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Bu çalıĢmada; doğal mordan maddesi olarak, organik buğday unundan basamaklar 

halinde ekĢi hamur mayası ekstraktı hazırlandı. Hazırlanan ekĢi hamur mayası ekstraktı 

5 L destile suya konuldu. 5 L suya konan ekĢi hamur mayası ekstraktının içine 

boyamada kullanılacak yün, pamuk, keten ve çam ahĢap numuneleri ilave edilerek 48 

saat bekletildi. Boyar madde elde etmek için kuru soğanın (Allium cepa L.) dıĢ 

kabukları soxhlet cihazında destile su ile ekstre edildi. CuSO4.5H2O, Al K(SO4)2.12H2O 

ve K2Cr2O7 geçiĢ elementleri tuzları mordan maddesi olarak kullanılarak yün, pamuk, 

keten ve çam ahĢap numunelerin, sabit pH değerlerinde (pH= 4-7) ön mordanlama, 

birlikte mordanlama ve son mordanlama boyama yöntemlerine göre boyandı. Bu 

yöntemlere göre pH=4-7’de 72 adet yün, pamuk, keten ve çam ahĢap numuneleri 

boyandı. Sonuçlar; ekĢi hamur mayası ekstraktı kullanılmadan boyanan numuneler ile 

karĢılaĢtırıldı.  
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In this work; the fermented dough yeast  was prepared as a natural mordant compound. 

The prepared fermented dough yeast was added 5 L of destilled water, and dyeing 

materials ( wool, cotton, linen and wood) was putted into this solution and allowed for 

48 h. The dry shells of onion (Allium cepa L.) were extracted with distilled water using 

soxhlet apparatus. CuSO4.5H2O, AlK(SO4)2.12H2O and K2Cr2O7  were used as 

mordantation agent. Dyeing materials ( wool, cotton, linen and wood) were dyed at 

pH=4 and pH=7 using last mordantation methods. The results were compared and 

interpreted for dyed samples which are pretreated with fermented dough yeast and dyed 

samples which are unpretreated with dough yeast. 
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ÖNSÖZ 

 

 Bu çalıĢmada ekĢi hamur mayasıyla mordanlanmıĢ, selülozik ve protein elyaflarının ve 

ahĢap numunelerinin Soğan Kabuğunda elde edilen Boyar madde ile boyanma 

özellikleri araĢtırılmıĢtır. Yapılan çalıĢma sonucunda EkĢi Hamur Suyunun doğal 

mordan olarak kullanılabileceği de anlaĢılmıĢtır. ÇalıĢmalarımın tüm aĢamalarında her 

türlü desteği sağlayan sevgili hocam Prof. Dr. Adem ÖNAL’a, katkılarından ve 

yardımlarından dolayı Kimya Bölümünün değerli öğretim elemanlarına ve çalıĢmalarım 

sırasında desteklerini esirgemeyen sevgili eĢim AyĢegül YILMAZ ve kızım Zehra’ya 

çok teĢekkür ederim. 
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1.GİRİŞ 

 

 

 

1.1.gBoya ve Boyar Madde 

 

 

Konuşma dilinde ‘BOYA’ ve ‘BOYAR MADDE ’ kelimeleri birbiri yerine kullanılır. 

Oysa bu iki sözcük eş anlamlı değildir. 

Boya, cisimlerin yüzeyinin dış etkenlerden korunması ya da güzel görünmesi için 

kullanılan maddelere denir. Boyalar bir bağlayıcı ile karışmış ancak çözünmemiş 

karışımlardır. Bir yüzeye kuruyabilen bir bağlayıcı ile fırça ya da boyama tabancaları ile 

uygulanır. Kazımak suretiyle uygulandıkları cismin yüzeyinden çıkarılabilir (Özgirigin, 

1986; Başer ve İnanıcı, 1990). 

Boyar madde, cisimlerin (kumaş, elyaf v.b.) renkli hale getirilmesinde kullanılan 

maddelere denir. Boyar maddelerin tamamı organik bileşiklerdir. Bununla beraber, 

renkli her madde boyarmadde özelliği göstermez. Renkli bir maddenin boyarmadde 

özelliği gösterebilmesi için gerekli şartlar vardır. Boyarmadde genellikle çözeltiler veya 

süspansiyonlar halinde çeşitli boyama yöntemleriyle uygulanırlar. Boyanacak cisimler  

(elyaf v.b.) boyarmadde ile kimyasal ya da fizikokimyasal etkileşime girerler. Böylece 

cismin yüzeyi kazıma, silme, yıkama gibi fiziksel işlemlerle başlangıçtaki renksiz 

durumuna dönüştürülemez.  

 

1.2. Bitkisel Boyar Maddeler 

 

 

Bitkilerden elde edilen boyarmaddelerin belki de en değerlisi ve en çok kullanılanı koyu 

mavi renkli çivittir. Bugüne kadar önemini koruyan çivit, renk tutturmak çok zor olduğu 

için her zaman değerli sayılan mavi boyarmaddeler grubunun en tanınmış üyesidir. 

Günümüzde birleşim yoluyla üretilen bu madde eskiden yalnız çivit otu ile çivit 

ağacından elde edilirdi. Çivitotu (Isatis tinctorid) Avrupa ve Asya’da yetişen, 

sarıçiçekli, iki yıllık bir bitkidir. Çivit elde etmek için açık yeşil renkli taze yaprakları 

toplanır, kurutularak toz haline getirilir ve suya bastırılarak mayalanmaya bırakılırdı. 

Baklagillerin Indigofera cinsinden olan çivit ağaçları da en az 5.000 yıl boyunca 

boyarmadde kaynağı olarak kullanılmıştır. Eski Mısır’daki Teb kentinin kumaş 
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boyacıları hem giysilik kumaşları, hem de mumyaları sarmak için kullanılan bezleri 

çivit ağacından elde ettikleri çivitle boyarlardı. 

Çivit bugün sanayi de evlerde çok kullanılan bir boyar maddedir. Çivitle boyanan 

kumaş yıkandığında solarak açık mavi bir renk alır; ama güzel görünümünü kaybetmez. 

Örneğin yıkandıkça ağaran blucin kumaşları çivitle boyanır. 

Çivit suda çözünmediği için boyamadan önce soda ve başka kimyasal maddelerle 

işlemden geçirilmesi gerekir. Çivit banyosuna daldırılan kumaş sarımsı bir renk alır; 

banyodan çıkarıldığında rengi önce yeşilimsi sarıya, sonra havanın etkisiyle maviye 

döner. Kumaştaki bu renk değişimlerini izlemek bir sihirbazlık gösterisini izlemek 

kadar zevklidir. 

Kırmızı boyalar diğer renklerden çok daha çabuk solar. Eski halıları incelerseniz mavi, 

sarı ve kahverengi desenlerin genellikle kırmızılardan daha canlı olduğunu görürsünüz. 

Bu aranan rengin başlıca kaynağı Avrupa’da ’’Türk kırmızısı’’ ya da  ’’Edirne 

kırmızısı’’ adıyla bilinen kökboyasıydı. Kökboya bitkisinin (Rubia tinctorum) 

kurutulmuş köklerinden elde edilen bu boyarmadde Eski Mısırlılar zamanında bile 

üretiliyordu. Eski Yunanlıların boyarmaddelerle ilgili ilk ticaret kayıtlarında Hindistan 

ile Anadolu arasında kökboyası ticareti yapıldığı yazılır. Elde edilen boyar maddenin 

niteliği ve rengi, bitkinin yetiştiği topraktaki mineral miktarına göre değişirdi.  Nitekim 

canlı kırmızı renge boyayan ve solmayan Türk kırmızısı Avrupa’da en çok aranan kök 

boyası olmuştu. 18. yüzyılda Fransa’dan gelen boya uzmanları bu boyarmaddenin 

formülünü öğrenerek Avrupa’ya götürdüler. Bugünün kökboyası, ’’Alizarin’’ adıyla 

fabrikalarda üretilen yapay bir boyar maddedir.  

Bitkiler dünyası çok zengin bir boyarmadde kaynağıdır. Çivit ve kökboyadan başka, 

renk renk bir çok boyarmadde bitkilerden elde edilir. Bugün hala birçok ülkede saç 

boyamak için kullanılan, Türkiye’de, Asya ve Afrika’nın bazı yerlerinde kadınların 

ellerini süsleyen kına, saç boyası olarak ilk kez Eski Mısır’da kullanıldı. Kına bitkisinin 

(Lawsonia inermis) kurutulup öğütülmüş yapraklarından elde edilen bu toz boya da 

bugün birleşim yoluyla hazırlanmaktadır. Bir çiğdem türü olan safranın (Crocus sativus) 

çiçek tepeciklerinin kurutulmasıyla hazırlanan sarı renkli safran boyası da eski çağlarda 

çok değerliydi; çünkü yaklaşık 25 gram boyarmadde elde etmek için 4.000 safran çiçeği 

gerekiyordu. Bu boya bazı yiyecekleri, örneğin zerde denen tatlıyı renklendirmek için 

de kullanılır. Amerika’da yetişen ve yüksek bir ağaç olan bakkamın (Haematoxylon 
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campechianum) odunundan, kumaşları griden mora kadar değişik tonlarda boyayabilen 

siyah bir boyarmadde elde edilir ( Önal, 2000). 

Anatto adıyla bilinen tropik bir ağacın meyvelerinden de aynı adlı kırmızı bir 

boyarmadde çıkarılır. Anayurdu Orta ve Güney Amerika olan bu ağaç Yenidünya’nın 

keşfinden sonra tropik ülkelerin çoğuna yayılmıştır. Batı Hint Adalarının yerli 

halklarından olan karipler gövdelerini annattoyla boyarlardı; bu madde bugün de peynir 

kabuklarını ve dudak boyalarını renklendirmek için kullanılır. Yine Amerika’nın 

keşfinden sonra Avrupa’ya götürülen Brezilya odunu da, ’’mordan’’ denen değişik 

kimyasal maddelerle birlikte kullanıldığında kırmızı, pembe ve kahverengi tonlarında 

renk veren bir boyarmadde kaynağıdır (Önal, 2000). 

 

1.3. Mordanlar 

   

     

Kumaş boyalarının zamanla renginin atmaması için mordan ya da boyasaptar denen 

maddeler kullanılır. Bunlar, boyarmaddenin kumaşın dokusuna işleyerek liflere sıkıca 

tutunmasına yardımcı olan mineral tuzlarıdır. Doğal kumaş boyalarıyla kullanılan 

mordanların başında şap (potasyum alüminyumsülfat), SnCl2 (kalay klorür), K2Cr2O7 

(potasyum bikromat), FeSO4 (demir sülfat) ve CuSO4 (bakır sülfat) gelir. Boyanın daha 

iyi tutması için iplik ya da kumaşlar önce mordan çözeltisine, sonra boyaya batırılır. Bu 

yöntemin belki de en büyük yararı, aynı boyar maddenin değişik mordanlarla açıklı 

koyulu tonlar, krom tuzuyla daha koyu tonlar elde edilir. Bakır tuzu daha çok yeşil 

renkli bitkisel boyarmaddelerle kullanılır. Demir tozu boyarmaddenin rengini 

donuklaştırıp koyulaştırır; şap ise uçuk ve soluk tonlar verir. Boyarmaddeler ile 

mordanların bu özelliği, sonsuz deneme olanakları ve zengin bir renk çeşitliliği sağlar 

(Önal, 2000). 

 

1.4. Mordan Kullanmanın Önemi 

 

 

Mordanlar; yün, ipek ve bitkisel liflerin boyanmasında hem renk haslığını arttırmak 

(rengin dış tesirlere karşı mukavemetli yapmak) hem de boyarmaddeden farklı renk 

tonları elde etmek için kullanılır. Mordan özelliği gösteren kimyasal maddelerin her biri 

aynı boyarmadde ile farklı renkler verirler. Sözgelimi; nar kabuğundan elde edilen 
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boyarmadde şap ile kızılsarı; kızılsarı renge boyanmış yün, demir- II-Sülfat, FeSO4, 

ilavesiyle siyaha dönüşür. 

Cehri bitkisinin meyvelerinden elde edilen sarı renkli boyarmadde, CuSO4 ile yeşil, 

FeSO4 ile kahverengi, amonyum hepta molibdatile mavimsi-yeşil, Ag(NO)3 ile parlak 

sarı, NiCl2 ile açık yeşil, renge dönüşmektedir. 

Tanen de Türkiye’de boyacılıkta kullanılan önemli bir mordandır ve güzel boya lakları 

verir. 

İşte bu polikromatiklik (çok renklilik) bitkisel boyarmaddeleri sentetik boyarmaddelere 

üstün kılmaktadır. Bitkisel boyarmaddeler, Kimya bilgisi olmayan ve kırsal alanda 

yaşayan insan tarafından uygulanabilirken, sentetik boyarmaddeleri Kimya bilgisi 

olmayan bir kişinin uygulayabilmesi mümkün değildir. Bu da bitkisel boyarmaddeleri 

üstün kılan başka bir özelliktir (Önal, 2000). 

 

1.5. Tarihçe    

 

 

Bitkisel boyarmaddeler, doğada yetişen otsu ya da çalı türü bitkilerin kök, kabuk, 

yaprak, çiçek ya da tohumlarından çeşitli yöntemlerle elde edilirler (Ekstraksiyon, 

kromatografik ayırma gibi). 

Milattan 2000 yıl önce Çinlilerin bitkisel indigo ve Çin yeşili denilen özel boyalarla 

ipek dokumaları boyadıkları bilinmektedir. Baskı yöntemiyle boyama ilk kez 

Hindistan’da yapılmıştır. Mısır’da yapılan mumya kazılarında bulunan kumaşlardan, 

indigo ve çeşitli mordanları, ayrıca madensel (inorganik) boyaları ( Fe2O3, Cr2O3, 

Pb2O4, HgS ve grafit gibi) kullandıkları anlaşılmaktadır. İbraniler, Fenikeliler, 

Venediklilerin  bu bilgileri Yunanlılara ve Romalılara aktardıkları tahmin edilmektedir. 

Asya’da başka Meksika ve Peru’daki yerli halkın doğal boyama sanatı ile meşgul 

oldukları, Afrika yerlilerinin çeşitli doğal boyalar ve takılarla günlük yaşamlarını 

renklendirdikleri bilinmektedir (Önal, 2000). 

Eski bitki boyacılığında Aspir (Carthamus tinctorius) çok büyük önem arz etmekteydi. 

M.Ö. 1660’da Mısır kazılarında bulunan, kral I. Amenhetop’in mumyasını saran 

ketenler ve sargıların Aspir çiçekleriyle boyandığı tespit edilmiştir. 

