KONYA MERKEZDE KEÇE ÜRET‹M‹ VE
GÜNÜMÜZDEK‹ DURUMU
The Situation of Felt Production in Konya
La production de feutre à Konya et sa condition actuelle
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ÖZET
Keçe, yünün su ile ›slat›l›p s›cak bir ortamda, dövülerek liflerinin kaynaﬂmas›yla oluﬂan kaba kumaﬂt›r. Keçe Ortaasya’da çad›r, d›ﬂ ve iç örtüsü, yayg› ve bir süsleme malzemesidir. Keçe ve keçecili¤in dokuma
sanayiinden çok önce geliﬂti¤i düﬂünülebilir.
El sanatlar› çerçevesinde ve sanayide üretilmiﬂ olan keçenin hammaddesi, yündür. Keçe üretimi, ülkemizde sanayi üretimi ve tepme keçe olmak üzere iki ﬂekilde yap›lmaktad›r.
Keçe ürünlerinde kullan›lan motifler ve kompozisyon özellikleri yöreden yöreye özellikler göstermektedir. Keçe ürünlerinde yün do¤al rengi ile (beyaz, siyah ve kahverengi) veya arzu edilen renkler de boyanarak kullan›lmaktad›r.
Konya’da önceden önemli bir yere sahip olmuﬂ olan keçecili¤in; eski sanatsal de¤erini günümüzde art›k pek görememekteyiz.
Anahtar Kelimeler
Konya, Keçe, Keçe Üretimi.
ABSTRACT
Felt is a coarse textile obtained by soaking wool in water in a hot environment and battering it until
its filaments run together. Felt is used in Central Asia for indoors and outdoors carpets, tent coverings, and
decorations. The art of felt production was developed before the advent of the weaving industry.
The raw material of felt, which is produced both industrially and manually, is wool. In Turkey, there
are two kinds of felt production, one of which is industrial production and the other, “kick-felt” production.
Designs and composition properties used in felt production change from region to region.
The old artistic values involved in felt production, which has an important place in Konya, have largely been lost..
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Konya, Felt, Felt production.

