflektans spektrofotometresi
ile Datamaster bilgisayar programı kullanılarak CIELab sistemine göre gerçekleştirilmiştir. Renk ölçümleri
10° gözlemci ile D65 ışık kaynağı kullanılarak yapılmıştır[12]. CIELab sistemine göre renk değerlerinin
hesaplanmasında Formül 1 kullanılmıştır.
ΔE* = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2

[1]

Yukarıdaki formüldeki L*; açıklık-koyuluk, a*; kırmızılık-yeşillik, b*;sarılık-mavilik değerleridir.
L* değerinin (-) olması, örneğin standarda göre daha koyu olduğunu, (+) olması ise daha açık olduğunu
göstermektedir. a* değerinin (– ) olması rengin yeşile, (+) olması kırmızıya kaydığını gösterir. b* değeri
(-) ise mavi nüans, (+) ise sarı nüans fazladır.
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E* < 1 ise, iki renk arasındaki (standart ile örnek) fark çok az, E* > 1 ise çok fazladır. C* ‘nin (+)
olması yüksek kromayı yani doygunluğu ifade eder. H* açısal farktır. Kırmızıdan sarıya doğru artış
gösteren dönme açısı “h” (derece cinsinden), rengin bir ölçüsüdür. Örneğin, h=0° kırmızı bir renk tonuna,
h=90° sarı bir renk tonuna, h=270° mavi bir renk tonuna karşılık gelmektedir.
2.3.4. Boyamaların Haslıkları
Test örneklerinin yıkama haslıkları ISO 105-C06 [13] standardına göre yıkama haslığı test makinesinde
(Gyrowash Washer Tester) gerçekleştirilmiş ve değerlendirme reflektans spektrofotometresi ile ISO A05
[14] standardına göre yapılmıştır.
Yaş-Kuru sürtme haslıkları ise TS 717 standardına göre [15] sürtme haslığı test cihazında (Test T600SH
Manuel Sürtme Haslığı Cihazı) uygulanmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 1: Denizli Kızılcabölük Dokumalarının Sıklık Özellikleri

Kod

Lif

Örgü

SıklıkAtkı

SıklıkÇözgü

A

Pamuk

Bezayağı

15 tel/cm

22 tel/cm

B

Pamuk

Bezayağı

14 tel/cm

15 tel/cm

Yapılan çalışmada kullanılan Kızılcabölük dokumalarının her biri TS 250 EN 1049-2 [16] standardına göre,
dokunmuş kumaşların bir santimetresindeki iplik adedinin tayini için yapılmıştır. Tablo 1’de yer alan sıklık
değerlerine bakıldığında A dokumasının B dokumasına göre daha ince iplikler kullanılarak yapılmış bir
dokuma olduğunu söyleyebiliriz.
Yıkama Haslığı Sonuçları
Transfer baskı uygulanmış örnekler ISO 105-C06 [13] standardına uygun olarak yıkandıktan sonra, ISO
A05 [14] standardına göre spektrofotometrede ölçülerek renk değişimi ve lekeleme yıkama haslıkları
yapılmış ve sonuçlar gözle, ışık kabininde değerlendirilmiştir.
Tablo 2.Yıkama Haslık Sonuçları (Işık kabininde)
Renk
Değişimi

Kod
Cyan
Magenta
Yellow
Black

Lekeleme

Akma

Yün

Poliakrilonitril

Poliester

Poliamid

Pamuk

Asetat

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

5
5
5
5

4
4
4
4

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

Tablo 2 incelendiğinde, A dokuması için bütün baskılarda yıkama haslığı sonrası renk değişim değerleri
yıkama öncesi örneklerle aynıdır. B dokumasında ise yıkama haslığı sonrası bir miktar akma gerçekleştiği
gözlemlenmiştir. Yıkama haslığı sonrası ise A ve B dokumalarında tüm renkler için yün, poliakrilonitril,
polyester, poliamid, pamuk ve asetata herhangi bir lekeleme gerçekleşmemiştir.
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Tablo 3’te transfer baskı uygulanmış 2 farklı dokumanın yıkama sonrası spektrofotometrik değerleri yer
almaktadır. Ölçümlerde yıkanmamış örnekler standart kabul edilmiştir.
Tablo 3.Yıkama Haslığı Sonrası Renk Ölçümleri

ΔL*

Kod
Cyan
Magenta
Yellow
Black

Δa*

Δb*

ΔC*

ΔH*

ΔE*

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

-0,610
-0,221
0,269
-0,208

-1,004
-2,441
-0,033
-1,795

0,085
0,186
-0,55
0,368

-0,314
2,608
-0,449
-0,348

-0,56
0,568
-1,75
0,541

-1,053
1,461
1,897
-0,318

0,351
0,159
-1,72
0,615

0,982
2,383
1,913
-0,399

0,449
0,577
0,629
-0,22

0,492
3,619
0,373
0,251

0,835
0,637
1,859
0,687

1,488
1,973
1,950
1,856

Spektrofotometrik renk değerleri incelendiğinde gözle yapılan değerlendirmelerle uygunluk gösterdiği Tablo
3’teki verilerde görülmektedir. A dokuması için Yellow dışındaki renklerin kabul edilebilir renk farklılığında
olduğu, B dokumasının ise tüm renklerde kabul edilebilir değerlerin dışında olduğu tespit edilmiştir. (E* >
1 ).
Işık Haslığı Sonuçları
Işık haslığı, Transfer baskı uygulanmış örneklere TS 1008 EN ISO 105-B02 [17] standardına göre ışık
haslığı test cihazında (James H. Heal) uygulanmış ve teste tabi tutulmamış örnek ile test örnekleri arasındaki
toplam renk farklılığı (ΔE*) spektrofotometrede değerlendirilmiştir.
Tablo 4.Işık Haslıkları Sonuçları

Kod
Cyan
Magenta
Yellow
Black

ΔL*

Δa*

Δb*

ΔC*

ΔH*

ΔE*

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

-0,385
-0,133
-0,232
0,079

-0,606
-2,841
0,234
-0,264

0,485
-1,613
-1,662
0,329

0,135
1,475
-2,249
-0,035

0,704
-1,350
-4,389
0,517

0,363
2,782
-3,619
0,303

-0,844
-1,522
-4,302
0,590

-0,356
1,278
-3,496
0,279

-0,138
-1,450
1,875
-0,197

-0,152
2,878
2,436
0,124

0,938
2,107
4,699
0,618

0,719
4,241
4,267
0,403

Tablo 4 incelendiğinde ışık haslığı sonrası ΔE farklarına göre A ve B dokumaları için Cyan ve Black
renklerin kabul edilebilir aralıklarda solduğu gözlemlenirken, her iki dokuma için de Magenta ve Yellow
Kabul edilebilir aralık dışında (E* < 1 ise, iki renk arasındaki (standart ile örnek) fark çok az, E* > 1 ise
çok fazladır.) çok daha fazla solma göstermiştir.
A ve B dokumalarını E farkları açısından karşılaştırırsak Cyan için B dokuması, Magenta için A dokuması,
Yellow için B dokuması ve Black için B dokuması ışık haslığı açısından diğer dokumaya göre daha iyi sonuç
vermiştir.
Yaş-Kuru Sürtme Haslığı Sonuçları
Yaş ve kuru sürtme haslığı, Transfer baskı uygulanmış örneklere TS 717 [15] standardına göre krokmetre
cihazı ile (Test T600SH Manuel Sürtme Haslığı Cihazı) uygulanmış ve dokumaların rengindeki değişme ve
refakat parçasına renk bulaşması gri skala kullanılarak ISO 105- A02 ve ISO 105-A03’e göre
değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler 5 tekrarlı yapılmıştır.

Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

606

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

Tablo 5.Yaş ve Kuru Sürtme Haslıkları Sonuçları
KOD

A

B

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Cyan
Magenta
Yellow
Black

SÜRTME HASLIĞI
KURU SÜRTME
YAŞ SÜRTME
3
2
3
2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
1
2

A ve B dokumasının transfer baskı sonrası yaş ve kuru sürtme haslıklarına bakıldığında her iki dokumanın da
sürtme haslıklarının düşük ya da orta olduğu görülmektedir.

4. SONUÇLAR
-

-

Yıkama haslığı sonuçlarına göre A dokumasının daha iyi yıkama haslığına sahip olduğu tespit
edilmiştir.
Işık haslığı sonuçlarına göre Cyan renginde B dokuması, Magenta renginde A dokuması, Yellow
renginde B dokuması ve Black renginde B dokuması ışık haslığı açısından diğer dokumaya göre
daha iyi sonuç vermiştir.
Kuru ve yaş sürtme haslıkları açısından bakıldığında her iki dokumanın da sürtme haslıklarının
düşük olduğu, fakat B dokumasının hem yaş hem de kuru sürtme haslığının A dokumasına göre daha
iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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ROSELLE (Hibiscus Sabdariffa) BİTKİSİ EKSTRAKTI İLE
BOYANMIŞ PAMUK KUMAŞIN IŞIK HASLIĞI ÖZELLİĞİNE C
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Özet
Bu çalışmada, doğal boya ile renklendirilen Muğla iline Yeşilyurt bez dokumasının ışık haslığı özelliğinin
geliştirilmesi amacıyla doğal bir antioksidan olan C Vitamini (L-askorbik asit) uygulaması yapılmıştır.
Pamuk dokuma kumaş farklı mordanlar kullanılarak doğal boya ile boyanmıştır. Ön mordanlama işlemi
uygulanan kumaş, Hibiscus Sabdariffa bitkisinden elde edilden ekstrat ile boyanmıştır. Çoğu doğal
boyanın düşük ışık haslığına sahip olduklarını bilinmektedir. Bu sebeple, boyanmış kumaşın ışık haslığı
özelliğini geliştirmek amacıyla son işlem olarak C Vitamini uygulanmıştır. Kumaşların kolorimetrik
ölçümleri spektrofotometre ile gerçekleştirilmiştir. Işık haslığı testi 48 saat süre ile ISO 105 B02
standardına göre yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, farklı mordanların ve C Vitamininin etkisini
incelemek üzere değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: antioksidan, C Vitamini, hibiscus, mordan, ışık haslığı.

Abstract
In this study, it was aimed to improve the light fastness of natural dyed cotton fabric by applying Vitamin
C (L-ascorbic acid) which known as natural antioxidant. Cotton weaved fabric was dyed with a natural
colorant by using different mordants. First, pre-mordanting process is applied to the fabric, then, dyed
with the extract obtained from the plant Hibiscus Sabdariffa. It was known that most natural dyes have
poor light fastness. For this reason, to improve the light fastness of dyed fabric, Vitamin C was applied as
aftertreatment. The color measurements of fabrics were performed using spectrophotometer. The light
fastness test was carried out for 48 hours according to the ISO 105 B02 standard. The results were
evaluated to examine the effect of different mordants and Vitamin C.
Keywords: antioxidant, Vitamin C, hibiscus, mordant, light fastness.

1. GİRİŞ
Son yıllarda toplumların, çevre güvenliği, sağlık endişeleri ve iklim değişikliği gibi çevresel konulara olan
duyarlılıkların artmasıyla yaşamımızda pek çok alanda çevre dostu ve toksik olmayan ürünlerin kullanılması
yaygınlaşmaktadır [1, 2]. Bitkilerden, minerallerden ve hayvanlardan elde edilebilen doğal boyalar
yenilenebilir ve sürdürülebilir doğal kaynaklara sahip ürünlerdir ve minimum çevresel etkiye sahiptirler [2,
3]. Tarih öncesi zamanlardan itibaren, doğal boyalar pek çok amaçla kullanım alanı bulmuşlardır. Tarihi
kalıntılar incelendiğinde gıda katkıları ve kozmetik kullanımına ilaveten tekstil renklendirilmesinde de
kullanıldığı görülmüştür [2-4]. Sentetik boyarmaddelerin keşfedilmesiyle doğal boyaların kullanımı belirgin
düşüş gösterse de, günümüzde, sentetik boyarmaddelerin çevresel etkileri, alerjik yapısı, toksik ve sağlığa
zararlı etkileri göz önüne alındığında doğal boyaların avantajları ön plana çıkmaktadır [3]. Ancak doğal
boyalar, dayanım, tekrarlanabilirlik ve haslık özellikleri gibi birtakım teknik dezavantajlara sahiptir. Bunların
içinden, özellikle, doğal boyanın ışık haslığı, tekstil renklendirilmesinde kullanımı için gerekli olan önemli
bir özelliktir [5]. Çoğu doğal boyanın ışık haslığının düşük-orta seviyelerindedir. Doğal boyanın ışık haslığı;
boyanın kimyasal ve fiziksel yapısı, boya konsantrasyonu, lif yapısı ve mordan tipi gibi faktörlerden
etkilenmektedir. Bunların yanı sıra, ışık kaynağı ve yoğunluğu, sıcaklık ve rutubet, atmosferik kirlilik gibi
dış etkenler de ışık haslığını etkilemektedir [4]. Mordanlama genellikle, boyama performansını artırmakla
1

Corresponding Author:
Nergis Demirel Gültekin, Phone: 00 90 216 336 57 70 (ext.1412)
E-Mail: ndemirel@marmara.edu.tr
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

