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ÖNSÖZ

Türkiye’de Moda ve Tekstil Tasarımı alanında yürütülen çalışmalar, ortaya konulan yeni araştırmalar, ifade biçimleri ve 
görüşler, bugüne kadar ortak bir düzlemde ele alınmamış, elde edilen bulgu ve bilgi birikimi gerçek sonuçlarıyla görünür 
kılınmamıştır. I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu bu birikimi ortaya çıkarmak için, alanın ilişki içinde 
olduğu farklı disiplinlerde çalışmalar yapan sanatçı, tasarımcı, araştırmacı, akademisyen ve sektör temsilcileri arasında daha 
fazla iletişim sağlayarak bu birikimi zenginleştirmeyi amaçlamıştır. 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen sempozyuma farklı disiplinlerden toplam 
142 bildiri özeti gönderilmiş, bu özetlerin her biri değerlendirilmek üzere Sempozyum Danışma Kurulu’nda yer alan iki ayrı 
hakemin görüşüne sunulmuştur. Sempozyum hazırlık sürecinde sempozyum takvimi ve sempozyum danışma kurulunun 
görüş ve önerilerine titizlikle uyulmuştur. Sempozyum konu başlıkları beş kategoride toplanmıştır. Tekstil ve Moda’da Tasarım 
ve Sanat İlişkisi,  Tekstil, Moda ve Kültür, Tekstil ve Moda Tasarımı Alanında Tanıtım ve Hukuk Süreçleri, Özel Seksiyon “Yeşil 
Tekstiller” olarak belirlenmiştir. Ayrıca Poster Bildirilerde Batı Akdeniz Bölgesinin ortak kültürünün araştırılması ve bilimsel 
nitelik kazandırılması amacıyla konu sınırlandırılması yapılmıştır. Batı Akdeniz Bölgesinin (Antalya, Burdur, Isparta) gelenek-
sel giyim kuşam, dokuma malzemeleri (ipek, yün, pamuk) ve dokumacılık, kök boyamacılık, yazmacılık, halıcılık, keçecilik 
vb. konularda yapılan araştırmaları içeren bilimsel çalışmaların katılımı beklenmiş ancak bu konulardaki çalışmaların sözlü 
sunulması nedeniyle poster bildirilere yer verilmemiştir. “Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” söylemini benimseyen I. Uluslararası 
Antalya Moda ve Tekstil Tasarımı Bienali kapsamında gerçekleşen sempozyumda, tekstil ve moda’da tasarım ve sanat ilişkisi 
başlığı altında moda ve tekstil tasarımı alanında yeni buluşlar, düşünceler ve ifadelerin sanat ve tasarım kuramlarıyla irde-
lendiği özgün bildiriler sunulmuştur. Tekstil, moda ve kültür başlığı altında tekstil ve modanın antropoloji, etnoloji, sosyoloji, 
arkeoloji ve sanat tarihi vb. alanlarla olan ilişkisini irdeleyen özgün araştırma verilerine dayalı bildiriler yer almıştır. Tekstil ve 
moda tasarımı alanında tanıtım ve hukuk süreçleri başlığı altında moda fuarları, defileler, styling, moda fotoğrafçılığı, moda 
grafiği, hukuk süreci, telif hakları, marka ve patent gibi konuların irdelendiği bildiriler tartışılmıştır.   

Bienalin “yeşil tekstil, yavaş moda” söylemini anlamlı kılmak üzere oluşturulan yeşil tekstiller özel seksiyonunda, çevre du-
yarlılığını önemseyen, hammadde ve kullanımı, hammadde ve ürün tasarımı ile tüketici bilinci konularında yapılan araştırma 
ve geliştirme çalışmalarının tümünü kapsayan bildiriler sunulmuştur. Bu seksiyonla tekstil hammadde, üretim biçimleri ve 
ürün tasarımında çevreci anlayışa dikkat çekilmiştir. Sempozyumda sunulan toplam yüz bildiri daha sonra dergi yazım ku-
rallarına göre düzenlenmek üzere yazarlarından tam metin olarak talep edilmiş ve tam metinler yine sempozyum danışma 
kurulunda yer alan iki hakeme gönderilmiş, alınan görüşler doğrultusunda yayınlanmasına karar verilen bildiriler dergimizde 
yer almıştır. Dergimizin Özel Sayılarında (7. ve 8.) yer alan bildirilerin her türlü akademik ve bilimsel sorumluluğu yazarlarına 
aittir. Fakültemiz Akdeniz Sanat Dergisi, sempozyum bildirilerinde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşıma-
maktadır.

I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu’na bildiri göndererek katılan katılımcılara, sempozyuma gönderilen 
bildirilerin değerlendirilmesinde ve sempozyumun daha da nitelikli hale gelmesindeki özverili ve özenli çalışmalarından 
dolayı Sempozyum Danışma Kurulu üyelerine, ayrıca Sempozyumun gerçekleşmesine imkân sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. 
İsrafil KURTCEPHE’ ye, salonlarından yararlandığımız Üniversitemiz Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığına ve bu yayının 
çıkmasına destek olan ve Bianel Ana Sponsoru olan Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’na ve Vakıf Başkanı Dr. Nasih Nezi-
hi BAYIK’ a teşekkür ederim. I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu’nun düzenlenmesi ve gerçekleşmesinde 
yaptıkları özverili çalışmaları ve gayretleri nedeniyle Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü 
öğretim elemanlarına, Sempozyum düzenleme kurulu başkanlığı ve dergimizin bu özel sayılarının editörlüğünü yapan Doç. 
Yüksel ŞAHİN’ e katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim. 

I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu’nda sunulan bildirileri hakemli Akdeniz Sanat Dergisi’nde yayınlayarak 
akademisyenlere bir katkı vermeyi amaçladık. Dergimiz özel sayılarında çok sayıda makale olması nedeniyle, hoşgörünüze 
sığınarak makale metinlerini 10 punto yaptık. I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin 
yayınlandığı özel sayılarımızın (7. ve 8.) bilim ve sanat dünyasına katkı sağlamasını diliyoruz.

Prof. Sadettin SARI
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı



SUNUŞ

Üniversitemizin 30. Kuruluş Yıldönümünde, Güzel Sanatlar Fakültemizin Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından “I. 
Uluslar arası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali” kapsamında gerçekleştirilen, “I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarım 
Sempozyumu”na ev sahipliği yapmaktan Üniversite olarak mutluluk duyduk. 

Bilindiği gibi sempozyumlar önerdikleri konu başlıkları ile bilimsel düşünmeye, üretmeye, özgün ve yeni araştırmaların 
sunulmasına olanak sağlayan etkinliklerdir. 

Bu bağlamda sempozyumun, Bienalin “Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” söylemiyle bağdaşık “Yeşil Tekstiller” özel seksiyonu 
aracılığıyla tasarım olgusu üzerinden çevre sorunlarını işaret etmesinden ayrıca memnuniyet duyduğumuzu ifade etmeliyiz. 
Üniversitemizde bir ilk olarak gerçekleştirilen “I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarım Sempozyumu”na katılan akade-
mis-yenler,  uygarlık tarihinin en eski malzemelerinden olan tekstili, geçmişten günümüze kat ettiği mesafede sanat, tasarım, 
tarih, kültür, çevre, hukuk, tanıtım ve pazarlama sorunsalları bakımından yorumladılar. 

Bu sempozyuma araştırma verilerini içeren bildiriler sunan akademisyenler; böylece, sanat ve tasarımın kuramsal alt yapı ol-
maksızın gerçekleşebileceği yönündeki genel kanaatin değişmesine katkı verdiler. Sanat ve tasarımın salt bir “güzellik” olgusu 
için yapılmadığını kanıtladılar. 

“I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarım Sempozyumu”nda sunulan bildirilerin yer aldığı Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz 
Sanat Dergisi’nin genç nesillerin çalışmalarına, araştırmalarına katkı vereceğini düşünüyorum. Bu vesile ile Bienal kapsamın-
da yer alan önemli etkinliklerden birisi olan Sempozyumun gerçekleşmesine ve bildirilerin yayınlanmasına emeği geçenleri 
kutluyorum.

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE
Akdeniz Üniversitesi Rektörü
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EKOLOJİZMİN ORTAK PAYDASINDA GELENEKSEL EL SANATLARI, YEŞİL TEKSTİL VE YAVAŞ MODA 

(SULTAN SAZLIĞI ÖRNEĞİ)*

Solmaz KARABAŞA*

ÖZET

Geleneksel el sanatları, halkın kendi ihtiyaçlarını karşılamak için etrafında kolaylıkla bulabildiği malzemelerden yola çıkarak oluşturduğu ürünler olduğundan “yerel” 
bir nitelik taşırlar. Bu yönüyle de her farklı ekolojik çevrede farklı geleneksel kültürel unsurların oluşumuna ve kültürel çeşitliliğe açıklama getirirler. Öte yandan 
kültüre biçim veren bu doğal çevreyle koruma-kullanma dengesinin çok iyi kurulması gerekmektedir. Yerel ihtiyaçların karşılanması, dolayısıyla da yerel çapta bir 
tüketim doğal kaynaklar üzerinde çoğu zaman ciddi bir tehdit oluşturmaz. Ayrıca geleneksel kültürün bilgisi yüzyılların deneyimine dayandığından, doğal kaynaklar 
üzerindeki zararın neye mal olacağını da içerir. Bu nedenle de geleneksel el sanatlarının üretiminden kaynaklı bir çevresel sorun pek oluşmaz. Ancak bunun piyasa 
ekonomisine geçiş ve üretim miktarının artışı ile soruna dönüştüğünü Sultan Sazlığı örneğinde görmüş bulunuyoruz. İşte bu nedenle ekolojizm, geleneksel el sa-nat-
ları, yeşil tekstil ve yavaş modanın ortak paydasını oluşturur. Ekolojist perspektif sadece doğal unsurun tek başına korunmasına odaklanan çevreci perspektiften 
ayrılır, soruna yol açan nedenleri sorgular ve bir yaşam biçimi değişimini öngörür. İşte tam da buradan “yavaş moda” gibi bir anlayışla bağlantı kurar. 
Anahtar Sözcükler: Geleneksel El Sanatları, Doğal Kaynaklar, Yeşil Tekstil, Ekolojizm.

TRADITIONAL HANDICRAFTS, GREEN TEXTILE AND SLOW FASHION ON THE COMMON GROUND OF ECOLOGISM 
(THE EXAMPLE OF KAYSERI SULTAN SAZLIĞI)

ABSTRACT

Traditional handcrafts encompass a “local” attribute as they are products made from materials which people can easily attain from their own surroundings in order 
to meet their needs and in this regard they shed light on the formation of different traditional-cultural elements in every different ecological environment as well as 
cultural diversity. Furthermore, the preservation and utilization of natural materials presented by different ecological conditions that create cultural diversity should 
be well balanced. Most of the time meeting local needs, in other words, consumption on a “local-scale” would not constitute a serious threat to natural sources. 
In addition, as traditional knowledge is based on centuries of experience it reveals what kind of damages would be inflicted involving the natural sources. For this 
reason, we do not encounter many environmental problems that were caused as a result of traditional handicraft manufacture. However, we also see examples 
where this has started to turn into a problem in itself with the transition to market economy and in the increase in the quantity of production. As a result that 
ecology constitutes a common denominator where traditional handicrafts and natural resource are concerned. Examples to this will be provided via the reed-cutting 
activities in the Sultan Reed Bed located in Kayseri, Turkey and the place of the reed bed in traditional handicrafts. Maintaining a conservation statute of international 
importance like the Ramsar Convention, Sultan Reed Bed ranks amongst the world’s most important wetlands as it is located on the world’s two most important 
bird migration routes as well as its ecological value. Moreover, people who reside in the area have also benefitted from it in many ways for many years especially 
through reed-cutting. The Reed Bed is used in many different areas in the region two of which entail woven wicker and flattish sicker basket weaving. Usage of the 
reed bed to manufacture such traditional handicrafts had not created any problems until the time when the cuttings were started to be exported and from that 
instant onwards reed-cutting constituted a real threat for the wetlands that constituted the Sultan Reed Bed.  Hence, in the instance of reed-cutting in the Sultan 
Reed Bed, the importance of balancing preservation and utilization of traditional handicrafts that have been shaped by the natural resources will be openly discussed 
in this paper from an ecologist perspective. While the ecologist perspective differs from an environmental outlook which exclusively focuses on solely preserving 
the natural element, it questions the reasons underling the problems that arise and foresees a change within the life-style. It is at this point that it is linked to the 
concept “slow fashion.” 
Keywords: Traditional handicrafts, Natural resources, Basketry, Sultan Reed Bed, Ecologist perspective.

