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ÖNSÖZ 

 Konya bölgesinde yetiştiriciliği yapılan ya da yapağıları işlenmek üzere 

bölgeye gelen Akkaraman, Malya, Kangal, Norduz, İvesi, Merinos Melezi, Bafra, 

Dağlıç, İnce merinos, Pırıt, Herik, Güney Karaman koyun ırklarına ait yapağı 

örnekleri incelenmiştir. Her ırkı temsil eden bir koyundan örnek alınarak çalışmalar 

yapılmıştır. Eldeki yapağıların keçeleştirilmesiyle, ortaya çıkacak numune, keçe 

parçaların fiziksel olarak değerlendirilmesi amacını taşımaktadır. Çalışmada kaliteli 

keçe yapımı için, Konya bölgesinde yetiştirilen ırklara ait en ideal yapağının tespit 

edilmesi amaçlanmıştır.  

 Araştırma sürecinde hammadde temini ve lif analizleri hakkında yardımlarını, 

ayrıca yapağı ile ilgili bilgi ve tecrübelerini benden esirgemeyen S.Ü. Ziraat 

Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Birol DAĞ’a, S.Ü. Ziraat 

Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Cevat AYDIN’a, Ziraat 

Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Arş. Gör. Nurettin KAYAHAN’a, liflerin 

keçeleştirme sürecinde destek olan İkonium Atölye sahibi Rabia GİRGİÇ(Silvia İnes 

Garoselli)’e, her zaman desteğini esirgemeyen tecrübeleriyle bana yol gösteren 

danışmanım Yrd.Doç.Dr. Zuhal BEZİRCİ TÜRKTAŞ’a, maddi ve manevi desteğiyle 

her zaman yanımda olan aileme teşekkürlerimi sunarım. 
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Tezin Adı Konya Bölgesinden Elde edilen Yünün (Yapağı) 
Keçeleşme Özelliği Üzerine Bir Araştırma 

 

ÖZET 

 Bu araştırmada Konya bölgesinde yetiştirilen ve yapağısı işlenmek üzere 

bölgeye gelen farklı koyun ırklarına ait yapağı örneklerinin keçeleşmeleri üzerine 

çalışılmıştır. Araştırma kapsamında Akkaraman, Malya, Kangal, Norduz, İvesi, 

Merinos, Bafra, Dağlıç, Merinos Melezi, Pırıt, Herik, Güney Karaman koyun 

ırklarına ait yapağı örnekleri incelenmiştir. Seçilen oniki koyun ırkında, her ırk için 

tek bir koyundan örnek alınmıştır. Yapağı örneklerinin fiziksel özellikleri 

kaydedilmiştir. Elde edilen yapağı örnekleri yıkama, tarama gibi hazırlık 

işlemlerinden geçirildikten sonra keçeleştirilmeye tabi tutulmuştur. Ortaya çıkan 

keçeler randıman, incelik, lüle uzunluğu, ondülasyon, gerçek uzunluk ve kopma 

mukavemeti açısından objektif olarak değerlendirilmiştir.  

Yapağı incelik ortalamalarına bakıldığında en ince Merinos (20.33 µ), en 

kalın İvesi (40.47 µ) olarak kaydedilmiştir. Yapağı incelik ortalamaları arasındaki 

farklar önemli bulunmuştur (P<0.01). Lüle uzunluğu en kısa Merinos melezi (7.74 

cm), en uzun Norduz (21.94 cm)’dur. 5 cm’deki ondülasyon en az Norduz (2.46 

adet), en fazla Merinos (20.18 adet ) ölçülmüştür. Gerçek uzunluk en kısa 

Akkaraman (10.30cm), en uzun Bafra (24.94cm)’dır. Yapağı lüle uzunluğu, 



 v

ondülasyon (5 cm’deki) ve gerçek uzunluk ortalamaları arasındaki farklar da önemli 

bulunmuştur (P<0.01).  

Keçe örneklerinin kopma mukavemeti değerlendirildiğinde en fazla direnç 

gösteren Güney Karaman (12.96 kg/cm²), en az direnç gösteren Dağlıç (2.49 

kg/cm²)’dır.  

Araştırma kapsamında incelenen yapağı örneklerinin tamamı keçeleşmiştir. 

Her biri için uygun kullanım alanları önerilmiştir. Sonuç olarak Konya’da keçe için 

gerekli hammadde bulunmaktadır. Keçe yapımı için yapağı seçilirken öncelikle; 

incelik ve ondülasyona bakılmalı, diğer fiziksel özelliklerine de dikkat edilerek 

seçilmelidir. Seçilen ırklar arasında Merinos, Malya ve Merinos Melezi keçe yapımı 

için en ideal lif olarak belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Konya’daki koyun ırkları, yapağı, yapağı özellikleri, keçe. 
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SUMMARY 

 In this study felting quality of wool samples, belonging to several sheep 

breeds raised in Konya and which were brought to Konya to be processed, were 

studied. Within the context of this study, wool samples from Akkaraman, Malya, 

Kangal, Norduz, İvesi, Merinos, Bafra, Dağlıç, Merinos crossbread, Pırıt, Herik, 

Güney Karaman were analysed. For the chosen twelve breeds, only one ewe for 

every breed was sampled. The physical features of wool samples were recorded. 

Obtained wool samples were felted after preparation processes like washing and 

combing. The formed felts were evaluated objectively for clean fleece percentage, 

fiber diameter, staple length, ondulation, true fiber length and breaking strength. 

  As fiber diameter averages were considered, the thinnest Merinos (20.33μ), 

the thickest İvesi (40.47μ) were recorded. The changes in the wool fiber diameter 

averages were found to be important (P<0.01). The shortest staple length was 

Merinos crossbred (7.74cm), the longest was Norduz (21.94cm). The least 

ondulation for 5 cm, Norduz (2.46 unit), the most Merinos (20.18 unit) was 

measured. The shortest true fiber length was Akkaraman (10.30cm), the longest was 
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Bafra (24.94cm). The length of wool staple, ondulation(for 5cm) and true fiber 

length averages were also found to be important.(P<0.01) 

As the breaking strength for the wool samples were evaluated, the most 

resistant was Güney Karaman (12.96 kg/cm2) and the least was Dağlıç (2.49 kg/cm2). 

All wool samples analysed during this study have felted. For every sample 

proper usage areas were suggested. In conclusion, the required raw material for 

felting exists in Konya. When choosing wool for felting, fiber diameter and 

ondulation should be considered first but the other physical features are important as 

well. Among the chosen breeds Merinos, Malya and Merinos crossbread were stated 

as the most ideal fibers for felting. 

 

Keywords: Sheep breeds in Konya, wool, wool feature, felt 
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1.GİRİŞ 

 1.1.Araştırmanın Konusu 

 

 Geleneksel el sanatlarından keçenin Orta Asya’dan günümüze kadar varlığını 

sürdürdüğü görülmektedir. Ancak giderek bu sanatla uğraşan kişilerin azalması 

üzücü bir durumdur.  

 Konya’da küçükbaş hayvancılığın uzun yıllardan beri yapılageldiği ve bu yönü 

ile ilin önemli bir üretim merkezi olduğu bilinmektedir. Hammaddenin el sanatlarını 

etkilediği göz önünde bulundurulduğunda, yünün kullanıldığı el sanatlarının bu 

bölgede yoğunlaştığı görülmektedir. Halı, kilim, cicim, tülü, keçe bu sanatlardan 

bazılarıdır. Yün, bu ürünler dışında dolgu malzemesi olarak kullanıldığında, 

yorgancılığa da katkı sağlamaktadır.  

 

 Yünün bazı fiziksel özellikleri, yapılmakta olan yün sanatlarının çeşitlenmesine 

neden olmaktadır. Sözü edilen bu yün sanatları için hammadde özelliklerinin farklı 

olması gerekmektedir. Üretici, elindeki hammaddeyi farklı ürünlerin yapımında 

kullanarak günümüzdeki ürün çeşitliliğini ortaya çıkarmaktadır.  

 

1.2.Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

 Yün, keçe yapımı ve birçok el sanatında kullanılan hammaddelerden bir 

tanesidir. Konya bölgesi’nde Selçuklu devrinden bu yana keçenin yapıldığı 

bilinmekte ve el sanatlarının bulunduğu bölgedeki hammaddeye göre şekillendiği 

düşünülmektedir. Eski çağlardan beri bölgede keçe yapımı için gerekli hammaddenin 

bulunduğu bilinmektedir. Ancak bu sanat günümüzde eski önemini yitirmekte ve 

bugün sayılı ustalar tarafından yaşatılmaya çalışılmaktadır.  

 

 Geçmişte bazı keçe ile uğraşan kişiler yünleri tam keçeleştirmeden kolalama 

yöntemi ile sertleştirerek piyasada satmışlardır. Özellikle kepeneklerin yağmur 

altında kaldığında kolası akarak yünler dağılmış ve çok geçmeden ürünler 

parçalanmıştır. Bu kötü işçilik sonrasında keçe ile ilgili düşünceler olumsuz yönde 

bir ilerlemeye sebep olmuştur. Bu tür kalitesiz üretimler neticesinde keçeye talep 
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giderek azalmıştır. Talebin azalmasıyla keçe ile uğraşan kişilerin birçoğu başka 

mesleklere yönelerek hayatlarını idame ettirmeye çalışmaktadırlar. Teknolojinin de 

giderek gelişmesiyle sentetik bazlı lifler kullanılarak makine yapımı keçe ortaya 

çıkmıştır. Makine keçesinin ucuz olması el yapımı keçenin geri planda kalmasına 

neden olmaktadır.  

 

 Keçe sanatının eski önemini kaybetmesinin sebepleri arasında hammaddenin 

keçeleşme kalitesinin istenilen nitelikte olmaması sayılabilir. Bu sebeple çalışma ile 

Konya bölgesinde yetiştirilen koyun ırklarından elde edilen ve bölgeye işlenmek 

üzere getirilen yapağıların, keçeleşme için uygunluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Her 

alanda olduğu gibi keçecilik için de yerli üretim kullanımını desteklemek amacıyla 

keçe yapımı için Konya’da en ideal yapağı seçimi amaçlanmıştır. Hem koyun 

üreticileri, hem de keçe ustaları açısından yerli yapağının tercihi teşvik edilmelidir. 

Koyun üreticileri açısından bakıldığında et üretiminin dışında kaliteli yapağı 

üretimine de dikkat çekilmesi gerekmektedir. 

 

 Bu çalışmada keçe yapımında kullanıldığında iyi sonuç verebilecek hammadde 

tespiti ana amacı oluşturmaktadır.  

 

1.3.Araştırmanın Sınırları 

 Öncelikle Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümünün 

katkılarıyla bölgede yetiştirilmekte olan koyun ırkları ile yapağısı işlenmek üzere 

bölgeye getirilen ırklar tespit edilmiştir. Alınan veriler doğrultusunda yöre 

araştırmasıyla yapağı örnekleri toplanmıştır.  

 

 Bu araştırmada Konya bölgesinden elde edilen yünün, keçe sanatı açısından 

elverişli olup olmadığı saptanmak istenmiştir. Hammaddenin nasıl ve hangi kriterler 

göz önünde bulundurularak seçildiği, nerelerden temin edildiği, hangi işlemlerden 

geçtikten sonra keçe yapımında kullanıldığı gibi sorulara cevap aranmıştır. Bölgeden 

elde edilen yapağı örnekleri keçeleştirilerek ortaya çıkan numunelerin istenilen 

nitelikte olup olmadığı konusunda değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma ile ortaya 
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çıkan farklı kalitedeki keçe parçaların kullanım alanları üzerine önerilerde 

bulunulması hedeflenmiştir. 

 

1.4.Literatür Özetleri 

 DAĞ, Birol, ‘Yapağı ve Tiftik Üretimi’, Konya Ticaret Borsası, Sayı:27, 

Yıl:10, Konya, 2008. 

Çalışmada yapağı ve tiftik üretiminin tarihinden kısaca bahsederek, tekstil 

sektöründeki yerini anlatmaktadır. Konu ile ilgili önemli terimlerin açıklamalarına 

yer verilmektedir. 1880 yılından 2007 yılına kadar yapağı ve tiftiğin dünya 

borsalarındaki fiyatlarına da yer verilmektedir. Türkiye’de yapağı ve tiftiğin 

kullanım alanları ile sorunlarına değinilmiştir. 

 

 DAĞ, Birol, Tigem Gözlü Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Akkaraman ve 

İvesi Sürülerinde Süt ve Yapağı Verimi Özelliklerini Etkileyen Bazı Faktörlerin 

Parametrelerinin Tahmini, Selçuk Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı,  Konya, 

1996, (Basılmamış Doktora Tezi). 

Araştırmada Akkaraman ve İvesilerde süt ve yapağı verimi özellikleri 

incelenmektedir. Yapağı özellikleri açısından bakıldığında kirli yapağı verimi, temiz 

yapağı verimi, lüle uzunluğu, gerçek uzunluk, 5cm’deki ondülasyon, yapağı inceliği, 

medullalı kıl ve kemp kıl oranı, yapağı randımanı incelenmektedir. Yapağı verimi 

özelliklerinde yaşın önemi ortaya çıkmaktadır. İncelenen özelliklerin tekrarlanma 

derecelerine yer verilmektedir. 

 

 DELLAL, Gürsel, SÖYLEMEZOĞLU, Feryal, ETİKAN, Sema, ERDOĞAN, 

Zeynep, ‘Anadolu Merinosu, Koyunlarının Bazı Yapağı Özellikleri Üzerine Bir 

Araştırma, Tarım Bilimleri Dergisi, 2000, 6(2). 

Anadolu merinosu koyunlarına ait yapağılarda, lifin bazı fiziksel özellikleri 

incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda Anadolu Merinosu koyununa ait 

yapağıların kullanım alanları üzerine önerilere yer verilmektedir.  