609

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

birlikte çok geniş bir spektrumda renk çeşitliliği elde edilmesine yardımcı olmaktadır, ve ayrıca haslık
özelliklerini iyileştirmektedir. Mordan kullanılan doğal boyanın ışık haslığı, mordan tipine ve mordanlama
yöntemine göre değişmektedir. Çünkü, her biri birbirinden farklı seviyede ışığa karşı dayanıma sahip metalboya kompleksleri oluşturduğundan, ve ayrıca, metal, boyanın fotokimyasal bozunumunda pozitif veya
negatif etkiye sahip olduğundan mordan tipi önemlidir [3, 4].
Antioksidantlar, oksitlenebilir organik malzemelere katkılanarak otooksidasyonu geciktirme, dolayısıyla,
malzemelerin ömrünü uzatma amaçlı kullanılmakta olan ve oksidasyonu önleyici olarak bilinen organik
bileşiklerdir. Radikal tutucu (zincir kırıcı) veya peroksit parçalayıcı olarak sınıflandırılan antioksidanlarda bu
terimler çalışma mekanizmasını tanımlamaktadır. Antioksidan serbest tekli oksijeni absorbe eder ve
böylelikle ışık maruziyeti ile solmayı azaltır [6]. Fenoller, ikincil aromatik aminler, üç değerlikli fosfor
bileşikleri, metal ditiokarbamatlar ve metal ditiofosfatlar yaygın olarak bilinen antioksidanlar arasındadır.
Radikal tutucu antioksidanlara örnek olarak, gallik asit ve esterleri, tokoferoller ve bazı bitkisel polifenoller
verilebilir. Sinerji oluşturulanlar ise askorbik asit (C vitamini) ve eritorbik asittir [4]. Antioksidanların, doğal
boyaların günümüzde kullanımını kısıtlayan en önemli etken olan düşük ışık haslığı özelliğini pozitif yönde
etkilediği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır [3].
Muğla Yeşilyurt ilçesinde Yeşilyurt Bez Dokumacılığı yapılmaktadır. Yeşilyurt dokuması olarak anılan bez
dokuma Muğla’nın pek çok köyünde dokunmakla birlikte günümüzde en çok Fethiye/ üzümlü, Bayır,
Yeşilyurt(Pisi),Kafaca beldelerinde dokunmaya devam etmektedir [7]. Yeşilyurt’ta el dokumacılığı ve
ipekböceği üreticiliği 250 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bugün daha çok ev tekstili ve dekoratif amaçlı olarak
kabul gören dokumalardan gömlek, bluz ve elbise türü giysi de yapılmaktadır. Kumaşların ipek, pamuk ve
yünden oluşan iplikleri geçmişte kök boya ile boyanırken, günümüzde kimyasal boyalar kullanılmaktadır.
Kumaşların eni 60 cm.dir. Çoğunlukla kareli olarak dokunmaktadırlar. Yeşilyurt dokumaları BEYMEN ve
VAKKO gibi büyük firmalar tarafından da kullanılmaktadır [8].
Çalışmanın amacı, bitkisel kaynaklı doğal boya ile renklendirilen Muğla iline ait Yeşilyurt bez dokumasında
ışık haslığı özelliğinin geliştirilmesidir. Bu amaçla doğal bir antioksidan olan C vitamini (L-askorbik asit)
kullanılmıştır. Ayrıca bitkisel doğal boyanın ışık haslığına farklı mordanların etkisi de C vitamini
uygulamasıyla birlikte incelenmiştir. Kumaşların kolorimetrik ölçümleri spektrofotometre ile
gerçekleştirilmiştir. Işık haslığı testi 48 saat süre ile ISO 105 B02 standardına göre yapılmıştır. Elde edilen
sonuçlar, farklı mordanların ve C Vitamininin etkisini incelemek üzere değerlendirilmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
2.1.

Malzeme

Bu çalışmada, Muğla ili Yeşilyurt ilçesine ait %100 pamuk bez dokuma kullanılmıştır. Kumaşın atkı, çözgü
sıklıkları ve gramajı, sırasıyla, 13 tel/cm, 17 tel/cm ve 197 g/m2 olarak belirlenmiştir. Bitkisel doğal boya
kaynağı olarak, Hibiscus Sabdariffa bitkisi seçilmiştir. Çalışmanın amacı, farklı mordan tiplerinin
antioksidan uygulanmış kumaşın ışık haslığı özelliğini incelemek olduğundan 4 farklı mordan belirlenmiştir.
Bunlardan 3 tanesi -potasyum dikromat, sitrik asit, potasyum alüminyum sülfat- kimyasal, 1 tanesi ise –meşe
palamudu- doğal mordandır. Antioksidan olarak kullanılan C vitamini (L-askorbik asit) Sigma-Aldrich
firmasından satın alınmıştır, yüksek saflıktadır ve herhangi bir işlem uygulanmadan kullanılmıştır.

2.2.

Mordanlama

Sitrik asit (SA), potasyum alüminyum sülfat (ŞAP), potasyum dikromat (PDK) ve meşe palamudu (MP)
mordanları materyal ağırlığına göre %10 konsantrasyonda hazırlandı. Flotte oranı 1/100 olan flottede 60
dakika kaynama sıcaklığında işleme tabi tutuldu ve banyodan alınarak 24 saat ortam koşullarında kurutuldu.
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Şekil 1: Pamuk kumaşın mordanlama prosedürü

2.3.

Boyama

50 g Hibiscus Sabdariffa bitkisi 1000 mL destile suda 1 saat kaynatıldıktan sonra süzüldü ve soğutuldu.
Mordanlanan numuneler 1/100 flotte oranında 100 oC’de 60 dakika süre ile kaynatılarak boyandı. Boyamaya
30°C’de başlandı ve 20 dakikada flotte kaynama sıcaklığına yükseltildi. Proses sonrasında banyodan alınan
kumaş 24 saat ortam koşullarında kurutuldu.

Şekil 2: Hibiscus Sabdariffa ile pamuk kumaşın renklendirilmesinde uygulanan boyama prosedürü

2.4.

C Vitamini uygulaması

Mordansız ve 4 farklı mordan ile boyanmış pamuk kumaşta doğal boyanın ışık haslığı özelliğini geliştirmek
ve mordan etkisini incelemek için C vitamini uygulaması yapılmıştır. Doğal bir antioksidan olan C
vitamininin sulu çözeltisine (1 g/L) konulan kumaşlar 70°C’de 30 dakika karıştırılmıştır. Uygulama
sonrasında kumaşlar destile su ile yıkanmış ve 24 saat ortam koşullarında kurutulmaya bırakılmıştır.

Şekil 3: Hibiscus Sabdariffa ile renklendirilen pamuk kumaşın C Vitamini uygulama prosedürü

Şekil 4: C Vitamininin (L-askorbik asit) kimyasal yapısı
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2.5.

Işık haslığı testi

Doğal boya ile boyanmış ve sonrasında C vitamini uygulanmış pamuk kumaşların ışık haslığı, ISO 105 B02
standardına göre uygulanmıştır. Yapay ışık altında, 25±2°C sıcaklık ve %65±5 relatif nem koşullarında 48
saat süre ile bekletilen kumaşların ışık haslığı Standart Mavi Skala ile değerlendirilmiştir.

2.6.

Renk ölçümü

Kumaşlardaki renk değişimi, Datacolor SF600+ cihazıyla ölçülmüştür ve D65/10° ışık kaynağı ve gözlemci
değeriyle CIE Lab sistemine göre hesaplanmıştır. CIE Lab sistemine göre renk değerlerinin hesaplanmasında
Eşitlik (1) kullanılmıştır.
ΔE* = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2
(1)
Yukarıdaki formülde L*; açıklık-koyuluk, a*; kırmızılık-yeşillik, b*;sarılık-mavilik değerleridir.

3. TARTIŞMA
Boyarmaddelerin ışık etkisiyle solması oldukça karmaşık bir proses olarak anlaşılmaktadır ve tek bir
mekanizma ve faktörle açıklanamamaktadır. Ancak, genel olarak kabul edilen durum, boyarmaddelerin
yüksek enerjili ışık maruziyetinde oldukça yüksek uyarılmış enerji durumunda olduğu ve birtakım nedenlerle
uyarılmış durum orijinal stabil durumuna dönemezse boyarmaddenin geri dönüşümsüz olarak parçalanması
şeklinde değerlendirilmektedir. C vitaminin muhtemel koruma mekanizması Şekil 5’teki gibi önerilmektedir.
Askorbik asitteki askorbat (AscH-) 1 elektron ve 1 proton kaybederek askorbil radikaline (Asc*-) dönüşür ve
1 elektron daha kaybederek dehidroaskorbik asite (DHA) dönüşür. Bu dönüşüm prosesi tamamen tersinirdir.
Bu esnada, ışık enerjisiyle boya oldukça yüksek uyarılmış durum olan (Boya*) yüksek enerjili duruma
transfer olur. Uyarılma durumu yeterince yüksek ise, örneğin radikal durumdaki gibi, ve ışık enerjisi
sürekliyse, boya orijinal stabil ve düşük enerjili durumuna geri dönemeden parçalanır. Bu haldeyken,
askorbat, radikal gibi oldukça uyarılmış türleri tutucu olarak davranır ve boya parçalanmadan düşük enerjili
orijinal stabil durumuna geri döner [5].