1. G‹R‹ﬁ
Keçe’nin baz› tan›mlar› çeﬂitli araﬂt›rmac›lara göre ﬂöyledir: Yaz›c›o¤lu’na
göre; keçe yün gibi hayvansal liflerin
üzerinde bulunan pullar›n s›cakl›k, nem
ve bas›nçtan dolay› sürtünme yoluyla
birbirine kaynaﬂmas› ile ortaya ç›kan
dokusuz yüzeydir. (Yaz›c›o¤lu, vd. 1997)
Ansiklopedik anlamda keçe, yün,
k›l ya da pamu¤un ›slak ortamda çi¤nenip dövülerek liflerinin birbirine kaynaﬂt›r›lmas›yla elde edilen ve örtü, yayg›, çad›r ya da giysi yapmakta kullan›*
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lan kaba kumaﬂt›r.(Anonim 1991)
Ansiklopedik anlamda; “keçe” yapa¤› veya keçi k›l›n›n dürülüp kuvvetlice
bas›lmas› veya dövülmesiyle elde edilen,
kepenek, çar›k, külah ve döﬂeme örtüsü
gibi ﬂeylerin yap›m›nda kullan›lan dokunmam›ﬂ kaba kumaﬂt›r. (Anonim
1960)
Örcün Bar›ﬂta’ya göre: “Keçe” do¤al
yün elyaf› ›slatt›ktan sonra dürerek, s›k›ﬂt›rarak bir tür presleme tekni¤i ile
yap›lm›ﬂ ﬂeklidir. (Bar›ﬂta 1998) Bu yo-
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rumlardan yola ç›k›larak keçe ﬂöyle tan›mlanabilir. Keçe, yünün su ile ›slat›l›p s›cak bir ortamda, dövülerek
liflerinin kaynaﬂmas›yla oluﬂan kaba kumaﬂt›r.
2. ARAﬁTIRMA BULGULARI
2.1. Keçenin Tarihçesi
Dünyan›n her kültür çevresinde görülen bir gelenek olmayan keçe: Türklerin günlük hayat›nda çok büyük bir de¤er kazanm›ﬂt›r. Keçecili¤in do¤abilmesi
için, “hayvanc›l›k ve koyunculu¤un geliﬂmiﬂ olmas›”, keçeden yap›lm›ﬂ ev eﬂyalar› ile giyimlerin do¤uﬂunu gerektiren so¤uk bir iklim ve hava durumunun
var olmas› gerekmektedir. Göçebe hayat› yaﬂayan yaylac› Türkler hayvanlar› ve
yaﬂama gelenekleri bak›m›ndan, yaylag
ve k›ﬂlag aras›nda yaﬂamay› gerekli görmektedirler. Bu nedenlerden dolay› “kolayl›kla taﬂ›nabilen” hal› ve keçeler kullanm›ﬂlard›r.
M.S. 629 y›l›nda göl yak›nlar›nda,
Bat› Göktürk Ka¤an›’n› ziyaret etmiﬂ
olan Hsünn Tsang adl› ünlü Çin rahip
ve gezgini, Türk ka¤an›n›n çad›r›ndaki
“keçe yolluklar”dan söz etmektedir.
(Ögel 1991)
Keçe Ortaasya’da hem çad›r d›ﬂ ve
iç örtüsü, hem yayg›, hem de bir süsleme
malzemesidir. Türkler, evlerinin duvarlar›n›, keçenin yan›nda, k›rm›z› renkli
aﬂu topra¤› ile süslemekteydiler. Türkler, XI. yy.’da, bu süslere bezek, süslemeye de bezemek diyorlarm›ﬂ. Ayr›ca duvarlar XI. yy’da hal›, kilim, keçe ve nak›ﬂl› çarﬂaf vb. ﬂeylerle as›larak veya gerilerek süslenmekteydi. Bu duvar örtülerine XI. yy Türkçe’sinde kerim veya
duvar anlam›na gelen tam (dam) kelimesinden oluﬂan, tam kerim (duvar örtü) ﬂeklinde ifade edilmekteydi.
Ortaasya’da ev veya çad›r›n temel
süsleme malzemesi hal› ve keçedir. Yaylac›l›k yapan Türklerin kolayca taﬂ›d›k-
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lar› bu malzeme ayn› zamanda evdeki
refah seviyesi göstermektedir. Yine keçe