 

 DENİZ, Bekir, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Ankara, 

Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2000. 
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Türk Cumhuriyetleri'ndeki halı ve düz dokuma yaygılar, ülke adına göre, alfabetik 

sırayla ele alınıp incelenmiştir. Dokumalar daha çok boylara göre ele alınmış, 

malzeme, renk, teknik özellikler, motif ve dokuma türlerine göre bir anlatım sırası 

izlenmiştir. Halı ve düz dokuma yaygılar bir arada, birbirleriyle karşılaştırmalı olarak 

ele alınmıştır. Çalışmanın en başında keçeye de yer verilmiştir.   

 
 DİYARBEKİRLİ, Nejat ve Diğerleri,  Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, 

Ankara, İş Bankası Yayını, 1993. 

İslamiyet’ten önce Türk sanatından başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar geçen 

sürede Türk sanatını ele alınmıştır. Türk sanatlarını taş, tuğla, çini, seramik, halı, 

kumaş, maden, Türk cam sanatı, hat sanatı, tezhip, minyatür, cilt, tasvir, çağdaş Türk 

resmi olarak kategorilere ayırarak açıklamıştır. Çalışma fotoğraflarla desteklenmiştir. 

 

 ERGENEKON B. ,Cavidan, Tepme Keçelerin Tarihi Gelişimi Renk Desen 

Teknik ve Kullanım Özellikleri, Ankara, 1999. 

Orta Asya’dan günümüze kadar tepme keçelerin, tanımı, keçenin oluşumu, tepme 

keçe yapımında kullanılan hammaddeler ve araçlar anlatılmıştır. Müzelerde bulunan 

desenli tepme keçe örnekleri ile atölyelerde bulunan keçelerin çeşitleri, formları, 

renk ve bezeme özellikleri fotoğraflarla anlatmıştır. 

 

 HARMANCIOĞLU, Mustafa, Lif Teknolojisi(Yün ve Diğer Deri Ürünü 

Lifler), İzmir, 1974. 

Türkiye ve Dünya’daki yün üretimini ele almaktadır. Özellikle yün lifinin 

morfolojik, fiziksel, molekül, kimyasal yapısına ve piyasaya hazırlanmasına 

değinmektedir. Yün dışında tiftik ve diğer hayvansal lifleri de içermektedir.  

 

 KAYMAKÇI, Mustafa, İleri Koyun Yetiştiriciliği, İzmir, 1996. 

Zootekni alanında bir kitaptır. Yapağının yapısı, genel özellikleri, çeşitleri, kalite 

sınıfı ve belirlenmesi gibi konulara da yer verilmektedir. Yapağının tarihde 

dokumada kullanımı yapağı özellikleri konusunda bilgi sunmaktadır.  

 



 5

 ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş 3, Ankara, Kültür bakanlığı, 

1978. 

Türk kültürü bölümlere ayrılarak incelenmiştir. Türklerde ev kültürü içerisinde halı, 

kilim, hasırcılık ele alınmaktadır. Türkler’in konar göçer yaşamlarında kullandıkları 

çadırlar anlatılmaktadır.  

 

 ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş 5, Ankara, Kültür bakanlığı, 

1978. 

Çalışma Türk kültürünü bölümlere ayırarak ele almıştır. Türklerde giyecek kültürü 

bölümü içerisinde keçe, dokuma ve ayrıca bu ürünlerde kullanılan malzemeler (yün, 

çıkrık vb.) tanımlanarak ele alınmaktadır. 

 

 ÖZCAN, Yıldız, Tekstil Elyaf ve Boyama Tekniği, İstanbul, 1978.  

Tekstil’de kullanılan elyaflar sınıflandırılarak anlatılmaktadır. Çalışmada yün lifinin 

yapısı, kimyasal özellikleri, yüne karşı dış faktörlerin etkisi belirtilmiştir. Şekillerle 

ve çizimlerle kimyasal yapısı ağırlıklı olarak anlatılmaktadır.  

 

 SEYİRCİ, Musa- TOPBAŞ, Ahmet, ‘Anadolu’da Keçecilik, Erdem, Sayı:30, 

Halı Özel Sayısı-III, Ankara(Ekim), 1999. 

Anadolu da yapılan keçenin tarihteki sürecinden ve giderek azalmasına 

değinmektedir. 1998 yılındaki keçe üretim merkezlerini kaydetmiştir. Keçe üretimi, 

yapımında kullanılan hammadde, araç, gereçler, kullanım alanları ve çeşitleri 

hakkında bilgilere yer verilmektedir.  

 

 SÖNMEZ, Reşit, Koyunculuk ve Yapağı, İzmir, 1978. 

Koyun yetiştiriciliği ve yapağı üretimine yönelik bir kitaptır. Yapağı üretiminde 

ırkların farklılıkları anlatılmaktadır. Irklar göz önünde bulundurularak yapağı 

özellikleri, farklılıkları, kaliteleri anlatılmaktadır. 

 

 TÜRKTAŞ, Zuhal, KARAKAYA, Büşra, ‘Method of Production and Some 

Charecteristics of the Felt Sikkes Produced in Konya’, CIRAT 4, (December 02-05 

Monastir), Tunisia, 2010. 
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Mevlevi başlığı olan sikkenin, keçe sanatı kapsamında Konya merkezde faaliyet 

gösteren atölyelerdeki üretim yöntemleri ve bazı türleri ele alınarak incelenmiştir. 
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2.KURAMSAL TEMELLER 

 Anadolu da el sanatları içinde keçe, hammaddesi hayvansal lif olan el sanatları 

kapsamında ele alınmaktadır. Keçe yapımında genellikle yün lifi, bazen deve ve 

keşmir lifi de tercih edilmektedir. 

 

 Keçe, yün lifinin bir kalıba döşenerek dövülmesi suretiyle, liflerin birbirlerine 

kenetlenmesiyle oluşan bir kumaştır.1 Keçe için yün lifi tercih edilmektedir. Bu 

tercih sebebi yün lifinin fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından keçenin yapımı 

için en ideal lif olmasından kaynaklanmaktadır. Yün lifinin pulcuklu yapısı ısı, nem 

ve mekanik etkilerle birbiri içine geçebilmektedir. 

 

 Keçeleşme kabiliyeti yapağıda bulunan ve diğer elyaflarda bulunmayan önemli 

bir özelliktir. Sıcaklık, nem ve basınç altında yapağı kıllarının kütiküla hücrelerinin 

çıkıntıları birbirine kenetlenerek kıllar arasında bir yapışma meydana gelmektedir. 

Hücrelerin çıkıntıları olta görevi yaparak liflerin birbirine kolay kenetlenmesine 

sebep olmakta ve basıncın da etkisiyle keçeleşme meydana gelmektedir. Nem ve 

sıcaklığın tesiri ile meydana gelen keçeleşme bozulmamaktadır. Yün lifinin bu 

özelliği keçecilikte vazgeçilmez olmasını sağlamaktadır. Kütiküla hücrelerinin 

testere şeklinde olması, kıvrım sayısının fazla olduğu ince yapağılarda keçeleşme de 

iyi olmaktadır. Liflerin uzunluğu ve elastikiyetin fazla olması keçeleşmeyi 

kolaylaştırır.2   

 

 Keçe yapımı için kullanılan ham madde yün lifidir. Bunun yanı sıra pamuk, 

ipek, keşmir, tiftik, keten lifi de kullanılabilmektedir. Keşmir ve tiftik keçeleşme 

özelliğine sahiptir. Diğer lifler keçeye farklı görünümler kazandırmak için kullanılan 

yardımcı materyalleri oluşturmaktadır. Keçe yapımı için hasır kalıp, çubuk, sabun 

(zeytinyağlı), kalıp (formunu belirlemek için), ibrik, süpürge, tepme makinesi, traş 

makinesi gibi araçlar kullanılmaktadır.  

                                                 
1 Keçe tanımı için bkn.- KARPUZ, Haşim, ‘Keçe Yapım Sanatı’, Yaşayan Konyalı Sanatçılar ve 
Eserleri, İzmir, 1998,s.78.- ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş 3, Ankara, 1978, 
s.175.- ATLIHAN, Şerife, ‘Fethiye Yörüklerinde Yaşayan Keçeler’,Türkiyemiz, Sayı:67, Yıl:22, 
İstanbul(Haziran), 1992,s.52. 
2 AKÇAPINARLI, Halil, Koyun Yetiştiriciliği, Ankara, 1991, s.116. 
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 Yapağı yıkama, boyama, tarama gibi ön işlemlerden geçtikten sonra keçe 

yapımı için hazır hale gelmektedir. Yün lifi bir çubuk ya da el yardımı ile hasır kalıp 

üzerine döşenmektedir. Desenleme işlemi yün yaymadan önce ya da sonra 

olabilmektedir.  Hazırlanmış olan sabunlu (zeytinyağlı yeşil sabun) su ibrik ve 

süpürge yardımı ile döşenmiş yün ıslatılmaktadır. Rulo yapılarak sarılan hasır kalıp 

sıkıca bağlanmaktadır. Hazırlanmış kalıp tepme makinesinde en az 1 saat 

tepilmektedir. Tepme makinesi sadece yünü ve deseni sabitlemektedir. Tepme 

makinesinde keçeleşme %5 oranında gerçekleşmektedir. Asıl keçeleşme elde 

oluşmaktadır. Keçeci elindeki ürünü saate bakmadan istediği miktarda 

keçeleştirmektedir. Makinede ki geçen süre ‘tepme’, elde keçeleşme yapılan süre 

‘pişirme’ olarak adlandırılmaktadır. Keçeci keçeleşmenin gerçekleştiğini 

düşündüğünde keçenin üzerinde ki sabunu atmak için durulama yapılarak ürünü 

bitirmektedir. Şapka, sikke, arakiye ya da çanta gibi ürünlerde tepme makinesi 

kullanılmamaktadır. Bütün işlemler el işçiliğine bırakılmaktadır. Bu ürünler 

keçeleşme gerçekleştikten sonra buharda bekletilerek istenilen ölçüde kalıba geçirilip 

kurumaya bırakılmaktadır. Ürün, kuruduktan sonra kalıptan çıkarıldığında formunu 

kaybetmemektedir. Kuruduktan sonra bütün ürünlerde üzerindeki fazla tüyü almak 

için tıraş makinesi kullanılmaktadır. 

 

 Keçe Türklerin günlük hayatlarında büyük öneme sahiptir. Keçe ve keçecilik 

dünyanın her yerinde görülen bir gelenek değildir. Keçeciliğin gelişebilmesi için 

hayvancılık ve koyunculuğun gelişmiş olması ve keçeye ihtiyaç duyulması 

gerekmektedir. Keçe su ve soğuğu geçirmez, ayrıca sıcak tutar. Bu nedenle göçebe 

topluluklar için vazgeçilmez bir unsurdur.3 

 

 Keçenin ilk kez nerede, nasıl yapıldığı ve kullanıldığı konusunda kesin bir bilgi 

verilmemekte, keçenin kullanımının Bronz Çağı’ndan daha öncelere dayandığı 

gösterilmektedir.4 Bazı araştırmacılara göre ise keçenin Orta Asya’ya dayanan bir 

tarihe sahip olduğu belirtilmektedir. Orta Asya’da Altay dağları eteklerinde Pazırık 

                                                 
3 ATLIHAN, Şerife, a.g.m. ,s.52. 
4 SEYİRCİ, M., TOPBAŞ.A., ‘Anadolu’da Keçecilik’, Erdem, Sayı.30, Halı Özel Sayısı III, 
Ankara(Ekim),1999,s.577.  
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kurganındaki buluntularda keçe eğer örtüsü, koşum takımları ve çorap çıkarılmıştır.5 

Ayrıca keçe üzerine ince ve renkli deriler yapıştırılarak süslenmiş bir belleme de 

mevcuttur. Bu kurganların tavan ve yer kaplamasında da keçelere rastlanmaktadır.6 

İkinci Pazırık kurganında mezar odası veya bir çadırı kaplamak üzere yapılmış geniş 

keçenin üzerine, renkli keçe aplike yapılarak süslenmiş örneklere de rastlanılmıştır.7 

Muhtemelen Türklerin halı ve düz dokuma yaygılarından önce bunların en ilkel 

eşyası olan keçeyi keşfettikleri düşünülmektedir.8Türkler keçeyi Orta Asya’dan bu 

zamana, topak ev, ev döşemeleri, yolluk, kepenek, çizme, ayakkabı, eğer örtüleri, at 

koşum takımları, giyim eşyaları, başlık ve süsleme unsuru olarak kullanmışlardır.9 

Eski Türk metinlerinde keçeye ‘kidiz’ denilmekte ve açıklama olarak ‘Türkmenlerin 

çadır örtüleri ve göç zamanı bürgüleri’ yapılmaktadır.10 Orta Asya’da Altayların 

Anadolu’da Türklerin yurt adını verdikleri çadır türü kalın keçeden meydana 

gelmektedir.11 

 

 Konya’da keçeciliğin Selçuklular devrine kadar uzanan bir geçmişi vardır. 

Selçuklu Tuğrul Bey’in Gazneliler ile mücadeleleri sırasında keçeden yapılmış çizme 

giydiği kaynaklarda kaydedilmektedir.12 Konya’da bulunan Selçuklu dönemi 

hamamlarının keçelik bölümünden bu daha da net anlaşılmaktadır.  