Şekil 5. Renklendiricinin ışıkla etkileşimi ile solmasına karşı C vitamininin önerilen koruyucu mekanizması

Tablo 1’de C Vitamini uygulanan ve uygulanmayan farklı mordanlar ile Hibiscus Sabdariffa bitkisi ile
boyanmış pamuk kumaşın CIE Lab değerleri verilmiştir. Burada, farklı mordanların uygulanmasıyla renk
değerlerindeki değişimler ve C vitamini uygulamasının renk değerlerine etkisi görülmektedir. C vitamini
uygulanmayan pamuk kumaşlarda L* ekseni incelendiğinde PDK hariç diğer mordan uygulamalarının renk
üzerinde çok etkili olmadığı ancak PDK mordanı uygulanan kumaşın renginin açıldığı görülmektedir. C
vitamini uygulanmayan farklı mordanlar (PDK hariç) ile renklendirilen pamuk kumaşlarda a* ekseni
incelendiğinde rengin kırmızı nüansa yakın olduğu görülmektedir. PDK mordanı uygulanan pamuk kumaşta
b* ekseni incelendiğinde rengin sarı nüansa daha yakın olduğu görülmektedir. C vitamini uygulamasıyla
pamuk kumaşların L* ekseni incelendiğinde, C vitamini uygulanmayan kumaşlara göre renkte açılma olduğu
anlaşılmaktadır. PDK mordanı ile C vitamini uygulanan kumaşta renk açılma oranının diğerlerine göre daha
az olduğu söylenebilir. C vitamini uygulamasının pamuk kumaşların renk değerlerinde değişiklik meydana
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getirdiği ve a* ekseni incelendiğinde değerlerde azalma olduğu ancak hala kırmızı nüansa yakın olduğu
söylenebilir.
Tablo 1: C Vitamini uygulanan ve uygulanmayan farklı mordanlar ile boyanmış pamuk kumaşın CIE Lab değerleri
Örnek

L*

a*

b*

C*

h

X

Y

Z

Mordansız
MP
SA
ŞAP
PDK

77.36
78.67
76.39
75.68
82.92

8.75
7.83
8.41
7.47
3.81

-0.16
0.99
2.14
2.65
7.53

8.75
7.89
8.68
7.93
8.44

358.97
7.17
14.26
19.52
63.18

52.71
54.56
51.00
49.51
60.38

52.13
54.36
50.52
49.37
62.01

56.11
57.29
52.06
50.37
58.12

Mordansız/VC
MP/VC

87.31
87.62

3.34
2.91

0.42
1.16

3.36
3.13

7.16
21.70

68.29
68.91

70.43
71.29

75.06
75.03

SA/VC
ŞAP/VC
PDK/VC

86.76
85.93
86.97

3.39
3.37
2.68

2.13
2.62
3.11

4.00
4.27
4.11

32.21
37.89
49.19

67.44
65.82
67.53

69.53
67.86
69.95

71.95
69.62
71.20

Şekil 6’da 48 saat süre ile ışık haslığı testi uygulanmış kumaşların ışık haslığı testi uygulanmamış kumaşlara
göre renk değişimi grafiği farklı mordan kullanımının etkisi göz önüne alınarak verilmiştir. Mordansız
renklendirilen ve C vitamini uygulanmayan pamuk kumaşta renk değişimi (ΔE) 8.07 olarak elde edildiği
görülmektedir. C vitamini uygulanmayan kumaşlarda en düşük renk değişiminin (ΔE 5.00) PDK mordanı
kullanıldığı uygulamada görüldüğü söylenebilir. C vitamini uygulamasının renk değişimine etkisi
incelendiğinde ise mordansız ve mordan uygulanarak renklendirilen pamuk kumaşta renk değişiminin C
vitamini uygulanmayan kumaşlarınkine göre çok daha düşük olduğu görülmektedir. Mordansız
renklendirilerek C vitamini uygulanan ve uygulanmayan pamuk kumaşları arasında renk değişimi farkı
oldukça fazladır. Ayrıca, ŞAP mordanı kullanılan uygulamada da C vitamini uygulanan ve uygulanmayan
kumaşlar arasındaki renk değişimi farkının yüksek olduğu açıkça görülmektedir. Ancak, PDK mordanının
kullanıldığı uygulamada C vitamininin renk değişiminde çok az bir azalmaya neden olduğu görülmektedir. C
vitamini uygulamasının renk değişimine farklı mordan kullanımının etkisi incelendiğinde ise farklı mordan
kullanımının renk değişiminde çok büyük farklılıklara neden olmadığı görülmektedir. Diğer bir deyişle,
farklı mordanlar kullanılarak renklendirilen ve C vitamini uygulanan pamuk kumaşların ışık haslığı testi
öncesi ve sonrası renk değişim değerlerinin yakın olduğu belirtilmektedir. Ancak, C vitamini uygulamasıyla
en düşük ΔE değerinin 4.22 olarak ŞAP mordanı kullanılan uygulamada elde edildiği söylenebilir.
10

C vitamini uygulanmamış

C vitamini uygulanmış

9
8
7

ΔE

6

5
4
3
2
1
0
Mordansız

MP

SA

ŞAP

PDK

Numuneler
Şekil 6: Hibiscus Sabdariffa bitkisi ile boyanmış kumaşın 48 saat ışık haslığı sonrası renk değişimine farklı mordanların
etkisi
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Tablo 2’de 48 saat süre ile ışık haslığı testi uygulanmış kumaşlarda renk değişiminin Standart Mavi Skala ile
değerlendirme sonuçları verilmiştir. Standart mavi skalada derecelendirme 1 (en kötü) - 8 (mükemmel)
şeklindedir. C vitamini uygulanmayan mordansız ve farklı mordanlar kullanılarak renklendirilen kumaşlarda
ışık haslıklarının düşük seviyede olduğu görülmektedir. Burada da PDK mordanının, ΔE değerinden de
görüleceği üzere (Bknz. Şekil 6) en iyi sonuca sahip olduğu görülmektedir. C vitamini uygulamasının etkisi
ise net bir şekilde standart mavi skala değerlendirmesinde de görülmektedir. C vitamini uygulamasıyla
Hibiscus Sabdariffa bitkisi ile boyanmış kumaşlarda ışık haslığı testi sonrasında renk solmasının çok fazla
olmadığı söylenebilir. Işık haslığı değerlendirmesinde 5 seviyesinde elde edilen sonuçların pamuk kumaş
için iyi bir değer olduğu belirtilmektedir [9].
Tablo 2: Hibiscus Sabdariffa bitkisi ile boyanmış kumaşın 48 saat ışık haslığı sonrası Standart Mavi Skala ile
değerlendirilmesi
Numune
Standart Mavi Skala Değerlendirmesi
Numune
Mordansız
MP
SA
ŞAP
PDK