Giriş: İnsan biyolojik varlığı ile doğanın bir parçası iken, kültürü ile diğer canlılardan ayrılır, “kültürel bir varlık” haline 
gelir. Böylece de kutuplardan çöllere dünyadaki bütün ekosistemlere uyum sağlayabilen tek canlı olma ayrıcalığına kavuşur. 
Bununla birlikte insan üzerinde yaşadığı dünyayı yok etme kapasitesine de sahip tek canlıdır. İşte bu problematik nokta, bildi-
rinin odağını oluşturmaktadır. Dünyanın geleceği ve yaşamın sürdürülebilirliği insana bağlı olduğuna göre insanın her türlü 
faaliyetinin de doğayla uyumluluk açısından gözden geçirilme zorunluluğu vardır. Hele de çevre sorunlarının tarihin hiçbir 
döneminde olmadığı kadar ciddi boyutlara ulaştığı günümüzün tüketim toplumunda hüküm süren yaşam biçiminin toptan 
sorgulanmaya ihtiyacı vardır. Tam bu noktada, içinden çıktığı hayat tarzını (moderniteyi) sorgulayacaklar sıralamasında en 
sonda geleceği sanılan moda camiasında, “yeşil tekstil, yavaş moda” gibi bir tema belirleyerek, bu tartışmayı yapma olanağı 
sunan Akdeniz Üniversitesi’ni ve bütün emeği geçenleri Yüksel Şahin’in şahsında kutluyor, bir ekolojist olarak sonsuz teşek-
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kürlerimi sunuyorum.
Sürdürülebilirlik, Geleneksel El Sanatları ve Yeşil Tekstil: Geleneksel el sanatları, halkın kendi ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere, çevresinde bulduğu olanaklardan yararlanarak oluşturduğu bir üretim tarzıdır. Üretiminden tüketimine bütün aşama-
larında doğayla uyum vardır. Kullanılan malzeme tamamıyla doğal (taş, toprak, bitki, ağaç, hayvansal ürünler vb.) olduğun-
dan elde edilen ürünün ömrü sona erdiğinde doğada geri dönüşümü de sorun olmaz. Geleneksel el sanatlarının sürdürüle-
bi-lirlik açısından bir başka önemli yönü de sadece yerel ihtiyaçlara cevap vermeleridir. Yerel ihtiyaçlar için üretimde, talep 
artışı gibi bir durum söz konusu olmadığından doğal kaynaklar üzerinde de baskıya neden olmazlar. İşte bütün bunlar ge-
leneksel el sanatlarının sürdürülebilirlik açısından önemli nitelikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel el sanatlarının 
bu niteliklere haiz olmasındaki en büyük etken insanoğlunun binlerce yıllık yaşam deneyimi ve bilgi birikimidir. Çünkü tarih 
göstermektedir ki, doğayla uyumlu yaşam kurmayan topluluklar kendi kendilerini yok etmiş, tarih sahnesinden çekilmek 
zorunda kalmıştır (Paskalya adası örneği için Bkz: Ponting, 2000:1-2).

Sultan Sazlığı: Geleneksel el sanatlarının doğayla uyumluluğunu göstermek için konuyu örneklemekte fayda görüyorum. 
Örneğimi Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde bir il olan Kayseri’den seçtim. Kayseri’nin güneyinde Sultan Sazlığı adında bir 
sulak alan mevcuttur. Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada barındırdığından nadir, iki ana kuş göç yolu üzerinde bulun-
ması ve barındırdığı biyolojik çeşitlilik nedeniyle önemli bir sulak alan ekosistemi olan Sultan Sazlığı ev sahipliği yaptığı kuş 
çeşitliliği yüzünden sazları, gölleri ile birlikte korumaya alınmıştır.  Saha, 1994’de Türkiye’nin ilk beş Ramsar Alanı’ndan biri 
ilan edilmiş olup, 2006 yılından beri de Milli Park’tır. Sultan Sazlığı’nın hemen sınırında ve dolayısıyla sazlıkla doğrudan ilişki 
içinde olan altı köy ve bir belde bulunmaktadır. Burada yaşayan insanlar binlerce yıldır bu sulak alanla ilişki içinde olmuş, 
alandan yararlanmış, yaşamlarını ona göre şekillendirmiş ve alanı etkilemişlerdir. GEF-II Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak 
Yönetimi Projesi kapsamında 2001 yılında yapılan alan çalışması sonuçlarına göre insanlar bu alandan yararlanarak binlerce 
yıl sorunsuz bir biçimde yaşamışlardır. Ta ki son yıllarda yaşanan sorunlar ortaya çıkana kadar (Karabaşa, 2001).

Sulak alandan yararlanma şekillerinin başında çeşitli şekillerde kullanmak üzere sulak alan bitkilerinin kesilmesi gelmektedir 
(Bkz. F:1). Bunlar arasında halkın saz/kamış adını verdiği Phragmites australis ile kındıra adı verilen Typha angustifolia başta 
gelmektedir. Saz/kamışın en büyük kullanım yeri ev çatısıdır (Bkz. F:2). Kındıra ise hasır dokumada (Bkz. F:4) kullanılmıştır. 
Mezopotamya’da ilk kentsel doku kalıntıları arasında görülen hasırın, Anadolu’da da (Örn; Çatalhöyük) çok eskiden beri 
kullanıldığı bilinmektedir (Mellaart, 1988: 79- 80). Sultan Sazlığı’nı çevreleyen yerleşimlerde de hasır, toprak evlerin zemin-
lerinde nemden korunmak için, yaslanılan duvarlara asmak için kullanılmıştır. Kimi zaman da evlerin toprak tavanların alt 
malzemesi olmuştur. Bölgede zamanla yaşanan değişimin ardından insanlar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamak yerine, 
para kazanıp, ihtiyaçlarını parayla gidermeye başlamışlardır. Böylece saz damlı evler yapılmaz olmuş, evlerde hasır ve zahra 
selesi kullanılmaz olmuştur. Ancak bu değişim yaşanıncaya kadar olan süreçte insanların Sultan Sazlığı’ndaki bitkilerden 
yararlanmaları sorun yaratmamıştır. Ne zaman ki ihraç için saz kesimi başlamış (1985’ler), bu durum sulak alanda insan etki-
siyle oluşan sazlığın tamamının kesilmesi, yakılması gibi ciddi sorunların da başlangıcı olmuştur. Bu da sulak alanın ekosistem 
dengesini bozmuştur. Çünkü sulak alana, kaldırma kapasitesinin üstünde bir saz kesim baskısı uygulanmıştır. 

Buradan Alınacak Dersler, Çıkarılacak Sonuçlar Nelerdir? Orta Anadolu’nun ağaçtan yoksun coğrafyasında çatının sazlar-
la örtülmesi gibi, hasır da bölge insanının, toprak evlerinde sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürmeleri için bulduğu en uygun 
çözümler olmuştur. Bunlar kolaylıkla bulunan malzemelerdir, eskidiklerinde atık sorunu ortaya çıkarmazlar, aynı zamanda 
rutubetin engellenmesi gibi sağlık ve konfor verici yanları da vardır. Sultan Sazlığı’nın bölge insanın kültüründeki yansıma-
ları özetle böyle olmuş, buna karşın bölge insanın sazlıktan yararlanması yüzünden Sazlıktaki etkisi de ciddi sorunlara sebep 
olmamıştır. Hatta belli bir miktar saz kesimi sazlık için yararlı bile olmuştur. Saz kesimi açısından buradaki tek sorun, satış 
amaçlı saz kesiminin başlaması ve doğal alanın kaldırma kapasitesi üstünde bir baskının gelmiş olmasıdır. Dolayısıyla ge-
leneksel el sanatları ürünlerinin ekolojist perspektiften en önemli yanları yerel tüketim için yerelinde üretilmeleri ve üretimin 
boyutunun küçük olmasıdır.

Yeşil Tekstiller, Geleneksel El Sanatlarının Bu Ekolojist Niteliklerini Barındırır mı? Doğrusunu isterseniz yeşil tekstil ke-
limesi bana organik tarım uygulamalarını çağrıştırıyor. Organik tarım, mevcut konvansiyonel tarım uygulamalarında olduğu 
gibi belli bir yerde bir ürünün büyük ölçekte üretilip, sonra bu ürünlerin aynı ekonomik sistemin araçları ile dünyanın diğer 
bölgelerine dağıtılmasıdır. Tek farkı yetiştirilirken kimyasalların kullanılmıyor olmasıdır. Bu haliyle organik tarım, sisteme 
ürün çeşitliliği sunmaktadır. 

Dolayısıyla da yeşil tekstiller başka arayışlar içinde olan tüketiciyi tavlamak için doğal malzeme kullanan sadece bir ürün 
çeşidi midir, yoksa başka bir niteliği daha var mıdır? Hemen bu noktada Bienalin diğer teması “yavaş moda” imdada yetişiyor. 
Çünkü yeşil tekstil çevreci bir yaklaşım hissi verse de yavaş moda ekolojist anlamlar çağrıştırıyor. Burada belli kavramlara 
açıklık getirmek zorunluluğu doğmaktadır. Ekolojizmi çevrecilikten ayıran siyaset bilimci E. Dobson’a (1999) göre yelpazenin 
bir ucundaki çevreciler sadece sorunların yarattığı olumsuzlukları gidermeye çalışan projeci reformistler olarak görülürken, 
yelpazenin öteki ucundaki ekolojistler sorunların temelinde yatan ve karmaşık ilişkiler içinde olan nedenleri kökten ortadan 
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kaldırmak taraftarı olan radikallerdir. Bu nedenle ekolojistler, tek bir sorunu bağlamından kopuk olarak ele alıp ona odaklan-
mak yerine, soruna sebep olan yaşam biçimleri üzerine odaklanırlar. Daha açık bir ifade ile söylersek ekolojizm günümüzün 
modern, tüketim toplumunun eleştirisi üzerine temellenir. Bu yönüyle de 1980’lerin sonlarında başlayan “yavaş” hareketi ile 
“küçük ölçek, sürdürülebilirlik” gibi ilkelerde ortaklıkları vardır. 

Sonuç: Kendi örneğimiz üzerinden gidersek, doğal malzemelerden yapılma yeşil tekstiller, üretim ve tüketiminde belki çev-
reye zarar vermeyecek ancak tüketiciliği teşvik eden bir yaşam tarzı içinde bu defa da başka bir taraftan doğal kaynaklar 
üzerinde baskıya sebep olacaktır. İşte bu noktada modayı yavaşlatmaya, bunu tıpkı geleneksel kültürlerde olduğu gibi hayatın 
bütün alanlarına yaymaya ihtiyacımız bulunmaktadır. İşte geleneksel el sanatlarının ve buradan yola çıkarak oluşturulacak 
yeşil tekstillerin günümüzün çevre sorunlarına esas katkısı bu noktada olacaktır. Onun için geleneksel kültürel yaşam içindeki 
yeşil tekstiller ve el sanatlarına bu gözle bakılmalı,  doğru analiz edilmelidir.  Yavaşlayalım, yaşamanın tadına varalım, hayatı 
sürdürülebilir kılalım…
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Fot. 1, 2, 3: Sultan Sazlığı’nda Kesilmiş Sazlar, Sazın Ev Çatısında Kullanımı, Hasır İpi Yapımı 

Fot. 4, 5, 6: Hasır Dokuma/  Zahre Selesi/ Desenli Hasır.
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EKOLOJİZMİN ORTAK PAYDASINDA GELENEKSEL EL SANATLARI, YEŞİL TEKSTİL VE YAVAŞ MODA (SULTAN SAZLIĞI ÖRNEĞİ)



LİF SANATINDA DOĞAL MALZEME KULLANIMI VE ÇEVRESEL SANAT ÜRÜNLERİ*

N. Rengin OYMAN*

ÖZET

Birçok sanatçı için önemli konulardan biri zarar görmekte olan çevredir. Dokuma malzemeleri de sanatsal bir anlatım aracı olarak uzun zamandır kullanılmaktadır. 
Gelişen teknoloji ile birçok yeni malzeme tekstillerin dünyasında yer almaya başlarken, yeni yapılar ve bitim işlemlerinin olanakları sanat ve endüstrinin sınırlarını 
genişletmiştir. Tekstil sanatçılarının deneysel çalışmaları hem 20. yüzyıl sanatına ait ilkelerle, hem de elyaf ve üretim alanlarındaki ileri teknolojilerle bütünleşerek, 
serbest tekstillerin plastik bir sanat dalı olarak var olmasında etkin rol oynamıştır. 1962’deki Lozan Bienali’ne kadar, tapestry’lerde malzeme olarak yün, egemen 
malzemeydi. 70’li yılların ortalarına doğru malzemede değişimler görülür. İpek ve pamuk kullanımı artmaya başlar. Kenevir, sicim, jüt, sanatçı dokumacıların kul-
landığı malzemeler olmuştur. Lif Sanatında kullanılan doğal malzemelerden olan kâğıtlar, kemik, rafya, deri, metal, bükülmüş iplik, halatlar, kamış, kargı, ot, saman 
gibi malzemeler alternatif olarak kullanılmıştır. Yeryüzünün göz ardı edilmez bir biçimde tehlikeye girdiğinin fark edilmesiyle “çevre” birçok dillerde bir anahtar 
sözcük haline gelmiş ve giderek daha karmaşık anlamlar edinmiştir. Hatta çevrenin yok olmaya başlaması, yeni teknolojilerin sanat, mimari ve tüm üretimlerde 
insanı çevresinden bağımsızlaştırması ve doğadan koparması, bu yitirilen çevrenin kavram olarak her zamankinden daha çok irdelenmesine, farkında olunmasına 
yol açmıştır. 1970’lerin sonundan bu yana ve günümüzde halen devam eden bir biçimde sanatçıların büyük bir çoğunluğu çevreyi iyileştirmek ve doğal bir ekolojinin 
yüz yüze kaldığı sorunlara çözüm sağlamak için ekolojik sanat yaratmaktadırlar.  
Anahtar Sözcükler: Lif Sanatı, Çevresel Sanat, Tekstil Sanatı, Doğal Malzeme, Doğal Malzeme Kullanımı.