 

 UNESCO’nun Türkiye’nin yaşayan insan hazineleri listesine aldığı Mehmet 

Girgiç, eşi ve ekibi ile birlikte Konya’da Mevlana Müzesi civarındaki atölyesinde 

dede mesleğini sürdürmektedir. Keçeden şal, sikke, arakiye, çanta, şapka ve farklı 

ürünler deneyerek bu mesleği devam ettirmeye çalışmaktadır.13  

 

                                                 
5 ÖGEL, Bahaeddin, İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Orta Asya Kaynak ve 
Buluntularına Göre, Ankara, 1962, s.65. 
6 ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı El Kitabı, İstanbul, 1993, s.12. 
7 DİYARBEKİRLİ, Nejat, Hun Sanatı, İstanbul, 1972, s.143-144. 
8 DENİZ,Bekir, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Ankara, 2000, s.5. 
9 ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş 3, Ankara, 1978, s.182-187. 
10 SERTKAYA, Osman F., ‘Eski Türk Metinlerinde Keçe ve Halı’, Türk Soylu Halkaların Halı, 
Kilim Cicim Sanatı Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara, 1998,s.268. 
11 ONUK, Taciser, Osmanlı Çadır Sanatı(XVII-XIXy.y.), Ankara, A.K.M.,2005, s.20. 
12 ATLIHAN, Şerife, a.g.m., s.54.  
13 HIZLICA, Aydın, ‘Keçecilik’, Biz (Bank Asya), Sayı:31, İstanbul, 2009,s.40. 
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 Keçenin kırsal kesimlerde çoban kepeneği olarak kullanımı halen devam 

etmektedir. Yoğun olarak kullanıldığı yerlerden bir tanesi hayvan keçeleridir. 

Genellikle at, eşek, deve gibi yük taşımada kullanılan hayvanların sırtlarını koruması 

ve terlerini alması amacı ile eğerlerinin altında kullanılmaktadır.14Ayrıca keçenin 

tenis topu ve piyano çekici üzerindeki kullanımı da dikkat çekmektedir. 15 

 

 Konya, Orta Anadolu bölgesinin en büyük ilidir. Kuzeyden Ankara, Eskişehir; 

doğudan Niğde, Aksaray; güneyden Karaman, Mersin, Antalya; batıdan Isparta, 

Afyon illeri ile çevrili bulunmaktadır. Konya ili, 36.5-39.5 doğu enlem, 31-34.5 

kuzey boylamında 38873(göller hariç) km2lik geniş bir alanı kaplamaktadır. Orta 

Anadolu’yu güneyden kuşatan Toros dağları ile Karacadağ, Konya Bozdağları ve 

Takkelidağ arasındaki çukurluğun kuzey yarısındadır. Bu çukurluk deniz 

seviyesinden ortalama 1015 m Konya ise 1027 m yüksekliktedir.16 

 

 Konya, Selçuklu Devleti’nin başkentliğini üstlenmiş, çok sayıda tarihi ve 

turistik değerlere sahip, Mevlana ismi üzerinde yoğunlaşmış milli ve manevi değerler 

mekânıdır. Mevlana’nın yanı sıra Nasrettin Hoca, Sadrettin Konevi gibi dünya 

çapında meşhur büyük zatları da içinde barındırmıştır. Konya’da geçim kaynakları 

bitkisel üretim ve hayvancılık ağırlıklı olmakla birlikte sanayi ve ticaret 

alanlarındadır. El sanatlarının da tarımsal hammaddeye bağlı olarak şekillendiği 

görülmektedir.  Konya el sanatları bakımından zengin bir yöredir. Özellikle 

küçükbaş hayvancılığın etkisiyle dokuma sanatları; halı, kilim, cicim, sumak ve keçe 

göze çarpmaktadır. Bu sanatların uygulanmasında doğal boyacılık da önemli bir 

etkendir. 

 

 Konya’nın yün sanatları açısından zengin bir geçmişe sahip olduğu 

bilinmektedir. Anadolu Selçuklularına ait 3’ü bütün 5’i parça halinde 8 adet halı 

Konya Allaaddin Camii’nde 1905 yılında F.R. Martin tarafından tespit edilmiştir. 
                                                 
14 ERGENEKON, Cavidan, ‘Tepme Keçe Sanatı ve Hayvan Keçelerinden Örnekler’, Erdem, 
Sayı:29,Halı Özel Sayısı-II, Anakara(Ekim),1999,s.313. 
15 DAĞ, Birol, ‘Yapağı ve Tiftik Üretimi’, Konya Ticaret Borsası, Sayı:27, Yıl:10,Konya, 2008,s.39. 
16http://www.konya.gov.tr/goster.asp?baslik=Genel%20Co%F0rafya%20ve%20Yery%FCz%FC%20
%DEekilleri 
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F.R. Martin bu halıları yayınlamadan Loytverd’den (Alman Konsolosluğu Görevlisi) 

temin eden Fredrich Sarre halıları görmeden 3 tanesini makale halinde yayınlamıştır. 

F.R. Martin 1908 yılında 1.si metin 2.si resimlerden oluşan 2 cilt halinde 

belgelemiştir. Bu halılar Türk İslam Eserleri Müzesinde sergilenmektedir.17  

 

 Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nde bulunan 3 halı günümüzde Konya Etnografya 

müzesi halı bölümü bulunmaktadır.18 Sahip Ata külliyesi halı, kilim bölümü dikkat 

çekmektedir. Ayrıca yine Sahip Ata Külliyesinde bulunan 2 adet keçe üzerine 

işlemeli seccade de günümüzde sergilenmektedir. Mevlana Müzesinde halı, kilim, 

keçe seccade, keçe sikke ve Şems Tebrizi’ye ait keçe başlık halen sergilenmektedir. 

Koyunoğlu müzesinde halı ve kilimler korunmaktadır.  

 

 Günümüzde birçok ticarethanede halı, kilim, cicim, keçe ve keçeden yapılmış 

çeşitli aksesuarlar satışa sunulmaktadır. Dokuma örneklerinde kimyasal boyalar ile 

renklendirilmiş ipliklerin kullanıldığı göze çarpmaktadır. Desenlerin dejenere olduğu 

ve orjinal örneklerin giderek azaldığı görülmektedir. Özellikle Mevlana Müzesi 

civarında eski halı kilim satışı yapan ticarethaneler bulunmaktadır. Bunlar, 

köylerdeki eski ürünleri para karşılığı satın aldıkları ve bazen de makine halısıyla 

eski halı, kilim benzeri dokuma örnekleri köylülerden toplamaktadırlar.  

 

  Bazı işletmeler kendisi için özel üretim yaptırmakta fakat gün geçtikçe 

dokuyucular da azalmaktadır. Özel üretim orjinal örneklerin çok az kaldığı 

görülmektedir. Bu ürünler diğerlerine göre daha maliyetli olduğu için 

beğenilmelerine rağmen satışları yavaştır. 

 

  İnsanların sandıklarından çıkarıp ya da kullandığı eski parçaları sattıkları 

görülmektedir. Kullanılmış ürünler yıkama ve tamir işlemleri gördükten sonra satışa 

sunulmaktadır. Kimi işletmelerin ürünü çok yıpranmış olmasına rağmen deseni ve 

renkleri için satın aldıkları görülmektedir.   

 

                                                 
17 ASLANAPA, Oktay, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul, 1987.s.13. 
18 ERDEMİR, Yaşar, Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii ve Külliyesi, Beyşehir, 1999. 
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 Yün geçmişte vazgeçilmez bir dolgu malzemesi iken son zamanlarda çok fazla 

tercih edilmemektedir. Yastıklar için silikonlu sentetik elyaflar hem makinede 

yıkanabilir olması hem de güve yemesi gibi bir sorununun olmaması nedeni ile tercih 

edilmektedir. Yorgan için de aynı sebepler yüzünden sentetik lifler ve pamuk tercih 

edilmektedir.  

 

 Yün yorgan, elinde yünü bulunan ve kendi kullanımı için üretim yapan kişiler 

için kırsal kesimlerde varlığını sürdürmektedir. Yapılan yöre araştırması sırasında 

karşılaşılan halk ile görüşmelerde yün yorgan ve yatak yapımı azalmış olsa da 

hammaddesi bulunan kişilerin bu uygulamayı devam ettirdiği görülmüştür. Fakat 

şehir hayatında tamamen sentetik liflerin kullanımı öne çıkmaktadır. Yatak 

yapımında ise süngerler ve yaylı yataklar kullanılmaktadır. 

 

 Konya’da keçecilik eskiden bir meslek grubu iken şimdilerde sayılı ustalar 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Mevlana müzesi civarında birçok işletmenin 

vitrinlerinde keçe ürünler sergilemektedir. Ancak bunların birçoğu parça keçelerin 

değerlendirildiği ürünler olduğu göze çarpmaktadır. Bazı ürünlerin ise makinede 

yapılmış sentetik keçe olduğu dikkat çekmektedir. 

 

 Mevlana Müzesinde sergilenmekte olan mankenlerin başlarındaki ve sanduka 

üzerindeki sikkeler keçeden el yapımıdır (Fotoğraf No:1). Ayrıca Mevlana 

Müzesi’nde keçe üzerine işlemeli seccade dikkat çekmektedir (Fotoğraf No:2). 

Mevlana Müzesi’nin yanı sıra, başka bir örnek ise Sahip Ata Müzesi’nde 

sergilenmektedir (Fotoğraf No:3). 
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Fotoğraf No. 1: Mevlana Müzesi Matbah Bölümünden bir görüntüdür. 

 
 

Fotoğraf No.2:Mevlana Müzesi’nde  Fotoğraf  No.3:Sahip Ata Müzesinde  
sergilenen keçe üzerine işlemeli seccade  sergilenmekte olan keçe üzerine  
örneğidir. işlemeli seccade örneğidir. 
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 Günümüzde keçe üretimi yapan iki atölye bulunmaktadır. İlki dede mesleğini 

devam ettirmekte olan Mehmet Girgiç ve eşi Rabia Girgiç (Sılvıa İnes Garoselli) 

Mevlana Müzesi civarındaki İkonium Atölye’de faaliyetlerini göstermektedir. 

Mehmet Girgiç yaptığı bu el sanatıyla UNESCO tarafında yaşayan insan hazinesi 

olarak seçilmiştir. Türkiye’de yedi kişinin seçildiği ‘Somut olmayan yaşayan insan 

hazinemiz’ kategorisinde belgelenmiştir. Ayrıca TBMM tarafında üstün hizmet 

ödülüne layık görülmüştür.  

 

 Yün ve keşmir kullanarak farklı şekillerde keçe ürünler ortaya koymaktadırlar. 

Pano (Fotoğraf No:4), seccade, yelek, yer sergisi amacıyla yapılan keçelerin dışında 

farklı ürünler de bulunmaktadır. Özellikle farklı materyallerle birleştirerek yapılan 

keçenin daha sağlam olması ve dekoratif görünmesini sağlamaktadır. Yün ile birlikte 

pamuklu kumaş, tülbent, ipek ve farklı lifler kullanılmaktadır. Özellikle semazen 

başlıkları (sikke) dikkat çekmektedir (Fotoğraf No:5 ve 6). İpek üzerine keçe 

tekniğiyle yapılan şallar keçenin farklı bir boyut kazandığını göstermektedir 

(Fotoğraf No:7).  Eskiden düz ve kalın keçeler yapılırken günümüzde çeşitli şapka 

modelleri ve üç boyutlu keçelerin yapımı göze çarpmaktadır. Özellikle dikkati çeken 

dikişsiz tek parça halinde yapılan çanta, şapka ve çiçeklerdir (Fotoğraf No:8, 9, 10). 

Yapılan ürünlerin çamaşır makinesinde yıkanabilir olması ürünlerin kalitesini ve 

kullanım ömrünü uzatmaktadır.  

Fotoğraf  No. 4: İkonium Keçe Atölyesinde yapılmış keçe pano örneğidir. 
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Fotoğraf No. 5: İkonium Atölye’de üretilen keçeden sikke örneğidir. 

 
 

Fotoğraf No. 6: İkonium Atölye’de üretilen keçeden destarlı sikke örneğidir. 
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Fotoğraf  No. 7: İkonium Atölye’den ipek üzerine keçe tekniği ile yapılmış şal 
örneğidir. 

 
 

Fotoğraf No.8: İkonium Atölye’de yapılmış keçe şapka örneğidir.  
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Fotoğraf No.9: İkonium Atölye’de yapılmış fular örneğidir. 

 
 

 

Fotoğraf No. 10: İkonium Atölye’de yapılmış takı örneğidir. 
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 Son yıllarda Mevlana Müzesi arkasındaki işyerinde keçe üretimi yapan 

Celalettin Berberoğlu ismi dikkat çekmektedir. Gül bahçesi arkasındaki atölye yerli 

yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Keçe panolar, çanta, takı, aksesuar ve sikke 

gibi örnekler mevcuttur. 

 

 Doğal lifler; doğada, lif geometrisinde bulunan polimerlerdir. Yapılarını 

oluşturan kimyasal maddenin sentezinde veya bu maddenin lif şekline getirilmesinde 

insan emeği yoktur. Ön temizleme ve hazırlama işlemlerinden geçirildikten sonra 

doğrudan dokuma ve diğer amaçlar için kullanılır. Doğal lifler; hayvansal, bitkisel ve 

anorganik (mineral) lifler olarak üç grupta incelenmektedir. İnsanlar liflere olan 

gereksinimlerini insan yapısı liflerin üretimi başlamadan önce doğal liflerden 

karşılamışlardır.19 

 

  Hayvansal lifler doğal liflerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yün, 

angora, doğal ipek, keşmir türü hayvansal lifler dokuma endüstrisinde yaygın 

kullanılmaktadır. Dokuma sanayinde kullanılan en önemli ham maddelerden biri 

olan yün Milattan önce dört bin yıllarında Babilli’ler yünü kumaş yapımında 

kullanmıştır. Bugün ulaşılan nokta kaliteli kumaş, halı, kilim gibi ev döşemesinde ve 

giyim sektöründe yün kullanıldığı ve hiçbir sentetik maddenin yün ile rekabet 

edemediği anlaşılmaktadır.20 

 

 Türkiye yapağı üretimi açısından dünyada ön sıralarda yer almasına rağmen, 

ince keçe üretimi için ithal ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de ince yapağı 

ihtiyacını karşılamak üzere yerli koyun ırklarının Merinos’larla melezleme 

çalışmaları 1928 yılında başlanmasına karşın halen birçok faktöre bağlı olarak halen 

başarılı olunamamıştır.21Buna rağmen yerli koyun ırklarından elde edilen yapağı ve 

Ankara keçisinden elde edilen tiftik Türkiye ekonomisinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Yapağı ticaretinde yıkanmış yünler taranarak, iplik yapılmak üzere kalın 

                                                 
19 SAÇAK, Mehmet, Lif ve Elyaf Kimyası, Ankara, 2002,s.99. 
20 KAYMAKÇI, Mustafa, İleri Koyun Yetiştiriciliği, İzmir, 1996, s.325. 
21 DELLAl, Gürsel, ve diğerleri, ‘Anadolu Merinosu Koyunlarının Bazı Yapağı Özellikleri Üzerine 
Bir Araştırma, Tarım Bilimleri Dergisi, 2000,6(2)s.48-53. 
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halat şeklinde hazırlanarak ve yumaklar haline getirilerek ‘tops’adı altında 

pazarlanmaktadır.  