3
3
3
3
5

5
5
5
5
5

Mordansız / VC
MP/VC
SA/VC
ŞAP/VC
PDK/VC

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, Hibiscus Sabdariffa bitkisinden elde edilen doğal boya ile Muğla ili Yeşilyurt ilçesinde
dokunan bez dokuması farklı mordanlar uygulanarak renklendirilmiştir. Ön mordanlama işlemi uygulanan
kumaşa renklendirme sonrası, bitkisel kaynaklı doğal boyanın ışık haslığı özelliğinin geliştirilmesi amacıyla
C vitamini (L-askorbik asit) uygulaması yapılmıştır. Elde edilen kumaşların renk ölçüm sonuçlarından, C
vitamini uygulamasından önce kumaşlarda kırmızı nüansa yakınlık olduğu ve farklı mordan uygulamasının
kumaşın renk açıklığında önemli değişikler oluşturmadığı görülmüştür. Ancak PDK mordanı uygulanan
işlemde rengin sarı nüansa yakın olduğu ve renkte açıklığın arttığı belirtilmiştir. C vitamini uygulamasıyla
kumaşların renk değerlerinde değişikler meydana geldiği ifade edilmiştir. Kumaşların ışık haslığı testi öncesi
ve sonrası renk değişimleri incelendiğinde, C vitamini uygulamasından önce renk değişiminin yüksek
değerlerde olduğu belirtilmiştir. Bu durum, Hibiscus Sabdariffa bitkisinden elde edilen doğal boyanın ışık
haslığının zayıf olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak, C vitamini uygulamasından sonra kumaşların renk
değişimleri incelendiğinde, daha düşük değerlerin elde edildiği ve en az renk değişiminin (ΔE 4.22) ŞAP
mordanı uygulanarak renklendirilen kumaşta olduğu ölçülmüştür. Böylelikle, C vitamini uygulamasının
bitkisel kaynaklı doğal boyanın ışık haslığı özelliğini geliştirdiği ifade edilmiştir.
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YENİ NESİL REAKTİF BOYARMADDELERİN TASARRUF
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1

Özet
Reaktif boyarmadde de çağ atlatılmasının nedenlerinin en başında su tüketimi gelmektedir. Su
kaynaklarımızın azalmaya başlamasından, kaynaklar daha tasarruflu olarak nasıl kullanılabilir
düşüncesiyle yeni nesil reaktif boyarmaddesi ortaya çıkmıştır. Yeni nesil reaktif
boyarmaddesinde sudan tasarruf edilmesinin yanında kullanılan enerjide, kısa ve daha sağlam
boyama işlemi yaparak zamandan tasarruf sağlamak ve CO 2emisyonunu büyük ölçüde
azaltması başlıca önemli gelişmeleridir. Bu şekilde dünyanın değişmesiyle ortaya çıkan
ihtiyaçlarda endüstrinin ihtiyacı kısa ve daha sağlam boyama işlemleri, su tüketimi, enerji
tüketimi, atık su deşarjının azaltılması, gelişmiş ekolojik görüntü ve bunun yanı sıra kaynak
tasarrufu, çevreyi korumak, para ve zaman tasarrufudur[1].
Araştırmalar, bilgi edinmeler sonucunda yeni nesil reaktif boyarmaddesinin konvansiyonel
olarak kullanılan reaktif boyarmaddeye göre daha tasarruflu, boyarmaddeyi tutma ve haslık
özelliklerinin daha iyi olduğu görülmüştür. Bu makalede konvansiyonel reaktif boyarmadde
ve yeni nesil reaktif boyarmaddelerin karşılaştırılması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: örme kumaş, reaktif boya, su tüketimi, enerji

100% COTTON MADE KNITTING FABRICS
SAVING EFFECT OF NEW GENERATION REACTIVE
DYESTUFF
Abstract
Reactive dyes skipped the age of the reasons water consumption comes at the
beginning.Water resources start to from decrease, ‘how do the resources available more
efficient?’ at the thought of the new age reactive dyestuff has emerged. Besides water savings
being in the new age reactive dyestuffs of energy used, shorter and more robust dyeing
process by saving time and CO2 emissions greatly reduce are the main important
developments. In this way, change the world with the emerging needs in the industry's need
for shorter and more robust dyeing process, water consumption, energy consumption, waste
water discharge reduction, improved ecological image, as well as conserve resources, protect
the environment, save money and time is. Research, as a result of obtaining information of the
new-age reactive dyestuffs conventionally used more economically by reactive dyestuff,
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dyestuff retention and fastness properties were found to have improved. The report describes
a new age of reactive dyes.
Keywords: Knitting fabric, reactive dyes, water consumption, energy
GİRİŞ
Tekstil materyalleri çoğu zaman kumaşa daha çekici bir görünüm veya efekt vermek için renklendirilirler.
Renklendirme genel olarak boyama ya da baskı ile gerçekleşir. Rengin çekiciliğinin ve parlaklığının yanında
haslıkları da oldukça önemlidir. Tekstil materyallerinin renklendirilmesinde dikkat edilecek en önemli nokta
kullanılacak boyarmaddenin, tekstil materyalinin hammaddesine uygun olmasıdır. Her boyarmadde her
hammaddeye aynı oranda uygunluk göstermez. Eğer boyanmış bir kumaşın yüksek derecede haslık
özelliklerine sahip olması gerekiyorsa, boyarmadde, hammaddeye ve kullanım amacına uygun olmalıdır[2].
Günümüzde kullanılan reaktif boyarmaddeler artık gelenekselleşmiş ve bu nedenle konvansiyonel olarak
adlandırılmaktadır. Boyama sürecinden sonra yıkama evresinde yüksek miktarda su tüketimi ve bunun
yanında enerji ve buhar tüketimi nedeniyle işletmelere herhangi bir avantaj sağlamamaya başlamıştır. Boya
maliyetinin düşük olması diğer bir tarafta kaybettirdiklerini geri getirememektedir. Su tüketimin önemli
olduğu göze alınarak reaktif boyarmadde de arayışlar başlamış ve su, enerji, buhar ve işçiliği azaltan yeni
nesil reaktif boyarmadde ortaya çıkmıştır.
2030 yılına geldiğinde dünya da tatlı su talebi %40 oranında artacak. Tekstil boyama ve terbiye işlemlerinde
büyük miktarda su tüketilmekte ve bu su miktarının az olduğu bölgelerde sorun olmaktadır. Tekstilde, çevre
bilinci büyüdükçe daha sürdürülebilir yollarla, düşük maliyetlerle üretim için hala talep olmamaktadır.
1kg pamuklu kumaşta boya için 100 lt su gerekmektedir, yeni nesil reaktif boyarmadde de ise 1kg malzeme
kullanım başına 15-20 lt su gerekmektedir. Boyama prosesi 3 fazda yer alır.
 Adsorpsiyon ve difüzyon
Reaktif boya selüloz yüzey üzerine emdirilir ve daha sonra lif içine yayılır.
 Sabitleme
Koşullar elverişli ise, bu aşamada reaktif boya selüloz içindeki aktif alanlarla reaksiyona girer. Sonuçta güçlü
bir kovalent bağ oluşur.
 Yıkamada
İstenilen haslık özelliklerini elde etmek için sabitlenmemiş bütün formları lif içine emilen moleküllerden
yıkayarak uzaklaştırılır[3].
Pamuklu kumaşları boyamak için gereken su ve enerji miktarını azaltmak amacı ile geliştirilen yeni nesil
reaktif boyarmaddesi, konvansiyonel boya sistemleri ile karşılaştırılması dikkate alındığında gerekli zaman,
enerji (boyama sıcaklığı), boya maliyetleri ve su tüketiminde mevcut teknolojiye kıyasla çevresel iyileşme
dikkate alınarak ekonomik açıdan sürdürülebilir alternatif sunar. Mevcut boyalarla tam bir renk paleti
yapabilme, yeni nesil reaktif boyarmadde geliştirilen bu yeni kimya ile çevresel ve özellikle su kullanımında
daha fazla sürdürülebilirliğe odaklanmıştır.
Yeni nesil reaktif boyarmaddesi tri-fonksiyonel bir reaktivite kullanılarak selüloz lifle yüksek reaksiyon ve
sabitleme oranı sağlar. Çok az sabitlenmemiş boyayı da kaldırarak, su kaybını önemli ölçüde azaltır.
Boyalar, düşük sıcaklıkta kolay kaldırılmaya reaksiyon göstermez. Çünkü boyalar lifle düşük bir bağ
içindedir. Bu boyalar kullanılırken boyama proseslerin de, suda en az %50, enerjide en az %70 ve zamanda
en az %50 tasarruf edilir[4].
Yeni nesil reaktif boyarmaddesi endüstrinin ve alıcının ihtiyaçlarını konvansiyonel reaktif boyarmaddesine
göre daha iyi karşılamaktadır. 2010 yılında üretilmeye başlanan yeni nesil reaktif boyarmaddesinin başlarda
dar olan renk paleti geliştirilerek günümüzde geniş bir renk paletine ulaşmıştır. Böylece sadece koyu
renklerde değil soluk ve çok derin renklerde de başarı sağladığı görülmüştür[1].