USAGE OF NATURAL MATERIAL IN FIBER ART AND ENVIRONMENTAL ART PRODUCTS

ABSTRACT

For most craftsman one of the msot important subjects is the environment being damaged. Woven materials have been used as a n expression instrument for a 
long time. While many new products beginning to take place in textile world thanks to developing technology, new structures and facilities of finishing process 
have extended the boundaries of art and industry. Experimental studies of textile artists, both with the principles to the art of the 20 th century and fibre as well as 
advanced technologies for the production of fibre have played an active role of free textile’s being a branch of plastic art. Until the 1962 Lausanne Biennale in the 
tapestry wool was a dominant material. Changes are seen in the material towards the middle of the 70s. Silk and cotton usage begins to increase. Hemp, twine, jute 
were the materials used by weavers. The natural materials used in the art of fiber such as papers, bone, raffia, leather, metal, twisted yarns, ropes, reed, KBE, grass, 
straw was used as an alternative. Upon realizing that the earth is in danger in unignorable way, environment have become a key word in many languages and got 
more complex meanings. Even beginning to disappear of the environment, new technologies, art, and architecture made people independent from its environment 
in all productions and picked up from nature made environment notion examined and being aware more than ever. Since the end of the 1970s and still today, the 
vast majority of the artists have created ecological art in order to recover the environment and find solutions to the problems which natural ecology faces.
Keywords: Fiber Art, Environmental Art, Textile Art, Natural Materials, The Use Of Natural Fibers.

Giriş: “Tekstil alanındaki gerek sanatsal, gerekse endüstriyel üretimlerin dayandığı ana nokta, tekstil lifinin potansiyeli üze-
rine odaklanmıştır. Tekstillerin zengin dünyası içerisinde sadece elyafının sahip olduğu yapısal plastik özellikler bile, serbest 
teks-tilleri başlı başına plastik yapılar olarak var edebilecek değerlere sahiptir. Tekstil elyafı birçok kaynağa göre, doğal,  yapay 
ve sentetik elyaf olmak üzere üç ana başlık altında toplanmaktadır. Endüstri devrimi öncesine kadar sadece doğal elyafa 
dayanan ürünleri kullanan insan, devrimle beraber yapay ve sentetik elyafla tanışmış, kendini sonu gelmeyen bir gelişim 
ve çeşitlilik ortamı içinde bulmuştur. İlerlemeler, teknolojinin amacı olan yeni elyaf türlerinin araştırılıp, üretimine hız ver-
irken, ilkel insan tarafından kullanılan malzemelerin ve üretim tekniklerinin de önemini gündemde tutmuştur. Bu malzem-
eler çok geniş bir alanda uygulanma ortamı bulurken; tekstil sanatçılarının serbest yaratıları yeni malzemeler ve geleneksel 
üretim tekniklerinin olanaklarıyla da biçimlenmeye başlamıştır. Tekstillerin 20. yüzyıldaki atılımlarını etkileme açısından en 
önemli faktörlerden biri, malzemelerin olanaklarının savaşta aldığı roldür. II. Dünya Savaşı sonrasındaki bu yeniden yapılan-
ma süreci, endüstri ileri teknolojilerini yaratırken, genel olarak geleneksel üretim tekniklerinden yararlanan bir eğilim içeri-

sine girmiştir. Tekstil el sanatlarında eşi görülmemiş bir canlanma dönemi yaşanırken, Bauhaus’ la başlayan çağdaş tekstil 
tasarımının ilkelerini yansıtan tekstiller, dönemin sanat akımlarıyla etkileşimle; hem yenilikçi tasarımların uygulanmasına 
olanak vermeye, hem de başlı başına serbest bir sanat dalı olarak varolmaya başlamıştır. Teknoloji, tasarımı en mükemmel 
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ve aslına uygun şekilde uygulayabilmek için yeni lifler, yeni boya malzemeleri ve yeni makineler geliştirme sürecine girmiş; 
dokuma, örme, baskı ve daha birçok alanda tasarımların yönlendirdiği sistemler geliştirmiştir. Elyaf, büküm, dokuma, örme, 
boyama, baskı ve bitim işlemlerinde, sanatçının itici gücü ile yenilikçi tasarımların üretebileceği teknik düzeylere ulaşılmaya 
başlanmıştır. İleri teknoloji ile üretilen tekstiller, askeri tasarımlardan tıbbi kullanımlara, mimariden otomobil endüstri-sine, 
iletişim tek-nolojisinden arıtmaya, uçaklardan uzay gemilerine kadar ve daha birçok alanı kapsayacak şekilde genişlemekte-
dir. Yüksek teknolojinin avantajları ve yenilikleri ile donatılan tekstiller, işlevsel kullanımlarının yanı sıra, sağladıkları üstün 
özelliklerle tekstil sa-natçıları tarafından yorumlanmakta ve plastik sanatlar dünyasında yeni bir estetikle yer almaktadır. 
Yeryüzünün göz ardı edilmez bir biçimde tehlikeye girdiğinin fark edilmesiyle “çevre” birçok dillerde bir anahtar sözcük 
haline gelmiş ve giderek daha karmaşık anlamlar edinmiştir. Hatta çevrenin yok olmaya başlaması, yeni teknolojilerin sanat, 
mimari ve tüm üretimler-de insanı çevresinden bağımsızlaştırması ve doğadan koparması, bu yitirilen çevrenin kavram olarak 
her zamankinden daha çok irdelenmesine, farkında olunmasına yol açmıştır. Çevre yok olurken, insanın ayağı artık toprağa 
basmazken “çevrecilik” yaygınlaşmıştır.      
                        
Çevre ve Çevresel Sanat Kavramları: Çevre, ilk anda algılanan fiziksel olgudan çok daha geniş, tüm zamanın verilerini 
barındıran, tüm yaşanmışlıkların izlerini taşıyan ve her olgunun, her varlığın sonsuz ilişkiler ağının sınırsız ölçek, katman ve 
bağlamda biçimlendiği bir bütündür. Ekoloji, fiziksellikle sınırlanmazsa, bu bağımlılık ağını ortaya koyduğu için “çevre”yi an-
latmakta önemli bir kavramdır.  Bugüne dek çevre sorunlarına çözüm arayan teknik, ya da derin ekoloji gibi kökten etik yak-
laşımların yaygın ve temel çözümler getirebildikleri söylenemez. Bilim, dünyanın eko-sistemlerini yeterince kapsamlı olarak 
tanımlayabilmiş değildir. Çevre ve ekoloji arasındaki ilişki, bir kültür konusu olmakla, çok boyutlu ve disiplinler arası bir yak-
laşım ve estetik bir duyarlılık gerekmektedir. İnsan baktığı şeyin bir parçasıdır; insanı doğadan kopararak doğayı anlamanın 
olanağı olmadığı için bilimin nesnelliği çevre ve ekoloji alanında yetersiz kalmaktadır. İnsan doğaya bazı simgeler dikerek/
ekerek, doğada barınmaya ve çevreyi oluşturmaya başlamış ve bu yolla kendi insan olma özelliğini geliştirmiştir. Bugün en 
büyük çaba, bütün teknolojilere ve tarihsel evrime karşın ve onları ötelemeden, insanın doğadan farkını göz ardı etmeden 
insanın doğada kendine bir yer oluşturması ve doğa ile yeniden sağlıklı bir anlaşma yapabilmesi için harcanmalıdır (Erzen, 
1997). Birçok sanatçı için de en çok üstünde durulan konulardan biri zarar görmekte olan çevredir. Çoğu sanatçı çalışmaların-
da çevresel konu ve faktörleri ele almaktadır. Kirlenmiş bir gezegen üzerindeki yaşama bir tepki olarak sanatçılar, sistemler ve 
bu sistemler içinde insanların yeri konusuna özel bir ilgi göstermektedir. 1970’lerin sonundan bu yana ve günümüzde halen 
devam eden bir biçimde sanatçıların büyük bir çoğunluğu çevreyi iyileştirmek ve doğal bir ekolojinin yüz yüze kaldığı sorun-
lara çözüm sağlamak için çevresel sanat yaratmaktadırlar (Krug & Siegenthaler, 1999).  

Çevresel sanat, kentsel mekân ya da doğal mekân ölçeğindeki tüm yüzey, hacim ve mekan sanatı ürünlerini kapsayan sanat 
dalıdır. Bir çevresel sanat yapıtı, geleneksel bir yapıttan öncelikle tek bakışta algılanamama özelliğiyle ayrılır. Bu tür bir ürün 
ister yapının içinde, ister kentsel mekânda, ister doğada yer alsın ancak dolaşılarak kavranabilecek boyut ve niteliktedir. Başka 
bir anlatımla, doğal ya da inşa edilmiş çevre sanat yapıtı olarak düzenlenmekte ya da kendi ölçeğine uygun bir yapıtla do-
natılmaktadır. Örneğin W. de Maria’nın California’da Mojave çölünde çizdiği yarım mil uzunluğundaki iki paralel çizgi doğal 
ölçekte bir çevresel sanat ürünüdür. Bu tür bir çalışmaya Earth Art (Arazi Sanatı) da denilmektedir. Buna karşılık E. Piene’nin 
1970’de ABD’nin Pittsburg kenti üzerinde uçurduğu yüzlerce metre uzunluğundaki balon hortum, kentsel ölçekte bir sanat 
anlayışını yansıtmaktaydı (http://sanatsozlugum.blogspot.com/2011/09/cevresel-sanat.html, 06.07.2012). Çevresel kaygılar 
yapısı, ana konusu tarafından ikinci planda olsa bile, sanatçılar çevresel iyileştirme konusunu halka getirmektedirler. Bazı 
sanatçılar gezegenin kirlenmesi konusunda belgelerle kanıtlama ya da eleştirme üzerinde odaklaşırken bazıları da çözümler 
bulmak için kendi yaratıcılıklarını kullanırlar. Dokuma malzemeleri de sanatsal bir ifade aracı olarak uzun zamandır kullanıl-
maktadır. Bu sanatçılardan biri de Christo’dur. Christo’nun düz dokumalarla yaptığı paketleme eylemlerinde çevresel kirlen-
meye karşı yapılan tavırlar egemendir. 1976 tarihli Uzayan Çit ve 1979 tarihli Paketlenmiş Reichstag, Berlin Projesi’nden, 1985 
tarihli Sarılmış Pont Neuf, Paris ve 1991 tarihli Şemsiyelere kadar Christo bütün devasa projelerinde düşüncelerini, büyük 
şirketlerle yarışacak boyutlar taşımış ve halkın olayları algılama biçimlerini etkilemiştir. Christo projeyi usta çizgileriyle gör-
selleştirmesi ve hazırladığı olağanüstü profesyonel yer haritaları, fotoğraflar ve teknik çizimlerle, amaçsız ve mantıksız gibi 
görünen “sanat yapıtlarının aslında akla yatkın olduğunu göstermiş ve bu yolla politikacıları olduğu kadar sıradan insanları 
da buna inandırmıştır. Christo, Florida Biscayne Koyu’ndaki küçük adacıkları pembe kumaştan bir örtüyle kaplayabilmek 
için gerekli izinleri ve desteği, ancak avukatlar ve resmî kurumlarla yaptığı uzun görüşmeler sonucu alabilmiş ve Çevrelenmiş 
Adalar’ı Mayıs 1983’te gerçekleştirebilmiştir (Atakan; 2003). Heykeltıraşlar, dekoratif galeri tabanlı rolü, sadece kavram ve 
malzeme değil, aynı zamanda heykel yer seçimi için de sorgulamışlardır. Bu nedenle 1960’lı yıllardan sonra, çalışmalarını 
avangard kutsal galeri odalarından çevreye çıkardılar. Heykeltraşların görüşlerindeki bu hareketler sanatta bir devrim olarak 
yansımıştır. Bu sanat türleri: Pop Sanat, Kavramsal Sanat, Minimalizm, Arazi Sanatı, Performans Sanatı, Montaj Sanatı ve 
Çevresel Sanat’dır. Bulgar sanatçı Christo Javacheff, eşi Jeanne-Claude ile birlikte, sınır işaretlerinin ve yer şekillerinin etrafın-
da paketleme yaparak, abartılı uzunlukta bez kullanmışlar ve bu tutkulu katılımları ile uluslararası bir ün kazanmıştır. Ol-
dukça alçakgönüllü ve sıradan paketlemelerle ortaya çıkan Christo,  daha sonra açık alanlarda güçlü ifadeler ve paketlemeler 
kullanmaya başlamıştır. Christo’nun çalışmaları gibi, 1970’lerde ve 1980’li yıllarda çevresel sanat, malzeme ve ölçek kabul 
edilebilirliği ve heykelin durumu ile ilgili yeniden tanımlandı. Bu sadece, parlak bir kumaş şelalesi kullanarak paketlenen 400 
yaşındaki Paris köprüsünün dönüşümü olan ‘Paketlenmiş Pont Neuf gibi projeler (Konstantin ve Reuter, 1997) değil, ama 
aynı zamanda benzeri görülmemiş bir ölçekte bağış toplama becerilerini kullanan heykeltıraşlar görüşlerini on yıllık projelere 
planlamışlar, yüzlerce yönetici personel yaymışlardır. Ama Christo bu yönetim aşamasında hatırlanmadı, bu tiyatral inanıl-
maz aura, oluşum içinde büyük bir görkem yarattı (Scott; 2003).