Gittikçe artan ihtiyaç nedeniyle, bitkisel boyar maddelerin çeşitleri de artmış ve eski 

bilinenlere yenileri eklenmiştir. Muhabbet çiçeği (Reseda luteola), Meşe mazisi 
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(Quercus infectoria) gibi. Yine bu devirde şaplı, bakırlı, demirli mordanların 

kullanılmasına başlanmıştır. Daha sonra Hindistan’da yetişen İndigofera tinctoria’dan 

elde edilen indigo Avrupa’ya girmiş, çivitotu yetiştiricileri ve pazarlayıcıları arasında 

büyük bir rekabet başlamış, bu rekabet İndigo lehine sonuçlanmıştır. 

Gerek Orta Asya ve gerekse Anadolu, tarih boyunca bitki boyalarının daima bulunduğu 

ve yetiştirildiği yerlerdir. Türklerdeki boyacılık sanatının, Türk Kilim ve Halıcılığı gibi, 

Türk medeniyeti kadar eski olduğuna şüphe yoktur. Anadolu batı ile doğu arasında her 

zaman bir köprü görevi görmüştür. Önemli ölçüde boya bitkisi yetiştiren Anadolu, 

Avrupa’nın boya merkezi olmuştur. Türk kırmızısı adı ile bilinen ‘kök boya’ ilk defa 

1519 yılında Türkler tarafından kullanılmıştır. Fransa 1715 yılından itibaren kök boya 

ziraatına başlamıştır. 1700 yıllarında Türkler tek başına dünyadaki kök boya üretiminin 

2/3’ünü karşılıyordu. Kök boya ile boyanmış ipliklerden üretilmiş 400 yıllık çok 

kıymetli halı ve kumaşlar, Konya ve Topkapı müzelerinde bulunmaktadır (Anonim, 

1991). 

Osmanlılar zamanında Tokat, Bursa, İstanbul, Edirne, Konya, Kayseri gibi yerler, 

boyacılık sanatının ortaya çıktığı en önemli merkezlerdir. Bu merkezlerden başka, 

mahalli ihtiyaçları karşılamak amacıyla Anadolu’nun hemen her tarafında boyacılık 

yapılır ve ayrı bir titizlik gösterilerek, kurumuş boyacılık ve cehriliklerde boya bitkileri 

yetiştirilirdi. Bitki boyacılığında, bunların yanı sıra, Ceviz (Junglas regia), Nar (Punica 

granatum), Kına (Lawsonia inermis) v.b. görülür (Anonim, 1991). 

Türkiye’de doğal boyacılığın gerilemesi sentetik boyaların 1882’de yurdumuza girmesi 

ve kolayca her tarafa yayılma imkanı bulmasıyla başlamıştır. Bu yüzden kök boya ve 

Cehri’nin ticareti durmuştur. Alizarin’in sentetik olarak elde edilmesiyle bu bitkinin 

ziraatı da hızla terk edilmeye başlanmıştır. 

Sentetik boyar maddelerin hızla çoğaldığı günümüzde, ‘Neden doğal boya?’ sorusu akla 

gelebilir. Bu renklerin benzerleri sentetik boyar maddelerde bulunmadığı için mi? 

Bunların hiçbiri yeterli neden değildir. Asıl neden, doğal renk tonlarının insanın ruhunu 

okşayan bir orjinalliğe ve niteliğe sahip olmasıdır. Anadolu insanının uzun süren göçebe 

hayatı, onu yükte hafif, paha da ağır dokumalar (Halı, Kilim, Cicim, Tüylüce v.b.) 

üretmeye yönelmiştir. Boya bitkilerinin hemen her yerde temin edilebilmesi, boyama ve 

dokuma sanatının gelenek halini almasını sağlamıştır. Bu gelenek, Anadolu insanının 
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yaşamını motivize eden desen ve figürlerle kaynaşınca milli bir sanat eseri ortaya 

çıkmıştır ki bu da Türk Dokuma Sanatıdır (Anonim, 1991). 

Tarihi önemi olan bazı renkleri ve bu renklerin kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz. 

 

Mor (Erguvan) 

 

 

Az bulunması nedeniyle çok pahalıydı. Toplum tarafından yüksek mevkin ve gücün 

simgesi olarak kabul edilirdi. Kral Neron zamanında, hak etmeden bu rengi taşımanın 

cezası ölümdü. Jul Sezar ise mor tolgayı kendisinden başkasının taşımasını 

yasaklamıştı. Erguvan rengi İsa’dan 1600 yıl önce Gritte, Purpura ve Murex adı verilen 

iki kabuklu deniz hayvanının bağırsağından salgılanan sarımsı yeşil  renkteki salgı 

maddesinin güneş ışığında bekletilmesiyle elde edilmiştir (Önal, 2000). 

 

Kırmızı  

 

 

Eskiden allık ve idrar söktürücü olarak da kullanılan ve Türk kırmızısı olarak bilinen 

bitkinin köklerinden elde edilirdi. (Lat. Rubia tinctorum, Alm: Krapport, İng: Madder 

red). 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin dış ticaretinde tahıl ve ipekten 

sonra üçüncü derecede önemli ihraç ürünüydü. Başta İngiltere olmak üzere Fransa ve 

diğer Avrupa ülkelerine satılırdı. Türk kırmızısında (Kök boya), Alizarin, Purpurin, 

Pseudopurpurin, Rubiadin ve Munjistin isimli boyarmaddeler bulunur. En önemlisi 

Alizarin’dir. Haslık derecesi yüksek olan bu boyarmadde halıcılık ve kilimcilikte yünü 

kırmızı renge boyamak için kullanılır (Önal, 2000). 

Kırmızı renk, Kermes isimli ve kermes asidi ihtiva eden bir tür böcekten de elde 

edilmiştir. 70.000 adet kurumuş böcekten 0,5 kg boyarmadde elde edilir. Bu böcek 

kırmızı meşesi (Quercus coccifera) üzerinde yaşar (Önal, 2000).   

 

 

Mavi 

 

 

Çivit Otu (Lat.İsatis tinctoria Alm: Waid, İng: Woad) mavi rengin elde edildiği İndigo 

boyarmaddelerini ihtiva eder. İzolasyon işlemi fermantasyon ile sağlanır. İndigo, 1897’ 

de sentetik olarak elde edildikten sonra, çivit otu önemini kaybetmiştir. 
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Sarı 

 

 

Sarı rengi veren pek çok bitki vardır. Sarıpapatya, safran, cehri ve muhabbet çiçeği 

bunlardan bazılarıdır. Muhabbet çiçeğinin yeşil ve çiçek kısımlarında luteolin 

boyarmaddesi bulunur. 

 

 

1.6. Renk Nedir?  

 

 

Renk subjektif bir kavramdır. Bir ışık kaynağından gelen ışık, bir cismin üzerine 

düşürülürse, cismin özelliğine göre belirli oranda yansıtabilir. Herhangi bir cismin 

üzerine beyaz ışık düştüğünde görünen renk, mum ışığında farklı görünecektir. 

Dolayısıyla cismin rengini belirleyen etken, ışığın türüdür. Üç ayrı renk tanımı vardır. 

Bunlar: 

a) Psikolojik renk 

b) Fizyolojik renk 

c) Fiziksel renk 

 

a) Psikolojik Renk 

 

 

İnsan beyninde uyandırılan duygudur. Normal iki insan bir cismin rengini aynı sözcük 

ile ifade edebilirler, ancak tanımladıkları duygu aynı olmayabilir. Örnek olarak, yeşil 

renk verilebilir. Yeşil insanların sevdiği renklerden biridir. Yaprak yeşili, çimen yeşili, 

insana tatil hatırlattığı gibi, sarı renk, İlkbaharda açan çiçekleri ya da sarıpapatyaları 

hatırlatabilir. 

 

b) Fizyolojik Renk  

 

 

Güneş ışığı ya da elektrik lambası gibi farklı ışık türlerinin gözümüzün Retina 

tabakasında ve görme sinirlerinde meydana getirdiği fizyolojik olaylar topluluğudur. 

Rengi algılama bakımından insan gözü mükemmel bir optik cihazıdır. Ancak görünür 

dalga spektrumunun (400 nm – 750 nm) her bölgesinde aynı derecede duyarlı değildir. 

Hassasiyet sarımsı – yeşile karşılık gelen 556 nm’de maksimum iken, mor ötesi ve 
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kırmızı ötesi için sıfırdır. Görünüş bazen bizi yanıltabilir. Örnek olarak; kırmızı elmaya 

mavi ışık altında baktığımızda neredeyse siyah görürüz. 

Hayvanlar aleminde olay çok daha farklıdır. Kartal ya da Şahin yüksekte uçarken bile 

küçük boyutlu avını rahatlıkla görebilir. Ormanlar kralı Aslan, sürü halinde duran Zebra 

grubunu sadece bir resim gibi görür. Pek çok hayvan renkli cisimleri siyah – beyaz 

görürken, muhabbet kuşu kırmızı renkli cisimlerden çok korkar. 

İnsan gözünün 556 nm’de sarımsı – yeşil renge duyarlı olması çok önemli bir husustur. 

İlkbaharda çoğunlukla sarı renkte çiçek açan ağaç ve otlar, çeşitli desenlerdeki yeşil 

yaprakları ile tabiatı adeta yeşile boyarlar. Sonbaharda sararan yeşil yapraklar dökülür 

ve o muhteşem baharı beklemeye başlarız. İnsan gözü 556 nm’de duyarlı olmasaydı 

belki de gezegenimizden hiçbir zevk almadan yaşamak zorunda kalacaktık (Eyüboğlu, 

1983). 

 

c) Fiziksel Renk 

 

 

Belirli bir ışığın fiziksel parametrelerinin ölçü ve rakamlarla kesin olarak 

tanımlanmasına fiziksel renk denir. Bu işlem Spektroskopik yöntemlerle gerçekleştirilir. 

Hangi renk tanımından gidilirse gidilsin, bir cismin rengi, ortamdaki ışığın bir sonucu 

olarak çıkar. Karanlıkta her cisim siyahtır. Kırmızı bir elma, mavi ışık altında hemen 

hemen siyah; gün ışığında yeşil olan yaprak, kırmızı veya turuncu ışık altında siyaha 

yakın renkte görünür. Bu gözlemlerden ortaya çıkan sonuç şudur; Renk, cismin 

kendisini aydınlatan ışığa bağlı olan bir özelliktir ve ışığın fonksiyonudur (Eyüboğlu, 

1983). 

 

1.7. Haslık Analizleri  

 

 

1.Haslık Tanımı:  Haslık, boyanmış bir materyalin üretim ve kullanım esnasında dış 

tesirlere karşı direnme gücüdür. Haslık hem ışık, ter, su gibi etkene karşı, hem de 

boyarmaddenin uygulandığı materyale göre farklılık gösterir. Bir boyarmaddenin haslığı 

yün üzerine düşük, orlon üzerinde yüksek olabilir. Haslık tanımından anlaşıldığı üzere 

haslıklar genel olarak: 

1- Kullanım esnasında istenen haslıklar 
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2- Üretim esnasında istenen haslıklar, olmak üzere ikiye ayrılır. 

3- Kullanım esnasında istenen haslıklar: 

a. Işık 

b. Yıkama 

c. Sürtünme 

d. Deniz Suyu 

e. Ter 

f. Ütü v.b. 

 

4- Üretim Esnasında İstenen Haslıklar 

 

a. Hipoklorit 

b. Peroksit 

c. Klorlama 

d. Merserizasyon 

e. Soda 

f. Alkali vb. 

 

1.7.1 Aritmetiksel Ölçek 

 

                          Çizelge 1.1. Aritmetik ölçek 

Haslık Değerleri Test Öncesi ve Sonrası Renk Farkı 

5 0     NBS birimi 

4 n     NBS birimi 

3 2n   NBS birimi 

2 3n   NBS birimi 

1 4n   NBS birimi 

 

Aritmetiksel aralıklarla oluşturulan ölçekte özellikle 3, 4 ve 5 haslık derecelerindeki 

farklar oldukça küçük olduğundan, ölçek bu farkları yeterince kesin göremez. Oysa 

boyarmadde ne kadar has ise küçük değişiklikler o kadar önemlidir. Bu nedenle, Mc 

Laren aşamaların üst kısımlarda birbirine daha yakın, alt kısımlarda daha uzak olduğu 

geometrik farklar ölçeğini önerdi. Bugün, 1945 yılında kurulmuş olan Standardizasyon 

için Uluslararası Organizasyon  (International Organization for Standardization 

’’ISO’’ )’ nun tavsiye ettiği testlerde bu ölçek kullanılmaktadır. (Çizelge 1.2.) 
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       Çizelge 1.2.Uluslararası organizasyonun tavsiye ettiği test ölçekleri 

 

     
 

1.7.2. Renk Değişikliğini Belirleyen Gri Ölçeğin Kullanılışı  

 

   

Işık haslığı dışında, diğer haslıkların tayininde testin uygulandığı materyal ile 

uygulanmadığı orijinal boyalı materyal, aynı düzleme, aynı yönde, yan yana 

yerleştirilir. Düzlem, gri ölçeğin en koyu üyesinin renginden biraz daha koyu, üniform 

gri renkte olmalıdır. Materyal ince ise zeminin koyu renginin etkisinden kaçınmak için 

2-3 kat konması tavsiye edilir. Gri ölçek bu çiftlerin yanına yerleştirilerek 45 eğimli 

gelen kuzey ışığı ile aydınlatılır. Bakış yönü yüzeye dik olmalıdır. Test uygulanan ve 

uygulanmayan örnek arasındaki renk farkı, gri ölçekteki hangi çiftin farkının karşılığı 

ise, boyamanın haslık derecesi onunkine eşittir. Eğer örnekteki fark, ölçekteki çiftlerin 

ikisi arasında ise, haslık da bu orandadır. Örneğin haslık 3-4’tür. Hiçbir fark yoksa 

haslık 5’tir. 

Renk kaybından başka, renk tonunda, şiddetinde veya parlaklığında da değişiklik 

olmuşsa, bu değişiklikler haslık derecesini belirten rakamdan sonra yazılan harflerle 

gösterilir. 