 

 Konya’da özellikle kırsal kesimlerde bitkisel ve hayvansal üretim önemli geçim 

kaynaklarındandır. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapağı ve tiftik üretimi açısından 

önemlidir. Yün sanatları açısından bakıldığında hammaddenin uygun fiyatlı ve daha 

kolay bir şekilde elde edilmesi önemlidir.  

 

 Yapağı bilimi, mikroskobun keşfi ile gelişmeye başlamıştır. İlk defa 1665 

yılında Dr. Hooke, mikroskop altındaki görünüşlerini inceleyerek anlatmıştır. 

Bundan sonra 1774-1784 yıllarında Duabenton kılın çapını ölçmüş ve yapağı da kıl 

çaplarının 16-98 mikron arasında değiştiğini saptamıştır. Dolland 1811 yılında 

yapağı da incelik ölçmek için kendi zamanının en iyi aletini yaparak katkı 

sağlamıştır. Ancak Döhner’in lanametre aletinde kullanmak üzere standart yün 

örneklerinden preparatlar hazırlanması ile koyun ırklarında yapağı sortimanı 

belirleme çalışmaları kolaylaşmıştır. Alman araştırmacılar Frolich, Spottel ve 

Tanzer’in çalışmaları ile labaratuarda yapağı tayini kalitesi güvenilir yöntemlere 

kavuşuştur. Bu sayede koyun üzerinde önden arkaya gidildikçe yapağının 

kalınlaştığı, çeşitli koyun ırklarında yapağı inceliğinin değişik olduğu ve özellikle 

mikroskopun yanı sıra lanametre, mikroprojektör, deforden ve schopper aletleri 

kullanılarak yapağının fiziksel özelliklerinin ne olduğu ortaya konulmaktadır.22 

 Yün lifinin başlıca fiziksel özellikleri; incelik, uzunluk, kıvrım (ondülasyon), 

mukavemet olarak belirtilmektedir. Bu özelliklerin yanı sıra yün lifi için yaylanma 

yeteneği, sertlik/yumuşaklık, biçimlenme yeteneği, ısı tutma, keçeleşme, nem tutma, 

elektriklenme, parlaklık, renk, bir örneklik, plastik, sürtünme gibi özellikleri de 

bulunmaktadır.23  

 Koyun vücudunda değişik kıllar bulunmaktadır. Koyunların yüz ve 

bacaklarının uç kısımları, kuyruk ve karın altı gibi çıplak olarak tarif edilen yerleri 

örten kılları genellikle 1-2 cm. uzunluğundadır. Bu kıllar koruyucu görev 

üstlenmekte ve dokuma endüstrisi için çok önemli olmayan kıllardır. Koyunun 

                                                 
22 KAYMAKÇI, Mustafa, İleri Koyun Yetiştiriciliği, İzmir, 1996, s.327-328. 
23 HARMANCIOĞLU, Mustafa, Lif Teknolojisi, İzmir, 1974,s.83. 
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bedenini örten ve yapağı adı verilen hakiki, medullalı, karışık ve kemp kılları 

bulunmaktadır. Vücudu örten kıllar bazen renkli olabilmektedir. Renkli kıllar sarı ile 

koyu siyah arasında değişmektedir. Yapağı kıllarının renkli olması istenilen bir 

özellik değildir, çünkü istenilen renk verilememektedir. Koyunlarda beyaz, alaca ya 

da koyu renklerin parçalar halinde bulunduğu ırklar görülmektedir.24   

 

 Yünün molekül yapısı oldukça karışık olması sebebiyle yün lifleri X ışınları 

yardımı ile incelendiğinde molekül yapısı ve kimyasal yapısı arasında çok sıkı 

ilişkiler olduğu görülmektedir. Kimyasal yapısı bakımından yün lifleri diğer deri 

ürünlerinden; tırnak, boynuz, tüy ve benzeri maddelerle büyük yakınlığı vardır. Bu 

hayvansal maddelerin esasını ‘keratin’ denilen boynuz cevheri teşkil etmektedir. 

Esas itibariyle protein esaslı bir maddedir.25 

  

 Yünler her yerde aynı esaslara göre sınıflandırma yapılmadığı için değişik 

sistemlere göre, çeşitli maksatlar için, değişik tarzlarda tasnif edilmektedir.  

Yün lifi; 

 1.Yünlerin üretildikleri ülkelere, 

 2.Yünlerin elde edilişlerine, 

 3.Yünlerin temiz ve kirli oluşlarına, 

 4.Yünlerin elde edildiği koyun ırklarına, 

 5.Yünlerin uzunluklarına, 

 6. Ülkesel sistemlere göre sınıflandırılmaktadır. 

Türkiye’de ise sınıflandırma yapılırken; genel durumu, ırk ve menşei, 

bölgesel özellikleri, bitim işleminin yanında, özürlü yün ve yapağı, tali yünler gibi 

özelliklerine bakıldığı görülmektedir. 

Yünlerin büyük bir bölümü canlı hayvanlardan ‘kırkım’ yolu ile elde edilir. 

Bunlar ticarette en makbul yünlerdir. Kırkılmadan önce kasaplık olarak kesilen 

hayvanlar da bulunmaktadır. Bu hayvanların yünleri derisi yüzüldükten sonra ayrı 

işleme tabi tutularak elde edilebilir. Bu nedenle bu yünlere ‘tabak yünleri’ adı verilir. 

                                                 
24 AKÇAPINAR, Halil, Koyun Yetiştiriciliği, Ankara, 2000, s.27. 
25 HARMANCIOĞLU, Mustafa, Lif Teknolojisi, İzmir, 1974,s.133. 
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Ticarette az olmakla beraber herhangi bir sebeple ölmüş hayvanların postlarından 

elde edilen yünlere de rastlanılmaktadır.26 

 

Bu çalışmada Konya’da yetiştirilen ve yapağısı işlenmek üzere bölgeye gelen 

ırklar seçilmiştir. Bu ırklar; Akkaraman, Bafra, Dağlıç, Güney Karaman, Merinos, 

Herik, İvesi, Kangal, Malya, Merinos Melezi,  Norduz,  Pırıt olarak belirlenmiştir. 

 

 Akkaraman:  

 Akkaraman koyun ırkının esas yayılma alanı Orta Anadolu olmakla birlikte, bu 

bölgeye komşu bölgelerde de yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye koyun varlığının 

% 40’lık oranıyla büyük bölümünü oluşturduğu ileri sürülmektedir. Bölge 

koşullarına çok iyi uyum sağlamış olan bu ırk, yetersiz bakım ve besleme 

koşullarında yaşamını sürdürmekte, yetiştiricisine düşük de olsa gelir sağlamaktadır.  

 Yılda bir kuzu, 2.5 kg kaba karışık yapağı ve 40 kg civarında süt vermektedir.27  

 

 Bu çalışma da Akkaraman ırkına ait yapağı Karakaya köyünden küçükbaş 

hayvan yetiştiricisinden temin edilmiştir (Fotoğraf No:11). 

Fotoğraf No:11Akkaraman koyun ırkına ait bir sürüden görüntüdür. 

 
  

                                                 
26 HARMANCIOĞLU, Mustafa, Lif Teknolojisi, İzmir, 1974,s.209. 
27 ERTUĞRUL, Mehmet, ve ark. ‘Türkiye’de Yerli Koyun Irklarının Korunması, U.Ü.Ziraat 
Fakültesi Dergisi,Cilt:23, Sayı:2, Bursa, 2009,s.109. 
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 Bafra:  

 Sakız ırkı koçlar ile Karayaka koyunlarının melezlemesi sonucunda elde 

edilmiştir. Genotip olarak %75 Sakız ve %25 Karayaka’dır. Gökhöyük Tarım 

işletmesinde geliştirilmiş bir tiptir. Bu tipin elde edildiği bölge dışında İç ve Doğu 

Anadolu ile Akdeniz Bölgesinde yetiştirilebileceği belirtilmektedir.28 

 

 Bafra ırkına ait yapağı örneği Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 

Bölümü Uygulama Çiftliğinden temin edilmiştir (Fotoğraf No:12). 

 

Fotoğraf No. 12: Bafra koyununa ait bir grup görüntüsüdür. 

 
 

 Dağlıç:İç batı Anadolu, göller bölgesi ve Marmara bölgesinin güneyine kadar 

yayılma gösteren bir yerli ırk olarak bilinmektedir. Dağlıç’ın yetiştirilme bölgesinin 

tarımsal yapısındaki hızlı değişim nedeniyle yetiştiricisini tatmin etme olasılığı 

bulunmamaktadır. Türkiye koyun popülasyonunun %10’unu bu ırkın oluşturduğu 

ifade edilmektedir.  Yoğun melezleme çalışmaları nedeniyle ırk özelliklerini tam 

olarak taşıyan hayvan bulmak giderek zorlaşmıştır.29 

                                                 
28 SÖNMEZ, Reşit ve ark.,’Türkiye Koyun Islahı Çalışmaları’, U.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,Cilt:23, 
Sayı:2, Bursa, 2009,s.51. 
29 ERTUĞRUL, Mehmet, ve ark. a.g.m.,s.110. 
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 Dağlıç ırkına ait yapağı örneği Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Uygulama Çiftliğinden temin edilmiştir(Fotoğraf No:13). 

 
Fotoğraf No. 13:Dağlıç koyununa ait görüntüdür. 

 
(‘Sanal’, 2011) 
  

 Güney Karaman: 

  Akdeniz bölgesinde özellikle Toroslar’da yetiştirilmektedir. Güney Karaman 

koyunları, kuzularının bukleli postu ile tanınmaktadır. Bu ırkın kuzularından, 

Karagül kalitesinde olmasa da, astar kürk yapımında kullanılabilecek nitelikli post 

elde edilebileceği ileri sürülmektedir.30 

 Güney Karaman ırkına ait yapağı örneği Zooteknist Tülay CANATAN’dan 

temin edilmiştir (Fotoğraf No:14). 

 
Fotoğraf No.14:Güney Karaman Koçuna ait görüntüdür.  

 
(‘Sanal’, 2011 ) 
                                                 
30 ERTUĞRUL, Mehmet ve ark., a.g.m.s.111. 
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 Herik:  

 Amasya ve çevresinde yetiştirilmektedir. Akkaraman ve Morkaraman 

koyunlarının Karayaka koçlarıyla melezlenmesiyle elde edilmiş yarım yağlı kuyruklu 

ve kaba yapağılı bir koyun tipidir.31   

 

 Herik ırkına ait yapağı örneği Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Uygulama Çiftliğinden temin edilmiştir (Fotoğraf No:15). 

 

Fotoğraf No.15:Herik Koçuna ait görüntüdür.  

 
(‘Sanal’, 2011 ) 
 

 İvesi: 

 Güney Doğu Anadolu’da sınıra yakın illerde yetiştiriciliğinin yapıldığı 

bilinmektedir. Koyun varlığının %4’ünü teşkil eden bu ırkın et kalitesi orta derece 

bulunmaktadır. Süt verimleri yılkı 120 - 160 kg olarak değişebilmektedir. İyi bir 

seçimle 500 – 600 kg kadar süt veren sürüler elde edilebilmektedir. Süt verimi 

yüksek yerli ırklarımız arasındadır. Baş boyun ve ayaklar kahverengidir. Yapağı 

verimleri yıllık 2-2.5 kg olup halı sanayisinde kullanılmaktadır.32  

 İvesi ırkına ait yapağı örneği Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Uygulama 

Çiftliğinden temin edilmiştir (Fotoğraf No:16). 

 

                                                 
31 http://www.veteriner.cc/koyun/herik.asp 
32 ERTUĞRUL, Mehmet ve ark., a.g.m.s.110. 
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Fotoğraf No. 16: İvesi koyun ırkına ait görüntüdür. 

 
(‘Sanal’, 2011) 
 

 Kangal: 

 
 
Akkaraman koyun ırkının lokal bir tipi olan Kangal koyununun çiftçilerimizce 

yaygın olarak yetiştirilmesi ve önemli geçim kaynaklarından birini teşkil etmektedir. 

Kangal koyunu yurdumuzda görülen Akkaraman koyun ırkının cüsse, ağırlık ve 

yükseklik olarak büyük tiplerinden bir tanesidir. Yapağı Akkaraman ırkına göre daha 

iyi nitelikte olup; yapısı daha ince ve kıvırcıktır. Burun yapısı Akkaraman 

koyunundan farklıdır. Burun dışarıya doğru bir çıkıntı yaparak koç burnunu andırır.33 

 Kangal ırkına ait yapağı örneği Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Uygulama Çiftliğinden temin edilmiştir(Fotoğraf No:17). 

Fotoğraf No. 17: Kangal koyun sürüsüne ait görüntüdür. 

 
(‘Sanal’, 2011) 

                                                 
33 http://www.veteriner.cc/koyun/kangal.asp 
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 Malya:  

 Alman Yapağı-Et Merinosları’nın Akkaraman koyunlarıyla birleştirme 

(kombinasyon) melezlemesi yöntemiyle oluşturulmuşlardır. Bu amaçla önce Merinos 

x Akkaraman birinci geriye melez döller elde edilmiştir. Bu melezlerin dişileri, vücut 

yapıları oldukça iri, yapağı ve döl verimi üstün akkaraman koçlarına verilerek %35-

40 düzeyinde merinos genotipi taşıyan yarım yağlı kuyruklu Malya tipleri 

oluşturulmuştur. Malya tipinin geçmişte Akkaramanların ıslahında kullanıldığı 

bildirilmektedir.34  

 İvesi ırkına ait yapağı örneği Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 

Uygulama Çiftliğinden temin edilmiştir (Fotoğraf No:18). 