LİF SANATINDA DOĞAL MALZEME KULLANIMI VE ÇEVRESEL SANAT ÜRÜNLERİ



Fot. 1:  Christo, Paketlenmiş Reichstag, Berlin Hükümet Binası, (Wrapping the Reichstag, Berlin) 1995 (İnternet 1- 2). 
Fot 2: Christo, Pembe Giydirilmiş Adalar (Pink Skirted Islands), 1983, Biscayne Sahili, Miami, Flordia  (İnternet 3).

Fot 3: Christo, Paketlenmiş Pont Neuf Köprüsü, Paris (İnternet 4). 
Fot.4: Amanda Browder tarafından yapılan heykelsi tekstil ve enstelasyon.(İnternet 5). 

Fot.5: Magdalena Abakanowicz, Abakan Red (Kırmızı Abakan)1969,  Metal destekli sisal Dokuma, 300x300x100 cm, Museum Bellerive, 
Zurich. Fot. 6:  (İnternet 6). 

Çevresel Sanat Öncüleri: 1960 ve 70’lerde resim ve heykele alternatifler arayan Avrupalı ve Amerikalı sanatçılar, 1980 ve 
90’larda yaklaşımlarını daha öteye götürerek değiştirmişlerdir. Örneğin Joseph Beuys’un son çalışmalarında konferanslar, 
açık oturumlar ve söyleşiler daha önem kazanmıştır. Beuys konferanslarında yalnızca para ve sermaye anlayışını değiştirecek 
yolları aramakla kalmamış, aynı zamanda konuya ilişkin ekolojik sorunları da gündeme getirmiştir. Sanatçının sağlıklı bir 
evren konusunda duyduğu kaygılar onu, her ağacı, her toprak parçasını, henüz kirlenmemiş ırmakları, eski kent merkezlerini 
korumaya ve bütün plansız yenileme projeleriyle savaşmaya and içmiş Yeşil Hareket’in ve Yeşiller partisinin kuruluş çalışma-
larına katılmaya itmiştir. 1982 Kassel 7. Documenta sergisi için Beuys, insanlığa yeni bir güç katma girişimini simgesel olarak 
başlatmak amacıyla, 7.000 meşe fidanı dikmiştir. Sanatçı bu eylemini, dünyayı yeniden yeşillendirme girişiminin de başlangıcı 
olarak görmüştür. Doğa tahribinin, Almanya’nın endüstri merkezlerinde başlayarak dağıldığına inanan Beuys, bu neden-
le yenileme girişimine bir endüstrü kenti olan Kassel’de başlamayı uygun görmüştü. Rastlantısal bir seçim olmayan 7.000 
meşe ağacı da yalnızca yenilemeyi değil, aynı zamanda zaman kavramını da simgelemektedir. Sanatın amacı doğal nesnedeki 
mükemmelliği yakalamaktır. Çağdaş ekolojik sanat, eğitimsel, ekolojik ve sosyal konulara dayalı yeni yaşam biçimlerini in-
celeyen yeni bir tür halk sanat biçimidir. Sanatçılar özel coğrafi yöreler içersinde hayvan, bitki, insan ilişkilerinin, sistematik 
karakteristikleri ile ilişkili olan sanat alanında kültürel bir iş yaparlar (Krug, 1999). 

Lif Sanatında Kullanılan Malzemeler: İnsanoğlunun kentsel görünüş deneyimleri üzerinde düzenlenen yüzey ile dokun-
muş malzemenin dinamizmi arasında sağlam bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Tapestry ya da çağdaş dokuma sanatçıları tema-
larını günlük yaşamdan, doğadan, kentsel ve politik sorunlardan almaktadır. Serbest tekstil sanatları, gelişen teknolojinin 
getir-diği bunalımlarda bireyi yalnız bırakmayarak, ilginç ve doğal malzeme kullanımına olanak veren teknikleri ile değer 
kazanmaktadır. 1962’deki Lozan Biennali’ne kadar, tapestry’lerde yün, egemen malzeme olur, ancak bu malzeme ile ilgili yeni 
bir teknik de oluşturulmaz, 70’li yılların ortalarına doğru malzeme seçiminde kökten değişimlerin yaşandığı görülür. Tapestry 
Sa-natında 1970’li yılların durgun geçmesine karşın, üretimdeki patlama, malzemenin gelişmesini de sağlamıştır. Tarih öncesi 
çağlarda kullanılan deri ve keçe yeniden tabaklanmıştır. Lifli malzeme kullanımının çoğalması, yalnız sanatçılar için özel bir 
ilgi alanı oluşturmamış, tüm dünyadaki sanat dergileri, bu dokuların kullanıldığı sanat yapıtlarını dünyaya tanıtmışlardır. 
Kenevir, sicim, jüt gibi malzemeler, sanatçı dokumacıların kullandığı malzemeler durumuna gelmiş ve güzel sanat kavramın-
dan arınarak, iplik veya lif ile bir sanat ekolü oluşturmuştur. Keçe ve kağıt yapımında kullanılan bükülmüş lifler, halatlar ince 
bükülmüş ipliklerse, yeni dokuma akımında “uç malzemeleri” oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra oldukça eski bir dokuma 
formu olan sepet yapımında kullanılan malzemelerde çok çeşitlidir. Doğal her türlü malzeme, yaşam çevremizdeki duygusal 
deneyimlerle sanatsal değerlere dönüştürülebilir. 

Eskiden beri bilinen ve günlük yaşamda her an kullanılan malzemeler çağdaş sanat konsepti ve sanatçı yorumlarıyla yeni bir 
kimlik kazanmıştır. Kâğıt dokuma sanatında kullanılan malzemelerdendir. Bu hareketin öncüsü olan Rossbach, eserlerinde 
dönüştürülebilen kâğıtları kullanmıştır. 1970’li yıllarda Dominic di Mare, kağıdın mesaj ve otobiyografiler için kullanılabilme-
si, yani özel ve deşifre edilmemiş olmasını düşünerek, bükülmüş kağıt şeritleri halat kuvvetine getirip, her iki uca ufak bir 
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etiket koymaktadır. Çağımızın en önemli sanat olaylarından olan, malzemede dönüşüm (recycling) 70’lerde bir sanat formu 
olarak lif sanatına yön veren önemli bir etkendir. Lif Sanatında kullanılan doğal malzemelerden olan kağıtlar, kemik, rafya, 
kalın tahta gibi bulunmuş eşyalarla karıştırılarak kullanılır. Çağdaş sanatçılardan Amsterdamlı Harry Boom, farklı bir yak-
laşımla kâğıtları büküp toz grafitle bütünleyerek yepyeni ve gizemli bir alan elde etmiştir.  

Lif Sanatında kullanılan doğal malzemelerden yeniden yorumlanan, bükülebilir yüzeyli bir protein lifi olan deri, gerçekte bir 
kumaştır. Claire Zeisler, büyük süet şelaleleri andıran formlarını kızılla renklendirerek kâğıt kesme yönteminin varyasyonunu 
kullanmıştır. Diğer bir doğal malzeme olan metal, çoğunlukla dokunmuş bir malzeme olarak düşünülemez. Dokuma sanatın-
da ender olarak ince metal teller ve şeritler kaynak yapılmadan yumak veya firiz olarak kullanılır. Lif sanatında bükümlü iplik, 
dokumanın ana birimidir. Halatlar, ipler, bükümlü ipliğin alternatifleridir. Lifin değişmesi ve doğrudan kullanılması, tarihsel 
olarak eski ve kullanım alanı için yenidir. Bauhaus zamanında, Alman kökenli dokumacılar, eğrilmiş yün lifleri, halı veya 
duvarlara asılacak nesnelerin yapımı için kullanılmışlardır. Dokumacıların halatlara olan ilgisi eskiye dayanıyorsa da, 1960’lı 
yıllarda Abakanowicz, Fruytier ve Grossen’in eserleri bu malzemeye ilginç yaklaşımlar olduğunu sergiler. 70’li yıllarda halat-
ların kullanım alanı artmış ve daha fazla sanatçı tarafından ilgi görmeye başlamıştır. Lif Sanatı kamış, kargı, ot, saman gibi 
farklı malzemeleri kullanmaya olanak sağlayan, her yandan yaratıcı imgeleme açık bir sanattır. Ancak dokumalar, sanatsal zir-
vele-rine, karakteristik malzemeleriyle, yani yün ve ipek-yün karışımı elemanlarla ulaşmıştır (Özay, 2001). Bugün uluslar arası 
bir terim olan Lif Sanatı (Fiber Art), doku yapısında karışık malzeme kullanımını ifade etmektedir. Dokuma mekanizmasında 
ilk sistem olan sepet örgü teknikleri üzerine önemli araştırmaları olan Ed Rossbach da yorumlarında değişik malzemeleri 
dokuma alanına dahil etmiştir. Tekstil sanatında malzemeyi yeniden keşfeden Polonyalı sanatçı Magdalena Abakanowicz 
başlarda disiplinli goblen tekniği ve dikdörtgen format ile çalışmalarını biçimlemiştir. En son çalışmaları, izleyici ile direk 
ilişki kurduğu çevresel tekstil olaylarıdır. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Lenore Tawney’in şekillendirilmiş do-
kumalarında, sonra Avrupa’da Magdalena Abakanowicz’in 60’ın ortalarındaki hamlesinde, geleneksel dikdörtgen şekillerden 
kopma görülür. Açık havada, çevresel bir obje olarak sergilediği Abakan Rouge adlı yapıtında, izleyicinin göstereceği tepkiyi 
ortaya çıkarmayı başarmıştır. Ana malzeme olarak Sisal’den gerçekleştirdiği iri formlar içeren yapıtları, tek bir ana rengin tek 
bir malzemede yaygın kullanımını sergiler. Polonya, Leba Dunes’da açtığı açık hava sergisi, sonradan 1969’da Abakany adlı 
filme konu olmuştur  (Özay, 2001). Tekstili duvardan kurtarmak ve onu alana çekmek için ‘Lif sanatı” anlamına gelen hare-
ketin önemli sanatçısı,  Polonyalı Magdalena Abakanowicz’dir. Anıtsal formlar yaratmak için dokumayı dinamik bir heykel 
tekniği haline dönüştürdü. Onun lifi devrimci kullanımı ve tekniğe yenilikçi yaklaşımı, 1960 ve 1970’lerde sanatçıyı etkin bir 
güç yaptı. Hayvan, bitki ve mineral formlarında, heykelsi benzeşimler üretmek için sisal, jüt, çuval bezi kullanmıştır (Scott, 
2003).