MATERYAL VE METOD
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1) KONVANSİYONEL REAKTİF BOYARMADDE
 Reaktif boyarmaddeler
 Reaktif boyarmaddenin selüloza bağlanma reaksiyonu
o

Reaktifliğine göre reaktif boyarmaddelerin sınıflandırılması

 Sıcakta boyayanlar (60˚ – 80˚ C)
 Soğukta boyayanlar (20˚ – 40˚ C)
 Bifonksiyonel grup içeren reaktif boyarmaddeler (40˚ – 60˚ C)

2) YENİ NESİL REAKTİF BOYARMADDESİ
Yeni nesil reaktif boyarmaddesi trifonksiyonel bir boyarmaddedir. Bunlar monoklortriazin, monoflortiazin
ve vinilsülfon olmak üzere 3 farklı grup kullanılmaktadır[5].
Endüstriyel uygulamada gösterilen yeni nesil reaktif boyarmaddesi ile pamukta boya uygulamasını boyama
süresince sabitleştirmek %90’a yakındır, konvansiyonel reaktif boyalarla %60-80 arasındadır. Bu daha
yüksek verim sağlar. Kumaşlar boyandığında ve durulamada farklı sıcaklıklarda ve farklı miktarlarda su
kullanılır. Sıcak boyama sistemlerinde kumaşa kalıcılık ve boyarmadde arasında birleştirme yapmak için
80˚C sıcaklık gerektirir. Bu sistemler kaynar su ve birkaç durulama banyosunda boyarmaddeleri tamamen
söküp çıkarmak için gereklidir. Konvansiyonel ılık boyama sistemlerinde çıkar yaratmak için düşük
sıcaklıkta (60˚C) gerekli birleştirmede önerilir, fakat hala durulamada çok fazla su ve yüksek sıcaklık
gerekmektedir. Yeni nesil reaktif boyarmaddeleri enerji tüketimi ve boyama esnasında CO 2 emisyonu önemli
derecede azaltmaya yardım eder ve durulama prosesinde 60˚C sınırını asla aşmaz. Konvansiyonel reaktif
boyarmaddeleri genelde %15-30 arasında kumaştan sökülürken, yeni nesil reaktif boyarmaddesi ise sadece
%5 ya da daha az kumaştan sökülür. Bu durulama banyosunda haslık özelliklerini iyileştirir[6].

Şekil 1: Konvansiyonel reaktif boyarmadde ile yapılan durulama örnekleri

Şekil 2: Yeni nesil reaktif boyarmaddesi ile yapılan durulama örnekleri

2.1)Yeni nesil reaktif boyarmaddesi renk paleti
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Şekil 3: Yeni nesil reaktif boyarmaddesi başlangıçta orta – derin tonlar için yapıldı.

Şekil 4: Daha sonralarında geliştirilen yöntemlerle açık ton alanları yapıldı.

Şekil 5: Soluk tonlarda daima ışık haslığı sağlanması için yeni renkler renk paletine eklendi.

Şekil 6: Teknolojinin gelişimi ve boyaya güvenilirlik koyu renkleri ortaya çıkardı. Koyu renklerde daha fazla
tüketilen suyu azalttı ve zaman tasarrufu sağladı.
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Şekil 7: Son olarak eklenen ‘deniz mavisi’ rengi ile geniş renk paleti ve derin ton alanına sahip olundu[7].

2.2)Yeni nesil reaktif boyarmaddesi boyama süreçleri






Ön işlem
Boyama işlemleri
Yıkama
Toplu işlem
Alkali ekleme

2.2.1.Ön işlem

Şekil 8: %50 su tasarrufu ile düşük sıcaklıkta ağartma yapılır ve karbondioksit emisyonu azaltılır. Nötr pH
nedeniyle boyama işlemi için en yüksek proses güvenliği sağlar. Çok daha iyi kumaş görünümü ve güzel,
doğal yumuşak bir dokunuş sağlar[8].

2.2.2. Boyama işlemleri

Şekil 9: Tabloda da görüldüğü gibi konvansiyonel boyama döngüsüne kıyasla minimum 50 dakika daha
tasarrufludur.
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2.2.3. Yıkama

Şekil 10: 15-20 litre su tüketimi yapılır. En az 3-4 tatlı su banyosu yaptırılır. %50’ye varan zaman, su ve
enerji tasarrufu sağlar. Şekil 1 ve 2’ de yapılan yıkamalar, dereceleri ve çıkan su örnekleri gösterilmiştir.

2.2.4.Toplu işlem

Şekil 11: Solgun ve kritik tonlar için boyalardan sonra tuz ilave edilmesi tavsiye edilmektedir. Kumaş
kalitesine bağlı olarak ihtiyaç halinde bir geçiş yöntemi olarak 60-80˚C ya da 60-70˚C sıcaklıkta kullanım
tavsiye edilir.

2.2.5.Alkali ekleme
Alkalide düzgün bir fikse başlangıcı sağlanmalıdır. 0.5g/L soda külü ardından 9 pH eklenir.

3)

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

1 kilogram pamuklu boyama için ortalama bir su tüketimi;


Konvansiyonel boyalar kullanılarak
60 – 80 litre



Bugünün mevcut en iyi teknolojisi kullanılarak 30 – 40 litre

Burada sadece suyu yarısı kadar kullanmak için yeni bir teknoloji ile bir adım değişiklik yapılmıştır. Yeni
nesil reaktif boyarmaddesinde ise bu değişecektir.
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Şekil 12: Yeni nesil reaktif boyarmadde, sudan konvansiyonele göre %75, mevcut en iyi teknoloji boyasına
göre %50 tasarruf sağlar.

Şekil 13:Yeni nesil reaktif boyarmadde, enerjiden konvansiyonele göre %68, mevcut en iyi teknoloji
boyasına göre %50 tasarruf sağlar.
Yeni nesil reaktif boyarmadde, CO2 konvansiyonele göre %73, mevcut en iyi teknoloji boyasına göre %50
azaltır.