BL: daha yeşil                R: daha kırmızı                    W: daha zayıf 

G: daha yeşil                  Y: daha sarı                         Str: daha şiddetli 

D: daha mat                   Br: daha parlak                     

Lekeleme derecesinin tayininde kullanılan gri ölçekte 5 çift vardır. Bu çiftlerden bir 

tanesi daima beyaz bir kumaş veya karton olup, diğerleri gittikçe koyulaşan gri 

renktedir. Derecesi 5’e karşılık gelen çiftin her iki şeridi de aynı şekilde beyazdır. Yani, 

lekeleme derecesi 5 olan boyama, test sonucu bitişik beyaz materyali hiç lekelemez. Bu 

ölçekte de geometrik derecelemenin en uygun olduğu bulunmuştur. Birçok tartışmadan 

sonra lekeleme derecesini tayin etmek için kullanılan ISO’nun tavsiye ettiği ölçek 

çizelge 1.3’te görülmektedir. 

Haslık Derecesi Test Yapılan ve Yapılmayan 

Örnekler Arasındaki Fark 

ISO’nun Tavsiye Ettiği Ölçek 

5 0         NBS birimi 0            NBS birimi 

4 n         NBS birimi 1,5         NBS birimi 

3 2n       NBS birimi 3            NBS birimi 

2 4n       NBS birimi 6            NBS birimi 

1 8n       NBS birimi 12          NBS birimi 
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                             Çizelge 1.3. ISO’nun tavsiye ettiği ölçek 

             

Haslık Değerleri NBS Birimi Cinsinden Farklar 

5 0      

4 4      

3 8    

2 16    

1 32    

 

Lekeleme derecesini tayin için, test sonucu lekelenen materyal, boyanmamış orijinal 

kumaş ile yan yana konur ve aralarındaki fark, yukarıda anlatıldığı gibi gri ölçekteki 

farklarla karşılaştırılır (Önal, 2000). 

 

1.7.3. Kullanım Esnasında İstenen Haslıklar 

 

1.Yıkama Haslığı 

2.Işık Haslığı 

3.Ter Haslığı 

4.Klorlanmış Su Haslığı 

 

1.7.4. Üretim Esnasında İstenen Haslıklar 

 

1.Hipoklorit Ağartma Haslığı 

2.Peroksit Ağartma Haslığı (Önal, 2000). 

 

 



 

2. KAYNAK ÖZETLERİ veya KURAMSAL TEMELLER / GENEL BİLGİLER 

 

 

2.1. Soğan Kabuğu  ve Yapısı 

 

 

Şekil 2.1. Soğan (Allium cepa L.) kabuğu 

 

Soğan genel anlamda Zambakgiller (Alliaceace) familyasındaki Allium cinsine dahil 

herhangi bir bitki için kullanılabilse de bir ek tanım söz konusu değilse, genellikle 

Allium cepa türünü anlatmak için kullanılır ve bu anlamda ’’bahçe soğanı’’ olarak da 

adlandırılabilir. Familyası: Zambakgiller (Liliaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: 

Anadolu’nun çoğu yerinde birçok türü tabii olarak yayılış göstermekle beraber, kültür 

çeşitleri de her tarafta yetiştirilmektedir.  

Haziran-Ağustos ayları arasında yeşilimsi veya pembemsi renkli çiçekler açan, 30-100 

cm boylarında, çok yıllık otsu ve soğanlı bir bitki. Yapraklar boru şeklinde, içi boş, 

mavimsi-yeşil renklidir. Çiçekler küre şeklindeki başlarda şemsiye durumunda 

toplanmışlardır. Tohumları siyah renkli, köşeli ve küçüktür. 

Soğan çok eskiden beri bilinen kültür bitkilerinden biridir. Sümerler döneminden beri 

yetiştirildiği ve kullanıldığı, tarihi belgelerden anlaşılmaktadır. Soğan, değişik şekilli, 

üzeri zarımsı bir kabukla kaplı, yakıcı lezzetli ve özel kokuludur. Kültür çeşitlerine göre 

şekil ve büyüklükleri değişmektedir. 

Türkiye’de soğan üretimi yapılan bölgelerin başında Karacabey ve havalisi gelmektedir. 

Bu bölgede ziraatı yapılan soğan çeşitleri Kantartopu, İmralı ve Yalova 12’dir. 

Kantartopu yuvarlak, hafifçe basık, kırmızı kabuklu ve depolamaya dayanıklıdır. İmralı 

ise uzunca oval, kırmızı-kahverengi kabuklu, lezzetli ve bu bölgede tutulan bir çeşittir. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Two_colors_of_onions.jpg&filetimestamp=20060105085153
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Yalova 12, sarı soğan olarak da adlandırılır ve kantartopu çeşidinden seleksiyon yoluyla 

elde edilmiş beyaz etli, göbekli bir çeşittir.  

2.1.1. Soğan Kabuğunun Mordan Olarak Kullanılması 

Kırmızı soğanın kabuğunda kırmızı rengini veren asıl madde, Quercetin boyar 

maddeleridir. 

 

Şekil 2.2. Qurcetin 

Boyar maddelerin lifler üstüne çekilmesinde çok büyük rolü olan mordan maddeleri lif 

ile boyar madde arasında bağlayıcı köprü görevini üstlenerek, bir ucu elyafa diğer ucu 

boyaya bağlanır. Böylece başlangıçta suda çözünürlüğü olan boyar madde, boya 

molekülleri ile mordan ve lif arasına kurulan bağlar sayesinde suda çözülemez bir madde 

olarak liflerin üzerine tespit edilmiş olur.  

Kompleks yapı oluşumu özelliği ile mordanlı boya özelliği birbiri ile eşit gider.  

Dahili kompleks gruplar kimyevi ayırıcı etkilere karşı dayanıklıdır. Bundan başka erime 

kabiliyetinin değişmesi, koyu renk vermesi gibi özellikler dahili kompleks yapılarla boya 

laklarında ortaktır.  

 

Şekil 2.3. Metal bağlanmış kompleks yapı 

Böyle kompleks yapılar teşkil ederek boya lakları veren maddelerden Avrupa'da bilhassa 

kalay, alüminyum kullanılmaktadır. Türkiye'de ise bunların yanında bakır, kalsiyum, 
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Soğan ekilecek arazi Sonbaharda 20-25 cm derinlikte pullukla sürülür. Şubat başından 

itibaren tav edilince biraz daha derin olmak üzere tekrar sürülüp gübrelenir. Elde 

edilecek baş soğanların büyük ve dayanıklı olması için potaslı ve fosforlu gübre atılır. 

Fazla azotlu gübreler soğanlarda dokunun gevşek olmasına ve çabuk çürümesine sebep 

olur. Hazırlanıp gübrelenen toprağa mart-nisan aylarında tohum ekilir. Dikimden bir ay 

kadar sonra çeşitli aralıklarla çapalama ve bakımı yapılır. Normal olarak soğan fazla 

suya ihtiyaç duymamasına rağmen, lüzumunda sulama yapılır. Soğanlar belli bir iriliğe 

erişip, toprak üstü kısmının üçte ikisinin sararması, hasat zamanının geldiğini gösterir. 

Sökülen soğanlar ya örülerek veya çuvallanarak depolanır.  

Dünya’nın çoğu yerlerinde yayılmış olan, fakat sıcak bölgelerde daha çok rastlanan, 

çoğu çok yıllık, otsu, bir kısmı odunsu bitkiler. Toprak altında soğan, rizom veya 

yumruları vardır. Yapraklar yassı ve şeritsi veya kalp şeklinde, bazen de küçük zarımsı 

pul şeklinde veya etlidir (www.turkcebilgi.com). 

 

 

tanen ve şap da büyük bir rol oynamaktadır.  

Bir tek boya bitkisinden değişik mordan maddeleri ve birden fazla mordan maddesi 

kullanılarak 18'e varan ayrı renk tonları elde edilebilir (www.isdfenlisesi.k12.tr). 

2.1.2. Kırmızı soğanın kimyasal bileşimi:  

 

Soğanın etli kısmı, esas terkibi bir polysulfid olan eterik yağ ihtiva eder. Bundan başka 

suda eriyici polysakaridler, mulin, fitin rodanidler, kversetin, kompferol, türlü 

glutaminli peptidler, limon ve elma asidi, vitamin C, karotin (provitamin A), helmeli 

maddeler, çeşitli fermentler vs. ihtiva eder. Soğanın dış kabuğu %6-7 flavonlu 

glikozidler; bunlardan flavonlu glikozid %4,81, spireozid %1,13 ve %0,8 diğer 

kversetin heterozidler ihtiva eder. İzole edilen komplekste diüretik etken olduğu tespit 

edilmiştir. 

Soğanın baharlı lezzeti ve özel kokusunu veren allil sülfür (C6H10S2) denilen kükürtlü 

karbon bileşiğidir. 

Kırmızı soğanın kabuklarında pirokatesin ve benzokatesin asitlerinin yanısıra kırmızı 

rengi veren Quercetin boyar maddeleri bulunur. 

http://www.turkcebilgi.com/
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2.2. Kumaşın Tarihçesi 

 

 

Giyinmek insanın temel ihtiyaçlarındandır. İlk olarak kumaş üretimi keten ile 

başlanmıştır. Daha sonrasında yün kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonraları pamuklu 

kumaşlar yaygınlaşmıştır. Bu sayılanlara ipeği eklemek yanlış olmayacaktır. 

XVII. yüzyılda Fransa'da, sonra İngiltere'de merinos yünüyle imal edilen kumaşlar 

yayıldı. Pamuk ise başlangıçta Kuzey Amerika'da XVII. yüzyıldan beri ekiliyordu. 

Fakat diğerlerinin aksine ipek daha yavaş bir yayılım göstermiştir. Genel olarak lüks 

sembolüydü ipek. Başlıca olarak Lyon’da ipek üretimine başlandı. 

 

2.3. Kumaş Çeşitleri 

                                        

    Pamuk Bitkisi         Yün Bitkisi                     Keten Bitkisi  

    

                                              

     Pamuklu Kumaş                                Yünlü Kumaş                           Keten Kumaş 

Şekil 2.4. Kumaş Çeşitleri 

Kumaş, ipliklerin, çeşitli yöntemlerle bir araya getirilerek oluşturduğu kaplayıcı 

yüzeylerdir. Pamuk, yün, ipek, keten vb. maddelerden elde edilir. 

Birbirlerine dik ve paralel konumda bulunan ipliklerin birbirlerinin altından üstünden 

geçirilmesi ile kumaş oluşturulur. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Keten
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCn
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pamuk
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0pek
http://www.turkcebilgi.com/resim/yün/wool-www-usda-gov
http://www.uzmantv.com/yunlu-kumaslar-hangi-kiyafetlerde-kullanilir
http://www.by.all.biz/tr/g90160/
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0plik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pamuk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCn
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0pek
http://tr.wikipedia.org/wiki/Keten
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2.3.1. Yün 

 

 

Yün bazı memelilerden (özellikle koyun, keçi, deve, lama, ada tavşanı) elde edilen 

hayvansal kıl kökenli doğal bir elyaf türü. Sıcak tuttuğu için battaniye ve kışlık 

giysilerin üretiminde kullanılır. Yün elyafı koyundan genellikle canlı hayvanlardan 

kırkılmak suretiyle olmak üzere değişik yöntemlerle elde edilir. Bu tür yüne kırkım 

yünü denir. Bu yünün ticari değeri diğer yöntemlerle elde edilenlerinkinden yüksektir. 

Kasaplık hayvanların kesildikten sonra derilerinin işlenmesi ile elde edilen yüne ise 

tabak yünü veya kasapbaşı yünü denir. Herhangi bir nedenle ölmüş hayvanı postundan 

elde edilen yün ise post yapağısı adını alır. Tabak yünü veya post yapağısı (yapak) 

deriden yolunarak alınmışsa kıl köklerini de içerdiğinden kırkım yününe göre daha 

düşük kalitelidir. 

 Yün elyafı genellikle dağıtılmadan bir bütün olarak kırkılır ve toplanır. Buna yörelere 

göre (tulup, gömlek, dulup veya tulum gibi) adlar verilir. 

 

 

                   Şekil 2.5. Boyanmış Yünler 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Memeliler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Koyun
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ke%C3%A7i
http://tr.wikipedia.org/wiki/Deve
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lama
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ada_tav%C5%9Fan%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1l
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Elyaf&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Post
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:DSC00760.JPG
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Yünün Fiziksel Yapısı 

 

 

 

Şekil 2.6. Yün elyafın mikroskop altındaki kesiti 

 

Yün elyafı kıl kesesinin dibine gömülmüş köklerinden büyüyen, 

1. Epiderm tabakası 

2. Korteks (kortex, kabuk) 

3. Medüla (kıl özü) adlı bölümlerden oluşmuş kıllardır. 

 

Epiderm 

 

 

Epiderm veya kütikül tabaka elyafın en dış yüzeyidir. Balık pulları ve damdaki 

kiremitlere benzer görünüştedir. Bu tırtıklı görünüm mikroskop altında kolayca 

incelenebilir ve yün elyafın tanınmasında karakteristiktir. Bu pulların serbest uçları dışa 

doğru çıkıntılar yapar. Bu pullu epiderm elyafın esas kısmının korunmasına yardım eder 

ve ona bir miktar sertlik verir. 

Yün elyafın üzerindeki bu pulların şekli ve dizilişleri, elyafın temel özelliklerine etki 

eder. İnce yünde tek bir pul elyafın bütün etrafını sarar. Kalın yünde ise yani elyafın 

çapı arttıkça pulların sayısı da artar. Pulların bu durumu ile parlaklığı arasında da bir 

bağıntı vardır. Parlaklık bir düz yüzeyden ışığın yansımasıdır. Yün elyaftaki pullar 

elyafı tamamen kapatacak şekilde ve daha az çıkıntılı ise daha parlak olur. Uzun ve 

kaba yünlerde (Lincoln ve Leicester tipi) böyledir. 

 

Korteks  

 

Korteks, yün elyafın ana parçasıdır. Uzun kat kat iplik şeklinde hücrelerden ibarettir. 

Yünün esnekliği ve dayanıklılığı ile boyanma özelliğini elyaftaki bu korteks bölgesi 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Coarse_Wool_40x.JPG
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Epiderm&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Korteks
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Med%C3%BCla&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%BCtik%C3%BCl&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mikroskop
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parlakl%C4%B1k&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0plik
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCcre
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tayin eder. İnce yünlerde korteks üniform olarak gelişmemiştir. Öyle ki elyafın bir 

yüzeyinde korteks hücrelerindeki bu az gelişme yüzünden bir bükülme olur. 

Hücrelerdeki bu düzensiz yapıdan dolayı yün; eğirme kalitesinde önemli bir etmen olan 

kıvrımlı yapıya sahip olur. 1 cm'deki kıvrım sayısı yünün yarıçapı ile orantılı olarak 

değişir. İnce yünlerde cm'de 10, orta kalınlıktaki yünlerde 4-8, kaba yünlerde ise 1-2 

kıvrım bulunur. 