yap›m› için gerekli yün halk›n yetiﬂtirdi¤i koyunlar›ndan elde edilmekte ve yünün s›k›ﬂt›r›lmas› veya tepelenmesi ile
keçe yap›lmaktad›r. Türkler, XI. yy’da,
keçeye “kidhiz” diyorlard›. “Kidhiz” veya
“kiziz” kelimesi “Türkmenlerin çad›r örneklerinin veya göç zaman› bürgülerinin
yap›ld›¤› keçe” anlam›nda kullan›lmaktaym›ﬂ. Kaﬂgarl› Mahmud’un yazd›¤› Divanü Lûgati-t-Türk’te; keçe, hal› ve kilim birbirinden ayr›lmakta, hal› ve kilim
için “kiviz”, “kiwiz” denilmiﬂtir. Eski
Anadolu kültürüne yak›n olan eski M›s›r ve K›pçak Türk Kültür çevrelerinde
ise, “Küyüz” ve “Kiyiz” kelimesi hal›, keçe ve di¤er yayg›lar için kullan›lmaktaym›ﬂ. Karahanl› Türkleri keçe için “kiziz”
kelimesini, O¤uz Beyleri ise “keçe” kelimesini kullanmaktad›rlar. (Deniz 2000)
Keçe ve keçecili¤in dokuma sanayiinden önce geliﬂti¤i düﬂünülebilir. Dokuma tezgâhlar› bulunmadan önce dokuma yerine çeﬂitli bitkilerin lifleri örülerek kumaﬂ meydana getirilmekteydi.
Anadolu’ya dokuma sanayiinin 1071
Malazgirt galipleriyle geldi¤i söylenmekte ise de; Anadolu’da uygarl›klar
kurmuﬂ olan kavimlerin tasvirlerinden
ve mezarlardaki kal›nt›lar›ndan dokuma
sanayisini daha önce tan›d›klar› anlaﬂ›lmaktad›r. Bo¤azköy (Hatuﬂaﬂ) yan›ndaki Yaz›l›kayada görülen kabartmalar›n
baﬂ›ndaki sivri külâhlar ile mühürlerde
ve di¤er tasvirlerde görülen külâhlar›n
görünüﬂ ve ﬂekil itibariyle keçeden yap›ld›¤›n› göstermektedir. Mezopotamya’da Hamurabi devrine ait bir bulle
üzerindeki tasvir Amarru ve di¤erlerinin
isimlendirdikleri gibi adadaki kenar› yukar› dönük, belki de kuzu yünü kullan›lm›ﬂ keçeden yap›lm›ﬂ bir ﬂapka giymektedir. 1922-1924 y›llar›nda Mo¤olistan’da Noin-Ula da¤lar›nda yap›lan kaz›larda keçelerin bulunuﬂu ve Altay’da
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Bal›k Gölü çevresinde Paz›r›k’taki Arkeolojik kaz›da keçe üzerinde tasvir edilen
geyi¤i parçalayan aslan tasvirleri ve di¤er sahneleri el sanatlar›n›n birbirinden
habersiz olarak do¤up ayr› bölgelerde
ayr› ayr› geliﬂti¤ini göstermektedir. Ayr›ca Uygurlardan sonra bir süre Mo¤olistan’da yaﬂayan Karak›rg›zlar›n da döﬂeme yayg›lar› keçedendir. (Gürçay 1967)
XIII. yy’da Ortaasya’da seyahat etmiﬂ olan Rubruk, keçenin ailece yap›ld›¤›n› söylemiﬂtir. (Ögel 1991) Keçelerin
varl›¤› görsel ve yaz›l› kaynaklarla Selçuklu Dönemine kadar inmesine karﬂ›n
günümüze ulaﬂan parkitabelileri 19.
Yüzy›la tarihlenmektedir. (Bar›ﬂta 1998)
Selçuklularda keçecilik çok geliﬂmiﬂ
merkezi de Konya olarak bilinmiﬂtir.
Konya’daki Selçuklular devri hamamlar›nda keçelik ad› verilen, keçelerin piﬂirildi¤i özel bir bölümün görülmesinden
anlaﬂ›lmaktad›r. (Gürçay 1967)
Osmanl› Döneminde de gene Konya
baﬂta olmak üzere Afyon, ‹stanbul, Isparta, Uﬂak, Manisa, Turgutlu, Ödemiﬂ,
Tire, Bursa, Ankara, Maraﬂ, Çorum, Diyarbak›r, Urfa ve Mardin belli baﬂl› keçe