Lif Sanatı’nda Türkiye’de Öncü Sanatçılar: 1980’lerin başında düşsel biçimler dağarcığının derinliklerine inen sanatçılardan 
biri olan Füsun Onur, ABD’de eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmüş, geleneksel heykel dilini ve öğelerini kul-
lanarak dolu-açık biçimleri irdelemiş, bunları somut biçimlere dönüştürebilmek için yapıtlarında işlemeler ve kumaşlardan 
yararlanmaya başlamıştır. 1985 Taksim Sanat Galerisi’ndeki sergisi ile 1986 Asya-Avrupa Bienali için gerçekleştirdiği ‘Eski 
Eşyaların Düşü’ adlı işinde Onur, eski nesnelerden parçalar ve artıklar kullanmıştır. Bu kırık nesneler, anne evinde bulduğu 
bir beze sarılı masa ayağı ya da bir dükkânda bulduğu düşsel bir resim çerçevesi parçası, insana bu nesnelerin önceki yaşam-
larını düşündürür. Onur, 1987 tarihli Sabah Jimnastiği’nde sopalarla yaptığı bir yapının üstüne attığı kumaşın doğal kıvrım-
larının oluşturduğu gizemli biçimlerle oynamıştır. Kumaşın dökülüşüyle kendiliğinden oluşan biçimleri belirginleştirebilmek 
için sanatçı kıvrımları özenle dikerek, geçiciliği yakalamıştır. 1987 “1. Uluslar arası Çağdaş Sanat Sergisi” için gerçekleştir-
diği okunması kolay bir siyasal metafor olan Gölge Oyunu’nda Onur, Askeri Müze’deki bir pencereye astığı beyaz perdeye 
dünyanın üç büyük gücünü, Çin’i, ABD’yi ve Rusya’yı simgeleyen figürlerin silüetlerini oymuş ve pencerenin önündeki rad-
yatörün altına koyduğu dikenli tellerin arasına yerleştirdiği küçük askerleri bir sicimle bu figürlere bağlamıştır. Pencerenin 
hemen yanındaki duvara bir çerçeve içinde astığı figürlerin negatiflerini de tıpkı perdedeki silüetlerde olduğu gibi iple, dikenli 
tellere ve gerçek bir değneğe bağlamıştır. Duvarın önüne de iki ahşap destek üstüne penceredeki storun aynısını koymuş 
ama perdeyi figürler aşağı sarkacak biçimde sarmıştır (Atakan, 2003). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve 
Moda Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Prof. Kemal Can, öğrencilerinden oluşturduğu gruplar ile doğanın olanaklarına yönelik 
sanatsal projeler gerçekleştirmektedir. Projeler ‘’Çevrede Lif Sanatı’’ adı altında toplanmaktadır. “Doğal ve sentetik liflerdeki 
potansiyel güçlerin, çevreci bir anlayışla, doğada özgün yaratmalarda bulunmak üzere harekete geçirilmesi” olarak tanımla-
nan, Çevrede Lif Sanatı çalışmalarının temelleri; 80’li yıllardan bu yana, yurt içi ve yurt dışında araştırmalar ve uygulama-
lar yaparken Çevresel Sanat ile Lif Sanatı’nın kesiştiği noktaları farkederek kavramsal (düşünsel) ve görsel açılardan özgün 
çalışmalar yapmaya başlayan Prof. Kemal Can tarafından atılmıştır. Bu etkinlik, malzeme/teknik-yaratma süreci-sanat nesnesi 
ve devamında sanat nesnesi-yaratma süreci-giysi formu-koleksiyon diye özetlenebilecek projede, denim kumaş ile bazı tekstil 
aksesuarları kullanılmıştır. Bulutlu, güneşli, yağmurlu, serin, kış ortamlarında uygulamalar yapılmıştır.

Sonuç: Bugünün lif sanatçısı dokumada doğal malzemelerden yararlanıp, çevrenin ekolojik dengesini bozmayacak biçim-
de yapıtlar üretmektedir. Lif sanatçısının yaratıları, ekoloji bilinci, doğanın dengesini bozmayan malzeme anlayışıyla, este-
tik bütünlük geliştirerek, yaratıcılığı ve sezgiyi birleştirerek görsel zenginliği ve ideolojisi ile 20. yüzyıl sanatında önemli bir 
harekettir. 1960’larda yeni çalışmalar sergilenip yaygınlaşmış Çağdaş Tekstil Sanatı hareketi olarak bilinen akım gelişmiştir. 
Bugünün lif sanatçısı dokumada doğal malzemelerden yararlanıp, çevrenin ekolojik dengesini bozmayacak biçimde yapıtlar 
üretmektedir. Bugün toprak ve lif sanatçısının yaratıları, ekoloji bilinci, doğanın dengesini bozmayan malzeme anlayışıyla, 
estetik bütünlük geliştirerek, yaratıcılığı ve sezgiyi birleştirerek görsel zenginliği ve ideolojisi ile 20. yüzyıl sanatında aktif bir 
hareket haline gelmiştir. 

LİF SANATINDA DOĞAL MALZEME KULLANIMI VE ÇEVRESEL SANAT ÜRÜNLERİ
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TEKSTİL TASARIMINDA ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIMLAR*
Özlenen Erdem İŞMAL*,  Leyla YILDIRIM**

ÖZET

Küresel ısınma, su kaynaklarının azalması, kimyasal atık sorunları ve ekoloji konusundaki yasal düzenlemeler, her sektördeki üretimin çevre dostu ölçütlere uygun 
olarak yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bir ürünün ham maddeden başlayarak mamül hale gelene kadar geçirdiği süreçte ekolojik ölçütlerin dikkate alınması, artan 
çevre bilincinin kaçınılmaz bir sonucudur. Teknik açıdan, ekolojik üretim sürecinde, çevre dostu ham maddeler ve temiz üretim yöntemlerinin seçilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Ancak daha geniş bir açıdan bakıldığında; teknolojiyle ayrılmaz bağlantısı olan ve tekstil ürününe artı değer kazandıran tasarımın ekolojik yönünün 
değerlendirilmesi de göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda, tasarımcıların ekip olarak ve teknik alanlarda çalışan kişilerle disiplinlerarası çalışması gündemdedir. 
Günümüzde Yeşil Tekstiller, Organik Tekstiller, Ekolojik Tekstiller, Ekolojik Tasarım, Çevre İçin Tasarım, Sürdürülebilirlik, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi- YDD (Life 
Cycle Assessment- LCA), Sürdürülebilir Tasarım (Design for Sustainability- D4S) gibi birçok kavram ortaya atılmıştır. Çevreye duyarlı tasarım kavramı (Design for the 
environment- DfE); materyal seçiminden, ürünün paketlenmesine, ürün ömrüne, kullanım ömrü dolan ürünlerin geri dönüşümüne kadar giden sürecin ayrıntılı 
bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. Bu bildiride, güncel gelişmeler ve kavramlar ışığında ekolojik tekstil ve tasarım yaklaşımına, bir tasarımcının tasarlama 
sürecinde hangi ölçütleri göz önünde bulundurması gerektiğine ve sorumluluğuna değinilecektir.
Anahtar sözcükler: Ekoloji, Çevre dostu, Eko tasarım, Sürdürülebilirlik, Yeşil Tekstil, 

ECO FRIENDLY APPROACHES TO TEXTILE DESIGN

ABSTRACT

Global warming, decrease in water sources, chemical waste problems and ecological legislation make all productions of every sector done on ecological basis. Con-
sidering ecological criteria of the product from the beginning is the inevitable result of growing environmental consciousness. Technically, selection of eco friendly 
raw materials and cleaner production methods is crucial through ecological production process. However, with a wider point of view, the evaluation of ecological 
side of design which adds positive value and closely connected to technology should not be ignored. In this connection, designers should work together as a team 
and interdisciplinary with workers technically. Many concepts have been suggested nowadays such as Gren Textiles, Organic Textiles, Ecological Textiles, Design for 
environment, sustainability, Life Cyle Assesment (LCA), Design for Sustainability (D4S). The concept of the Design for the Environment (DfE) requires the detailed 
consideration of the process starting from the material selection, product packaging, product life cycle up to the recyling of the products at end of the life. In this 
study, the criteria that should be taken into consideration by the designer and also the responsibilities of the designer will be mentioned for the ecological textile 
and design approach under the ligth of current developments and concepts.
Keywords: Ecology, Environmentally Friendly, Eco Design, Sustainability, Green Textile.

Çevre Dostu Yaklaşım: Küresel ısınma ile birlikte gelecek için yaşanabilir bir çevre arayışının gündeme gelmesinin ardından 
bilimsel bulgular, veriler ve yeni kavramlar önem kazanmaya başlamıştır. Yeşil tekstiller, organik tekstiller, ekolojik tekstiller, 
ekolojik tasarım, çevre için tasarım, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi- YDD (Life Cycle 
Assessment- LCA), Sürdürülebilir Tasarım (Design for Sustainability-D4S) bu yeni kavramlardan bazılarıdır. Tekstil üreti-
minde çevresel etkilerin değerlendirilmesi için lif, iplik, dokuma/ örme/ dokusuz yüzey, giysi üretimi gibi süreçlerin ve üretim 
sonrası aşamaların gözden geçirilmesi gerekmektedir. İplik, dokuma, örme ve bitim işlemlerinde atık oranlarından, tezgâh 
gücü ve verimliliğine, enerji tüketiminden kimyasal kullanımına kadar her süreç dikkate alınmalıdır. Organik tarımın ardın-
dan ortaya atılan organik ürün kavramları, tekstil sektörünün yeni bilinç doğrultusunda tekrar değerlendirilmesini gündeme 
getirmiştir. Çevre dostu lif denilince sadece doğal liflerin anlaşılmaması gerekmektedir. Günümüzde en önemli sentetik lif 
polyester olup, Dünya üretiminin % 60’ını oluşturmaktadır ve bunun yaklaşık yarısı Çin’de üretilmektedir. Petrokimya esaslı 
olan bu lifin üretiminde çok fazla enerji tüketimi söz konusudur. Plastik şişelerin geri dönüşümlerinden ekonomik olarak PET 
(polietilen teraftalat) lifleri elde edilebilmektedir ancak mevcut geri dönüşüm tesislerinin sayısı kısıtlayıcı olmaktadır. Bunun 
dışında mısır nişastasının veya şeker kamışı gibi yenilenebilir kaynakların biyolojik (bakteriyel) fermantasyonuyla elde edilen, 
laktik asit esaslı polilaktik asit (PLA) lifleri çevre dostudur.  PLA biyolojik olarak parçalanabildiği gibi petrol esaslı diğer liflere 
kıyasla üretimde % 20-50 daha az fosil yakıt gerektirmektedir (Dawson, 2011: 1- 8). Fosil yakıtların kullanılması sonucu sera 
etkisine yola açan karbondioksit gazı oluşumu karbon ayak izi (carbon footprint), kavramını ortaya çıkarmıştır. Karbon ayak 
izi (carbon footprint), bir kişinin, kurumun ya da herhangi bir ürünün doğaya saldığı sera gazlarının genel toplam içindeki 
payıdır. Daha yalın bir söylemle, doğaya yayılan karbondioksit ve dengi sakıncalı gazların kişi başına düşen yüzdesidir. Kar-
bon ayak izi miktarını azaltmak için daha az atık ve kirlilik yaratan güneş, rüzgar ve metan gazı gibi yenile-nebilir kaynaklardan 
elektrik sağlanması önerilmektedir. İnsanın doğa üzerinde yarattığı genel tahribat, “ekolojik ayak izi” kavramıyla ölçülmekte-
dir (Lewis&Gertsakis, 2001: 141).

Tekstil ürünlerinin doğaya en az zararı verebilecek şekilde üretilmeleri için birtakım girişimler başlatılmıştır. Organik pamuk 
üretimi bunlardan birisidir. Dünyada organik pamuk üretimi ilk defa 1980’li yılların sonlarında Türkiye’de başlamıştır 

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  tarafından 08-10 Ekim  2012  tarihleri arasında düzenlenen 
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
*Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü, ozlenen.ismal@deu.edu.tr. 
**Öğr. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü, leyla.yildirim@deu.edu.tr. 