 

Medüla 

 

  

Medüla, elyaf boyunca uzanan ve farklı şekillerdeki medüla hücreleri ile gevşek olarak 

doldurulmuş bulunan dar bir kanaldır. İnce elyafta bu bir tek kanal halinde, kaba 

yünlerde ise birbirine paralel şekilde birkaç kanal halindedir. Gevşek şekilde bulunan 

hücrelerin arasında likidin geçebileceği kanallar vardır. Yün boyandığı zaman, pullar su 

geçirmediğinden boya çözeltisi ancak pulların elyafla birleştiği yerlerden nüfuz eder ve 

medüla içerisine girer. Bu da boyanmış yünün uzunlamasına görünümünün enine 

kesitinden farklı olmasına sebep olur. 

 

Yünün Kimyasal Yapısı 

 

 

Deri içerisinde teşekkül eden kıl kökünün yanında yağ ve ter bezleri bulunur. Ter 

bezleri deri yüzeyine salgı yapar. Yağ bezleri ise kıl köküne yağ salgılar. Bu yüzden 

yün ve kıl değişik miktarlarda ter tuzları ve yağ içerir. Bunun yanında hayvanın 

yaşadığı ortamdan ileri gelen ot, toprak, dışkı artıkları v.b. kirler de vardır. Bu 

bakımdan işlenmemiş yün elyafın (yapağının) yapısındaki maddeler % olarak şöyle 

sıralanabilir: 

 %33 keratin (yün proteini) 

 %28 ter tuzları 

 %26 kir 

 %12 yün yağı 

 %1 anorganik maddeler 

Bu kirler yüzünden yıkandığı zaman yapak ağırlığında bir azalma görülür. Kaba elyaf 

ağırlığının üçte birini, ince elyaf ise yarısından fazlasını kaybeder. Yapağının 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Yar%C4%B1%C3%A7ap
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cm
http://tr.wikipedia.org/wiki/Likid
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6zelti
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesit&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Deri
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C4%B1l_k%C3%B6k%C3%BC&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ter_bezleri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ter
http://tr.wikipedia.org/wiki/Salg%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tuz
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ot&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Toprak
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C4%B1%C5%9Fk%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yapa%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Keratin
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anorganik_madde&action=edit&redlink=1


19 
 

yıkanmasından sonra ağırlığının azalmasına teknikte çekim adı verilir. Genellikle kaba 

elyaf yerine düşük çekimli yün, ince elyaf yerine ise yüksek çekimli yün denilir. 

 

Keratin  

 

Keratin, yün proteinidir. Proteinler amino asidlerin peptid bağları ile birleşmesi sonucu 

oluşmuş polimer bileşiklerdir. Keratinin yapısına giren amino asidler; alanin, arginin, 

serin, sistin, glutamik asid ve leucindir. Kaba formülünün kimyasal bileşimi ise; 

 %50 karbon, 

 %22-25 oksijen, 

 %16-17 azot, 

 %3-4 kükürt, 

 %7 hidrojendir. 

Bir protein olan keratinin yapısında üç tür bağ vardır. Bunlardan biri peptid bağlarıdır. 

Diğerleri ise tuz ve sistin bağlarıdır. 

Özet olarak yün proteini olan keratin elyaf boyunca hemen hemen paralel bir şekilde 

uzanan ve aminoasidlerin kondenzasyonu ile oluşmuş polipeptid zincirleri ile bu ana 

zincir arasında uzanan yan zincirler ve yine bu yan zincirlerdeki amino ve karboksil 

gruplarının nötralleşmesi ile meydana gelmiş tuz bağları ve ayrıca sistin bağlarından 

ibarettir. Yün keratini, kovalent ve iyonik bağların birarada bulunduğu karmaşık bir 

polipeptid şebekesi olarak da düşünülebilir. Yapısındaki bu üç farklı bağ ve dolayısıyla 

yapı şekli, yünün fiziksel ve kimyasal özelliklerine etki eder. 

 

Ter tuzları  

 

 

Ham yünden sulu ekstraksiyon sonucu ayrılabilen maddelere ter tuzları denir. Oleik ve 

stearik asid gibi yağ asidlerinin potasyum tuzları ve K2CO3'tan ibarettir. Bunların 

yanında 6 karbonluya kadar küçük moleküllü asetik, laktik, valerik, kaprilik asidler de 

hem serbest halde hem de K tuzları halinde bulunur. Bunların yanında leucin, glycin, 

tirosin de görülmüştür. Bu yüzden ter tuzlarının bileşimi karmaşıktır. 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Keratin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amino_asid
http://tr.wikipedia.org/wiki/Polimer
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alanin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Arginin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Serin
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistin&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Glutamik_asid
http://tr.wikipedia.org/wiki/Leucin
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaba_form%C3%BCl&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Oksijen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Azot
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCk%C3%BCrt
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peptid_ba%C4%9Flar%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tuz
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistin_ba%C4%9Flar%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kondenzasyon&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Polipeptid
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amino
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karboksil
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuz_ba%C4%9Flar%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kovalent
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0yonik_ba%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekstraksiyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Stearik_asid
http://tr.wikipedia.org/wiki/Potasyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaprilik_asid&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Leucin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Glycin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tirosin
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Kir  

 

Doğal haldeki yün elyafı önemli ölçüde dıştan gelen kirleri içerir. Bu kirler yün yağının 

yapışkan olması nedeniyle yün üzerinde tutulur ve bunlar ancak yıkama ve karbonize 

etme işlemleri ile giderilebilir. 

 

Yün yağı  

 

Doğal yağların çoğu, yağ asidlerinin bir trialkol olan gliserinle yapmış olduğu 

esterlerdir. Yün yağının bileşimi ise biraz daha farklı olup yağ asidlerinin 

monohidroksilli bir alkol olan kolesterol ve isokolesterol esterleridir. Gerçek yağlar, 

gliserin esterleri olduğundan kolesterol gibi büyük moleküllü bir alkolün yağ asidleri ile 

yaptığı bu esterler, yani yün yağı, bir vaks gibi kabul edilebilir. 

Yün yağı sarımsı beyaz renkte, vaksa benzeyen ve organik çözücülerde çözünen bir 

maddedir. Zor sabunlaşması yüzünden pamuk vaksına ve diğer vaksalara benzer. 

Alkollü KOH ile uzun zaman ısıtılmakla bile güç sabunlaşır. Yün yağı, yapağının 

yıkanması sırasında yıkama banyosuna emülsiyon oluşturarak geçer. Yıkama 

banyosundan yeniden kazanılan yağın pazarlama değeri yüksektir. Yıkama 

banyosundan ilk ayrıldığında kirli sarı renkte ve hayvan kokusunda olan yağ, 

temizlendikten sonra kokusuz, açık sarı renkte E.N. 38-44 
o
C olan bir madde haline 

geçer. Bu şekilde temizlenmiş olan yün yağı yaklaşık %20 su ile karışık halde lanolin 

adı altında kozmetiklerin yapımında kullanılır. 

 

Anorganik maddeler 

  

Yünde doğal olarak bulunan anorganik maddeler %1,5'u geçmez. Bileşimleri hayvanın 

yetiştiği yere ve yetişme koşullarına göre değişir. Genellikle sodyum, potasyum, 

kalsiyum tuzları ve kükürt bileşikleri içerir. 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbonize&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Trialkol&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gliserin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ester
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alkol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kolesterol
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0sokolesterol&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ger%C3%A7ek_ya%C4%9Flar&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaks&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6z%C3%BCc%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sabunla%C5%9Fma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pamuk
http://tr.wikipedia.org/wiki/KOH
http://tr.wikipedia.org/wiki/Em%C3%BClsiyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/E.N.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Madde
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lanolin&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kozmetik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Potasyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalsiyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCk%C3%BCrt
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Yünün Fiziksel Özellikleri 

 

Yün elyafı sahip olduğu özellikler ve bunun yanında üretiminin tüketiminden az olması 

nedeniyle ticari açıdan pahalı bir elyaf türüdür. İnceliği, yumuşaklığı, eğrilme yeteneği 

ve esnekliği sebebiyle çok aranan bir tekstil hammaddesidir. En sıcak tutan elyaftır. 

 

Yaylanma yeteneği 

 

  

Bir tutam elyafın sıkıştırıldıktan sonra basıncın düşürülmesi ile eski şeklini almasına 

yaylanma yeteneği denir. Halı, döşemelik ve yatak yapılacak yün elyafta bu özellik 

aranır. Yumuşak yünlerde bu yetenek azdır. Sert ve karışık lifler bu amaç için en 

uygunudur. 

 

Esneklik 

 

  

Yünün esnekliği ve uzama yeteneği onun en önemli özelliğidir. Devamlı kullanılma 

sonucu buruşan yünlü kumaşlardan yapılmış giysiler bu özelliğinden dolayı bir müddet 

askıda durmakla yeniden düzelir. Pamuk, ipek ve viskoz rayonu ile karşılaştırıldığında 

bu özellik en fazla yünde görülür. 

 

Keçeleşme özelliği  

 

 

Yün ve diğer kıl kökenli hayvansal elyafın gösterdiği bu özellik bitkisel ve kimyasal 

liflerde görülmez. Yün elyafın üstündeki pullar; sıcaklık, basınç ve alkali veya asid 

çözeltilerinin etkisi ile mekaniksel hareketler sonucu dışa doğru kıvrılır. Sıcaklık ve 

nem yün liflerini şişirir. Korteks tabakasında epiderm tabakasına nazaran bir çekme 

görülür. Bütün bunlar elyaf yüzeyini kapayan pulların açılmasına ve geriye doğru 

kıvrılmasına sebep olur. Örtü hücreleri birbirlerine kenetlenir ve lifler birbiri üzerine 

dolanır, düğümlenir. Bu olaya yünün keçeleşmesi denir. Keçeleşme özelliği daha çok 

ince yünlerde kendini gösterir. Battaniye, serj kumaşları, fötr şapkalar yünlü kumaşların 

keçeleştirilmesi ile yapılır. 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cretim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hammadde
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yaylanma&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pamuk
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0pek
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Viskoz_rayonu&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hayvansal_elyaf&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lif
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1cakl%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bas%C4%B1n%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alkali
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asid
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekanik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nem
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCcre
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Battaniye&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6tr_%C5%9Fapka
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Nem çekme özelliği  

 

Yün en fazla nem çeken elyaftır. Kendi ağırlığının yarısı kadar nem çekebilir. Bu 

nedenle ticari bakımdan yünün ihtiva edeceği nem miktarı belirlenmiştir. Bu oran %16-

18 arasındadır. Yün üzerine bağlanan su iki türlüdür: 

 

Higroskopik su  

 

 

Yün üzerinde fiziksel olarak tutulmuştur. Elyaf 100 
o
C civarında ısıtılacak olursa bu su 

tamamen buharlaşır. Nemli havada durmakla yeniden bağlanan su higroskopik sudur. 

 

Hidrasyon suyu 

 

  

Bu şekildeki su, kimyasal olarak bağlanmıştır. Yün aşırı ısıtıldığı taktirde bu suyu da 

kaybeder, fakat bu sırada yün zayıflar, nemli havaya bırakıldığında yeniden su 

absorplamaz ve eski özelliklerini kazanmaz. Bu yüzden yün kurutulurken çok yüksek 

sıcaklıklara ısıtılmamaya dikkat edilmelidir. Yün elyafı ıslatıldığında dayanıklılığının 

bir kısmını kaybeder, ancak gerilme kabiliyetinde artma olur. 

 

Biçimlenme yeteneği 

 

  

Yün elyafı, sıcaklık ve nem yanında basınç altında tutulursa istenilen şekli alır. Sıcakta 

ve buharla yapılan bu şekil verme işlemine fikse etme (fiksaj, dekatür) denir. Yünde 

fikse etme işlemi bir kimyasal reaksiyon sonucudur. Sıcakta su buharı ile yün 

proteinindeki tuz bağları hidroliz sonucu kopar. Kopan bu tuz bağları dolayısıyla yünün 

dayanıklılığı azalır, kolayca istenilen şekil verilebilir. Kumaş soğutulduğunda tuz 

bağları yeniden fakat başka bir şekilde teşekkül eder. Böylece yeni biçim korunmuş 

olur. Yün eğer 150 
o
C'de, basınç altında kaynatılacak olursa, bu hidroliz daha ileriye 

gider. Protein kendisini oluşturan amino asidlere parçalanır. 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Absorplama&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerilme&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1cakl%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bas%C4%B1n%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiksaj&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dekat%C3%BCr&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyasal_reaksiyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su_buhar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidroliz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amino_asid
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İncelik 

 

Yün elyafta incelik 'S derecesi şeklinde ifade edilir. Aşağıdaki tabloda en düşük 32's en 

yüksek 80's olan bir sıra yapılmış ve bunların mikron (10
-4

 cm) olarak kalınlıkları 

verilmiştir. 'S değeri büyüdükçe elyaf incelir. 

Çizelge 2.1. Yünün elyafta incelik 'S derecesi 

 Mikron  mikron 

80's 18,8 50's 30,5 

70's 19,7 48's 32,6 

64's 20,7 46's 34 

60's 23,3 44's 36,2 

58's 24,9 40's 38,7 

56's 26,4 36's 39,7 

 

Kimyasal özellikleri 

 

 

Yün elyafı oluşturan protein zincirlerindeki yan dallarda -COOH ve -NH2 grupları 

bulunabilir. Bu gruplar moleküle asidik veya bazik özellikler kazandırır. Yün proteini 

bu bakımdan amfoter bir maddedir. Bu özelliği bilhassa boyanma kolaylığı sağlar. 

Asidik ve bazik boyar maddelerle tuz teşkil ederek (iyonik bağlar yaparak) boyanır. 

Işık etkisi yün elyafı kırılgan ve gevşek hale getirir, boya affinitesini azaltır. Yün, 

sıcaklıktan da etkilenir. 100-105 
o
C'de uzun süre tutulduğunda hidrasyon suyunu 

(kimyasal bağlı su) kaybetmekten dolayı sert, gevşek ve dayanıksız bir hal alır. Daha 

yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında ise bozunmaya başlar ve amonyak, hidrojen sülfür gibi 

gaz ürünler oluşur. Yanan yünde ise boynuz kokusu karakteristiktir. 

 

Asidlerin yüne etkisi 

 

 

Seyreltik anorganik asid çözeltileri ile muamele edilen yün bir miktar asid absorplar. 