üretim merkezleridir. Osmanl›lar döneminde kurulan lonca örgütünün disiplinli çal›ﬂmalar› ile karﬂ›l›kl› sayg›, güven ve dayan›ﬂma içinde keçecilik el sanatlar› aras›nda yerini alm›ﬂt›r. Osmanl› görkemli bir imparatorluk döneminden sonra, Cumhuriyet dönemine geçiﬂ
süreci içerisinde Anadolu’da birçok savaﬂ yaﬂanm›ﬂ. Bu durumdan da El Sanatlar› olumsuz olarak etkilenmiﬂtir.
2.2. Keçe Yap›m›nda Kullan›lan
Malzemeler
Gerek el sanatlar› çerçevesinde gerekse sanayide üretilmiﬂ olsun keçenin
hammaddesi yündür. Ufak de¤iﬂikliklerle, günümüze kadar gelen yün sözüne
eskiden “yung” veya “yung” ﬂeklinde
söylenmekteydi. “Yün k›rmak” sözü ve
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iﬂi de eski ça¤lardan beri de¤iﬂmeyen bir
Türk sözüdür. Yün k›rmak iﬂi, bir çeﬂit
yün haz›rlama ve Selçuk Ça¤›n›n baﬂlar›nda Türkler bu iﬂe yunglamak, yani
“yünleme, yün haz›rlama” demektedirler. (Ögel 1991)
Keçe yap›m›nda kaba kar›ﬂ›k yapa¤›lardan yararlan›lmaktad›r. Yün lifi
mikroskop alt›nda incelenirse üç tabakadan oluﬂtu¤u görülür. Bunlar;
a) Epidermis tabakas›,
b) Korteks tabakas›
c) Medulla tabakas›d›r.
Araﬂt›r›c›lar; keçeleﬂmede, yün lifinin üzerindeki epidermis tabakas›n›n
rol oynad›¤› konusunda fikir birli¤ine
varm›ﬂlard›r. Yün lifinin üstünü kaplayan pullu tabakaya epidermis veya kütikula, boynuzlaﬂm›ﬂ, yass›laﬂm›ﬂ, cans›z
bir s›ra epitel hücrelerden meydana geldi¤inden bunlara da örtü hücreleri denmektedir. Keçeleﬂmenin olmas› için yün
lifinin pulcuklu bir yüzeye sahip olmas›,
hafifçe geniﬂleyebilir ve ﬂekil de¤iﬂtirebilir yap›da bulunmas›, gerilmiﬂ hallerden
tekrar eski hallerine dönmek için belirli
bir güce sahip olmas› gerekmektedir.
Keçeleﬂmede, hayvansal liflerin
pulcuksu yüzey yap›lar›, incelik, uzunluk, k›vr›m, elastikiyet, yaylanma, esneme ve e¤ilip bükülme gibi morfolojik,
kimyasal ve fiziksel özelikler ile nem,
›s›, ortam Ph’s› ve mekanik bas›nçlar etkileyen faktörlerdir. (Yaz›c›o¤lu vd.
1997)
Keçe, koyun ve kuzu yününden, deve tüyünden ya da keçi k›l›ndan yap›lmaktad›r. Bunlar k›v›rc›k yap›l› olduklar›ndan kolayca keçe haline getirilmektedir. Kuzunun Hazirandaki ilk k›rk›m› ile
koyunun A¤ustostaki ikinci k›rk›m›ndaki yünlerden elde edilmiﬂ keçeler nitelikli olanlar›d›r. (Anonim 1991)
Keçe üretimi, ülkemizde sanayi
üretimi ve tepme keçe olmak üzere iki
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ﬂekilde yap›lmaktad›r. Kullan›m yerine
ba¤l› olarak, keçe içine çok de¤iﬂik nitelikte keratin lifleri kat›lmaktad›r. Kaliteli keçe üretimi için liflerin stapel
uzunluklar› 2.5-5 cm, santiman› ise 48’s
ile 70’s aras›nda de¤iﬂen yünler gerekmektedir. Keçe üretimi, di¤er tekstil
ürünlerinin
üretim
yöntemlerinden
farkl› olarak özel tasarlanm›ﬂ makinalar› gerektirmektedir.
Keçe yap›m›nda kullan›lan araçlar