(Tarakçıoğlu, 2008: 1). Günümüzde, organik sınıfına girebilmesi için pamuğun, genetiği ile oynanmamış tohumdan üretilme-
si, yetiştirilmesinde zararlı böcek ve ot ilacı kullanılmamış olması, etik kurallar çerçevesinde bir emekle üretilmiş olması ge-rek-
mektedir. Yine aynı şekilde yünün organik olabilmesi için koyunların organik olarak beslenmesi, büyümesi ve bu beslenme 
sırasında hiçbir böcek öldürücü ve hormonun kullanılmaması gerekmektedir. Organik ipek için de benzer şeyleri söylemek 
mümkündür. Beslenen ipek böceklerinin besini olan dut yapraklarının organik olarak elde edilmesi gerekmekte hatta doğal 
yaşama saygı çerçevesinde ipek böceğinin acımasızca kaynar suya atılmadan, kısa lif elde etmek pahasına doğal süreçte koza-
dan çıkarak elde edilmesi gerekmektedir. Süt ve soya gibi protein esaslı kaynaklardan elde edilen biyopolimerleri kullanarak 
üretilen sürdürülebilir tekstil lifleri de çevreye duyarlı tasarım için yeni olanaklar sunmaktadır. 
Bazı büyük jeans ve spor giyim üreticileri, giysilerde organik pamuk kullanımını teşvik etmiş, ancak 2010 yılında başta Hindis-
tan olmak üzere 20’yi aşkın ülkede organik lif üretimi toplam üretimin yalnızca % 1,1’lik bir kısmını oluşturmuştur. Pamuk 
tarımının çeşitli olumsuz sosyal ve çevresel etkileri nedeniyle, sürdürülebilir pamuk üretim yöntemlerinin geliştirilmesini 
desteklemek amacı ile Better Cotton İnitiative-BCI kurulmuştur (Dawson, 2011: 1–8).
Tekstil endüstrisinde atıkların % 50’den fazlası ise boyama, bitim işlemleri gibi terbiye işlemlerinden gelmektedir (Smith B., 
http://infohouse.p2ric.org/ref/01/00386.pdf). Çok fazla miktarda su, enerji, boyarmadde ve kimyasal madde kullanılması teks-
til terbiyesinin yarattığı kirlilik ve çevre yükünü arttırmaktadır. Önemli bir çevre etkisi de tekstillerin renklendirilmelerinde 
ortaya çıkmaktadır. Günümüzde, çözüm önerisi olarak doğal boyama çalışmalarına ve bunların yeni ekolojik yöntemlerle 
endüstride kullanılmaları çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Özellikle doğal boyaların tekrar canlandırılması konusunda, 
önemli tarihsel bir geçmişe sahip olan Hindistan’ın girişimleri önde gelmektedir. Çevrebilimciler atıkların en aza indirilmesi 
veya değerlendirilmesi konusunda yoğun çalışmalar içindedirler. Atığın tasarlanması yeni bir kavram olarak gündemdedir 
ve bunun işler hale gelmesi; daha fazla gelişmeyi, etkili yasal düzenlemeleri, düşünen, sorgulayan, azaltan, tekrar kullanan, 
geri dönüştüren ve onaran, motivasyonu yüksek tasarımcıları gerektirmektedir. Böylece yaşam ömrü biten ürünler başka bir 
ürün olarak farklı bir yaşam döngüsü içinde yer alabileceklerdir. Tekstil terbiyesi kapsamında; ön terbiye, boya/ baskı ve bi-
tim işlemlerinde plazma, ultrason (US), enzim, ozon, ultraviolet (UV), mikrodalga, nanoteknoloji, süperkritik karbondioksit 
(scCO2), dijital ink jet baskı kullanımı gibi, enerji, su ve zaman tasarrufu sağlayan alternatif ekolojik uygulamalar ve bunların 
endüstriye uyarlanmaları konusunda çok sayıda bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle 1960’lı yıllardan sonra çevreye 
olan hassasiyetin artması ile bir tekstil ürününün en az çevre etkisi oluşturacak şekilde üretildiğini ve insan sağlığına zararlı ol-
mayacağını güvence altına alan çeşitli standartlar geliştirilmiştir. Ekolojik standartlardaki kabul edilebilir sınır değerler, teks-
til ürününün kullanım yerine bağlı olarak (bebek/ çocuk giysileri, dekorasyon, cilde temas eden, cilde temas etmeyen teks-til-
ler) değişmektedir. En çok tanınan etiketlerden birisi olan OEKO-TEX 100, tüketicilere ürünün sağlığa zararlı olmadığının 
pH, kanserojen madde, azo boyalar, formaldehit, fenol, böcek öldürücüler, ağır metaller ve alerjik boyaların eko standartlara 
uygun olarak ve kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunun bir garantisidir. Tekstilin, kullanım sırasında sindirim, solunum ve 
deri ile temasından kaynaklanan sağlığa herhangi bir zararının olmadığının göstergesidir. 

Çevreye Duyarlı Tasarımda Yeni Yaklaşımlar ve Tekstil Tasarımı: Endüstriyel ürünlerin tasarlanıp üretilmeleri için, 
üretim süreçlerinin ve teknolojilerinin daha çevreci olmalarına çalışılmakta ve çeşitli tasarım modelleri planlanmaktadır. 
Çevreye duyarlı tasarım (Design for environment-DfE) yaklaşımı bunlardan biridir. Çevreye duyarlı tasarım aynı zamanda 
Ekotasarım veya Yeşil Tasarım olarak da adlandırılmaktadır. Bu yaklaşım, bir ürünün tüm yaşam döngüsünün önceden ve 
ekolojik ölçütlere uygun şekilde sistematik olarak tasarlanmasıdır. DfE kavramı her türlü ürün tasarımı için geçerli olduğun-
dan, aşırı su ve kimyasal tüketimi ile öne çıkan tekstil sektörü için de bu kavramın uygulanabilirliliği kaçınılmazdır. Bu açılar-
dan bakıldığında, tasarımcının Dünya ve ülkesindeki gelişmeleri sürekli olarak yakından takip etmesi zorunlu hale gelmiştir. 
Tasarımcı, en etkin kullanabileceği ve en az zararlı olabilecek malzeme seçimi konusunda hassas davranmalıdır. Organik 
olarak üretilmiş doğal lifler ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş veya geri dönüşümle kazanılmış kimyasal lifler tercih 
edilmelidir. Önemli bir eğilim olan DfE, kendilerine dünya pazarında ayrıcalıklı bir yer elde etmek isteyen üreticiler için ürün 
tasarımının içine dâhil edilmesi gereken güncel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, ürünün işlevselliği geliştirilirken aynı zaman-
da malzemelerin ve enerjinin verimli kullanılması suretiyle tasarımların optimizasyonları yapılabilmektedir.
Günümüzde, birçok ürün tasarımında Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD-LCA) yaklaşımı göz önünde bulundurulmak-
tadır. Bu kapsamda ürünün tasarım ve geliştirilmesi aşamalarında kullanılan ham madde ve enerjiden, ürün kullanım öm-
rünü doldurduktan sonra yok edilmesi aşamasına varıncaya kadar çevreye olan tüm etkileri ayrıntılı olarak değerlendirilmek-
te ve sorgulanmaktadır. Bu yöntem sayesinde ürünlerin ve hizmetlerin çevreye olan etkileri ölçülüp birbirleri ile kıyaslanabilir. 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi kavramının proje geliştirme ve uygulamaları üzerinde belirleyici etkisi vardır. Eylül 1995’de 
yayınlanan TS-ISO 14040 standardında YDD şu şekilde tanımlanmaktadır: Bir mal ve hizmetin üretilmesi için kullanılan mal-
zeme ve enerji dahil olmak üzere, üretimde kullanılan mal, hizmet ve enerji ile bu ürünün kullanımda olduğu sürece verdiği 
tüm çevre etkilerinin hesaba katılmasıdır (Demirer.http://www.enve.metu.edu.tr/people/gndemirer links/temizuretim/ydd.
htm). Bu modellerin yetersiz kaldığı ve daha detaylı bir bakış açısının sunulduğu yeni yaklaşımlar da sunulmaktadır. Tasarım 
sürecinde yaşam döngüsü değerlendirmesini kullanmak isteyen tasarımcı iki ana problemle karşı karşıya kalmaktadır: 1. 
Tasarımcının bir ürünün tam yaşam döngüsü değerlendirmesinin sonucunu yorumlaması oldukça zordur. Bir yaşam döngüsü 
değerlendirmesinde,  toplam çevresel etki bilinmese de, bir ürünün yaşam döngüsünün, sera etkisine ve diğer çevresel prob-
lemlere katkısını belirlemek mümkündür. 2. Genel olarak bir ürünün yaşam döngüsündeki tüm çevresel verilerin dikkatle 
top-lanması karmaşık ve zaman alıcı bir işlemdir. Sonuç olarak, tasarım sürecinde kapsamlı Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri 
(YDD-LCA) genellikle kullanılamamaktadır. Bu problemlerin çözümü için Eco-indicator kavramı geliştirmiştir. Bir ürünün 
Eco-indicator değeri, ürünün ya da sürecin çevresel etkisini gösteren ve LCA verilerine dayanan bir sayıdır. Eco-indicator 99 
sisteminde, insan sağlığı, ekosistem ve kaynaklar olmak üzere üç tip çevre zararı tanımlanmaktadır (Goedkoop M., Effting S. 
Collignon M., 2000, http://users.rowan.edu/~everett/courses/soclii/LCA/EI99_manual_v3.pdf). Günümüzde çevreye duyarlı 
tasarım konusunda çeşitli projeler, araştırmalar ve bilinçlendirme çalışmaları, sanal ortamın da desteğiyle artarak devam 
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etmektedir. Sürdürülebilir bir çevre için sürdürülebilir tasarımlar üretmek artık her bir tasarım sürecinde temel ilke haline 
gelmeye başlamıştır. Bu kapsamda çeşitli ülkelerde yapıla gelmekte olan projeler de önem kazanmaktadır. Bunlardan bir tanesi 
olan Textile Futures Research Center (TFRC); Central Saint Martins College of Art & Design (CSM),  Chelsea College of Art 
and Design (CCW), University of the Arts London (UAL)’daki araştırmacılarından oluşmuş ve eko tekstiller üzerine çalışan 
bir merkezdir. Buradaki araştırmacılar tekstillerin gelecekte nasıl daha sürdürülebilir olabileceği konusunda yoğun çalışmalar 
yapmaktadırlar. Bu oluşumun sürdürülebilir tasarım anlayışında bilim ve teknoloji, toplum ve refah doğrultusunda bir strateji 
izlenmektedir. Temel ilke, gelecekteki tekstil malzemelerini geliştirmek için, bilim ve tasarım arasındaki bağlantıyı sağlamak, 
teknoloji dönüşümünü ve uyumunu kolaylaştırmak suretiyle, tekstil ürününün tasarım sürecindeki ayak izini geliştirmektir. 

TFRC araştırmacıları, dijital ve sosyal ağları kullanarak tekstil tasarımının sosyal değişimi nasıl kolaylaştırabileceği konusuyla 
da ilgilenmektedirler. Tekstil tasarımı, diğer tasarım alanlarıyla etkileşim içinde olup; bu yaklaşım, grup üyelerinin moda, iç 
mekan tekstilleri, yeni malzemeler, gelecekteki tasarım öngörüleri, gelecekteki enerji tasarımı gibi konulardaki projelerine de 
iyi bir şekilde yansımaktadır. Chelsea College of Art and Design’daki Textile Environmental Design (TED) projesinde, daha 
çevre dostu tekstil üretiminde tasarımcının rolü araştırılmakta, yeni uygulama teknikleri, yaratıcı düşünce ve sürüdürüle-
bi-lirliğin bir arada olduğu yeni bakış açıları geliştirilmektedir (http://www.chelsea.arts.ac.uk/ccwgraduateschool/projectscol-
laborationsnetworks/textilesenvironmentdesignted/). Giysi sektörü ile ilgili en önemli çevresel olgu modanın değişim üzerine 
kurulmuş olmasıdır. Birçok giysi henüz eskimeden yerini yeni renk ve modellere bırakmaktadır. Eskitme efektleri uygulanmış 
tasarımlar, çevreye karşı duyarlı çalışmaya çalışan birçok tasarımcı için bir çelişki yaratmaktadır. Kumaşların renkleri, yıka-
ma, kuru temizleme, ütüleme gibi kullanım ve bakım işlemleri ekolojik etkenin diğer bileşenleridir. Walsh & Brown 1995’te 
yaptıkları bir araştırmayla geleneksel pamuktan ve organik pamuktan üretilmiş iki t-shirt’ün çevreye olan maliyetlerini, yaşam 
ömrünü oluşturan her bir aşama için incelemişler ve iki t-shirt arasında % 70-80’e varan bir maliyet farkı hesaplanmıştır (Lew-
is& Gertsakis, 2001: 141). Hollanda’da yapılan başka bir çalışmaya göre ise bir giysi ortalama olarak 3 yıl ile 5 ay arası gardropta 
beklemektedir. Bu süre içinde kullanıcı giysiyi 44 defa giymekte, yıkama aralığı 2, 4- 3, 1 gün olmaktadır. Sıkça yıkanan giysiler 
ise en yüksek çevresel etkiye sahiptirler. Amaç ve kullanım açısından en uygun tekstil malzemelerini ve renklerini optimize 
ederek hem tasarımcı hem tüketici tekstil ürününün kullanım ömrü boyunca yıkama sayısını en aza indirmiş olmaktadır. Gi-
ysiler, iş elbiseleri ev tekstilleri kullanımları sırasında çok sık yıkanmalarından dolayı çevresel etki yaratmaktadırlar (Koskela 
& Vinnari, 2009: 129). Çevre etkisini en aza indirmek için bilim adamları, tasarımcılar ve tüketiciler tarafından bir takım 
önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Üretim sonucunda fabrikada kalan atık kumaşlardan kağıt yapımında faydalanılması, 
ikinci el ürün piyasasının yaratılması bunlardan bazılarına örnek gösterilebilir. Geri dönüşüm (recycling) ve geri kazanım 
(upcycling) organik ve ekolojik yaklaşımların bir parçası olan anahtar kavramlardandır. Tekstil tasarımcısı ve eğitimcisi U.K. 
Crafts Council’ün 2006 yılındaki “Well Fashioned: Eco Style in the UK” sergisinin kuratörü Rebecca Earley, moda tanımının 
daha çok, uzun ömürlü olmayan tasarımlar olduğunu belirtmektedir (http://www.craftscouncil.org.uk/ welfashioned/flash/
proiles.html). Aslında bu durumda çelişki ortaya çıkmaktadır. Varlık nedeni değişime ve tüketime dayanan tekstil ve moda 
tasarımının daha az tüketimi öneren ekolojik yaklaşımlarla optimum noktada uyumunun sağlanması önem kazanmaktadır. 
Son zamanlarda, tasarımcılar tüketicilerin tekstilleri çok kısa sürelerde kullanmaları, çok sık ve yüksek sıcaklıkta yıkamaları 
gibi çevreye olumsuz etkileri gidermekte nasıl bir katkıları olabileceğini de sorgulamaktadırlar. Bu bağlamda, tasarımcı, giysi 
ile kullanıcı arasında duygusal bir bağ oluşturan tasarım yaparak tüketicinin ürüne daha iyi bakmasını sağlayabilir mi sorusu 
da tartışılmaktadır. Bir tekstil tasarımcısının aşağıdaki yaklaşımları göz önünde bulundurması gereklidir: Tasarımcı yıkama 
talimatını hesaba katmalıdır. Seçeceği malzeme ile ürünün kullanımından kaynaklanan çevre etkilerinin en aza indirilme-
sinde bir etkisi olabilir. Gereksiz paketlemeden kaçınabilir. Kullan at şeklindeki ucuz bir paketleme ozon tabakasına zarar 
verebilir. Birçok faydalı ürün kullanımı bittikten sonra zararlı hale dönüşebilir. Ürünün yaşam döngüsünün de tasarlanması 
gerekir. Doğal malzeme sentetiklere göre her zaman daha iyi bir çözüm olmayabilir. Tasarımcı tasarıma getirdiği çözümlerle 
ürünün yaşamını uzatabilmelidir (Niinimäki, 2006: 67-75). 