Bunun sebebi protein zinciri üzerindeki bazik gruplarla birleşmesidir. Genellikle 100 g 

yün 80 mL N HCl ile birleşir. Bağlanan bu asid, yünü su ile çalkalamakla bile 

giderilemez. Derişik asidler ise yün üzerinde bozundurucu etki yapar. Bunlardan nitrat 

asidi, ksantoprotein oluşumundan dolayı koyu sarı bir renk verir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mikron
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amfoter
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0yonik_ba%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9F%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Affinite&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1cakl%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amonyak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen_s%C3%BClf%C3%BCr
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Boynuz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Baz
http://tr.wikipedia.org/wiki/HCl
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Deri%C5%9Fik&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nitrat_asidi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nitrat_asidi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ksantoprotein&action=edit&redlink=1
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Alkalilerin yüne etkisi 

 

 

 Sodyum ve potasyum karbonat, tersiyer sodyum fosfat, amonyak ve sabun gibi zayıf 

alkalilerin seyreltik çözeltileri yün elyafa etki etmez. Tıpkı asidlerde olduğu gibi protein 

zincirindeki asidik gruplar tarafından bir miktar alkali de absorbe edilir. Seyreltik 

sodyum ve potasyum hidroksid çözeltileri ise yünü etkiler. %5'lik sodyum veya 

potasyum hidroksidle kaynatıldığında tamamiyle çözünür. 

 

2.3.2. Pamuk 

 

 

Pamuk (Gossypium hirsitum), ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından anavatanı 

Hindistan olan kültürü yapılan bir bitki türüdür. 

 

 

Şekil 2.7. Pamuk Bitkisi 

 

Çizelge 2.2. Pamuk bitkisinin (G. Hirsitum) bilimsel sınıflandırılması 

Alem Plantae 

Bölüm Magnoliophyta 

(Kapalı tohumlular) 

Sınıf Magnoliopsida 

(İki çenekliler) 

Takım Malvales 

Family Malvaceae 

(Ebegümecigiller) 

Cins Gossypium 

Binomial Adı Gossypium hirsitum 

Tür G. hirsitum 

 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Potasyum_karbonat&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tersiyer_sodyum_fosfat&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amonyak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sabun
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alkali
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Seyreltik&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Potasyum_hidroksid
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ebeg%C3%BCmecigiller
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hindistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:CottonPlant.JPG&filetimestamp=20060408003159
http://tr.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://tr.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Malvales&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gossypium&action=edit&redlink=1
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Morfoloji  

 

 

Pamuk bitkisi kök, sap, yaprak, çiçek ve tohumdan oluşmaktadır. Tür ve varyetesine 

göre 60-120 cm, ağaç halinde olanlar ise 5-6 m boylanabilir. Pamuk 30-100 cm derine, 

50-80 cm yanlarına uzanan kazık köke sahiptir. Toprak yüzeyinin 8-10 cm altında ilk 

yan kökler meydana gelir Bunlar yatay olarak büyürler. Yan köklerin sayıları 3-4 

tanedir. Her biri tekrar dallanarak etrafa yayılır. Epidermis hücrelerinin dışa doğru 

uzaması ile sayısız emici tüyler meydana gelir. Genel olarak kök toprakta dik olarak ya 

da bir süre sonra zigzag çizerek devam eder. Uygun koşullarda kök uzunluğu 1.5 m ye 

kadar ulaşabilir. 

Afrika’da, çok yıllık ağaç şeklinde olan pamuk çeşitleri de vardır. Pamuk gövdeleri dik, 

dallanmış ve çok tüylüdür. Yapraklar uzun saplı, parçalı ve tabanı kalp şeklindedir. 

Çiçekler saplı ve yaprakların koltuğunda tek tek bulunur. Dış çanak yaprakları üç 

parçalı, taç yaprakları ise beş serbest parçalıdır. Meyve, olgunlukta açılan veya kapalı 

kalan, 3-5 gözlü bir kapsüldür. Bu kapsüle koza da denir. Her gözde siyahımsı renkli, 

oval şekilli ve üzeri uzun, sık ve beyaz renkli tüylerle örtülü 5-10 tohum bulunur. 

Pamuk tohumu, etrafındaki bu tüy veya liflerle beraber `kütlü` adını alır. 

 

Pamuk çeşitleri  

 

 

Türkiye'de yetiştirilen pamukların tamamı orta lifli pamuklar olup birçok çeşidi 

kullanılmaktadır. Yaygın olanları; akala, Stoneville 453, Carolina Quin, Çukurova 

1518, Sayar 314, Nazilli 84, Nazilli 87, Maraş/Erşan 92, Ege 7913 Carmen, Flora, 

Celia, Candia, Julia, Beyaz Altın 119, BA308, Diamond çeşididir 

(www.wikipedia.com). 

 

 

 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yaprak
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87i%C3%A7ek
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tohum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Varyete
http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Epidermis
http://tr.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meyve
http://tr.wikipedia.org/wiki/Akala
http://www.wikipedia.com/
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2.3.3. Keten 

 

 

Şekil 2.8. Keten Bitkisi 

 

Çizelge 2.3. Keten bitkisinin (Linum) bilimsel sınıflandırılması 

Alem Plantae (Bitkiler) 

 

Bölüm Magnoliophyta 

(Kapalı tohumlular) 

Sınıf Magnoliopsida 

(İki çenekliler) 

Takım Malpighiales 

 

Familya Linaceae 

Cins Linum 

 

Keten (Latince Linum), Ketengiller familyasından, Haziran-Ağustos ayları arasında ipek 

gibi, mavimsi veya sarı renkli çiçekler açan bir bitkidir. 

15-60 cm boylanabilir. Tohumu ve lifi için yetiştirilen doğal ve kültür formu bulunur. 

Yaprakları sapsız, grimsi-yeşil renkli, dik veya yatık gövde üzerinde sıralanmışlardır. 

Ketenin kimyasal yapısında; %80 selüloz, %3 pektin, %10 su bulunur. 

Tohumları %40-45 yağ içeririr ve yağ eldesinde kullanılır. "Bezir yağı" olarak bilinen 

bu yağ boyacılıkta kullanılır. Yağı alınan tohumlar hayvan yemi olarak kullanılır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://tr.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://tr.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://tr.wikipedia.org/wiki/Malpighiales
http://tr.wikipedia.org/wiki/Linaceae
http://tr.wikipedia.org/wiki/Latince
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ketengiller
http://tr.wikipedia.org/wiki/Haziran
http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fustos
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87i%C3%A7ek
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tohum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lif
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%BCloz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pektin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tohum
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezir_ya%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
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Keten her çeşit toprakta yetişebilir. Lif ketenleri nemli havayı, yağ ketenleri ise güneşli 

havayı sever. Anadolu'da keten yazlık ve güzlük olarak ekilmektedir. Kışlık ketenler 

Ağustos-Eylül, yazlık ketenler ise Mart ve Nisan aylarında ekilir. Lif ketenlerinin uzun 

boylu olanları makbuldür ve gübreli toprakta yetişir. Yağ ketenleri, iyice olgunlaştıktan 

sonra toplandığı halde, lif ketenleri olgunlaşmadan toplanır. Keten tohumları kapsülden 

dövülerek çıkarılır ve elenerek temizlenir. Gövdeler iyice ezilerek içinden lifleri 

çıkarılır. Demet haline getirilerek havuzlara daldırılır. Bir müddet bekletildikten sonra 

çıkarılıp kurutulur. Taraklardan geçirilerek düzeltilir ve yumaklar halinde hazırlanır. 

Keten en eski kültür bitkilerindendir. Mısır'da M.Ö. 4. yüzyılda keten yetiştirildiği, 

mabetler ve mezarlar üzerine yapılan resimlerden anlaşılmıştır. Keten, 4000-5000 

yıldan beri Yakın Doğu ve Akdeniz bölgelerinde lifi ve tohumları için yetiştirilmekte; 

dünyanın çok yerinde üretilmektedir. Dünya'da keten üretiminde ilk sırayı Rusya ve 

ikinci sırayı Polonya alır. Memleketimizde bazı keten türleri tabii olarak yetişir. 

Türkiye'de yetiştiği yerler (www.wikipedia.com). 

 

2.4. Ahşap  

 

 

Yeryüzünün karalarla kaplı kısmının 1/3 ünü, ülkemizin ¼ ünü ormanlar teşkil 

etmektedir.Gelişmiş ülkelerin, kendini yenileyebilme özelliğine sahip olan bu doğal 

kaynağın % 85-90’nı endüstride kullanılmasına karşılık, ülkemizde orman 

kaynaklarının % 70’inden fazlası yakacak olarak tüketilmektedir. Günümüzde 4000’den 

fazla endüstriyel ürünün ilkel maddesinin odun olduğu ve Dünya’ da kaynaklarının 

süratle azaldığı gerçeği gözlerden uzak tutulursa bu değerli kaynağın kabuğundan 

talaşına kadar titizlikle değerlendirilmesinin ülke ekonomisi açısından önemi daha iyi 

anlaşılacaktır (Önal, 2005). 

 

Ahşabın Yapısı  

 

 

Ahşabın kimyasal yapısı çok karışık olup, bünyesinde molekül ağırlığı yüksek değişik 

yapılardaki kimyasal maddeler iç içe geçmiş ve polimerleşmiş olarak bulunduğundan, 

kendisini teşkil eden maddeleri kimyasal analiz yöntemleri ile ayırmak ve yapısını 

aydınlatmak oldukça zordur. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lif_ketenleri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ya%C4%9F_ketenleri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
http://tr.wikipedia.org/wiki/M.%C3%96._4._y%C3%BCzy%C4%B1l
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yak%C4%B1n_Do%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lif
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Polonya
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Elementel analizde yaklaşık % 49-50 C, % 5-6 O, % 0,2-0,4 N ve % 0,1-05 kül 

bulunmuştur. Ayrıca ahşapta bitkiye odun karakterini veren lignin ile sellulos ve 

hemisellulos karışımlarından oluşan hellosellluloslar bulunur (Önal, 2005). 

 

Selüloz 

 

 

Bugün için ahşabın en kıymetli maddesi olan selüloz suda çözünmeyen bir 

polisakkarittir. Saf olarak pamuk, mürver özü ve ketende bulunur. Beyaz ipliksi bir 

yapıda olup, suda ve organik çözücülerde çözünmez. Genellikle uygun bir türevi 

hazırlanarak (selüloz, nitrat veya selüloz asetat gibi) alkol, aseton v.b. çözücülerde 

çözülebilir. Selülozu çözebilen özel çözücülerin en eskisi Swhweizer Ayıracı olarak 

bilinen Cu(NH3)4(OH)2 kompleksidir. Selüloz’un asitler yardımı ile tam hidrolizinden 

D- (+) – Glukoz birimlerinin ele geçmesi, selüloz D-(+) – Glukoz birimlerinden 

oluşmuş bir polisakkarit olduğunu gösterir. Polimer zincirini oluşturan molekül sayısı 5-

10 bin arasında bulunmuştur. Molekül ağırlığı çok büyük golduğundan molekül ağırlığı 

yerine Polimerizasyon Derecesig(DP)  belirlenmektedir. DP bir sellulos zincir 

molekülünün içindeki glukoz yapı taşlarının sayısını belirtir. Ortalama Polimerizasyon 

Derecesi  (DP)  = Selüloz’ un Molekül Tartısı / Glukoz Birimi Molekül Tartısı’ dır. 

Sellulos molekülü D- (+) – Glukoz’ lardaki C- 1 ve C- 4 atomlarının p-glikosidler 

içinde birbirine bağlanmasıyla oluşmuştur ve düz zincirler halinde makromoleküler bir 

yapı gösterir (Önal, 2000). 

 

2.5. Maya ve Mayalı Ekmeğin Tarihçesi 

 

 

Ekmek antik çağdan günümüze kadar her kültürde beslenmenin temelini oluşturmuştur. 

Önce basık ve sert olan ekmek mayanın bulunup kullanılmasından sonra daha lezzetli 

ve kabarık yapılmaya başlamıştır. Mayalanmış ekmeğin ilk nasıl ve ne zaman üretildiği 

kesin bilinmemekle birlikte Mısır hiyerogliflerinden antik Mısır dönemine kadar gittiği 

tahmin edilmektedir. Bu bilgilere göre yaklaşık 4000 yıl önce keşfedilmiştir.  

Yunanlılar Mısırlılardan aldığı bu bilgiyi Avrupa’ya yaymıştır. Roma’da askerlere 

ekmek verilmediğinde kuvvetten düştükleri için etten daha çok hayati önemi olduğu 

anlaşılmıştır. Bilimsel açıdan doğal mayanın keşfi 17 y.y. başlarında mikroskobun 
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icadına kadar sır olarak kaldı. Ancak bu tarihten sonra bilim adamları mayayı inceleme 

fırsatı bulup tanıdılar fakat canlı organizma olduklarının farkına varamadılar. 1859’da 

mayanın çalışma ve işlevlerini ilk keşfeden Louis Pasteur olmuştu 

 

Mayanın Özelliği 

 

 

Genişliği 2-6 mikron, boyu 10- 30 mikron olan ve bakterilerden daha büyük tek hücreli. 

Tabiatta yaygın olarak üzüm bağlarında, meyve bahçelerinde, toprakta, havada 

vegbağırsaklardagbulunur. 

Hücreleri silindirik, yuvarlak, oval veya elipsoit şeklindedir. Bir maya hücresinde, hücre 

zarı, stoplazma ve çekirdek bulunur. Hücre zarı polisakkarit yapısındadır. Stoplazma 

lipoprotein yapısında bir zarla çevrilidir. Protoplazma su, protein, karbonhidratlar, yağ, 

vitamin ve mineral maddeleri ihtivâ eder. Maya hücreleri, bilhassa vitamin bakımından 

çok zengindir. Çekirdekte ise DNA bulunur. Ayrıca ihtiyat olarak hücrede glikojen, 

depo hâlinde bulunur. Bu glikojen, maya hücresindeki amilaz enzimi vâsıtasıyla, 

glikozdangyapılır. 

Mayalar tomurcuklanma, bölünme veya sporlaşma yoluyla çoğalırlar. Sporlaşma, 

askospor meydana getirerek olur. Cinsî özellikler taşıyan iki hücrenin birleşmesiyle bir 

askus meydana gelir. Askus içerisinde 2-4 veya 8 spor bulunur. Mayalar klamidosporlar 

da yaparlar. Çoğu mayalar tomurcuklanmayla ürerler. Maya hücreleri tomucuklanırken, 

hücrenin yüzeyinde protoplazmadan bir veya daha fazla çıkıntı veya yumru meydana 

gelir, bunlar yavaş yavaş büyür ve sonunda ana hücrenin büyüklük ve şekline ulaşır ve 

nihâyet ana hücreden ayrılarak yeni hücreler meydana getirirler. Esas birey üreme 

olayından sonra varlığını sürdürür. Bu aseksuel çoğalmadır. Mayalar gelişmek için ıslak 

ortamagihtiyaçgduyarlar. 