aras›nda özel olarak yap›lm›ﬂ bu makinalar, hallaç makinas›, keçeyi tepme
makinas› ve piﬂirme makinas›d›r. (Yaz›c›o¤lu, vd. 1997)
Keçe yap›m›nda kullan›lan di¤er
araçlar ise ﬂunlard›r;
Yay: Geçmiﬂ tarihimizde de kullan›lm›ﬂ olan hallaç yay›n› Türkler çok iyi
bilmekte ve kendi hallaç yaylar›n›, hem
yün hem de pamuk için kullan›yorlard›.
“Yünü at›p kabartan” alet olan hallaç
yay› için Selçuk Ça¤› öncesi dönemlerde
“yeteng” sözü kullan›lmaktayd›. Harezmﬂahlar ça¤›nda ise “Mamuk çapar
yay›” sözü “pamuk döver yay” anlam›n›
karﬂ›lamaktayd›.
Hallaç tokma¤› da Anadolu’da, atacak, kertik, köstek, ebce gibi, Türkçe adlar ile adland›r›lmaktayd›. (Ögel 1991)
Yay a¤açtan yap›lan hayvan ba¤›rsa¤›ndan yap›lm›ﬂ ipi bulunan ve yün
atmak için kullan›lmaktad›r. Yay üzerinde yay› geniﬂletmek için kalb ﬂeklinde
bir yay aynas› ve yay›n kiriﬂini tutan
köstek isimli k›s›m vard›r.
Yün at›l›rken a¤açtan yap›lm›ﬂ tokmak kullan›lmaktad›r.
Kal›b: Keçeye ﬂekil vermek için kullan›lmaktad›r. (Gürçay 1967)
Haz›rdan yap›lmaktad›r. Kurumuﬂ
bitki saplar›ndan, saz gövdelerinden
örülmüﬂ, taban döﬂemesi bazen duvar
kaplamas› olarak da kullan›lmaktad›r.
(Küçükkaytan 1999)
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Kal›pleﬂ veya Kal›pgeç: Ba¤lanan
kal›b›n üzerine sar›lan örtüdür.
Çubuk: 40-50 cm boyunda uzun kollu bir taraf› yelpaze ﬂeklinde olup yünün
kal›p üzerinde yay›lmas› iﬂleminde kullan›l›r.
Makas: Yün yayla at›l›rken yaya
sar›lanlar› ve keçenin kesilmesinde kullan›lmaktad›r.
Sepki: At›lan yünün kal›p üzerine
serildikten sonra s›k›ﬂt›r›lmas› için kullan›lmaktad›r.
Halat: Keçeyi ve has›r kal›b› s›k›ﬂt›rmak için kullan›lmaktad›r.
Su Kab›: Keçeye su dökmek için
kullan›lan kapt›r.
Süpürge: Keçeye suyu serpmek için
kullan›lmaktad›r.
Has›r S›r›¤›: 2 metre boyunda 8 cm
çap›nda a¤açtan yap›lm›ﬂ düz bir s›r›kt›r
ve keçe bunun üzerine sar›lmaktad›r.
(Gürçay 1967)
2.3. Keçenin Üretim Aﬂamalar›
Keçe yap›m›nda kullan›lacak yün
temizlenerek elle hafifçe didildikten sonra hallaç makinesi veya yay ile at›l›p
tokmakla kabart›l›r. At›lm›ﬂ olan yün,
özel olarak yapt›r›lm›ﬂ bir has›r üzerinde her taraf› ayn› kal›nl›kta olacak ﬂekilde saç›lmaktad›r. Saç›lacak yünün kal›nl›¤› yap›lacak keçe ürünün kal›nl›¤›na, ürünün kal›nl›¤› ise, ürünün cinsine
ve iste¤e göre de¤iﬂmektedir. Miktar›
göz karar›yla ayarland›ktan sonra oda
s›cakl›¤›ndaki musluk suyu serpilmekte
ve böylece keçeleﬂme etkenlerinden nem
sa¤lanm›ﬂ olur. Saçma iﬂlemi bittikten
sonra saç›lan yünün kenarlar› elle düzeltilip has›rla beraber katlanarak rulo
yap›lmaktad›r. Elde edilen rulo ayakla
yuvarlanarak veya makineyle döndürülerek dövülmekte yani tepilmektedir. Bu
iﬂlem, ilk tepme olmaktad›r.
‹lk tepmeden sonra rulo aç›larak
yünler elle düzeltilip tekrar yeniden rulo