Yukardaki yaklaşımlara ek olarak; tasarımcılar kuru temizleme etkisinden kaçınmak için yıkanabilir/ az yıkama gerektiren/ 
yıkanmasında az su ve temizlik malzemesi kullanılan tekstilleri üretmeyi ve kullanmayı tercih etmelidirler. Malzeme seçim-
leri, çok az yıkama ve ütüleme gerektirecek şekilde optimize edilmelidir. Malzeme ve giysiler yeniden kullanılabilir ve geri ka-
zanımla yeni bir tekstil materyaline dönüştürülebilir olmalıdır. Hammaddesine ve gerek duyulan yıkama sıklığına bağlı olarak, 
pamuklu bir tişörtün toplam çevresel etkisinin % 75- 80’ini bakım işlemleri oluşturmaktadır. Bu durumda, çevre yükü daha 
düşük eko etiketli malzeme seçimi, toplam ürünün toplam Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinde (YDD-LCA) fazla bir iyi-
leşme sağlamamaktadır. (Koskela& Vinnari, 2009, http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/tutu/Documents/publications/
eBook_2009-7.pdf  14.04.2012). Sürdürülebilir malzemelerden kaynaklanan pratik ve kavramsal fırsatlar ve ekolojik süreçler 
verimli tasarımcılara yeni tasarım olanakları sunmanın yanı sıra çözülmesi gereken yeni problemler de doğurmaktadırlar. 
1996 yılında Londra’daki Chelsea College of Art and Design’da kurulan TED (Textile Environment Design), tasarımcılardan 
oluşan bir araştırma grubu olup, geri dönüşümlü ve etik kaynaklı malzemelerden yapılmış tekstil ürünleri ve giysiler üzerine 
çalışmaktadır. Akademisyenler ve öğrenciler hem ortak hem bireysel projelerde çalışmakadırlar. Bu oluşumun temel amacı, 
tasarımcının tekstilleri tasarlarken çevre etkisini azaltmada oynayabileceği rolü ortaya koymak tasarımcı merkezli çözüm 
araçları oluşturmaktır. TED, tasarımcıya kararlarında yardımcı olmak için bir dizi stratejik çözüm olanağı geliştirmiştir. 
Bunların bazıları malzemeler ve düşük toksitite/ organikler, yeni teknlojiler, geridönüşümlü tasarım ve doğayı taklit esası-
na dayanan  (biyomimetik) süreçleri içermektedir. Diğerleri ise yaşam döngüsünü düşünmek, etik ticaret ve üretim, kısa/ 
uzun ömürlü tekstiller, az yıkama gerektiren tasarım gibi kavramsal yaklaşımlarından oluşmaktadır. TED bu tip eko tasarım 
kavramlarını böylesine yenilikçi bir yaklaşımla tekstil tasarımına uygulayan ilk araştırma projesidir (www.tedresearch.net). 
Tasarımcıları ve araştırmacıları destekleyen kuruluşlar da vardır. Atölye çalışmalarıyla “Labour Behind the Label” projesini 
gerçekleştiren ve eğitimciler için bir kitap yayınlayan Fashioning and Ethical Industry (FEI) gibi organizasyonlar, tasarım 
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öğrencileri ve eğitimcileri için destek vermektedir. Tasarımcılar gelenekten kopmadan, teknolojinin yeni sağladığı olanaklarla 
yeni çevreci üretim süreçlerini birleştirerek deneysel çalışmalara devam etmektedirler. Bunlardan birisi olan tekstil tasarımcısı 
Reiko Sudo, geleneksel estetik yaklaşımı bilgisayar teknolojisi ve sentetiklerle birleştirerek yenilikçi, biyolojik olarak parçala-
nabilen tekstiller üretmektedir  (www.nuno.com). Tekstil tasarımında, yeni bir bilim dalı olan, doğayı taklit esasına dayanan 
(biyomimetik) yaklaşım gittikçe önem kazanmaktadır. Bu yaklaşımda problemlere çözüm üretmek için, doğadaki modeller 
üzerinde çalışılmakta ve daha sonra taklit edilmekte veya bu doğal tasarımlardan/ süreçlerden esinlenilmektedir. Biyomi-
metik yaklaşımların etkisini, bilim ve tekstil tasarımı arasındaki önemli ilişkiyi ortaya koyan 2008 yılındaki “The Nobel Tex-
tile” projesinde Textile Futures Research Group (TFRG) araştırmacıları/tasarımcıları ile Nobel adayları birlikte çalışmışlardır 
(www.textilefutures.co.uk). Dünyadaki bilimsel çalışmalar gözden geçirildiğinde, bilim ve tekstil tasarımı arasındaki güçlü 
bağların ortaya koyulduğu araştırmaların/ projelerin gündemde olduğu ve bunların geliştirilmeye devam edilmesi gerektiği 
görülmektedir. 2005- 2010 tarihleri arasında Rebecca Earley başkanlığında gerçekleştirilen “The Worn Again: Rethinking 
Recycled Textiles” adlı projede, tekstil tasarım araştırmacıları ve uygulayıcılarından tekstillerin geri dönüşümünü araştırırken, 
yaratıcılık gerektiren yüksek nitelikli ürünleri ortaya çıkartma sürecinde belirgin değişiklikler yapmaları beklenmiştir. Uygu-
lamaya dayalı bu çalışmada kullanım ömrü dolmuş giysiler değerlendirilerek, yeni bir yaşam ömrü yaratılmış ve yeni bir 
ürün olarak geri kazanılmıştır. Projede, on iki tasarımcıdan kendilerine verilen kullanılmış tekstillere,  bir çevrim yaratacak 
şekilde, artı değer katarak geri kazanım yapmaları istenmiştir. Proje başlangıcında etik üretim, yeni teknoloji, kısa/ uzun 
ömür veya hızlı/ yavaş tekstiller, sistem ve hizmet tasarımları olmak üzere dört eko tasarım stratejisi belirlenmiştir. Projede 
geri dönüşümden çok tekrar kazanım ve yeniden kullanım (upcycle) hedef alınmıştır. Giysinin kullanım ömrü uzatılarak 
çevresel bir fayda ve atık yükünden kazanç elde edilmiştir (www.tedresearch.net 19.02.2012). Geri kazanım (upcycling) sadece 
kaynakların korunması anlamına gelmemekte, ekonomik, entelektüel, duygusal ve malzemeye dayalı, bilgi ve yeni teknikler-
den faydalanılarak ürünlerin tekrar kullanımlarını da içermektedir. Geri kazanımın (upcycle) içinde aslında geri dönüşüm 
(recycle) vardır ve yeni bir çevrim oluşturulmaktadır. Proje üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada tasarımcılar, ortak 
güç birliği oluşturan bir atölye çalışması ile sürdürülebilir tasarımla ilgili temel kavramlar üzerinde ve farklı stratejilerin nasıl 
yürütecekleri konusunda tartışmışlardır. İkinci aşamada, yeni tasarımlar geliştirmişlerdir. Üçüncü aşamada ise, tasarımcılar 
sergi sonucuyla ilgili bilgi alış verişinde bulunmuşlar, daha bir dizi atölye çalışmaları ile yardımcı tasarım tekniklerini kul-
lanarak çalışmalarına devam etmişlerdir. 2006 yılında “Well Fashioned: Eco Style in the UK” adlı projenin kuratörlüğünü 
yürüten Rebecca Earley, İngiltere’deki ekolojik modanın mevcut durumunu görmeyi amaçlamış ve bu önemi artan etkinlik ilk 
kez bir sergiye dönüştürülmüştür. Bu sergi, yirmi bir İngiliz tasarımcı ile heyecan verici ve gelişen eko tasarım alanında neler 
yapılabileceğini gösteren küçük moda markalarının çalışmalarından oluşmuştur. Sergi, tüketicilerin satın alma, yıkama, giy-
sileri yok etme eylemleri ile çevreye olan etkisine ve bu etkiyi en aza indirecek tasarım stratejilerine dikkat çekmiştir. Basında 
ilgi görmüş ve kayıtlara en çok ziyaret edilen Crafts Council sergilerinden birisi olarak geçmiştir. Proje, aynı zamanda kişiye 
özel geri dönüşümlü giysi yaratacak ve tüketicilerle bağlantısı olan, çalışmalarıyla politik, etik mesajlar veren tasarımcılardan 
oluşmuştur (http://www.tedresearch.net/research/detail/ well-fashioned-eco-style-uk/). 2008 yılında Rebecca Earley ve Kate 
Goldsworthy tarafından gerçekleştirilen “Twice Upcycled” adlı projede bir dizi, ikinci kez geri kazanılarak yeniden kullanıma 
sunulmuş giysiler hazırlanmıştır. Geri kazanım, ömrü dolmuş ürünlerin kalite özelliklerini koruyarak veya arttırarak yeniden 
kullanıma sokulmasını ifade etmektedir. Geri dönüşümde ise ürünün kalitesi ilk haline göre kayba uğramaktadır. 

Basit bir yeniden şekillendirme veya üstüne baskı yaparak bir giysi geri kazanılabilir. Earley çalışmasında, giysinin üzerinde 
bir önceki yaşamından kalan lekeyi geri dönüşümlü kâğıt, palmiye yaprağı ve reaktif boya kullanarak yaptığı fotogram baskı 
ile kapatarak geri kazanım yapmıştır (http://www.tedresearch.net/research/detail/twice-upcycled/). Böyle geri kazanılmış bir 
giysi aynı kullanıcı veya bir başka kullanıcı tarafından üçüncü bir geri kazanım gerçekleştirilebilir. Goldsworthy ikinci geri 
kazanımında, bir tişörtü dijital bir desene göre lazer tekniği ile herhangi bir yapıştırıcı/ bağlayıcı madde kullanmaksızın ka-
pi-tone bir yeleğe dönüştürmüştür.    

Fot. 1: Short Life/Long Life Workshop, 2006 (İnternet 1). Fot. 2: Well Fashioned, Proje Sergisi, Image: Sam Adam, 2006 (İnternet 2). 
Fot. 3: Ever & Again: Experimental Recycled Textiles, Chelsea College of Art & Design, 2007, (İnternet 3).  Fot. 4: Twice Upcycled 

garments (İnternet 4). Fot. 5: Baskılı çıkarılabilir dantel kollu ikinci el poliester bluz, Rebecca Earley & Frances Geesin, Science Museum, 
2010, (İnternet 5). Fot. 6: Dijital baskılı ipek jarse elbise, Melanie Bowles & Kathy Round, Science Museum, 2010, (İnternet 6). 