Mayalar en iyi 20-30°C arası olmak üzere 0-50°C sıcaklık arasında gelişirler. Mayaların 

çoğu, gelişmek için fazla oksijene ihtiyaç duyar. Fakat bâzıları oksijensiz ortamda 

yaşarlar. Bâzıları yeşil, sarı, kırmızı ve siyah pigmentler meydana getirirler. Bu tür 

mayalara “Kromojenik maya” denir. Mayalar da küfler gibi çürükçül veya asalak 

olabilirler.gMayalarıngçoğu,ggıdâgendüstrisindegönemligrolgoynarlar. 

 



30 
 

Mayalanma: Organik maddelerin, bâzı mikroorganizmalarca salgılanan enzimlerin 

tesiriyle uğradığı kimyevî değişikliktir. Genellikle maya hücrelerinin etkisiyle bu hâdise 

meydana gelir. Mayada glikojen şeklinde depo edilen şekerler, maya hücresinin enerji 

kaynağıdır. Maya hücresi sâhip olduğu enzimler vâsıtasıyla glikojeni önce glikoza daha 

sonra bunu CO2 ve alkollere ayrıştırır. Bunu yaparken oksijenden faydalanırlar. Yeterli 

oksijenegsâhip olduklarında;gŞekerÆSug+gKarbondioksitg+gAlkolgayrışmasıgolur. 

Çeşitli mayalanma olayları sâyesinde değişik gıdâlar elde edilmektedir. Sütün ekşimesi, 

sütten yoğurt veya peynir elde edilmesi, ekmeğin mayalanıp kabartılması, üzüm 

suyunun şaraba dönüşmesi bu tür olaylardandır. Mayalanma sonunda elde edilen 

maddeler, ilk biçimlerinden renk, koku, şekil gibi özelliklerce farklılık arz ederler. 

 

Mayalanma çeşitleri: 

 

1)Hava ile mayalanma (Aerobik mayalanma). 

2)Havasızgmayalanmag(Anaerobikgmayalanma). 

 

Asetikgvegsitrikgmayalanmagbirincigtürgmayalanmaya;glaktik,gbtürikgvegalkol 

mayalanmalarıgikincigtürrmayalanmalaragörnektir. 

Mayalar,gmeyvegsularınıngfermantasyonunda,gekmekgyapımında,ghamurun 

mayalanmasında kullanılır. Basit şekerlerden ve amonyum nitrojenden vitamin, yağ ve 

protein sentezi yaptıklarından bu maddelerin elde edilmesinde de kullanılırlar. 

Mayaların bugün için kullanım sahasında sanâyi dalları da vardır. Bâzı kimyâsal 

maddelerin,genzimlerin,gvitaminleringeldegedilmesindegkullanılmaktadır. 

Ekmeğin mayalanmasında kullanılan ekşi hamur, maya hücreleri ve bakteriler 

bakımından bir karışımdır. Hamurun içerisine katılan maya, hamurdaki nişastayı 

glikoza ayırır, bu da CO2 ve etilalkole ayrışır. Bunun yanında süt asidi de meydana 

gelir.  

Ekmek mayası bileşiminde % 0,5 yağ, % 2,3 anorganik madde ve % 68-73 su, % 14 

protein, % 10 CH (glikojen, mannan glukan) bulunur. Bunlardan başka enzim 

vegvitaminlergdegvardır. 

Mayanın 35-40 °C’de dikkatle kurutulmasıyla % 8-12 oranında nem ihtivâ eden kuru 

maya elde edilir (www.turkcebilgi.com). 

 

http://www.turkcebilgi.com/
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2.6. Un Bileşenleri 

 

Enzim ve oksidanların etkisi unun bileşenleri üzerinde spesifik olarak 

gerçekleşmektedir.ABuAnedenleAunAbileşenleriniAtanımalıyız.  

Ayrıntıları ve oranları şu şekildedir;  

 

2.6.1. Proteinler % 11 un içinde  

a)  Gluten; % 10  

  1. Glutenin  

  2. Gliadin  

b) Çözünür protein; % 1  

  1. Albumin  

  2. Globulin  

 

2.6.2. Karbonhidratlar; % 74 

  

a) Basit şekerler; % 0.15 

b) Nişasta; % 71  

c) Polisakkaritler; % 2.85  

  1. Selüloz  

  2. Hemiselüloz (suda çözünmeyen)  

  3. Pentozanlar  

 

2.6.3. Yağlar 

 

Un % 1 ila 2 oranında yağ içerir. Esmer unlar beyaz unlardan daha fazla yağ içerir.  

 

2.6.4. Su 

 

 

Un % 14 oranında su içerir. Bu nedenle fazla bulunması durumunda topaklanmaya, 

küflenmeye ve böceklenmeye neden olabilir.  
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2.6.5. Enzimler  

 

 

Un; alfa ve beta amilaz, proteaz ve lipaz gibi enzimleri içerir.  

 

2.6.6. Mineraller  

 

 

Buğday unu yakıldıktan sonra geriye yanmayan ve mineral adı verilen bir kısım kalır. 

Bu kısım % 0,5 civarındadır ve esmer unlarda daha fazla oranda bulunurlar  

(www.hammaddeleransiklopedisi.com). 

 

 



 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 

3.1. Materyal 

 

 

Deneysel çalışmalar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Doğal Boyalar Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Laboratuarında yapılmıştır. 

Bu çalışmada, ekstraksiyon için soxhlet cihazı, Renk kodları için Pantone Color Quide 

(Uluslar Arası Renk Atlası), ortamın pH değerini ölçmek için digital  pH metre, çeşitli 

ebatlarda erlenmayer, beher, mezür, saf su, ekşi hamur suyu, manyetik ve yuval 

ısıtıcılar,yün kumaş, pamuk kumaş ve keten kumaş parçaları,  çam ahşap numuneleri 

kullanıldı. 

Bitki materyalinin temininde ise; yemeklik kuru baş soğan kabukları toplanıp, gölgede 

kurutulup, depolanmıştır. 

pH’ın sabitlenmesi için asetik asit (CH3COOH)  ve sodyum hidroksit (NaOH) 

kullanıldı. 

Mordan olarak bakır sülfat (CuSO4.5H2O), şap (AlK(SO4)2.12H2O), potasyum dikromat 

(K2Cr2O7) kullanılmıştır. 

Ekşi hamur mayası hazırlamak için doğal buğday unu ise; doğal buğday unu işleyen 

fabrikadan karşılanmıştır. 

 

3.2. Kullanılan Yöntemler 

 

 

3.2.1. Ekşi Hamur Mayası Hazırlama 

 

 

Organik 5 kğ buğday unu, 5 kg içme suyu ve tuz gereklidir. Bunların yanında genişçe 

cam bir çanak, tahta kaşık ve pamuklu bir beze ihtiyaç vardır. Yerli buğday kuvvetli 

olduğu için maya olarak kullanılabilir. Ekşi mayanın yapılışı aşağıdaki şekilde 

hazırlanır;  

1.GÜN: İlk gün tez için kullanılacak olan unda 4 kg’lık doğal buğday unu hassas terazi 

ile tartıldı. Daha sonra ekşi hamur hazırlama basamaklarına geçildi. 
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8 su bardağı organik tam buğday unu, 7 çay bardağı içme suyu ve az miktarda tuz cam 

kasenin içine elle karıştırıldı. Buğday unu elle yeterince yoğrulduktan sonra üstü tülbent 

ile örtülerek oda sıcaklığında 2 gün bekletildi.  

 

 
 

Şekil 3.1. 1. gün fotoğrafı çekilmiş ekşi hamur 

 

  

 3.GÜN : 3. Gün hamurun biraz ekşidiği ve kabarcıkların oluştuğu görüldü. 3. gün 8 su 

bardağı un ve 8 çay bardağı su daha önce hazırlanmış ekşi hamur mayasıyla 

karıştırılarak yoğruldu. Yaklaşık 10 dk yoğrulur. Yoğrulduktan sonra üstüne bez 

konarak 1 gün bekletildi. 

 

 
 

Şekil 3.2. 3. gün fotoğrafı çekilmiş ekşi hamur  

 

4.Gün:  4. Gün hamurun ekşiliğinin arttığı ve kabarcıkların çoğaldığı görüldü. Bu 

ekşimiş hamur mayasına 16 su bardağı doğal un ve 16 çay bardağı su eklendi. 10 dk 

yoğruldu ve üstü bezle kapatılarak 1 gün beklemeye bırakıldı. 
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Şekil 3.3. 4. gün fotoğrafı çekilmiş ekşi hamur  

 

 

5. Gün: Ekşi maya hazır hale gelir. Kabarır ve çok sayıda hava kabarcığı görülür, çok 

hoş bir ekşi kokusu vardır.  

 

 
 

Şekil 3.4. 5. gün fotoğrafı çekilmiş ekşi hamur  

 

Mayanın güzel bir ekşimtrak kokusu olmalıdır. Bozuk bir yiyecek gibi kötü kokuyorsa 

veya üzerinde değişik renkte küfler oluşmuşsa kullanılmamalıdır. Ağır, kötü kokması 

zararlı bakterilerin ürediğini gösterir (www.iyilikguzellik.com). 

 

 

 

 

http://www.iyilikguzellik.com/
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3.2.2. Kumaş ve Ahşap Numunelerinin Ekşi Hamur Suyu ile Mordanlanması 

 

 

Hazırlanan ekşi hamur mayası geniş bir kaba alındı. Geniş bir kaba alınan ekşi hamur 

mayasının üstüne 5 L su eklendi. Suyla karıştırılmış ekşi hamur mayasının içine daha 

önceden hazırlanmış yün, pamuk, keten kumaşlar (10cmx10cm) ve ahşap çam 

(2,5cmx5cm) numuneler konuldu. 48 saat süreyle yün, pamuk, keten ve çam numuneler 

sulu ekşi hamur mayasının içinde bekletildi.  

48 saat bekleyen numuneler ekşi hamur mayasının suyundan çıkarılarak kurumaya 

bırakıldı. Kuruyan numuneler boyanmaya hazır hale getirildi. 

 

3.3. Ahşap Boyama İşlemleri 

 

 

Bu işlem CuSO4, Şap (AlK(SO4)2.12H2O)  ve  K2Cr2O7 mordanları kullanılarak 

ön,birlikte ve son mordanlama yöntemleriyle pH = 4 – 7’de ısıtma işlemi yapılarak 

boyama işlemi yapıldı.  

 

3.3.1. Ön Mordanlama ile Boyama 

  

 

Ekşi hamur ekstraktında bekletilmiş numuneler yukarıda anılan 3 metal tuzunun 0,1 M 

100 mL mordan  çözeltisinde ayrı ayrı boyama kaplarında 20 dk ısıtıldı ve soğutulmaya 

bırakıldı. Soğutulup süzülen numune boyama kaplarına konularak 20 dk ısıtıldı. 

Boyama bittikten sonra 6 saat oda sıcaklığında bekletilerek boyama işlemi tamamlandı.   

 

3.3.2. Birlikte Mordanlama  

 

 

Ekşi hamur suyunda bekletilmiş ahşap numuneler pH= 4 – 7’ye ayarlanmış farklı 

kaplarda 100 mL’lik boya banyolarına konacak ve üzerine 0,1 M’a eşdeğer katı 

mordanlar ilave edildi. 12 saat oda sıcaklığında bekletildikten sonra boyama işlemi 

tamamlandı. 
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3.3.3. Son Mordanlama  

  

 

Ekşi hamur suyunda bekletilmiş ahşap numuneler pH= 4 – 7’ye ayarlanmış boya 

çözeltisine konuldu. 20 dk  ısıtıldıktan sonra süzüldü. 0,1 M 100 mL mordan çözeltisine 

ilave edilerek 20 dk ısıtılmaya bırakıldı. 12 saat oda sıcaklığında bekletildikten sonra 

boyama işlemi tamamlandı.  

 

3.4. Yünlü Kumaş Boyama İşlemleri 

 

 

3.4.1. Ön Mordanlama 

 

 

Ekşi hamur suyunda bekletilmiş numuneler 0,1 M 100 mL mordan çözeltisine konuldu. 

40 derecede 20 dk ısıtıldı. Daha sonra soğutulup süzüldü. 100 mL boya çözeltisi içine 

konularak pH= 4-7’ye ayarlandı. 40 derecede 20 dk ısıtıldı. Daha sonra soğutulup, 

süzüldü ve kurutuldu. 

 

3.4.2. Birlikte Mordanlama 

 

 

Ekşi hamur suyunda bekletilmiş  numuneler pH= 4 – 7’ye ayarlanmış farklı kaplarda 

100 mL’lik boya banyolarına konularak ve üzerine 0,1 M’ a eşdeğer katı mordanlar 

ilave edildi. 40 derecede 1 saat ısıtıldı ısıtılıp soğumaya bırakıldı. Daha sonra soğutulup 

süzüldü ve kurutuldu. 

 

 

3.4.3. Son Mordanlama 

 

 

Ekşi hamur suyunda bekletilmiş ahşap numuneler pH= 4 – 7’ye ayarlanmış boya 

çözeltisine konur. 40 derecede 20 dk ısıtıldı ısıtıldıktan sonra süzüldü. 0,1 M 100 mL 

mordan çözeltisine ilave edilerek 20 dk ısıtıldı. Daha sonra soğutulup, süzüldü ve 

kurutuldu. 
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3.5. Pamuklu Kumaş Boyama İşlemleri 

 

 

3.5.1. Ön Mordanlama 

 

 

Ekşi hamur suyunda bekletilmiş numuneler 0,1 M 100 mL mordan çözeltisine kondu. 

40 derecede 20 dk ısıtıldı. Daha sonra soğutulup süzüldü. 100 mL boya çözeltisi içine 

konularak pH= 4-7’ye ayarlandı. 40 derecede 20 dk ısıtıldı. Daha sonra soğutulup, 

süzüldü ve kurutuldu. 

 

3.5.2. Birlikte Mordanlama 

 

 

Ekşi hamur suyunda bekletilmiş  numuneler pH= 4 – 7’ye ayarlanmış farklı kaplarda 

100 mL’lik boya banyolarına konularak ve üzerine 0,1 M’a eşdeğer katı mordanlar ilave 

edildi. 40 derecede 1 saat ısıtılıp soğumaya bırakıldı, süzüldü ve kurutuldu. 