85

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 66

yap›larak ikinci tepmeye geçilmektedir.
Her iki tepmenin süresi makineyle 1 saat kadar sürmektedir.

ﬁekil 4 – Hallaç makinesi

ﬁekil 1 – Yünün da¤›t›lmas›nda kullan›lan
sepki.

ﬁekil 5 – Keçe piﬂirme makinesi
ﬁekil 2 – Motif kesmede kullan›lan makaslar

ﬁekil 3 – Has›r kal›p
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Yünlerin daha iyi keçeleﬂmesi için
s›ra piﬂirme iﬂlemindedir. Piﬂirme iﬂlemi
sabunlu veya sabunsuz su kullan›larak
hamamda ya da keçeci atölyesindeki
makinede yap›lmaktad›r.
Kullan›lan sabun miktar› piﬂirilecek ürünün a¤›rl›¤›na ba¤l› olarak hamamdaki piﬂirme %3, atölyedeki piﬂirme de %10 kadar olmaktad›r.
Hamamda piﬂirilen keçe ürünleri
rulo yap›larak atölyede piﬂirilen keçe
ürünlerinin 8-10 tanesi üst üste bir yere
serilmektedir ve sabun kalmay›ncaya
kadar üzerine su dökülüp çi¤nenerek y›kanmaktad›r. Suyun süzülmesi için 12
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saat kadar hamamda veya atölyede bekletilmektedir.
Suyu süzülen ürünler yüzü düzeltilerek tokaçla perdahlanmaktad›r. Sonra
da güneﬂte veya gölgede kurutulmaktad›r. (Yaz›c›o¤lu vd. 1997)
2.4. Keçelerde Kullan›lan Desen
ve Kompozisyonlar
Keçe ürünlerinde kullan›lan motifler ve kompozisyon özellikleri yöreden
yöreye farkl› özellikler göstermektedir.
Do¤ada bol miktarda bulunan
ve çeﬂitlilik gösteren bitkiler; sahip
olduklar› çizgi, biçim ve renk zenginli¤i gibi özelliklerinden dolay›
insanlar›n yararland›klar› en önemli kaynaklardan biri olmuﬂtur. Bu
bak›mdan çiçekli, çiçeksiz bitkilerin sahip oldu¤u özelikler yani kökleri, saplar›, dallar›, yapraklar›, tomurcuk ve meyveler bezeme kaynaklar›n› oluﬂturmuﬂ ve bunlar
farkl› alanlarda kullan›lm›ﬂt›r.
Bitkisel bezemeleri; dal, badem,
yaprak, gül, lale, karpuz, karpuz çekirde¤i, dörtlü badem, sö¤üt dal›, hurma
dal›, üzüm, tomurcuk, p›trak gibi motifler oluﬂturmaktad›r.
Keçe yayg›lar›n›n dikdörtgen biçiminde oldu¤u ve dikdörtgen kompozisyon kullan›ld›¤› dikkate al›nd›¤›nda seçilen kompozisyon ile yayg› formu aras›nda uygunluktan söz edilebilir.
Motiflerin bir k›sm› sembollerden
türemiﬂtir. Bu nedenle motiflerin kullan›m› yaln›z süsleme amac› ile de¤il ayn›
zamanda da esrarengiz güçler içerdiklerinden dolay› estetik ve psikolojik anlamlar taﬂ›maktad›r.
Keçe yayg›larda figürlü bezemelerde kullan›lmaktad›r. Bunlarda ise insan
ve hayvan figürleri biçim ve kimlikleri
belirgin bir ﬂekilde uygulanmam›ﬂt›r.
Keçe üzerine, eﬂek geçti, s›¤›r sidi¤i, deve zinciri, selvi, göl, koç boynuzu,
badem, kafes, kertikler gibi ﬂekiller konulmaktad›r. Bunlar; beyaz keçe üzerine
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renkli keçelerle bu ﬂekillerin yap›lmas›
ile oluﬂmaktad›r. (Gürçay 1967)

ﬁekil 6 – Keçe yap›m›nda desen de¤iﬂtirme

ﬁekil 7 – Yünün has›r üzerine yay›lmas›

ﬁekil 8 – Yay›lan yünün üzerine su serpilmesi
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Kazaya¤›, koç boynuzu gibi figürlere hal›, kilim, cicim, zili, sumak dokumalar› ile kumaﬂ, çorap gibi el sanat›
ürünlerinde rastlanmaktad›r. Bu durum
Türk El Sanatlar›n›n her alan›nda kompozisyon ve desen bütünlü¤ünün oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Keçeciler keçe üzerine kendi iﬂaretlerini koymakta veya keçenin yap›ld›¤›
y›l› yazmaktad›rlar.
Cumhuriyetin ilan›ndan sonra özellikle kepenekler üzerine ay ve ayy›ld›z
motifleri çokça kullan›lmaktad›r.
Günümüzde sembolik olan soyut
desenlerin di¤er desenler ile beraber keçe yayg›larda kullan›lmaktad›r.