 

Fotoğraf No.18: Malya ırkına ait bir sürüden görüntüdür. 

 
  

 Merinos Melezi:  

 Alman Yapağı - Et Merinoslarının Akkaraman ve kıvırcıklarla yapılan 

melezlemesi sonucu elde edilmektedir. Kuyrukları ince olup kuyruk yağı bütün 

vücuda dağılmaktadır. Canlı ağırlıkları 50-60 kg civarındadır. Et verimleri ve et 

kaliteleri yüksek, süt verimleri yıllık ortalama 20-30 kg’dır. İkiz doğurma oranı %15-

20’dir. İnce kalitede yapağıya sahip olan merinos koyunu yıllık 3.5- 4 kg yapağı 

verebilmektedir. Yapağısı dokuma sektöründe ve keçe yapımında kullanılmaktadır. 

Ancak yapağı için gerekli destek verilmemesi sonucu Merinos yetiştiriciliği 

                                                 
34 SÖNMEZ, Reşit ve ark.,a.g.m s.48. 
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azalmaktadır.35 Merinos Melezi ırkına ait yapağı örneği yün ticareti yapmakta olan 

Zekeriya SOYDEMİR’den temin edilmiştir(Fotoğraf No:19). 

 

Fotoğraf No. 19: Merinos Melezine ait görüntüdür.  

 
(‘Sanal’,2011) 
 

 Norduz: 

  Yüksek yapılı ve yağlı bir kuyruğa sahiptir. Genel olarak beyaz olmakla 

birlikte, kül rengi olan örnekleri de mevcuttur. Baş ve ayak kısımlarında hakim renk 

beyaz, vücudun diğer kısımları siyah lekeler görülebilmektedir. Kuyruk üç parçalı, 

orta kısmı uzundur. Akkaraman ırkının bir varyetesidir.36 

 Norduz ırkına ait yapağı örneği Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Uygulama Çiftliğinden temin edilmiştir(Fotoğraf No:20). 

Fotoğraf No. 20: Norduz koyunu görüntüsüdür. 

 
(‘Sanal’, 2011) 
 

                                                 
35 http://www.veteriner.cc/koyun/merinosmelezi.asp 
36  http://www.veteriner.cc/koyun/norduz.asp 



 28

 Pırıt:  

 Genellikle Kütahya, Afyon, Uşak, Isparta, Burdur, Manisa illerinde 

yetiştirilmektedir. Ağılları genellikle bir tepeye yaklaştırılarak yapılır. Rüzgardan 

korunaklı yerlerde barındırılır. Göçer olarak da yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Karlı 

kış günleri dışında beslenmesi meraya dayalıdır. Pırlak koyun olarak da 

bilinmektedir.37  

 Prıt ırkına ait yapağı örneği yün ticareti yapmakta olan Zekeriya 

SOYDEMİR’den temin edilmiştir(fotoğraf No:21). 

 
Fotoğraf No. 21: Pırıt koyununa ait görüntüdür. 

 
(‘Sanal’, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 http://www.veteriner.cc/koyun/pirlak.asp 
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3.MATERYAL VE YÖNTEM 

 Araştırmanın materyalini Konya bölgesinde yetiştirilen ve bu bölgedeki yapağı 

pazarında yapağısı bulunabilen koyun ırklarına ait yapağı örnekleri oluşturmaktadır. 

Seçilen ırklar Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Anabilim dalından 

alınan bilgiler doğrultusunda belirlenmiştir. Bölgede yapağısı bulunabilen 

Akkaraman, Bafra, Dağlıç, Güney Karaman, Merinos, Herik, İvesi, Kangal, Malya, 

Merinos Melezi,  Norduz,  Pırıt olarak on iki ırk ele alınmıştır. Bu araştırma için 

önemli olan materyal seçilmiş ırklardan elde edilen keçe numunelerdir. 

 

  Seçilen ırklar Akkaraman; Karakaya köyü, Bafra ve Malya; Ziraat Fakültesi 

Çiftliği, İvesi, Herik, Dağlıç, Kangal ve Norduz; Veteriner Fakültesi Çiftliği, 

Merinos, İnce Merinos ve Pırıt; Zekeriya Soydemir, Güney Karaman; Tülay Canatan 

‘dan temin edilmiştir. Her ırk için ergin bir koyundan örnek alınmıştır. Tek bir koyun 

bir ırkı temsil etmekte yeterli olmayabilir. Bu yüzden elde bulunan yün örnekleri 

incelik, uzunluk, randıman gibi fiziksel faktörler de göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmiştir. Elde edilen yapağı yaşı, cinsi, menşei, ırkı, ağıl tipi, beslenmesi 

gibi faktörler göz önünde bulundurularak incelenmiştir.  

 

 Yapağı örnekleri her koyunun yan (kaburga) bölgesinden el kırkım makası ile 

alınmıştır. Yapağılar şehir suyunda yıkanarak temizlenmiştir. Oda sıcaklığında düz 

bir zemine serilerek ön kurutması yapıldıktan, 105 ºC’ye ayarlı etüvde son iki tartım 

arasında fark kalmayıncaya kadar randıman tayini için kurutulmuştur. sonra el tarağı 

ile taranmıştır. (Fotoğraf No:22)  
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Fotoğraf No. 22: Elde yün tarama işlemi için kullanılan tarak görüntüsüdür. 

 
 

 Araştırmada yapağı fiziksel özellikleri olarak randıman, lüle uzunluğu, 5 

cm’deki ondülasyon sayısı, gerçek uzunluk ve inceliğine bakılmıştır (Fotoğraf 

No:23).  

 

Fotoğraf No.23: Lüle uzunluğu ölçülürken görüntülenmiştir.  
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 Lif uzunluklarının ölçülmesinde Doehner ve Reumuth tarafından bildirilen 

methoda göre her örnekten rastgele 50 lif çekilerek ve her lif üzerinde lüle uzunluğu, 

5 cm’deki ondülasyon ve gerçek uzunluk ölçülmesi esas alınmıştır. Randıman tayini 

105 °C’ye ayarlı etüv’de gerçekleştirilmiştir (Fotoğraf No:24). İncelik ölçümlerinde 

her ırk için 100 adet lif, kirli yapağı kullanılarak lanametre ile ölçülmüştür.  

 

Fotoğraf No. 24: Randıman tayini için etüve yerleştirilen yünlerin görüntüsüdür. 

 
 

 Liflerin keçeleşme kabiliyetlerini ölçmek için her numuneden 5 gr yün 

kullanılarak 20x7cm boyutunda yün döşenerek (Fotoğraf No:25) her biri aynı tülbent 

üzerine yerleştirilmiştir (Fotoğraf No:26). Numunelerin her biri için eşit miktarda 

sabunlu (zeytinyağlı sabun) su ile ıslatılmıştır (Fotoğraf No:27). Islanmış olan yünü 

rulo yapılarak sarılmıştır (Fotoğraf No:28). Sarılan yün elde tepme tekniği ile 

yuvarlanarak üzerine baskı uygulanmıştır (Fotoğraf No:29). Her yönden eşit 

miktarda güç uygulanarak keçeleştirmeye tabi tutulmuştur. Yünler birbirine 

tutunmaya başladıktan sonra tül çıkartılarak elde pişirme işlemine devam edilmiştir 

(Fotoğraf No:30). Yün keçeleşinceye kadar bu işlem devam etmektedir. Çamaşır 

makinesinde dağılma ihtimali düşünerek, her bir örnek tülbentten hazırlanmış keseler 

içerisine yerleştirilip ağızları dikildikten sonra, ilk olarak 30 °C ve 400 devir sıkmaya 
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programlanmış mini bir yıkama programı seçilerek çamaşır makinesinde yıkanmıştır. 

Makineden çıkan keçe parçalar nemli iken el ile düzeltilmiştir. Düzeltme işleminden 

sonra ikinci olarak 60°C 400 devir sıkma olarak programlanmış bir yıkama daha 

gerçekleşmiştir. Yıkama esnasında çamaşır deterjanı kullanılmıştır. Makineden çıkan 

parçalar buharlı ütü ile ütülenmiştir. Ütülenen parçalar düz bir zeminde 

kurutulmuştur(Fotoğraf No:31). Elde edilen keçe parçaların planimetre ile yüzey alan 

ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Keçe mukavemet ölçümlerinde Ziraat Fakültesi, Tarım 

Makineleri Bölümünden yararlanılmıştır. Üst çene sabit, alt çene hareketli karşıt iki 

yöne çekilerek kopana kadar yük uygulanmıştır( Fotoğraf No:32). Numune keçe 

parçalara uygulanan bu test ile kopma mukavemeti ve % esnemeleri kaydedilmiştir. 

Elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirme yapılarak araştırma 

sonuçlandırılmıştır. 

 

Fotoğraf  No. 25: Keçeleştirme için yünlerin yayılmasıdır. 
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Fotoğraf No.26: Bütün numuneler aynı tülbent üzerine yerleştirilmiştir. 

 
 

Fotoğraf No.27: Herbiri için eşit miktarda sabunlu su verilerek ıslatılmış halidir. 
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Fotoğraf No.28: Islanmış numuneler rulo yapılarak sarılmaktadır. 

 
 

Fotoğraf No.29: Elde tepme işlemi yapılmaktadır. 
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Fotoğraf No.30: Tülbent içerisinden çıkarılan numune parçalardır.  

  
 

 

Fotoğraf No.31: Numune keçe parçaların bitmiş görüntüsüdür. 
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Fotoğraf No.32 Kopma mukavemetinin ölçüldüğü aracın görüntüsüdür. 
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4.ARAŞTIRMA BULGULARI 

 4.1. Yetişen Irklar ve Elde Edilen Yapağı 

 Araştırma kapsamında Konya bölgesinde yetiştirilen ve yapağısı işlenmek 

üzere bölgeye gelen ırklar belirlenmiştir. Seçilen ırklar,  Akkaraman; Karakaya köyü, 

Bafra ve Malya; Ziraat Fakültesi Çiftliği, İvesi, Herik, Dağlıç, Kangal ve Norduz; 

Veteriner Fakültesi Çiftliği, Merinos, İnce Merinos ve Pırıt; Zekeriya Soydemir, 

Güney Karaman; Tülay Canatan ‘dan temin edilmiştir.  

 Her ırk için ergin bir koyundan örnek alınmıştır. Tek bir koyun bir ırkı temsil 

etmekte yeterli olamayabilir fakat fikir verici niteliktedir. Bu yüzden elde bulunan 

yün örnekleri incelik, uzunluk, randıman gibi fiziksel faktörler de göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmiştir. Elde edilen yapağı yaşı, cinsi, menşei, ırkı, ağıl 

tipi, beslenmesi gibi faktörler göz önünde bulundurularak incelenmiştir.  
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4.2. Yapağı Örneklerinin Fiziksel Özelliklerinin Ölçüm Sonuçları 

  

4.2.1.Randıman  

  Tablo 1’de randıman ölçümleri yer almaktadır. Tabloya bakıldığında en 

yüksek randıman değeri Kangal (%68.60), en düşük değer Merinos Melezi’ne aittir 

(%43.06). Tablodaki dağılıma bakıldığında 6 değer %50’nin altında geriye kalan 6 

değer ise %50’nin üzerindedir. 

 
Tablo No:1 Yapağı örneklerine ait randıman tayini yer almaktadır. 

           Yapağı Irkları Randıman (%)  

1 Akkaraman  61.74  

2 Bafra  55.58  

3 Dağlıç  60.90  

4 Güney Karaman  47.07  

5 Herik  61.87  

6 İvesi  48.33  

7 Kangal  68.60 

8 Malya  48.86  

9 Merinos  49.15 

10 Merinos Melezi  43.06  

11 Norduz  64.07  

12 Pırıt  53.00  

 

 Randıman değerleri tek bir koyundan elde edildiği için seçilen ırkı temsil eden 

nitelikte olmayıp fikir verici mahiyettedir. En düşük Sadece randıman değerine 

bakıldığında Kangal’ın kullanılabilirliği yüksektir.  

 Tablo genelinde yapağısı ince olan yünlerin randıman değerinin düşük olduğu 

görülmektedir. Bunun nedeninin ince yapılı yünlerin diğerlerine göre daha fazla 

yabancı maddeyi topladığı görülmektedir. Pisliklerin liflere tutunması kolaydır. 

Yapağı inceliğinin randıman değerini etkilediği görülmektedir. 

 

 



 39

4.2.2. İncelik  

 Tablo 2’de verilen incelik ölçümleri Lanametre yardımı ile ölçülmüştür. Her 

örnek için rasgele 100 adet lif seçilerek ölçümler üzerinden ortalaması alınmıştır. 

İncelik ölçümlerinde en ince Merinos (20.33 µ), en kalın İvesi (40.47 µ)’dir. 

 

   Tablo No:2 Yapağı incelik ölçümlerini göstermektedir. 
 

Yapağı Irkları 

 

İncelik 

(mikron) 

 

sh 

En 

Büyük 

(mikron) 

En 

Küçük 

(mikron) 

 

VK 

(%) 

1 Akkaraman 32.58 1.199 66.15 15.63 34 

2 Bafra 33.35 1.039 83.96 17.37 29 

3 Dağlıç 29.89 0.691 49.88 16.67 21 

4 Güney Karaman 32.51 1.640 86.12 18.42 46 

5 Herik 35.12 1.545 83.40 15.38 40 

6 İvesi 40.47 1.773 89.13 19.21 34 

7 Kangal 31.29 0.896 58.94 18.46 26 

8 Malya 25.38 0.630 48.97 15.00 22 

9 Merinos 20.33 0.450 28.95 10.52 21 

10 Merinos Melezi 23.77 0.502 36.38 15.17 20 

11 Norduz 39.91 1.010 66.30 26.32 23 

12 Pırıt 33.86 0.571 49.88 20.47 16 

 

 Bir ırkı temsil etmek için bir hayvandan yapağı örneği almak yeterli olmamakla 

birlikte, çalışmada kullanılan keçelerin üretiminde kullanılan yapağılar hakkında fikir 

vermesi açısından önemlidir. 

