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Do¤al Bir Is›t›c›,
Keçe
Keçe, koyun, keçi deve, gibi hayvanlardan
k›rp›lan yünlerinin nem, ›s›, bas›nç alt›da birbirine kaynaflt›r›lmas› sonucunda oluflan bir tür kaba
kumafl. Keçenin ilk defa kimler taraf›ndan icat
edildi¤i ya da ilk defa kimler taraf›ndan kullan›ld›¤› bilinmiyor.
Antik ça¤›n en önemli ozanlar›ndan olan Homeros’un M.Ö. 9. yüzy›lda yazm›fl oldu¤u ünlü ‹lyada destan›nda keçe sözcü¤ünün geçmesi, Anadolu’da keçenin erken dönemlerde kullan›ld›¤›n› gösteriyor. Yap›lan arkeolojik çal›flmalara göre, MÖ 5.
yüzy›la kadar koyun ve keçi yetifltirilen hemen her
co¤rafyada keçenin izine rastlan›yor. Özellikle Orta Asya’da yayg›n olarak görülen keçe, göçebeler
taraf›ndan a¤›rl›kl› olarak çad›rlarda kullan›l›yordu. Çad›rlar›n d›fl›nda, giysi, yer örtüsü, semer, kolan olarak kullan›l›yordu. Bo¤azköy - Hattuflafl yak›n›ndaki Yaz›l›kaya’da bulunan kabartmalar›n bafllar›nda görülen sivri külahlar›n mühür ve
di¤er tasvirlerde karfl›lafl›lan bafll›klar›n keçeden
yap›ld›¤› tahmin ediliyor. X. yüzy›ldan sonra Orta
Asya’dan Anadolu’ya ve Avrupa’ya do¤ru bafllayan
göçler, keçenin daha genifl bir co¤rafyaya yay›lmas›na neden oluyor. Anadolu Selçuklular› döneminde de keçe önemli bir yer tutuyordu. Bu dönemde
kaba yünlerden üretilen kal›n keçeler çad›r ve eyer
örtüsü olarak kullan›l›rken, hav yünlerinden elde
edilen ince ve yumuflak keçeler, giyim ve kuflam
eflyalar›n›n üretiminde kullan›l›yordu. Anadolu’da
keçenin önem kazanmas›n›n bir nedeni de Mevlana Celaleddin Rumi’nin Konya’ya gelmesiyle Mevlevili¤in yay›lmas›. Çünkü bu dönemde Mevleviler
hal› yerine keçeden yap›lm›fl yayg›lar›n üzerinde
oturuyor ve bafllar›na keçeden yap›lm›fl, sikke ad›
verilen külahlar› tak›yorlard›.
K›saca keçenin tarihçesine bakt›ktan sonra
keçenin özelliklerini ve nas›l yap›ld›¤›n› anlatal›m. Tekstil sektöründe dokunmam›fl bir kumafl
türü olarak nitelendirilen keçe, pamuk, keten,
kenevir gibi bitkisel liflerin yerine hayvansal liflerden, yani yünlerden yap›l›yor. Bunun nedeni
bitkisel liflerin yüzeylerinin pürüzsüz olmas› ve
bir biriyle kaynaflmamas›. Bu tip dokumalarda
kullan›lan bitkisel lifler birbirlerine dü¤ümlerle
ba¤lan›rken, yünler sahip olduklar› pürüzlü yüzeyleri nedeniyle birbirlerine kaynafl›yorlar. Bu
özelli¤inden dolay› yünler çok eski ça¤lardan beri dokumac›l›kta ve tekstil endüstrisinde kullan›l›yor. Ayr›ca yünler sahip olduklar› fiziksel ve
kimyasal özellikleri nedeniyle di¤er bitkisel liflerde bulunmayan, elastikiyet, ›s›y› iyi izole etme,
yüksek absorbsiyon ve az ›slanma yetene¤ine sahipler. Bu nedenle yünlerden elde edilen keçeler
birçok alanda kullan›labiliyor.