 

3.5.3. Son Mordanlama 

 

 

Ekşi hamur suyunda bekletilmiş ahşap numuneler pH= 4 – 7’ye ayarlanmış boya 

çözeltisine konuldu. 40 derecede 20 dk  ısıtıldıktan sonra süzüldü. 0,1 M 100 mL 

mordan çözeltisine ilave edilerek 20 dk ısıtılmaya bırakıldı. Daha sonra soğutulup, 

süzüldü ve kurutuldu. 

 

3.6. Keten Boyama İşlemleri 

 

 

3.6.1. Ön Mordanlama 

 

 

Ekşi hamur suyunda bekletilmiş numuneler 0,1 M 100 mL mordan çözeltisine konuldu. 

40 derecede 20 dk ısıtıldı. Daha sonra soğutulup süzüldü. 100 mL boya çözeltisi içine 

konularak pH= 4-7’ye ayarlandı. 40 derecede 20 dk ısıtıldı. Daha sonra soğutulup, 

süzüldü ve kurutuldu. 
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3.6.2. Birlikte Mordanlama 

 

 

Ekşi hamur suyunda bekletilmiş  numuneler pH= 4 – 7’ye ayarlanmış farklı kaplarda 

100 mL’lik boya banyolarına konuldu ve üzerine 0,1 M’a eşdeğer katı mordanlar ilave 

edildi. 40 derecede 20 dk ısıtılıp soğumaya bırakıldı, süzüldü ve kurutuldu. 

 

 

3.6.3. Son Mordanlama 

 

 

Ekşi hamur suyunda bekletilmiş ahşap numuneler pH= 4 – 7’ye ayarlanmış boya 

çözeltisine konuldu. 20 dk  ısıtıldıktan sonra süzüldü. 0,1 M 100 mL mordan çözeltisine 

ilave edilerek 20 dk ısıtılmaya bırakıldı. Daha sonra soğutulup, süzüldü ve kurutuldu. 

 

3.7. Soğan Kabuğundan Boyar Madde Ekstraksiyon İşlemi 

 

 

Bu işlem soxhlet cihazı ile damıtık su kullanılarak yapılmıştır (Önal, 2000). 20 g soğan 

kabuğu için 500 mL destile su kullanıldı. Renksizliğe kadar reflux işlemine devam 

edildi. Elde edilen ekstraktlar en son birbirine karıştırıldı. Toplam boyar madde hacmi 8 

L olana kadar bu işleme devam edildi. Aşağıda soxhlet cihazı görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.5. Soxhlet cihazı 

3.8. Renk Kodları  

 

 

Bunun için Pantone Textile Color Quide renk atlası kullanılmıştır (Önal, 2000). 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Soxhlet_Extractor.jpg
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3.9. Haslık 

 

 

3.9.1. Kuru Sürtünme Haslığı 

 

 

Boyalı kumaşlar (yün, pamuk, keten)  kuru olarak diğer bir kumaşa sürtülmüş ve 

sonuçlar Gri ölçeğe göre değerlendirilmiştir. 

 

 

3.9.2. Yaş Sürtünme Haslığı 

 

 

Boyalı kumaşlar (yün, pamuk, keten)  ıslatıldı ve kuru beze sürtündü. Sonuçlar Gri 

ölçeğe göre değerlendirilmiştir. 

 

 

3.9.3. Yıkama Haslığı 

 

 

Boyalı kumaş numuneleri (yün, pamuk, keten) 40 derece 20 dk ısıtıldı. Yıkama Haslığı 

sonuçları Gri ölçeğe göre verilmiştir (Önal, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

 

Yapılan bu tez kapsamında Ekşi hamur suyunun (ekstraktının) selülozik ve protein elyaf 

boyamacılığında ön mordan özelliği gösterip – göstermeyeceği incelendi ve bu 

kapsamda, pamuklu, yünlü ve keten kumaşlarla birlikte çam ahşap numunelerinin 

boyanma özellikleri incelendi. Ekşi hamur suyu ile ön işleme tabi tutulmuş bu 

numunelerin, ekşi hamur suyu ile ön işleme tabi tutulmamış numuneler ile boyanma 

özellikleri haslıklar kapsamında karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Bu bağlamda 18 

adet pamuklu kumaş ; 18 adet yünlü kumaş ; 18 adet keten kumaş ; 18 adet çam ahşap 

numuneleri pH= 4  ve pH= 7’de CuSO4, Şap ve K2Cr2O7 kullanılarak boyanmıştır.    

Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda yün, pamuk ve keten kumaş numuneleri için 

elde edilen renk kodları çizelge 4.1., çizelge 4.2. ve çizelge 4.3. de verilmiştir. 

Çizelge 4.1.’de yün, kumaş numunelerine ait renk kodları görülmektedir. Renk kodları 

Pantone Color  Quide yardımıyla belirlenmiştir.  

 

 

Çizelge 4.1. Ön mordanlama, Birlikte mordanlama, Son mordanlama yöntemiyle      

                    boyanmış yün numunelerin renk kodları 

 

 

 

Boyama 

Metodu 

pH CuSO4 Şap K2Cr2O7 

Birlikte Mord. 4 17-0843 bronz mist 18-1031 toofe 14-1120 apricot illision 

Birlikte Mord. 7 16-0532  mooss 16-1143  honey yellow 16-0532  mooss 

Boyama 

Metodu 

pH CuSO4 Şap K2Cr2O7 

Birlikte Mord. 4 17-0843 bronz mist 18-1031 toofe 14-1120 apricot illision 

Birlikte Mord. 7 16-0532  mooss 16-1143  honey yellow 16-0532  mooss 

Boyama 

Metodu 

pH CuSO4 Şap K2Cr2O7 

Birlikte Mord. 4 17-0843 bronz mist 18-1031 toofe 14-1120 apricot illision 

Birlikte Mord. 7 16-0532  mooss 16-1143  honey yellow 16-0532  mooss 
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Ekşi hamur suyu ile işlem görmüş yün kumaşların pH=4 ve pH=7’de CuSO4 ile yapılan 

ön mordanlamada bakırımsı kahve tonları elde edilmiş, PH=7’deki renk daha koyu 

çıkmıştır. CuSO4 ile birlikte mordanlama ile pH=4 ve pH=7’de birbirinden farklı 

renkler oluşmuştur. pH=4’de kahve PH=7’de yeşil tonu meydana gelmiştir. pH=4’de 

CuSO4 ile yapılan boyamadan koyu kahve, PH=7’de yapılan boyamada haki renk 

oluşmuştur. pH=4’de şap ile yapılan yün boyamada bal rengi, pH=7’de ise buna yakın 

bir ton meydana gelmiştir. pH=4’de Şap ile birlikte mordanlama ile yapılan yün 

boyamada pH=7’ye göre daha koyu bir renk meydana gelmiştir. pH=4’de son 

mordanlamada şap ile yapılan yün boyamada bakır rengi elde edilirken, pH=7’de açık 

kahve rengi elde edilmiştir.  K2Cr2O7 ile yapılan yün boyamalarda ön mordanlamada 

pH=4 ve pH=7’de açık yeşil tonları, son mordanlamada ise birbirine zıt kahve tonları 

meydana gelmiştir. 

Ekşi hamur suyu ile işlem görmüş yün boyamalarında pH=4 ve pH=7’de genel olarak 

üç ayrı renk tonu göze çarpmaktadır. Bunlar sarı, yeşil ve kahverengi tonlarıdır. 

 

 

Çizelge 4.2. Ön mordanlama, Birlikte mordanlama, Son mordanlama yöntemiyle      

                    boyanmış pamuk numunelerin renk kodları 

 

 

 

 

Boyama 

Metodu 

pH CuSO4 Şap K2Cr2O7 

Ön Mord. 4 17-1353 apricod 

orange 

16-1144 oakbuff 14-127 desert mist 

Ön Mord. 7 14-0837 misted 

yellow 

12-1404 pink tint 16-1327  toosted nut 

Boyama 

Metodu 

pH CuSO4 Şap K2Cr2O7 

Birlikte Mord. 4 15-1231 clay 14-1122 syhip skeen 16-1105 plazatupe 

Birlikte Mord. 7 18-0418  hay 12-0722  french vanillac 14-1217  anberlight 

Boyama 

Metodu 

pH CuSO4 Şap K2Cr2O7 

Son Mord. 4 18-1336 copper 

Brown 

12-0900  golden arow 12-0921golden arow 

Son Mord. 7 16-1334  tan 12-0817  cream 14-1119  winter wheat 
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CuSO4 ile yapılan pamuklu boyamalarda ise pH=4’de yapılan ön, birlikte ve son 

mordanlamada elde edilen renkler birbirlerinin tonları olup, pH=4’deki boyamalar 

pH=7’ye göre daha koyudur. pH=4 ve pH=7’de şap ile yapılan pamuklu kumaş 

boyamalarda benzer şekilde birbirlerinin tonu olan renkler elde edilmiş olup, pH=4’deki 

renkler daha koyudur. pH=7’deki boyama vanilya rengine dönmüş ve farklılık 

göstermiştir. K2Cr2O7’da pH=4 ve pH=7’de yapılan pamuklu boyamalarda benzer 

şekilde buğday renklerine gidilmiş, pH=4’deki renklerin pH=7’ye göre daha koyu 

olduğu gözlenmiştir. pH=7’de CuSO4 ile yapılan birlikte mordanlama yönteminde elde 

edilen renk yeşilimsi renk olurken, pH=4’de CuSO4 ile yapılan birlikte mordanlama 

yöntemiyle elde edilen renk açık kahve rengine dönüşmüştür. pH=7’de Şap ile birlikte 

mordanlama yöntemiyle boyanan pamuklu kumaş beyaz renge dönüşürken, pH=4’de 

şap ile birlikte mordanlama yöntemiyle boyanan pamuklu kumaş sarı rengi almıştır. 

Oluşan bu renk farklılıklarının pH’ların farklı olmasından (pH=4 ve pH=7) 

kaynaklandığı söylenebilir. Ön, Birlikte ve Son mordanlama yöntemine göre boyanmış 

keten numunelerinin renk kodları çizelge 4.3.’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.3. Ön mordanlama, Birlikte mordanlama, Son mordanlama yöntemiyle      

                    boyanmış keten numunelerin renk kodları 

 

 

 

Boyama 

Metodu 

pH CuSO4 Şap K2Cr2O7 

Ön Mord. 4 18-1137  rawide 13-1114  champpagne 12-1404  pink tint 

Ön Mord. 7 18-1321  brownnie 11-2309  petal pink 16-0947  bright gold 

Boyama 

Metodu 

pH CuSO4 Şap K2Cr2O7 

Son Mord. 4 17-1225 towny birch 13-1013  appleblarsam 13-3803 raselac 

Son Mord. 7 16-1221  roebuck 12-0915  pale peach 13-3803  rose lilac 

Boyama 

Metodu 

pH CuSO4 Şap K2Cr2O7 

Birlikte Mord. 4 16-1323  macaroon 14-1113  goricot nectar 12-1007  pastel rose 

tan 

Birlikte Mord. 7 15-6414  reseda 12-0812  alabaster 12-1007  pastel rose 
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pH= 4’de CuSO4 ile yapılan keten  boyamalarda birbirlerinin tonu olan kahve ve bej 

renkleri elde edilmiştir, pH=7’dekilerden sadece birlikte mordanlama farklılık arz 

ederek turkuaz rengi vermiştir. pH=4 ve pH=7’de şap ile yapılan keten boyamalarda 

pH=4’deki renklerin (şampanya renkleri) pH=7’dekilere göre (yavruağzı tonları) daha 

koyu olduğu gözlenmiştir. pH=4 ve pH=7’de K2Cr2O7 ile yapılan keten boyamalarda 

elde edilen renkler birbirlerinin tonu olup pH=7’de daha açık renklere ulaşılmıştır. 

Ekşi hamur suyu ile yapılan pH=7’de  pamuk ve keten kumaş boyamalarında renk  

tonlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Çizelge 4.4.’de yün kumaş 

numunelerine ait haslık değerleri görülmektedir. 

 

 

Çizelge 4.4. Soğan Kabuğu ile pH=4 ve pH=7’de yapılan yün boyama sonucu elde  

                    edilen haslık değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soğan kabuğu ile pH=4 ve pH=7’de yapılan yün boyamada Haslık değerlendirmelerine 

göre ön mordanlamada elde edilen değerlerin birlikte ve son mordanlamaya yakın 

olduğu, ancak ön mordanlamadaki değerlerin biraz daha yüksek olduğu dikkat 

çekmektedir. Soğan kabuğu ile yapılan yün boyamada ışık haslıklarına bakıldığında 

pH=7’deki değerlerin pH=4’ e göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Çizelge 4.4.’de 

ön mordanlamada boyalı yün kumaşlar için yapılan yıkama haslığında şap ve K2Cr2O7’ 

de çok iyi sonuçlar alınmıştır. Çizelge 4.5.’de pamuklu kumaş boyamalarına ait haslık 

değerleri görülmektedir.  