 Farklı koyun ırklarına ait yapağı inceliğine ilişkin ortalamalar, standart hataları 

(sh), en büyük ve en küçük değerler ile varyasyon katsayıları (VK) Tablo 2’de, 

ortalamaların karşılaştırılması ise tablo 3’te verilmiştir.  

 Tablo 2 ve 3 incelendiğinde, ırklar arasında bir gruplandırma yapılırsa 

Akkaraman, Bafra, Dağlıç, Pırıt ve İvesi yapağı inceliği bakımından bir grupta 

toplanabilir. Herik de bu gruba yakındır. Kangal, Malya, Merinos Melezi, Güney 

Karaman ikinci bir grup olarak, Merinos ve Norduz da iki farklı grubu olarak 
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değerlendirilebilir. Tablo 3’te verilen ortalamalar arasındaki farklardan tek yıldız (*) 

ile gösterilen P<0.05; iki yıldız (**)  ile gösterilen ise P<0.01 düzeyinde istatistiki 

olarak önemlidir. 

 Akkaraman, Bafra, Güney Karaman, Herik, İvesi için VK’na bakıldığında bu 

ırkların yapağı inceliği bakımından heterojen bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 

Liflerin incelik özellikleri bakımından Merinos ve Pırıt için homojen bir dağılıma 

sahip olduğu söylenebilir. Tablodaki en büyük ve en küçük sütunları da nitekim bu 

durumu doğrulamaktadır.   

 

Tablo No: 3 Yapağı incelik ortalamaları arasındaki farkların karşılaştırılması 
 Ak. Baf. Dağ. G. K. Her. İvs. Kng. Mly. Mrn. M.M. Nor. 

Baf. 1.135           

Dağ. 2.698

* 

3.498*

* 

         

G.K. 0.076 0.846 2.622*         

Her. 2.539

* 

1.769 2.615* 5.237**        

İvs. 7.885

** 

7.115*

* 

10.583

** 

7.961** 5.346*

* 

      

Kng. 1.297 2.067 1.402 1.221 3.836*

* 

9.182

** 

     

Mly.  7.208

** 

7.978*

* 

4.510*

* 

7.132** 9.747*

* 

15.09

3** 

5.911*

* 

    

Mrn. 12.25

5** 

13.025

** 

9.557*

* 

12.179** 14.794

** 

20.14

0** 

10.958

** 

5.047*

* 

   

M.M. 8.815

** 

9.585*

* 

6.117*

* 

8.739** 11.354

** 

16.70

0** 

7.518*

* 

1.607 3.440*

* 

  

Nor. 7.330

** 

6.650*

* 

10.028

** 

7.406** 4.791*

* 

0.555 8.627*

* 

14.538

** 

5.167*

* 

16.145

** 

 

Prt. 1.276 0.506 3.974*

* 

1.352 1.630 6.609

** 

2.573*

* 

8.484*

* 

13.531

** 

10.091

** 

6.054*

* 
38 *:P < 0.05 ; **:P< 0.01 

 

 

 

 

 
                                                 
38 P < 0.05 için LSD (AÖF) değeri: 2.489; 
    P< 0.01 için LSD (AÖF) değeri: 3.283’tür. 
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4.2.3.Uzunluk ve Ondülasyon 

 Tablo 4’de farklı koyun ırklarına ait yapağı lüle uzunluğuna ilişkin ortalamalar, 

standart hataları (sh), en büyük ve en küçük değerler ile varyasyon katsayıları (VK) 

verilmiştir. Lüle uzunluk ortalamaların karşılaştırılması ise tablo 5’te düzenlenmiştir.  

 Her örnek için rasgele 50’şer lif seçilerek siyah çuha bezi üzerinde cetvel yardımı ile 

ölçülmüştür. En kısa lüle uzunluğu Merinos Melezi’ne (7.74cm), en uzun lüle 

uzunluğu Norduz (21.94cm)’a aittir. 

 

Tablo No:4 Yapağı lüle uzunluğu ölçümünü içermektedir. 
 

Yapağı Irkları 

Lüle Uzunluğu 

(cm) 
 

sh 

En 

Büyük 

(cm) 

En 

Küçük 

(cm) 

 

VK 

(%) 

1 Akkaraman  8.55 0.175 11.5 7 27 

2 Bafra  21.65 0.867 31 9.5 27 

3 Dağlıç  14.76 0.365 19 8.5 15 

4 Güney Karaman  13.68 0.411 17 7 18 

5 Herik  18.46 0.501 25 13 18 

6 İvesi  19.39 0.348 25 12.5 13 

7 Kangal  9.41 0.284 12.4 6.5 18 

8 Malya 10.28 0.289 14.5 6.8 20 

9 Merinos  10.89 0.389 10 5.7 21 

10 Merinos Melezi  7.74 0.210 21 7 17 

11 Norduz  21.94 0.514 27 14.5 13 

12 Pırıt  10.05 0.326 15 6 12 

 

 Tablo 4 ve 5 incelendiğinde, ırklar arasında bir gruplandırma yapılırsa Malya, 

Merinos, Akkaraman, Kangal, Pırıt yapağı lüle uzunluğu açısından birbirlerine 

benzerlik göstermektedir. İvesi ve Herik ikinci bir grubu oluşturabilir. Güney 

Karaman ve Dağlıç lüle uzunluğu açısından benzerlik göstermektedir. Bafra ve 

Norduz beraber değerlendirilebilir. Merinos Melezi lüle uzunluğu açısından tek 

başına değerlendirilebilir.  
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 Tablo 5’te verilen ortalamalar arasındaki farklardan tek yıldız (*) ile gösterilen 

P<0.05; iki yıldız (**)  ile gösterilen ise P<0.01 düzeyinde istatistiki olarak 

önemlidir. 

 
Tablo No:5 Yapağı lüle uzunluğu ortalama arasındaki farkları içermektedir. 
 Ak. Baf. Dağ. G.K. Her. İvs. Kng. Mly. Mrn. M.M. Nor. 

Baf. 13.098

** 

          

Dağ. 6.214*

* 

6.884*

* 

         

G.K

. 

5.128*

* 

7.970*

* 

1.086         

Her. 9.908*

* 

3.190*

* 

3.694*

* 

4.780*

* 

       

İvs. 10.842

** 

2.256*

* 

4.628*

* 

5.714*

* 

0.934       

Kng

. 

0.862 12.236

** 

5.352*

* 

9.980*

* 

9.046*

* 

9.980*

* 

     

Mly.  1.728*

* 

11.370

** 

4.186*

* 

3.400*

* 

8.180*

* 

9.114*

* 

0.866     

Mrn

. 

2.336*

* 

10.756

** 

3.872*

* 

2.782*

* 

7.566*

* 

8.500*

* 

1.480* 0.614    

M.

M. 

0.812 13.910

** 

7.026*

* 

5.940*

* 

10.720

** 

11.654

** 

1.674*

* 

2.540*

* 

3.154*

* 

  

Nor. 13.388

** 

0.290 7.174*

* 

8.260*

* 

3.480*

* 

2.546*

* 

12.526

** 

11.660

** 

11.046

** 

14.200

** 

 

Prt. 1.504 10.594

** 

4.710*

* 

3.624*

* 

8.404*

* 

9.338*

* 

0.642 0.224 0.838 2.316*

* 

11.884

** 
39*:P < 0.05 ; **:P< 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 P < 0.05 için LSD (AÖF) değeri: 1.184; 
    P< 0.01 için LSD (AÖF) değeri: 1.562’dir.  
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Tablo 6’de farklı koyun ırklarına ait yapağıların ondülasyon oranına ilişkin 

ortalamalar, standart hataları (sh), en büyük ve en küçük değerler ile varyasyon 

katsayıları (VK) verilmiştir. Ondülasyon ortalamalarının karşılaştırılması ise Tablo 

7’te düzenlenmiştir. 

 

Tablo No:6 Yapağı ondülasyon ölçümünü içermektedir.  
 

Yapağı Irkları 

Ondülasyon  

(5 cm’deki 

adet sayısı) 

 

sh 

En 

Büyük 

(adet) 

En 

Küçük 

(adet) 

 

VK 

(%) 

1 Akkaraman  9.60  0.278 14 5 20 

2 Bafra  3.66 0.182 6 2 35 

3 Dağlıç  3.22 0.137 6 2 30 

4 Güney Karaman  5.12 0.299 11 3 41 

5 Herik  2.84 0.128 5 1 32 

6 İvesi  2.82  0.116 5 1 29 

7 Kangal  18.02  0.373 22 12 14 

8 Malya  19.70 0.539 27 10 19 

9 Merinos  20.18 0.328 28 13 11 

10 Merinos Melezi  19.60  0.478 24 14 16 

11 Norduz  2.46 0.183 6 1 52 

12 Pırıt  12.20  0.301 17 8 17 

 

 Tablo 6 ve 7 incelendiğinde bir gruplandırma yapılırsa Dağlıç, Herik, İvesi, 

Norduz, Bafra ondülasyon sayısı bakımından bir grupta toplanabilir. Merinos, 

Merinos Melezi, Malya benzer şekilde değerlendirilebilir. Güney Karaman, 

Akkaraman, Pırıt ve Kangal tek tek değerlendirilmelidir.   

Keçeleşme kabiliyeti bakımından uzun ve fazla ondülasyona sahip lifler 

sağlamlık açısından önemlidir. Ondülasyon özellikle keçeleşme için gereken bir lif 

özelliği taşımaktadır. 
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 Tablo 7’de verilen ortalamalar arasındaki farklardan tek yıldız (*) ile gösterilen 

P<0.05; iki yıldız (**)  ile gösterilen ise P<0.01 düzeyinde istatistiki olarak 

önemlidir. 

 

Tablo No:7 Yapağı ondülasyon ortalama farklarını içermektedir.  
 Ak. Baf. Dağ. G.K. Her. İvs. Kng. Mly. Mrn. M.M. Nor. 

Baf. 5.94**           

Dağ. 6.38** 0.44          

G.K. 4.48** 1.46** 1.90**         

Her. 6.76** 0.82 0.38 2.28**        

İvs. 6.78** 0.84 0.40 2.30** 0.02       

Kng. 8.42** 14.36*

* 

14.80*

* 

12.90*

* 

15.18*

* 

15.20*

* 

     

Mly.  10.10*

* 

16.04*

* 

16.48*

* 

14.58*

* 

16.86*

* 

16.88*

* 

1.68**     

Mrn. 10.58*

* 

16.52*

* 

16.96*

* 

15.06*

* 

17.34*

* 

17.36*

* 

2.16** 0.48    

M.M

. 

10.00*

* 

15.94*

* 

16.38*

* 

14.48*

* 

16.76*

* 

16.78*

* 

1.58** 0.10 0.58   

Nor. 7.14** 1.20** 0.76 2.66** 0.38 0.36 15.56*

* 

17.24*

* 

17.72*

* 

17.14*

* 

 

Prt. 2.60** 8.54** 8.98** 7.08** 9.36** 9.38** 5.82** 7.50** 7.98** 7.40** 9.74*

* 
40*:P < 0.05 ; **:P< 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 P < 0.05 için LSD (AÖF) değeri: 0.850; 
    P< 0.01 için LSD (AÖF) değeri: 1.121’dir. 
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Tablo 8’de farklı koyun ırklarına ait yapağı gerçek uzunluğuna ilişkin 

ortalamalar, standart hataları (sh), en büyük ve en küçük değerler ile varyasyon 

katsayıları (VK) verilmiştir. Gerçek uzunluk ortalamaların karşılaştırılması ise tablo 

9’te düzenlenmiştir. 

 

Tablo No:8 Yapağı gerçek uzunluğunu içermektedir. 
 

Yapağı Irkları 

Gerçek 

Uzunluk (cm) 

 

sh 

En 

Büyük 

(cm) 

En 

Küçük 

(cm) 

 

VK 

(%) 

1 Akkaraman  10.30 0.448 14.6 9.8 14 

2 Bafra  24.94 0.962 37 11.3 28 

3 Dağlıç  17.26 0.388 22.4 10.5 17 

4 Güney Karaman  16.00 0.413 20 11 21 

5 Herik  20.75 0.553 27.5 14.5 19 

6 İvesi  21.91 0.415 28.5 14 12 

7 Kangal  12.25 0.323 16 8 21 

8 Malya  13.25 0.380 19.3 10.5 19 

9 Merinos  14.90 0.451 28 11 25 

10 Merinos Melezi  10.88 0.268 14.7 8.4 19 

11 Norduz  23.96 0.454 29.8 15.2 16 

12 Pırıt  14.36 0.261 18.5 10 22 

 
  

Tablo 8 ve 9’a bakıldığında gerçek uzunluk açısından bakıldığında iki grupta 

değerlendirilebilir. İlk grupta Dağlıç, Güney Karaman, Herik, İvesi, Bafra, Norduz 

bulunmaktadır. İkinci grupta ise Kangal, Merinos, Merinos Melezi, Malya, Pırıt 

bulunmaktadır.  
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 Tablo 9’da verilen ortalamalar arasındaki farklardan tek yıldız (*) ile gösterilen 

P<0.05; iki yıldız (**)  ile gösterilen ise P<0.01 düzeyinde istatistiki olarak 

önemlidir. 

 
 
Tablo No:9 Yapağı gerçek uzunluğu ortalama farklarını içermektedir. 
 Ak. Baf. Dağ. G.K. Her. İvs. Kng. Mly. Mrn. M.M. Nor. 