%100 pamuklu için boya döngü süresi;

Şekil 14: Sadece boyama süreleri gösterilmiştir.
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Yeni nesil reaktif boyarmadde, zamanda konvansiyonele göre %42, mevcut en iyi teknoloji boyasına göre
%27 tasarruf sağlar.

3.1) Ekolojik Değerleri


%50’ ye varan veya daha fazla su kullanımı tasarrufu sağlar.



%50’ ye varan veya daha fazla enerji kullanımı tasarrufu sağlar.

3.2) Ekonomik Değerleri


%50 oranında hizmet maliyeti azalır.



Boya işlem süresi %50’ ye varan veya daha fazla kısa sürer.



Tehlikeli, vücuda temasta alerjik reaksiyon yapmayan kimyasallar olmadan verimliliği
arttırmak.



Pazarlanabilirliği arttırmak[7].

GENEL DEĞERLENDİRME

4)

Sonuç olarak günümüzde maliyetin ve efektifliğin ön plana çıktığı değerlendirildiğinde;








Yeni nesil reaktif boyarmadde kullanımı ile enerjiden tasarruf edilmesi
Su sarfiyatından tasarruf edilmesi,
Boyarmadde maliyetinden tasarruf edilmesi,
İşçilikten tasarruf edilmesi,
Çevreye minimum olumsuz etkilerinden,
Prodüktivite olarak işletme etkisinden,
Makine amortismanı yönünden genel işletme maliyetini düşürme etkisinden dolayı tercih sebebi
olmaya başlamıştır.

Günümüzde kolay ulaşabilirlik özelliliğine sahip olan yeni nesil reaktif boyar maddelerin gelecekte de yeni
jenerasyonlarının katılımı ile daha da yaygın olarak kullanım alanına sahip olacağı bir gerçektir.
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Yapılan bu araştırmada pamuklu örme kumaşlara uygulanan konvansiyonel reaktif boyarmadde ve yeni nesil
reaktif boyarmaddesi ile elde edilen renklerin maliyetleri karşılaştırılmıştır. Bu araştırma çalışmasında reçete
maliyeti fazla görünmektedir. Fakat üretim anlamında artış meydana gelmektedir. Elektrik tüketimi daha
düşük seviyede, buhar tüketiminin daha az olması ve işçilik birim maliyetinin düşmesi nedeniyle
konvansiyonel reaktif boyarmadde ile yapılan üretime göre daha avantajlıdır. Ayrıca kullanılan su miktarı
daha az olduğundan, daha az atık su deşarj edilecek, çevre kirliliği azalacağından büyük bir önem taşımakta
ve tükenen su kaynaklarımızın da korunmasını sağlamaktadır.
Konvansiyonel Reaktif Boyaların Kg Başına Maliyeti
Nu
mun
e No
1

Reçete
Birim
Maliye
t
0,51 tl

Proses Birim Maliyet

Toplam

Su

Zaman

Enerji

Buhar

Elektrik

İşçilik

0,0454 m³ * 0,474 tl/m³=

7 saat

0,5935 Kwh *
0,0696 tl/Kwh =
0,0413 tl

0,149 m³ *
0,055 tl/m³ =
0,008195 tl

0,980 kg/Kwh *
0,1825 tl/kg =
0,178 tl

0,37 tl

1,128 tl

0,0215 tl
2

0,3 tl

0,0586 m³ * 0,474 tl/m³
=
0,0277 tl

6,5 saat

0,5930 Kwh *
0,0696 tl/Kwh =
0,0412 tl

0,140 m³ *
0,055 tl/m³ =
0,0077 tl

0,980 kg/Kwh *
0,1825 tl/kg =
0,178 tl

0,37 tl

0,924 tl

3

0,6 tl

0,0458 m³ * 0,474 tl/m³=

7 saat

0,5940 Kwh *
0,0696 tl/Kwh =
0,0413 tl

0,149 m³ *
0,055 tl/m³ =
0,008195 tl

0,980 kg/Kwh *
0,1825 tl/kg =
0,178 tl

0,37 tl

1,219 tl

4

0,39 tl

6 saat

0,5925 Kwh *
0,0696 tl/Kwh =
0,0412 tl

0,130 m³ *
0,055 tl/m³ =
0,00715 tl

0,980 kg/Kwh *
0,1825 tl/kg =
0,178 tl

0,37 tl

1,008 tl

5

0,4 tl

6,5 saat

0,5945 Kwh *
0,0696 tl/Kwh =
0,0413 tl

0,140 m³ *
0,055 tl/m³ =
0,0077 tl

0,980 kg/Kwh *
0,1825 tl/kg =
0,178 tl

0,37 tl

1,020 tl

0,0217 tl
0,0463 m³ * 0,474 tl/m³=
0,0219 tl
0,0494 m³ * 0,474 tl/m³=
0,0234 tl

Yeni Nesil Reaktif Boyaların Kg Başına Maliyeti
Numun
e No

Reçete
Birim
Maliyet

Proses Birim Maliyet

1

0,8 tl

0,0322 m³ *
0,474 tl/m³=
0,0152 tl

2

0,4 tl

3

Enerji

Buhar

Elektrik

0,4150 Kwh *
0,0696 tl/Kwh =
0,0288 tl

0,125 m³ *
0,055 tl/m³ =
0,006875 tl

0,882 kg/Kwh *
0,1825 tl/kg =
0,160 tl

0,0256 m³ *
0,474 tl/m³ =
0,0121 tl

5,5
saat

0,4145 Kwh *
0,0696 tl/Kwh =
0,0288 tl

0,115 m³ *
0,055 tl/m³ =
0,006325 tl

0,882 kg/Kwh *
0,1825 tl/kg =
0,160 tl

0,33
3 tl

0,940 tl

1,36 tl

0,0283 m³ *
0,474 tl/m³=
0,0134 tl

6 saat

0,4155 Kwh *
0,0696 tl/Kwh =
0,0289 tl

0,125 m³ *
0,055 tl/m³ =
0,006875 tl

0,882 kg/Kwh *
0,1825 tl/kg =
0,160 tl

0,33
3 tl

1,902 tl

4

0,3 tl

0,0286 m³ *
0,474 tl/m³=
0,0135 tl

5 saat

0,4140 Kwh *
0,0696 tl/Kwh =
0,0288 tl

0,105 m³ *
0,055 tl/m³ =
0,005775 tl

0,882 kg/Kwh *
0,1825 tl/kg =
0,160 tl

0,33
3 tl

0,841 tl

5

0,8 tl

0,0289 m³ *
0,474 tl/m³=
0,01336 tl

6 saat

0,4161 Kwh *
0,0696 tl/Kwh =
0,0289 tl

0,125 m³ *
0,055 tl/m³ =
0,006875 tl

0,882 kg/Kwh *
0,1825 tl/kg =
0,160 tl

0,33
3 tl

1,342 tl

2 => Gri

3 => Koyu Haki

4 => Açık Gri

İşçili
k
0,33
3 tl

Topla
m

Zama
n
6 saat

1 => Füme

Su

1,343 tl

5 => Koyu Gri
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Abstract
In this study, silk fabric samples were dyed according to various procedures using Helichrysum
arenarium extracts. Alum, ferrous sulfate, stanium chloride, calcium nitrate and potassium bitartrate
were used as mordants. The dyed samples mordanted and unmordanted were studied colorimetrically
and their colour coordinates, L*, a* b , *c * h and K/S values were reported. The fastness properties of
coloured fabrics (wash, light, rub,) were also studied.and discussed.
Keywords: Silk fabrics, Helichrsyum arenarium, fastness.