ﬁekil 9 – Has›rlanm›ﬂ olan keçenin rulo yap›larak kal›ba sar›lmas›

2.5. Keçelerde Kullan›lan Renkler
Keçe ürünlerinde yün do¤al rengi
ile (beyaz, siyah ve kahverengi) veya arzu edilen renkler de boyanarak kullan›lmaktad›r. Zemin rengi; keçenin kullan›m amac›na uygun olmas›, uygulanacak desen ve motiflerdeki renk uyumunun sa¤lanmas› bak›m›ndan önem taﬂ›maktad›r.
Yayg›lar›n zemininde kullan›lan
renkler üzerinde yap›lan incelemelerden
% 86.22’sinin do¤al beyaz, %12.06’s›n›n
do¤al kahverengi, %1.72’sinin do¤al siyah oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Kullan›lan renkleri derecelendirecek olursak; birinci derecede k›rm›z›,
ikinci derecede lacivert ve üçüncü derecede ise turuncu kullan›lm›ﬂ. Kullan›lan
di¤er renkler ise siyah, pembe, yeﬂil, sar›, bordo, mavi, do¤al beyaz ve do¤al
kahverengi olmuﬂtur.
Bu kullan›lan renkler önceden lâk
boyalarla yap›l›rken bu gün hal› ipli¤inde kullan›lan kimyasal boyalar kullan›lmaktad›r.

ﬁekil 10 – Haz›rlanan rulonun ba¤lanmas›.

ﬁekil 11 – Haz›rlanm›ﬂ keçenin tepme makinesine yerleﬂtirilmesi

88

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 66

ﬁekil 12 – Keçenin yap›lacak ürün cinsine göre ﬂekil verilip kenarlar›n›n düzeltilmesi.

3. SONUÇ
Koyun, deve gibi hayvanlar›n yünlerinin s›cak bir ortamda sabunlu su ile
dövülerek ve s›k›laﬂt›r›larak sergi malzemesi haline getirilmesi iﬂine keçecilik
deniliyor. Eskiden insan gücü ile hamamda piﬂirilerek yap›lan keçe, bugün
makinalarda piﬂirilerek yap›l›yor.
Konya’da önemli bir yere sahip olmuﬂ olan keçecili¤in; eski sanatsal de¤erini günümüzde görmek pek mümkün
olmamaktad›r. Keçecili¤in Konya’da yap›m›, önceleri say›lar› fazla olup da maddi olanaks›zl›klar ve ilginin olmamas›
nedeniyle keçeci esnaflar›n say›lar› azalm›ﬂt›r. Di¤er olumsuz bir durum ise önceki dönemlerde Konya’da keçe ürünleri
ile süslenmiﬂ Keçeciler Çarﬂ›s›n›n günümüzde bulunmamas›d›r.
Keçe ustalar›n›n çal›ﬂmalar› gözlenirken böylesine emek isteyen bir sanat›n neredeyse tükenmekte olmas› el sanatlar›m›z aç›s›ndan oldukça üzücüdür.
Bu el sanat›n›n günümüzde farkl› ve
ça¤daﬂ yorumlarla günümüze taﬂ›nmas›,
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kültürel miras›m›z›n unutulmamas› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r. Günümüzde
fabrika türü yayg›lar›n üretilmesiyle bu
sanat›n can çekiﬂme aﬂamas›na geldi¤i
aç›kt›r. Genelde çoban keçesi, k›ﬂ keçesi,
ev keçesi, sedir keçesi, at keçesi ve sünger yatak keçesi, sandalye minderi, duvar hal›s›, seccade, heybe, külah, çizme,
patik gibi taﬂ›nabilecek ve turistlerin ilgisini çekebilecek türde çok renkli keçe
ürünlerinin yap›m›na geçilmesiyle bu
sanata canl›l›k kazand›r›lmas› mümkün
olabilir.
Bu el sanat›m›z›n unutturulmamas› da, keçeci esnaf›n›n Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›nca desteklenmesi ile mümkündür.
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