Baf. 13.306*

* 

          

Dağ. 5.624** 7.682**          

G.K. 4.362** 8.944** 1.262         

Her. 9.112** 4.194** 3.488*

* 

4.750*

* 

       

İvs. 10.274*

* 

3.032** 4.650*

* 

5.912*

* 

1.162       

Kng. 0.616* 12.69** 5.008*

* 

3.746*

* 

8.496*

* 

9.658**      

Mly.  1.614* 11.692*

* 

4.010*

* 

2.748*

* 

7.498*

* 

8.660** 0.998     

Mrn

. 

3.264** 10.042*

* 

2.360*

* 

1.098 5.848*

* 

7.010** 2.648** 1.650*    

M.

M. 

0.758 14.064*

* 

6.382*

* 

5.120*

* 

9.870*

* 

11.032*

* 

1.374** 2.372** 4.022*

* 

  

Nor. 12.324*

* 

0.982 6.700*

* 

7.962*

* 

3.212*

* 

2.050** 11.708*

* 

10.710*

* 

9.060*

* 

13.082*

* 

 

Prt. 2.724** 10.582*

* 

2.900*

* 

1.638* 6.388*

* 

7.550** 2.108** 1.110 0.540 3.482** 9.600*

* 
41*:P < 0.05 ; **:P< 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
41 P < 0.05 için LSD (AÖF) değeri: 1.322; 
    P< 0.01 için LSD (AÖF) değeri: 1.744’tür. 
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4.3.Elde Edilen Keçe Örnekleri 

  4.3.1.Keçe Örneklerinin Fiziksel Ölçümleri 

 Tablo 10’de verilen değerler keçeleştirilmiş haldeki numune parçaların yaklaşık 

olarak en, boy ve kalınlık ölçümleridir. Tablo 11’de numune parçaların planimetre ile 

yüzey alanları ölçülerek cm² olarak değerleri yer almaktadır. Tablo 10 ve 11 birbirini 

destekler niteliktedir.  

 

  Tablo No:10 Keçeleştirilmiş parçaların yaklaşık olarak en, boy, kalınlık ölçümleridir. 
   Numune Keçe Parçaların Fiziksel 

Ölçümleri 

 

         Yapağı Irkları 

Kalınlık 

(mm) 

En  

(cm) 

Boy 

(cm) 

 Kesit Alanı 

(cm²) 

1 Akkaraman 5.5 3.6 20 0.825  

2 Bafra 6  3.1 21 0.900 

3 Dağlıç 5  4.1 18.5 0.750  

4 Güney Karaman 4.5  3.4 19 0.675  

5 Herik 5  3.3 18 0.750  

6 İvesi 5  4.5 19 0.750  

7 Kangal 5.5  4.4 23 0.823  

8 Malya 4  4.3 22 0.600  

9 Merinos 4.5  4.6 23.5 0.675 

10 Anadolu Merinosu 3  4.6 24 0.450 

11 Norduz 4.5   4.5 22 0.675 

12 Pırıt 4  5.2 21 0.600 

 

 Her örneğe ait 5’şer gr yün kullanılarak 20x7 cm boyutunda döşenen yünler 

keçeleştiğinde her biri farklı alana sahip olduğu görülmektedir (Fotoğraf No:22). Bu 

yüzden planimetre yardımı ile yüzey alanları belirlenmiştir. Bazı örneklerin 

keçeleştikten sonra buhar ile şekil verme işlemi uygulanmış ancak bazıları buharda 

form verme uygulanamamıştır. Buharda form verilmesi keçe için ürün çeşitliliği 

açısından önemli bir özelliktir. Merinos, Anadolu Merinosu, Malya, Kangal, 

Akkaraman ve Pırıt’ın buharda harekete geçtiği gözlemlenmiştir. 
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   Tablo No:11 Keçe parçaların yüzey alanlarının cm² olarak ölçümüdür. 
            

           Yapağı Irkları 

Numune Keçe Parçaların 

Planimetre Ölçümleri (cm²) 

1 Akkaraman  67.45  

2 Bafra  84.83  

3 Dağlıç  77.50  

4 Güney Karaman  66.46  

5 Herik  59.53  

6 İvesi  90.30  

7 Kangal  110.83  

8 Malya  100.73  

9 Merinos  109.13  

10 Anadolu Merinosu  99.25  

11 Norduz  106.60  

12 Pırıt  107.03  

 

 Tablo 5’de örnek keçelerin en ve boy ölçüleri cetvelle ölçmenin yeterli 

olmadığı görülerek planimetre ile alan ölçümleri gerçekleştirilmiştir.  
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4.3.2.Keçe Örneklerinin Kopma Mukavemeti Ölçümleri 

 Tablo 12’da keçe parçaların dayanıklılıkları ölçülmek istenmektedir. Numune 

parçalar üzerinde Esneme, Kopma Gerilmesi’ne bakılmıştır. 

 

Tablo No:12 Numune keçe parçaların % esneme ve kopmaya karşı mukavemet 
ölçümleri yer almaktadır.  

Numune Keçe Parçalara uygulanan Kuvvet 

Ölçümleri 

            

        Yapağı Irkları 

 

 Esneme 

     (%) 

Kopma 

Gerilmesi 

(kg/cm²) 

 

kPa 

 

Newton 

1 Akkaraman 150 11.1  1088.530 49.0800 

2 Bafra 176 4.85  475.620 42.8697 

3 Dağlıç 148 2.49  241.240 18.3447 

4 Güney Karaman 114 12.96 1270.930 85.8375 

5 Herik 100 9.16  898.280 67.3947 

6 İvesi 170 5.66  555.050 41.6925 

7 Kangal 134 4.72 462.870 38.2590 

8 Malya 140 9  882.594 52.9740 

9 Merinos 130 5.48  537.400 36.2970 

10 Merinos Melezi 140 11.1  1088.530 49.0500 

11 Norduz 130 3.7  362.840 24.5250 

12 Pırıt 146  5  490.300 29.4300 

 

 Ölçümler Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü’nden 

yardım alınarak gerçekleştirilmiştir. Üst çene sabit alt çene hareketli iki zıt yöne 

çekerek kopma anındaki değer kaydedilmiştir. Kg olarak kaydedilen değer Newton’a 

çevrilmiştir. Çene ağzına 1.5 x 5cm olarak yerleştirilen keçe parçanın kopmaya kadar 

ki son esnemesi kaydedilmiştir (Fotoğraf No:35, 36, 37). 

 En esnek numune olarak İvesi (%170), en düşük esnemeye sahip Herik %100 

olarak belirtilmektedir.  
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 Kopmaya karşı en yüksek direnci gösteren lif örneği Güney Karaman (12.96 

kg/cm²), en az direnci gösteren Dağlıç (2.49 kg/ cm²) dir. 

 

Fotoğraf No. 35: Kopma mukavemeti için 1.5 x 9 cm boyutunda parça keçe örneğidir. 

  
 

 

Fotoğraf No. 36: Kopma mukavemeti ölçüm aracının çene arasına yerleştirilmiş keçe 
örneğine ait görüntüdür. (Aralık 5 cm olarak belirlenmiştir.) 
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Fotoğraf No. 37: Numune keçenin koptuğu andaki görüntüsüdür. 
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5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Bu araştırmada seçilen koyun ırkları üzerinden elde edilen verilere göre 

keçeleşme kabiliyeti incelenmiştir. Elde bulunan verilere bakılarak her ırk için 

değerlendirme yapılmıştır. Irklar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Her biri kendi 

içerisinde incelik, mukavemet ve keçe üretimi açısından değerlendirilmiştir.  

 

 Akkaraman açısından değerlendirme yapıldığında 32.58 µ inceliğine sahiptir. 

Bu lif örneği % 150 esneme özelliğine, kopma mukavemeti açısından 11.1 kg/cm² 

olması sağlam ürünlerin ortaya konulabilmesi açısından önemlidir. Bu ırka ait lif 

örneği keçe üretimi için kullanılabilir nitelikte olduğu gözlenmiştir.  

 

 Bafra örneği için bir değerlendirme yapıldığında 33.35 µ inceliğin keçe üretimi 

açısından yeterli incelikte olmadığı düşünülmektedir. Bu lif örneği % 176 esneme 

özelliğine sahip olması iyi bir özellik, ancak kopma mukavemeti açısından 4.8 

kg/cm² olması sağlam ürünlerin ortaya konulabilmesi açısından yeterli 

görülmemektedir. Bu ırka ait lif örneği keçe üretimi için sağlamlık açısından yeterli 

olmadığı düşünülmektedir.  

 

 Dağlıç lifi için değerlendirme yapıldığında 29.89 µ inceliğin keçe üretimi 

açısından yeterli incelikte olmadığı saptanmıştır. Bu numune için esneme özelliği % 

148 olması iyi bir sonuçtur, ancak kopma mukavemeti açısından 12 örnek içerisinde 

2.49 kg/cm² lik ölçümüyle en az direnç gösteren lif olarak kaydedilmiştir. Kopma 

mukavemeti açısından düşünüldüğünde kullanılabilirliğini düşürmektedir. Dağlıç lif 

örneği keçe üretimi için incelik ve esneme açısından kullanılabilir gibi gözükse de, 

sağlam ürün üretimi açısından yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu lif örneğinin 

kopma mukavemetinin düşük olması nedeniyle daha çok izolasyon malzemesi olarak 

kullanılması önerilebilir.  

 

 Güney Karaman için bir değerlendirme yapıldığında 32.51 µ inceliğin keçe 

üretimi açısından yeterli incelikte olmadığı ancak kullanılabilir bir hammadde olduğu 

düşünülmektedir. Esneme özelliği açısından Güney Karaman % 114 olması 

kullanılabilir bir sonuçtur. Kopma mukavemeti açısından 12 örnek içerisinde 12.96 
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kg/cm²’lik ölçümüyle en fazla direnç gösteren lif olarak kaydedilmiştir. Kopma 

mukavemeti açısından düşünüldüğünde kullanılabilirliği arttırmaktadır. Güney 

Karaman lif örneği keçe üretimi için dayanıklı olması gereken ürünlerin yapımında 

kullanılması önerilmektedir.  

 

 Herik 35.12 µ’luk inceliğe sahip olması keçe üretimi açısından kalın bir yapı 

oluşturduğu düşünülmektedir. Esneme özelliği açısından Herik % 100 olması 

kullanılabilir bir sonuçtur. Kopma mukavemeti açısından 9.16 kg/cm²’lik ölçümüyle 

sağlam olarak nitelendirilebilir. Kopma mukavemeti açısından düşünüldüğünde 

kullanılabilirliği arttırmaktadır. Herik için kullanım önerisi keçe yapımında ek 

malzeme olabilir. Keçe yüzeyi kıllı bir görüntü oluşturduğundan altta kalabilecek 

şekilde kullanılmalıdır.  

 

 İvesi lifi için değerlendirme yapıldığında 40.47 µ inceliğin keçe üretimi 

açısından yeterli incelikte olmadığı saptanmıştır. Bu numune için esneme özelliği 

%170’lik ölçümüyle 12 örnek içerisinde en iyi esneme sonucuna sahiptir, Ancak 

kopma mukavemeti açısından 5.66 kg/cm²’lik ölçümüyle kullanılabilirliği 

düşürmektedir. İvesi lif örneği keçe üretimi için esneme açısından kullanılabilir gibi 

gözükse de, sağlam ürün üretimi açısından yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu lif 

örneğinin kopma mukavemetinin düşük olması nedeniyle daha çok izolasyon 

malzemesi olarak kullanılması önerilebilir. 

 

 Kangal için 31.29 µ inceliğe sahip olması keçe üretimi açısından kullanılabilir 

olduğu saptanmıştır. Bu numune için esneme özelliği % 134’lük ölçümüyle yeterince 

esnek örnekler arasında değerlendirilebilir. Kopma mukavemeti açısından 4.72 

kg/cm²’lik ölçümüyle kullanılabilirliği düşürmektedir. Kangal lif örneği keçe üretimi 

için incelik ve esneme açısından kullanılabilir gibi gözükse de, sağlam ürün üretimi 

açısından yeterli olmadığı düşünülmektedir.  

 

 Malya için 25.38 µ ince keçe üretimi açısından iyi sonuçlar verebileceğini 

göstermektedir. Malya için esneme özelliği % 140’lık ölçümüyle yeterince esnek 

örnekler arasında değerlendirilebilir olması ve kopma mukavemeti açısından 9 
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kg/cm²’lik ölçümüyle bu araştırmadaki en ideal lif örneklerinden bir tanesini 

oluşturmaktadır. Malya lif örneği keçe üretimi için incelik, esneme ve kopma 

mukavemeti açısından yeterli özelliklere sahip olması nedeniyle keçe şapka, şal, 

yelek gibi ürünlerin üretiminde kullanılabilir olduğu gözlemlenmiştir.  

 

 Merinos için 20.33 µ incelik keçe üretimi açısından en iyi sonuçlar arasındadır. 

Merinos için esneme özelliği %130’luk ölçümüyle yeterince esnek olarak 

değerlendirilebilir. Kopma mukavemeti açısından 5.48 kg/cm²’lik ölçümüyle 

kullanılabilirliğini düşürmektedir. Ancak Merinos’un ince ve esnek olması 

kullanılabilirliğini arttırmaktadır. Daha çok dekoratif ürünlerin yapımında 

kullanılması uygun olabilir. Ya da ek bir malzeme ile desteklenebilir.  

 

 

 Merinos Melezi için 23.77 µ incelik keçe üretimi açısından en iyi sonuçlar 

verebileceği düşünülmektedir.  Esneme özelliği %140’lık ölçümüyle yeterince esnek 

olarak değerlendirilebilir. Kopma mukavemeti açısından 11.1 kg/cm²’lik ölçümüyle 

kullanılabilir olmasını destekler niteliktedir. Keçe üretimi açısından yeterli 

özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. 