 

Yöntem Mordan Kuru Sürtünme Haslığı Yaş Sürtünme Haslığı Yıkama Haslığı Işık Haslığı 

pH=4 pH=7 pH=4 pH=7 pH=4 pH=7 pH=4 pH=7 

Ö
n

 

M
o

r
d

a
n

la
m

a
 CuSO4 4-5 4-5 3 4 4 4 7 8 

ŞAP 4-5 4-5 4-5 4-5 5 4 4 7 

K2Cr2O7 4-5 4-5 4-5 4 5 4 5 7 

B
ir

li
k

te
 

M
o

r
d

a
n

la
m

a
 CuSO4 4-5 4-5 3 5 4-5 4 6 8 

ŞAP 4-5 4 4-5 4 4 4 4 7 

K2Cr2O7 4-5 4-5 3 4 3 3 5-6 5 

S
o

n
 

M
o

r
d

a
n

la
m

a
 CuSO4 4 4-5 4-5 4-5 4 4 8 8 

ŞAP 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 6 6-7 

K2Cr2O7 4 4-5 3 4 3 3 6-7 6 
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Çizelge 4.5. Soğan Kabuğu ile pH=4 ve pH=7’de yapılan pamuk boyama sonucu elde  

AAAAAAAedilen haslık değerleri 

    
 * Renk değişimi  

     

Soğan kabuğu ile yapılan pamuk kumaş boyamada son mordanlamada pH= 7’de yapılan 

ışık haslığında renk değişimi olmuştur. Bu istenilen bir sonuç değildir. pH=4 ve 

pH=7’de kuru sürtünme haslıklarında pH=4’de en iyi sonuç K2Cr2O7 de alınırken, 

pH=7’de ise son mordanlamada CuSO4 ve Şap da en iyi sonuçlar alınmıştır. Pamuklu 

kumaş boyamada pH=4’de yıkama haslığında renk değişimi  görülürken, pH=7’de 

sonuçlara bakıldığında renk değişimi görülmemektedir. pH=4 ve pH=7’de kuru 

sürtünme ve yaş sürtünme haslık dereceleri birbirine yakın olmakla beraber, pH=4 ve 

pH=7’de yıkama haslık derecelerinde ise derece farkının arttığı görülmektedir. pH=4’de 

yıkama haslık derecesinde düşüş göze çarpmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yöntem Mordan Kuru Sürtünme Haslığı Yaş Sürtünme Haslığı Yıkama Haslığı Işık Haslığı 

pH=4 pH=7 pH=4 pH=7 pH=4 pH=7 pH=4 pH=7 

Ö
n

 

M
o

rd
a

n
la

m
a

 CuSO4 4-5 4-5 4 4-5 3 4 5 7 

ŞAP 4-5 4-5 4-5 4 3 4 3 5 

K2Cr2O7 5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 3 4 

B
ir

li
k

te
 

M
o

rd
a

n
la

m
a
 CuSO4 4-5 4-5 4-5 5 3 5 4 7 

ŞAP 4-5 4-5 4-5 4-5 4 5 3 3 

K2Cr2O7 4-5 4-5 4-5 4-5 3 4 3 4 

S
o

n
 

M
o

rd
a

n
la

m
a
 CuSO4 4-5 5 4 4-5 4-5 5 5 6 

ŞAP 4-5 5 4-5 5 4-5 4-5 3 4-Rd* 

K2Cr2O7 4-5 4-5 4 4-5 3 4 4 4-Rd* 
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Çizelge 4.6. Soğan Kabuğu ile pH=4 ve pH=7’de yapılan keten boyama sonucu elde  

                   edilen haslık değerleri 

    
 *Rd: Renk değişimi

 

 

Keten kumaş boyamada K2Cr2O7 ile yapılan boyamalarda ışık haslığında renk değişimi 

olmuştur. Bu istenilen bir sonuç değildir. Bu durum Krom’un yükseltgenme 

basamağının ışık tesiriyle değişmesinden kaynaklanmaktadır. Keten boyamalarda 

pH=4’deki Işık Haslıkları pH=7’ye göre çok daha düşük çıkmıştır (3-4 arası). Keten 

boyamadaki diğer haslıklar ise hem pH=4 hem pH=7’de birbirine çok yakındır. 

 

Aşağıdaki Çizelge 4.7.’de çam ahşap numunelerine ait renk kodları görülmektedir. 

Renk kodları Pantone Color Quide yardımıyla belirlenmiştir. 

 

 

Çizelge 4.7. Ön mordanlama, Birlikte mordanlama, Son mordanlama yöntemiyle      

                    boyanmış çam numunelerin renk kodları 

 

 

 

 

 

Yöntem Mordan Kuru Sürtünme Haslığı Yaş Sürtünme Haslığı Yıkama Haslığı Işık Haslığı 

  pH=4 pH=7 pH=4 pH=7 pH=4 pH= pH=4 pH=7 

Ö
n

 

M
o

rd
a

n
la

m
a

 CuSO4 4-5 4-5 4 4 3 4 3 6 

ŞAP 4-5 4-5 4-5 4 3-4 4 3 2 

K2Cr2O7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 3-4 4 

B
ir

li
k

te
 

M
o

rd
a

n
la

m
a
 CuSO4 4-5 4-5 4 4-5 4 4 3 5 

ŞAP 4-5 5 4-5 4-5 4 4 3 2 

K2Cr2O7 5 4-5 4-5 4 4 3 4 4-Rd 

S
o

n
 

M
o

rd
a

n
la

m
a
 CuSO4 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4 4 6-7 

ŞAP 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 3 2 

K2Cr2O7 4-5 4-5 4 3 3-4 3 4 4-Rd 

Boyama Metodu pH CuSO4 Şap K2Cr2O7 

Ön Mord. 4 17-1341 tawny orange 16-1148 nugget 18-1130 aztec 

Ön Mord. 7 18-1031 toffec 16-1338 copper tan 17-1045 apple 

cinnaman 
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Çizelge 4.7. (devamı) 

 

 

 

Ekşi Hamur Suyu ile muamele görmüş çam ahşap boyamalarda pH=4 ve pH=7’de 

CuSO4 ile yapılan boyamalarda pH=4 ve pH=7’deki renklerin birbirine çok yakın 

olduğu pH=7’de CuSO4 ile son mordanlamada daha koyu kahve renk oluştuğu 

gözlenmiştir. pH=4 ve pH=7’de Şap ile yapılan çam boyamalarda açık kahve tonları 

elde edilmiştir. pH=4 ve pH=7’de K2Cr2O7 ile yapılan çam boyamalarda daha koyu ve 

zeytin yeşili tonları, eskitme ahşap renkleri, elde edilmiştir. 

Ekşi Hamur Suyu kullanılmadan pH=4 ve  pH=7 ’de CuSO4, Şap, K2Cr2O7 ile ön, 

birlikte ve son mordanlama ile yapılan çam boyamalarda elde edilen renkler, ekşi hamur 

suyu ile işlem görmüş ve sonra boyanmış çam ahşap numunelere göre daha açık 

renktedir. Bu durum şekil 4.1., şekil 4.2., şekil 4.3. ve şekil 4.4.’deki resimlerden de 

anlaşılmaktadır. 

Ekşi Hamur Suyu ile işlem gördükten sonra boyanan yün, pamuk, keten kumaşların; 

Ekşi Hamur Suyu ile işlem görmeden boyanan yün, pamuk, keten kumaşlara göre daha 

parlak renklere sahip olduğu görülmüştür. Bu renk parlaklığının temel nedeni ekşi 

hamur suyunun yapısında bulunan maddelerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu 

maddeler şunlardır; % 0,5 yağ, % 2,3 anorganik madde ve % 68-73 su, % 14 

protein,g%g10gCHg(glikojen,gmannangglukan)gbulunur.gBunlardangbaşkagenzimgve

gvitaminlergdegvardırA(www.turkcebilgi.com). 

Bu yorumlara göre yün, pamuk, keten ve çam ahşap numuneleri kullanılarak soğan 

kabuğundan elde edilen ekstrakt ile yapılan boyamalarda ekşi hamur suyunun daha canlı 

renkler oluşmasına yardımcı olduğu anlaşılmış, bu sonuçlara dayanarak doğal 

Boyama Metodu pH CuSO4 Şap K2Cr2O7 

Birlikte Mord. 4 16-0945 tinsel 16-1337 coral gold 16-0948 harvest golg 

Birlikte Mord. 7 19-1420 deep 

mahogamy 

17-1353 appricot orange 17-1319 olive skeen 

Boyama Metodu pH CuSO4 Şap K2Cr2O7 

Son Mord. 4 16-1133 mustard gold 13-2803 pale lilac 16-1133 mustard gold 

Son Mord. 7 19-1321 deep red 

Brown 

16-1443 appricot buff 19-1116 olive Brown 
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boyamalarla elyaf boyamacılığında yeni bir organik mordan keşfedilmiştir. Bu sonuç 

tekstil endüstrisine adapte edilebilir niteliktedir. 

Grubumuzda daha önce yapılan tez ve münferit çalışmalarda söğüt dallarından elde 

edilen ekstrakt ile Önal 1 mordan sisteminin literatüre kazandırılmasından sonra, şimdi 

de yeni bir mordan olarak keşfettiğimiz üçüncü bir doğal mordanı (ekşi hamur ekstraktı) 

literatüre kazandırmış bulunmaktayız. 

 

 

Ekşi hamur suyu (ekstraktı) ile pH=4’de  boyanmış yün, pamuk ve keten kumaş 

numunelerinin resimleri aşağıda  Şekil 4.1.’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.1. Ekşi hamur suyu (ekstraktı)  ile ön mordanlama, birlikte mordanlama ve son     

b              mordanlama yöntemiyle pH=4’de boyanmış yün,pamuk, keten kumaş    

aaaaaaaaanumuneleri 
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Şekil 4.1. (devamı) 
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Aşağıda Ekşi hamur suyu (ekstraktı)  kullanılmadan pH=7’de boyanmış yün, pamuk ve 

keten kumaş numunelerinin resimleri Şekil 4.2.’de verilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 4.2. Ekşi hamur suyu ile ön mordanlama, birlikte mordanlama ve son 

aaaaaaaaaaamordanlama yöntemiyle pH=7’de boyanmış yün, pamuk ve keten kumaş 

aaaaaaaaaaanumuneleri 
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Şekil 4.2. (devamı) 

 

 

Aşağıda ekşi hamur suyu (ekstraktı) kullanılmadan pH=4’de boyanmış yün, pamuk ve 

keten kumaş numunelerinin resimleri Şekil 4.3.’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.3. Ekşi hamur suyu kullanılmadan boyanmış ön mordanlama, birlikte 

aaaaaaaaaaamordanlama ve son mordanlama yöntemiyle pH=4’de boyanmış yün, 

aaaaaaaaaaapamuk ve keten kumaş numuneleri 



52 
 

 

 

 

 

Şekil 4.3. (devamı) 
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Aşağıda ekşi hamur suyu (ekstraktı) kullanılmadan pH=7’de boyanmış yün, pamuk ve 

keten kumaş numunelerinin resimleri Şekil 4.4.’de verilmiştir. 

 

 
 

 

Şekil 4.4. Ekşi hamur suyu kullanılmadan (ekstraktı) boyanmış ön mordanlama, 

aaaaaaaaaaabirlikte mordanlama ve son mordanlama yöntemiyle pH=7’de boyanmış 

aaaaaaaaaaayün, pamuk ve keten kumaş numuneleri 
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Şekil 4.4. (devamı) 

 

 

Aşağıda ekşi hamur suyu (ekstraktı) kullanılarak pH=4’de boyanmış çam ahşap 

numunelerinin resimleri Şekil 4.5.’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.5. Ekşi hamur suyu kullanılarak (ekstraktı) boyanmış ön mordanlama, birlikte 

aaaaaaaaa mordanlama ve son mordanlama yöntemiyle pH=4’de boyanmış çam ahşap 

aaaaaaaaa numuneleri 
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Aşağıda ekşi hamur suyu (ekstraktı) kullanılarak pH=7’de boyanmış çam ahşap 

numunelerinin resimleri Şekil 4.6.’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.6. Ekşi hamur suyu kullanılarak (ekstraktı) boyanmış ön mordanlama, birlikte 

aaaaaaaaaamordanlama ve son mordanlama yöntemiyle pH=7’de boyanmış çam ahşap 

aaaaaaaaaanumuneleri 

 

Aşağıda ekşi hamur suyu (ekstraktı) kullanılmadan pH=4’de boyanmış çam ahşap 

numunelerinin resimleri Şekil 4.7.’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.7. Ekşi hamur suyu (ekstraktı) kullanılarak boyanmış ön mordanlama, birlikte 

aaaaaaaaaamordanlama ve son mordanlama yöntemiyle pH=4’de boyanmış çam ahşap 

aaaaaaaaaanumuneleri 
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Aşağıda ekşi hamur suyu (ekstraktı) kullanılmadan pH=7’de boyanmış çam ahşap 

numunelerinin resimleri Şekil 4.8.’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.8. Ekşi hamur suyu (ekstraktı) kullanılarak boyanmış ön mordanlama, birlikte 

aaaaaaaaa mordanlama ve son mordanlama yöntemiyle pH=7’de boyanmış çam ahşap 

aaaaaaaaa numuneleri 

 

 



 

5. SONUÇ 

 

 

Yapılan çalışmalarda Ekşi hamur suyu (ekstraktı) ile yapılan elyaf ve ahşap 

boyamalarında, Ekşi hamur suyu (ekstraktı) kullanılmadan yapılan elyaf ve ahşap 

boyamalara göre renklerin çok daha parlak ve canlı olduğu tespit edilmiştir. Ekşi hamur 

suyu (ekstraktı) ile yapılan boyamaların renklerin parlak olmasında Ekşi hamur suyunun 

(ekstraktı) moleküler yapısından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Ekşi hamur 

suyunun (ekstraktı)  yapısında:  % 0,5 yağ, % 2,3 anorganik madde ve % 68-73 su, % 

14 protein, % 10 CH (glikojen, mannan glukan) bulunur. Bunlardan başka enzim ve 

vitaminler de vardır. 

CuSO4, Şap ve K2Cr2O7  mordanları kullanılarak yapılan ahşap boyamalarda elde edilen 

renkler mobilya sanayisinde rahatlıkla kullanılabileceği gibi, tarihi değeri yüksek eski 

yapıların bozulmuş dokularının onarılması için de otantik eskitme renk tonlarının elde 

edilmesi sevindirici bir sonuçtur. Ayrıca CuSO4, Şap ve K2Cr2O7 mordanları 

kullanılarak yapılan yün, pamuk ve keten kumaş boyamalarda elde edilen renkler 

Tekstil endüstrisinde rahatlıkla kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Ekşi hamur suyu (ekstraktı) daha önce boyamacılıkta hiç kullanılmamıştır. Grubumuz 

ilk kez Ekşi hamur suyunu (ekstraktı) boyamacılıkta kullanmıştır. Bu çalışmada elde 

edilen sonuca göre elyaf ve ahşap boyamacılığında, Ekşi hamur suyunun (ekstraktı) 

kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. 

Bu sonuçlara göre yün, pamuk, keten ve çam ahşap numuneleri kullanılarak soğan 

kabuğundan elde edilen ekstrakt ile yapılan boyamalarda ekşi hamur suyunun 

(ekstraktı) daha canlı renkler oluşmasına yardımcı olduğu anlaşılmış, bu sonuçlara 

dayanarak doğal elyaf boyamacılığında yeni bir organik mordan keşfedilmiştir. Bu 

sonuç, tekstil endüstrisine adapte edilebilir niteliktedir. 

Grubumuzda daha önce yapılan tez ve münferit çalışmalarda, söğüt dallarından elde 

edilen ekstrakt ile Önal -1 mordan sisteminin literatüre kazandırılmasından sonra, şimdi 

de yeni bir mordan olarak keşfettiğimiz üçüncü bir doğal mordanı (ekşi hamur suyunun 

ekstraktı) literatüre kazandırmış bulunmaktayız. 
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