1. INTRODUCTION
Natural dyes are known for their use in coloring of food, leather wood as well as natural fibers like wool,
silk, cotton and flax since ancient times. [1]. Natural dyes have a wide range of shades that can be obtained
from various plant parts including roots, barks leaves, flowers, skins, fruits and shells of plants [2].
These considerations have led to publication of several studies on natural dyes from a number of sources [3].
Helichrysum arenarium has a very important place in the history of natural dyes.
The herb has also good anti-inflammatory, antiviral and anti- allergic properties. Identified dyestuffs in the
dyed silk fabrics have antimicrobial and antioxidant effects.
Through the wide geographical distribution of the plant, it can be used as an alternative natural dye source.
In this study the dyed samples mordanted and unmordanted were studied colorimetrically and their colour
coordinates, L*, a* b , *c * h and K/S values were reported. The fastness properties of coloured fabrics
(wash, light, rub,) were also studied.

2. EXPERIMENTAL
2.1 The Mordanting and Dyeing of Silk Fabrics
Ten samples of silk fabrics were cut 15x 15 cm2 in size for dyeing and mordanting. The fabrics were washed
in 2.5 % nonionic soap solution at 90°C for 60 min. then rinsed. After dyeing, the fabrics were rinsed with
deionised water, then nine fabrics were mordanted with different mordant substances except for one fabric
which remained undyed. Alum, cream of tartar, calcium and ferrum were used as mordants.

Mordanting was performed at 60°C for 60 min. 100 % Helichrysum arenarium dye plant was used
to dye the fabrics (Table 1). Dyeing of the fabrics mordanted and unmordanted was performed
according to their weights with %100 Helichrysum arenarium at 60°C for 60 min.(1:200). During
dyeing, the dye extracts were taken out from the dye bath for HPLC analysis at different time
intervals (20, 40 and 60 min.). At the end of the dyeing, all the fabrics were rinsed with deionised
water and allowed to dry.
a
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Except for one sample, nine samples of fabrics which had different percentages of mordant were
mordanted at 60°C for 2 hours. After the mordanting process, the fabrics were kept in the mordant
solution at the room temperature for 24 hours, at the end of this period, the fabrics were dyed at
65°C with 100 % immorttelen (Helichrysum arenarium) according to their weights by mixing for 2
hours. (1:1) The mordanting procedure are given in Table 1.
Table 1. Mordanting Procedure at 276 nm.

Number of
mordanting process

Mordant rate %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50
50+10
50+10
10
20
6
6
50+6
50+6
Unmordanted

Mordant Type
Alum
Alum +Calcium nitrate
Alum+ Cream of tartar
Alum
Calcium nitrate
Ferrous II sulfate
Tin- II chloride
Alum+Ferrous II sulfate
Alum +Tin-II cholride
-

2.2 Fastness standard tests
Wash fastness, light fastness and rubbing fastness of the samples were tested according to ISO 105- C06
(A1S) [4] , ISO 105- B02 [5] and ISO 105-X 12 [6],ISO 105-E04 [7], respectively. The changes in shades
and staining to adjacent multifibre fabrics and rubbing fastness fabrics were related to the standard greyscale
rating (where 1 is poor and 5 is excellent) .The unmordanted and dyed samples were exposed to the light for
90 h by xenon arch lamp (250 W).The changes in shades under artificial light were examined according to
standard blue fabrics.(SDC) protocols. ECE non- phosphate standard detergent was used in wash fastness
experiments. The results of the fastness standart tests are given in table 2.
Table 2. Fastness properties of the dyed silk fabrics

Samples
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fastness to
Light
4-5
4-5
5
3-4
4
4
4
4
4
4

Rubbing
Fastness
Dry

Wet

5
5
5
5
5
5
4-5
4-5
5
5

5
4-5
4-5
4-5
5
4-5
4-5
4
4-5
5

Colour Fastness to Washing
Colour
Change
4
2-3
4
3
2-3
2-3
4
2
4
2-3

CA
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5

Co
3-4
3-4
3
3
3
3
2-3
2-3
2-3
3

Staining
PES
PAC
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
5
4-5
4-5
4-5
5
4-5
5
5
5
5
4-5
4-5

Wo
4
4
4-5
4-5
4-5
5
5
4-5
4-5
4
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2.3 Colour measurements
The colour measurements were performed using a Datacolor SF 600 plus spectrophotometer coupled to a
PC under D65 iliuminant/10° observer with a specular componenet included. The untreated was taken as
Standard. The color differences according to the CIELab (1976) equation, were obtained from the colour
measuring software. Colour strengths of fabrics were determined by using the Kubelka-Munk formula (Eq.
1), which is shown below.
K/S (1-R)2/2R
K is the scattering coefficient
S is the absorption coefficient
R is the reflectance
The colours are given in CIELab coordinates: L* corresponding to brightness (100 = white, = black) a* to
the red-green coordinate (+ = red, - =green), b* to the yellow-blue coordinate ( + = yellow, - = blue) and C*
to vividness- dulness(100 = vivid, 0 = dull). The results of the colourimetric measurements were given in
table 3.

Table 3. Colorimetric data of the dyed silk fabrics

L*

a*

b*

C*

h

λ

K/S

Standard*

93.37

0.87

2.87

3

73.03

360

0.14

1

88.70

-6.53

35.26

35.86

100.5

360

7.71

2

88.71

-6.61

36.37

36.96

100.31

360

9.13

3
4

87.65
88.64

-5.44
-7.24

30.29
41.02

30.77
41.66

100.17
100.01

360
360

9.28
11.36

5

90.36

-7.30

31.47

32.31

103.07

360

10.11

6
7

58.47
88.45

0.52
-5.89

21.39
34.70

21.40
35.19

88.67
99.63

360
360

11.73
11.97

8

75.26

-4.41

27.67

28.02

99.05

360

12.49

9
10

87.89
91.09

-5.40
-7.41

39.16
28.32

39.53
29.28

97.85
104.66

360
360

12.72
8.93

Samples

3. RESULTS
The fastness results of the of samples were given in Table (2). The colour changes ranges in general had
moderate fastness to wash ranging from 2 to 4, whereas sample 8 mordanted with ferrous (II) sulphate
had very poor fastness value ( grade 2). It was observed that the dry fastess and wet rubbing fastness
values of the samples had very good gradings (grade 4-5). Although the light fastness results of the
samples varied between 4 -5, a slight decrease was observed in sample 4 mordanted with alum. Staining
values of adjacent fibres(i.e bleeding) were very good,(grade 4-5) except for cotton. In other words, the
adjacent fibres were not stained by the washing bath, so very good values were obtained.
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4. CONCLUSION
According to the results of color measurement, the best K/S values in the applied processes were detected for
the procedures 4-9. After washing, the color of the fabrics got reddish hues, which means that high color
changes took place. It was observed that, the results of light and wet/dry rub fastness tests were quite good.
For the silk fabrics, the maximum used mordant concentration written in the literature was 35%. In this study
by using more mordant, it was possible to observe the maximum amount of mordant that can be bounded to
the fabric,.At the end of the process, the silk fabrics were saturated with the mordant and non- bounded
mordant remained in the dyebath. Natural dyes with weak acid properties can dye protein fibre more easy.
The silk fiber was chosen as a fabric in this study, because it is natural fibre with protein based.
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