 

 Norduz için bir değerlendirme yapıldığında 39.91 µ incelik 12 örnek içerisinde 

en kalın lif olarak kaydedilmiştir. Esneme özelliği % 130’luk ölçümüyle, kopma 

mukavemeti 3.7 kg/cm²’lik ölçümüyle keçe üretimi açısından yeterli özelliklere sahip 

olmadığı düşünülmektedir. Kalın ve mukavemetinin düşük olması keçe üretimi için 

istenmeyen bir niteliktir. 

 

 Pırıt için 33.89 µ incelik keçe üretimi açısından kullanılabilir olduğunu 

göstermektedir. Esneme özelliği % 146’lık ölçümüyle iyi bir sonuç gösterirken, 

kopma mukavemeti açısından 5 kg/cm²’lik ölçümüyle keçe üretimi açısından yeterli 

özelliklere sahip olmadığı düşünülmektedir.  

 

 Elde bulunan veriler değerlendirildiğinde incelik açısından 30 µ (mikron)un 

altında olması iyi sonuçlar verebilmektedir. Keçe için incelik, esneme ve mukavemet 
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ölçümlerinin de iyi olabilmesi halinde kullanılabilirliği artmaktadır.  Ya da iki farklı 

özelliğe sahip yünler beraber kullanılabilir. Yapağıların birbirini destekler nitelikte 

kullanılabilmesi daha iyi sonuçlar almak adına önemli rol oynamaktadır. 

 

 Malya ve iki farklı Merinos’a ait olan yapağı örneklerinin şapka, şal, atkı, 

oyuncak, yelek gibi giysi olarak kullanılmak üzere yapılan keçe ürünlerinde 

kullanılabileceği düşünülmektedir.  

 

 Akkaraman, Kangal ve Pırıt olarak üç ırka ait yapağılar keçeden yapılmış pano, 

vazo, heykel, çiçek, çanta gibi keçe aksesuarların yapımında ve ev dekorasyonu 

ürünlerinde kullanılabilir.  

 

 Dağlıç, Bafra, İvesi, Norduz, Güney karaman, Herik’e ait yapağı örnekleri daha 

çok halı gibi dayanıklı olması gereken ürünlerin yapımında ek malzeme olarak 

kullanılabilir. Bu tarz keçe parçaların görünen yüzü haricinde arada kalacak şekilde 

destekleyici bir malzeme olarak kullanılmasında sakınca görülmemektedir. Ancak 

dış kısmındaki yüzeyine kullanıldığında kötü bir görüntü verebilir.  

 

 Günümüzde keçe ürünler arasında, daha çok dekoratif ve kullanıma uygun 

olarak tasarlanmış ürünler tercih edilmektedir. Eskiye göre daha ince ve farklı 

desenler keçeye uygulanmaktadır. 

 

 Sonuç olarak Konya bölgesinden elde edilen oniki farklı koyun ırkına ait 

yapağıların hepsi keçeleşmiştir. Kaliteli keçe üretimi için öncelikle lifin ince 

olmasına dikkat edilmeli, diğer özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Fakat 

üç tanesinin kullanılabilirliği yüksek, keçe üretimi için uygundur. Keçe üretiminde 

yerli malı tercih edilmesi hem koyun yetiştiricileri hem de keçeciler açısından 

önemlidir. Keçeciliğin geçmişteki önemini yitirmesinin sebepleri kötü işçilik ve 

keçeye olan ihtiyacın azalmasıdır. Ortaya konulabilecek yeni tasarımlar ile keçeye 

olan ilginin artacağı düşünülmektedir. Her alanda olduğu gibi gerekli olan iyi işçilik 

ve doğru hammaddenin kullanılmasıyla keçeye olan talep artacaktır.  Hem koyun 
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üreticileri hem de keçe ile uğraşan kişiler açısından yerli hammadde kullanımına 

dikkat çekilmelidir.  
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SÖZLÜK 

 Bir Örneklilik(Üniformite): Hayvansal liflerde bir örneklilik en önemli 

özelliklerinden biridir. Bir örneklilik, liflerin gerek lüle gerekse lif gömleği içinde 

çap, uzunluk, mukavemet ve kıvrım gibi özellikler bakımından benzer değerlerde 

olmalarıdır. 

 

 Elastikiyet( % uzama) yeteneği: Hayvansal life belirli bir kuvvetin kopma 

noktasına kadar uygulanması sonucunda lifin kopma anında saptanan uzunluğuna 

elastikiyet veya  % uzama (uzama yeteneği) denilmektedir. Hayvansal liflerin 

elastikiyetleri üzerinde ortamın nispi nemi ve sıcaklığı önemli ölçüde etki 

etmektedir.Hayvansal liflerde elastikiyet, mukavemetin belirlenmesi sırasında cihaz 

üzerinde yerleştirilmiş ek bir düzenek ile saptanabilmektedir. 

 

 Kaşgora: Keşmir, süt, kıl ve etçi keçilerin saf Ankara keçileri ile melezlerinden 

elde edilen elyafa kaşgora denilmektedir.  

 

 Keçelenme yeteneği: Hayvansal liflerin keçelenme yetenekleri son derece 

önemli bir özellik olup bu özellik yapay liflerde bulunmamaktadır. Hayvansal liflerin 

bu özelliklerinden yararlanılarak ceket, palto, şapka, battaniye gibi tekstil ürünleri ile 

yer yaygısı ve aba gibi geleneksel ürünlerin üretiminde kullanılabilmektedir. 

Hayvansal liflerin keçelenmesi baskı nem ve sıcaklık uygulaması sonucunda liflerin 

kutikula tabakalarının iç içe girip iyice birleşmeleri ile ortaya çıkmaktadır.   

 

 Kemp Kılları: Kısa, kalın, sivri uçlu ve çapının %75’inden fazlasını medulla 

kaplayan kıllardır. Köpek kılı da denir. Korteks tabakası azalmış olduğundan, 

mukavemeti zayıf, kırılgan ve boya tutmayan kıllardır. İnce yapağıda bulunmazken, 

kaba-karışık yapağılarda ve tiftiklerde fazlaca bulunur. Yapağıda kaliteyi düşüren en 

önemli kusurlardan biridir.  

 

 Keşmir: Ankara keçisi dışında kalan keçilerden Keşmir, kıl, et ve sütçü keçi 

ırklarına derideki primer foliküllerde üst-kaba lifler, sekonder foliküllerde ise Keşmir 

yünü olarakisimlendirilen ince-alt lifler üretilmektedir. Dünya Keşmir pazarında 
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ortalama lif çapının üst sınırı genel olarak 19 mikron olarak kabul edilmektedir. 

Dünyada üretilen Keşmirler arasında en ince lif çapına Çin Keşmirleri sahiptir(14-

16.5 mikron). 

 

 Kıvrım (Ondülasyon): Bir hayvansal lifin uzunluğu boyunca belirli sayıda 

gösterdiği bükülmelerdir. Kıvrım kalite tayininde incelik ve uzunluktan sonra üçüncü 

sırayı alır. Kıvrım tekstil sanayinde liflerin büküm yetenekleri üzerinde etkilidir. 

 

 Lif Çapı(İncelik): Lif çapı hayvansal lifin en önemli morfolojik özelliği olup, 

lifin kullanım yerini belirleyen özelliklerin başında gelmektedir. Lifin kullanım 

yerini belirleyen özelliklerin başında gelmektedir. Lifin çapı, lifin enine ve boyuna 

kesit çaplarının ölçülmesi ile belirlenmekte ve mikron olarak ifade edilmektedir. 

 

 Medulla: Kalın, kaba ve kemp kıllarda bulunan içi hava dolu kanal(mıh 

kanalı). 

 

 Mukavemet(Sağlamlık): Daha dayanıklı tekstil ve dokuma ürünleri 

mukavemeti yüksek hayvansal liflerden elde edilmektedir. Mukavemet, liflerin farklı 

etkilere karşı gösterdikleri dayanma gücüdür. Laboratuar şartlarında bir hayvansal 

lifin mukavemeti saptanabilmekte ve mutlak ve nispi olarak ifade edilebilmektedir. 

Mutlak mukavemet, bir hayvansal lifin uygulanan ağırlığa veya çekme kuvvetine 

karşı kopuncaya kadar gösterdiği kuvvetin ağırlık(g) olarak ifadesidir. Nispi 

mukavemet ise, lifin koparmak için gerekli olan ağırlığın o lifin kesit alanına 

bölünmesi ile elde edilmektedir.  

 

 Parlaklık: Hayvansal liflerden üretilen ürünlere canlılık ve güzellik 

kazandırması nedeniyle liflerin Pazar değerlerini arttırmaktadır. Parlaklık, liflerin 

toplu olarak ışık ışınlarını yansıtma yeteneğini ifade etmektedir.  

 

 Randıman: Hayvansal lif gömleğinin veya bu gömleği temsil edecek lif 

örneğinin yıkanıp temizlenmesinden sonra geriye kalan temiz lif oranıdır. % olarak 

ifade edilir.  
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 Renk: Renk hayvansal liflerin pazar değerini belirleyen önemli özelliklerden 

biridir. Beyaz renkli liflerin diğer renklere kolay bir şekilde boyanabilmeleri 

nedeniyle sanayide daha çok bu renkteki lifler tercih edilmektedir.  

 

 Sortiman: Yapağıda kaliteyi ifade eder. Yapağı kalite(sortiman) tayininde 

birçok ülküde farklı sistemler uygulanmaktadır. Günümüzde en yaygın olarak 

kullanılan sistem İngilizler tarafından geliştirilen Bradford (Spinning Count) 

sistemidir.  

 

 Tiftik: Ankara keçilerinin vücudunu kaplayan özel elyafa tiftik (mohair), 

kırkımda keçinin vücudundan dağılmadan çıkartılan tiftiğin tümüne ise tiftik gömleği 

denilmektedir.  

 

 Tops: Yünün taranmış ve tüm işlemleri bitirilerek iplik yapımına hazır hale 

getirilmiş halidir.  

 

 Uzunluk: Bir hayvansal lifin çaptan sonra en önemli morfolojik özelliği 

uzunluğu olup, sanayideki kullanım yerini ve değerini belirlemede büyük öneme 

sahiptir. Bir hayvansal lifte doğal ve gerçek olmak üzere iki tip uzunluk söz 

konusudur. Doğal uzunluk lüle üzerinden belirlenebileceği gibi, tek tek lifler 

üzerinden de belirlenebilmektedir. Gerçek lif uzunluğu, tek bir lifin kıvrımlarının 

düzeltilerek belirlenen uzunluğudur. 

 

 Yağıltı: Hayvan derisinde bulunan yağ ve ter bezlerinin salgıları ile deri 

döküntülerinin karışımına denir. 

 

 Yapağı: Geniş anlamda hayvanlardan kırkılarak, taranarak veya yolmak 

suretiyle elde edilen, bükülüp iplik yapılabilen ve dokumada kullanılan her türlü 

hayvansal kıllar topluluğuna denir. Özel anlamda yapağı, koyundan kırkımdan sonra 

elde edilen kirli haldeki gömlekteki liflerin tümüne denir. 
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 Yapağı yağı: Yapağı foliküllerinde yer alan yağ bezlerinden salgılanır. Özgül 

ağırlığı 0.944-0.947, erime noktası37-38 °C’dir. Yapağı yağı esas olarak yağ asitleri 

ve alkollerden oluşmaktadır. Yapağı yağı, yapağı gömleğindeki fitil ve lülelerin 

oluşumu, lifin çevresel etmenlere karşı korunması, derinin yumuşaması ve yapağının 

keçeleşmesinin önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Yapağı yağı, ince yapağılı 

koyun ırklarında kalın yapağılı koyun ırklarına göre daha fazla bulunmaktadır. 

Tasfiye edilmiş yapağı yağına Lanolin denilmektedir. Lanolin kolesterol eserlerinin 

karışımı olup, lüks sabunların, makyaj kremlerinin, Vitamin D3’ün ve yağlı 

boyaların üretiminde kullanılmaktadır.  

 

 Yaylanma (Rezilyans, esneklik): Bir hayvansal lifin çekme, bükme ve 

sıkıştırma gibi uygulamalar ile biçimini değiştirdikten sonra lifin bu uygulamalar 

ortadan kaldırıldıktan sonra eski konumuna dönme yeteneğine yaylanma 

kabiliyeti(esneklik) denmektedir. Hayvansal liflerin yaylanma kabiliyeti pratikte 

basit bir şekilde belirlenebilmektedir. Bunun için bir miktar hayvansal lif avuç içine 

alınıp sıkılır. Daha sonra ise avuç açılarak liflerin alacağı şekil gözlenir. Yaylanma 

kabiliyetinin belirlenmesi, bu iş için geliştirilmiş özel ölçme aletinde de 

gerçekleştirilebilmektedir. Halı yapımında önemli bir özelliktir.  

 

 Yumuşaklık: Hayvansal liflerin yumuşaklığı bu liflerden elde edilecek olan 

ipliklerin tarama ve bükülme yetenekleri bakımından önem taşımaktadır. Hayvansal 

liflerin yumuşaklıkları lifin elde edildiği tür, ırk ve ırka dahil bireye göre farklılık 

göstermektedir. Bu farklılıklar ise, liflerin esas olarak incelik, kıvrım sayısı, lüle ve 

tek lif uzunluğu, bir örneklilik(tecanüs), yağıltı miktarı ve randıman gibi özellikler 

bakımından genetik olarak farklılık göstermelerinden kaynaklanmaktadır.  Nitekim 

ince lif çapına sahip ve kıvrım sayısı fazla lifler, kaba ve kıvrım sayısı kıvrım sayısı 

az olan liflere göre daha yumuşak olmaktadırlar. Güneş ışınları, havadaki serbest 

iyonlar ve su gibi dışsal çevre faktörleri de yumuşaklık üzerine etki etmektedir. 

 Yün: Yapağının yıkanmış ve yabancı maddelerden arındırılmış halidir.42 

 

                                                 
42 Sözlük bölümünde DAĞ, Birol, ‘Yapağı ve Tiftik Üretimi’, Konya Ticaret Borsası, Sayı:27, 
Yıl:10, Konya, 2008, kaynağından yararlanılmıştır.  
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