Yünler, deri içerisinde fölikül ad› verilen yap›larda ortaya ç›k›yor. Deri üzerindeki epidermis
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tabakas›nda yer alan bu föliküller içerisinden ç›kan yünlerin yap›s›, bizim derimizdeki k›llara
benziyor. Yünler mikroskop alt›nda incelendi¤inde, d›fltan içe do¤ru epidermis, korteks ve medulla olmak üzere üç tabakadan meydana geliyor. Epidermis, yün lifinin yüzeyini kaplayan tabaka. Bu tabakaya kütikula, d›fl çeper, pul tabakas› veya örtü hücreleri de deniliyor. Bu tabaka,
pürüzlü yap›s›yla lifi d›fl etkilerden koruyan ve
keçeleflmesini sa¤layan k›sm›. Görünüfl olarak
genelde bal›k pullar›n› and›ran bu örtü hücreleri,
yünün di¤er liflerden ay›rt edilmesini kolaylaflt›r›yor. Yüne dayan›kl›l›k, elastikiyet gibi esas özelliklerini veren tabakaysa korteks tabakas›. Yünün
en kal›n k›sm› olan bu tabaka epidermisin alt›nda bulunuyor. Amino asitlerden meydana gelen
ve keratin yap›da olan korteks hücreleri; orta k›sm› fliflkin, uçlar› sivri ve i¤ fleklinde oluyor. Lifin
üçüncü tabakas› olan medullaysa, lifin ortas›nda
bulunan, gevflek yap›l› hücrelerin kurumas› sonucunda içerisi havayla dolu olan k›sm›. Bu tabaka,
yünün ›s›tma ve su tutma özelli¤ini sa¤l›yor.
Keçe yap›m›na gelince, koyun, keçi ve deve gibi hayvanlardan, Nisan ya da Temmuz’da k›rp›lan
yünler, temizlendikten sonra amaca göre s›n›fland›r›l›yor. Kepenek, yer sergisi, hal› gibi sert ve dayan›kl› ürünler için hayvan›n en d›fl postundaki kaba ve sert k›llar kullan›l›yor. Daha yumuflak keçe
ürünleri için orta katmanda yer alan ve vücut s›cakl›¤›n›n korunmas›n› sa¤layan yumuflak k›llar
kullan›l›rken, tene en yak›n olan ve yal›t›m› sa¤layan en yumuflak – en ince k›llarsa, en yumuflak
keçe yap›m›nda kullan›l›yor. Keçe yap›lacak lifler
bir hallaç yard›m›yla at›ld›ktan sonra istenilen ölçüdeki has›r üzerine ince bir tabaka halinde seriliyor. Daha sonra bu katman ›slat›lm›fl bir süpürge yard›m›yla hafifçe sulan›yor ve üzerlerine bir
kat daha yün koyuluyor. Bu flekilde istenilen ka-

l›nl›¤a getirilen yünlerin kenarlar› düzeltildikten
sonra has›r sar›l›yor. Has›r›n zarar görmemesi için
de kal›n bir bez has›r›n üzerine sar›l›yorr ve iplerle ba¤lan›yor. Keçe, art›k tepilmeye ya da piflirilmeye haz›r hale geliyor. Bu ifllemin, yünlerin bir
birine kaynaflmas› için, s›cak bir ortamda gerçeklefltirilmesi gerekiyor. Bu nedenle eski dönemlerde ustalar bu tepme iflini hamamlarda yap›yorlard›. Tepme ifllemi ayakla yuvarlanarak (tepilerek)
veya günümüzde oldu¤u gibi keçe tepme makinelerinde dövülerek gerçeklefltiriliyor. ‹ki kez tepme
ifllemi yap›ld›ktan sonra has›r aç›larak keçenin
üzerine sabunlu s›cak su dökülüyor. Sabunlu su
alkali özelli¤iyle keçenin piflmesini sa¤l›yor. Bir
süre bu flekilde bekledikten sonra, y›kanarak kurutuluyor ve kullan›ma haz›r hale getiriliyor.
‹nsano¤lu günümüzden binlerce y›l öncesinde
keçeyi keflfetmemifl olsayd›, özellikle Orta Asya’da atalar›m›z yurt ad› verilen çad›rlar› yapamayacak ve bu nedenle yazlar› serin k›fllar› s›cak
bölgelere göçmek yerine, s›cak bölgelere s›¤›narak, so¤u¤a karfl› koyamaya çal›flacaklard›. Bu
nedenle keçe, sahip oldu¤umuz kültürümüzde
önemli bir rol oynuyor. Ancak bu do¤al malzeme,
ça¤›m›zda göçebeli¤in kalkmas› ve sentetik malzemelerin artmas› nedeniyle h›zla yok oluyor.
Son y›llarda sadece Urfa, Afyon, Konya ve Tire’de çok az miktarda üretilen keçeler ço¤unlukla süs eflyalar› yap›m›nda kullan›l›yor. Yak›n zamana kadar keçeden yap›lan ve çobanlar›n kulland›¤› kepenekler de art›k yerlerini elyaf montlara b›rak›yor. Oysa yap›lan bilimsel araflt›rmalar
keçenin sudan etkilenmeyen ve so¤u¤a karfl› en
iyi yal›tkan malzemelerden biri oldu¤unu, elyaf
ve silikon gibi sentetik malzemelerden de daha
iyi ›s›tt›¤›n› gösteriyor. Bu nedenle e¤er k›fl aylar›nda üflüyorsan›z keçeden yap›lm›fl giyecekler giyerek ya da onlar› ev döflemesinde kullanarak
sizlerde daha iyi ›s›nabilirsiniz.