Şeffaf malzeme lazer ile eritilerek ikinci t-shirt üzerinde dantel etkisi yaratılması için yeni bir bitim işlemi uygulanmıştır 
(http://www.tedresearch.net/research/detail/twice-upcycled/). Yaratıcılık temelinde, farklı bir bitim işlemi, yeni bir ek mal-
zeme gibi küçük katkılarla geri kazanım yapmak mümkündür. 2010 yılında Becky Earley, Dr Frances Geesin, Melanie Bowles 
ve Kathy Round, “Trash Fashion: Natural & Synthetic Textiles Upcycling” adlı proje kapsamında, Science Museum’un geri 
kazanım (upcycling) fikrini vurgulayan “Trash Fashion: Designing Out Waste” adlı sergisinde birlikte çalışmışlardır. Projede 
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düşük kaliteli ve zarar görmüş doğal ve sentetik tekstillerin/ giysilerin tekrar kulanımı ve bunların yüksek kaliteli, klasik tarz-
lı, gece kıyafetlerinin yapımında tekrar kullanımı amaçlanmıştır. Bu çalışmaların yanısıra bazı akdemisyenler, işletmelerle 
işbirliği içinde çalışarak ürünün her aşamasında, çevre etkisini azaltacak öneriler geliştirmektedirler. Wai Tui buna bir örnek 
olarak gösterilebilir. Wai Tui,  yerel desen ve motiflerin kullanıldığı çeşitli sörf giysileri üreten Fiji’de küçük bir markadır. 
Fiji’de South Pacific Üniversitesi’nde 2003 yılında başlatılan sürdürülebilir bir çevre ve gelişim için katı atık yönetimi ile il-
gili bir proje kapsamında, endüstriyel sürdürülebilirlikle birlikte katı atıkların azaltılması konusunda girişim başlatılmıştır. 
Sürdürülebilir bir tasarım (D4S-Design for Sustainabilty) için, üretim kalite kontrol, baskı ve satış bölümlerinden oluşan 
çeşitli temsilcilerin bulunduğu bir oluşum bu projede görev almıştır. Projenin itici gücünü ise yeni pazarların, ihracatın ve 
rekabet ortamının geliştirilmesi oluşturmaktadır. Wai Tui’nin üretim çalışmalarını gözden geçiren ekip, tasarımının basitliği, 
yüksek satış rakamı ve ticari rekabet gibi unsurları göz önünde bulundurarak bir sırt çantasını örnek olarak ele almıştır. Proje 
sonucunda, paketlemede % 75 azalma, poliester yerine pamuk kullanımı, şablon baskıda su bazlı boya kullanımı, fabrika iş 
güvenliğinin arttırılması, hava kompresörünün elektrik tüketiminde % 50 ve atık kâğıtta % 30 azalma sağlanmıştır (Clark G., 
Kosoris  2009, 409-424). 

Sonuç: Tüketicilerin, ön yargı ve alışkanlıklarını değiştirmeleriyle ilgili kabule ve isteğe bağlı olarak tasarımlar, estetik 
kav-ramlar,  eko kavramlar, malzeme seçimleri ve bakım alışkanlıklarının değişime uğraması öngörülebilir. Gelişen tekno-
loji ve yeni bakış açıları, tekstillerin gelecekte farklı şekillerde tasarım ve üretimlerinde birçok olanağı gündeme getirecektir. 
Dünyadaki güncel eğilimler incelendiğinde, geleneksel anlamıyla sadece “çizim yapan, desen ve model üreten kişi olarak” ele 
alınan tasarımcı algısının değişmekte olduğu görülmektedir. Tasarımcıların, bilinçli tüketici tarafından talep edilen, çevre 
yükü azaltılmış ürünleri tasarlarken yeni estetik anlayışların gelişimine de katkıda bulunacakları öngörülebilir. Bu bağlamda, 
tasarımcıların yüksek satış rakamlı estetik ürünleri tasarlarken ekolojik yaklaşımları ve malzeme seçimleri ile tüketicilerin 
bilinç ve beğenilerini etkileyebileceklerine dair göstergeler söz konusudur. Mevcut durum değerlendirildiğinde teknolojik 
gelişim, gelecekte tasarımcıları üretici ve tüketici arasında köprü görevi üstlenen, disiplinler arası çalışan bireyler olmaları 
konusunda zorlayacak gibi görünmektedir. Bu aşamada ise, bilim, teknoloji, teknik donanım ve doğa yol gösterici olacaktır.
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THE COMEBACK OF HENEQUÉN, A GREEN FIBRE WITH A COMPLEX HISTORY IN YUCATAN*

Yosi ANAYA**

ABSTRACT 

One of the foremost fibers of the Mayas of Mexico and parts of Central America was the henequén, known internationally as sisal, named after a town by that name 
in Yucatan, which was one of the centers of production during the colonial period. Henequén for centuries was known as the ‘Green Gold’ of the Yucatan Penninsula. 
And Yucatec economy came to be established around these plantations, set up and exploited all the way up to the 20th century, providing ropes of all sorts, floor 
carpets, sacks, and coarse cloth for the world. At a point in the early 20th century, this monopoly was broken, when henquén plants were sold to the British, who 
in turn planted and reproduced them in Madagascar and Kenya, processing the fiber at cheaper prices. Thus, the henequén industries in Yucatan broke down, the 
haciendas sold, the processing plants dismantled, and the field became derelict. While small scale production still continued, local Maya still used the fiber for rope, 
cord, traditional hammocks and the woven bag, called sabucán. However, not many more henequén products were visible. This paper explains the processing in-
volved and looks at the work of a New York designer and craftswoman who moved to Yucatan in the 1970´s and who has remained behind the scenes all these years 
promoting the usage of the henequén in different hand-crated products though her small production. The henequén is currently the source for many traditional and 
innovating Mayan craftsmen. Craft production has spread.
Keywords: Henequén, Mayan Culture,  Fiber Process, Contemporary Craft Tradition, Agave Handbags

HENEQUÉN’IN DÖNÜŞÜ, BİR YEŞİL LİF İLE YUCATAN’DA KARMAŞIK BİR TARİH

ÖZET

Meksika Mayaları ve Orta Amerika’nın önde gelen liflerinden birisi, sisal olarak bilinen Henequéndir. Sömürgecilik döneminin üretim merkezlerinden birisi olan Yu-
catan’ın adını alan Henequén, yüzyıllarca Yucatan Yarımadasının  “Yeşil Altın”ı olarak bilindi. Yucatek ekonomisi, 20. yüzyıl boyunca ihtiyaç duyulan her türlü ip, halı, 
çuval ve kaba kumaşları sağlayan henequén tarlaları etrafında gelişti, yerleşti ve serpildi. 20. yüzyılda henequén lifi, daha ucuz fiyatlarla Madagaskar ve Kenya’da 
işleyen ve üreten İngilizlere satıldığında bu tekel kırıldı. Böylece, Yucatan’daki henequén sanayi bozuldu, işleme tesisleri söküldü ve alan metruk oldu. Bugün küçük 
ölçekli üretim halen devam ederken, yerel Mayalı hala halat, kordon, geleneksel hamak ve sabucán denilen dokuma çanta için bu lifi kullanmaktadır. Yine de, daha 
birçok henequén ürün yoktur. Bu çalışma, lifin üretim sürecini açıklar ve 1970’li yıllarda Yucatan’a taşınan Newyorklu tasarımcılarla, bu yıllar boyunca henequeni 
tanıtan, küçük el ürünlerinde bu lifi kullanan zanatkar kadınların çalışmasına odaklanır. Henequén günümüzde birçok geleneksel ve yenilikçi Mayalı ustanın kay-
nağıdır. El sanatı üretimi yaygınlaşmıştır.
Anahtar Sözcükler: Henequén, Maya Kültürü, Lif Süreci, Çağdaş El Sanatı Geleneği, Agave Çantalar

If there is one plant that could stand as the symbol of the Yucatan, it would have to be the Henequen plant. In tracing its story, 
the history of the Yucatan will be revealed in all its diverse layers. Although the peninsula is home to many fiber plants and 
although they have all played important roles, the henequen is the one plant that was there in the beginning -- and still is 
(Vogel, 2012a). Although the name “sisal” has been applied to the various fibres produced from different agaves of Mexico, it 
was from the Yucatec port of Sisal (see-saul) from the 18th to the 20th Century, that “bales and crates of fibre, rope and binder 
twine were shipped to the rest of the world” (Evans, 2007).  Thus henequen (known abroad as sisal) is the fibre extracted from 
the Agave fourcoydes, the most outstanding plant native to the Yucatan Peninsula. This paper explains not only the processing 
involved in the elaboration of henequen (internationally known as sisal). It also works through its background, context, histo-
ry traditional processing and current production. I propose to reflect on the work of a New York designer and craftswoman, 
Luisa Vogel, who moved to Yucatan in the late 1970´s and who has remained behind the scenes all these years, promoting 
the usage of henequen through the different and well hand-crafted artefacts which she develops in her small workshop. I 
claim that her continued, limited-edition designs have stimulated the varied production of henequen artefacts throughout 
the state among the Mayan craftswomen and men, spurring tradition to the paths of innovation. The diversity of her almost 
one-of-a-kind bags, purses and other utilitarian objects together with various other conjunctional factors have given hene-
quen a renewed yet subtle prominence, to the effect that presently practically every craft store in Yucatan offers a large variety 
of henequen hand-made products, off-springs of her original designs; and these, wherever presented or sold, are definitely 
identified as being Yucatec. Above all, I intend to underscore that despite the henequen industry’s boom and pitfalls, the cul-
tural relevance of the fibre has continued in Yucatec Mayan identity through the centuries. Thus, the current proliferation of 
henequen handicrafts is part of that heritage. 

Henequen has for millennia been a part of Mayan traditional life, integrated into Mayan thought. Because this fibre is seem-
ingly lowly, spiny and aggressive, it was mostly overlooked by the chroniclers who came with the Conquest and subsequent 
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colonization. We have no detailed records regarding its use, process and its importance in Mayan societies at the time of Eu-
ropean contact other than the minor mentions in Fernández de Oviedo (Biblioteca Anaya, Bilbao, 1963), who recorded that 
hammocks were made from the strong fiber and that these could be of great use for the armies in Spain; and Fray Diego de 
Landa mentioned in his notable Relación de Cosas de Yucatán (1566) that there were “infinite things that could made from 
henequen” (Diego, 1941). But while others may have mentioned the plant in similar ways, there was no colonial effort to cul-
tivate the plant on a plantation basis until the 19th century, when according to Sterling Evans, “It came to be one of those cul-
turally ubiquitous and useful farm and household items that performed a million functions, perhaps as duct tape does today” 
(Evans, 2007: 24). Henequen’s ubiquity in Yucatan, manifest in the common usages among the Maya, continues today as it did 
five hundred or more years ago: the fibre and twisted twine serve to make ropes, cord, nets (for fishing, hunting, carrying and 
tying), hanging baskets, hammocks, bags, sacks and small cloths. According to Roland Chardon, the various age-old terms for 
the plants and their uses indicate that among the Maya, “henequen was a garden crop for family use and that it also provided 
the necessary fiber for ropes and cordage in the Mayan economy” (Chardon, 1961). This is significant because in the 19th 
century, the Peninsula came to experience a major transformation.

The landscape of most of the Yucatec Peninsula consists of a flat lime bedrock floor with very little earth and a varied thick, low 
vegetation of trees and undergrowth. It was amidst this diversity that the henequen plants grew scattered throughout. During 
the colonial period, major fortune-making products had taken the forefront and were the concern of the Conquistadores and 
overlords throughout the New Spain – these being primarily precious metals, such as gold and silver (nonexistent in Yucatan) 
and secondly, precious dye-woods, which were all exploited harshly in all ways possible. Thus, it was logwood, from the low 
jungles of the Peninsula that was exploited and exported to Europe in large quantities for dyeing a deep black the cloths of 
courtly wear in Spain and elsewhere. Deep study of Pre- Columbian pictorial motifs depicting henequen as fibres, plants or 
objects, still has not been deeply undertaken. Although one outstanding stone carving- Lintel 24 from Yaxchilán, in southern 
Chiapas, depicts Lady X’oc, priestess and legendary co-ruler of that city state in the 8th century AC, in an act of self-sacrifice 
pulling an henequen rope with obsidian blades through her tongue. This painful bloodletting meant that she could be deemed 
worthy of her new position, for it provoked the visions needed for her husband’s rule and she besides him. This impressive 
stone lintel actually deploys the importance of henequen, here as a ritual rope, along with obsidian, weavings and the regalia 
used for ritual. The provenance of these materials and manufacturing processes were considered to be of divine origin. Thus, 
they hold a place in the folklore of the Maya. The legend of mythological wise man Zamná who wanted to add the plants to his 
herbarium pinpoints the discovery of the henequen fibre: Zamná and his servant were walking though the brush when he was 
stabbed by the spine at the tip of an henequen penca (large leaf). One of his servants then cut off the offending leaf and beat it 
continuously in punishment. This revealed the fibres inside.  

A varying version of this legend tells that Zamná tripped on a rock and his servants punished the rock by whipping it with 
henequen leaves, until its fibres flowed forth. Zamná is said to have seen this as an omen; he then declared, “Life was born 
in the company of pain; that through the wound was revealed a plant of great usefulness for the people” (Evans, 2007:34). 
Indeed, not only the fibres but also henequen thorns came to be involved in the daily rituals of bloodletting among the Maya, 
mentioned by Diego de Landa in 1536. According to Evans, who extensively studied the mutual interdependence of the hen-
equen and wheat industries, the ancient Maya rasped more fibre from local plants and discovered many uses for it. Over time 
they made sandals, bags and baskets, thatch for roofs, traps and bows for hunting, and nets for fishing, needles from its spines 
and many other household useful items. They also used henequen plants for decorative purposes. More unique uses included 
fashioning musical instruments from its components, fermenting its juices to make wine, and making a cloth wrap with which 
to bind prisoners of war (2007:13). And I may add, henequen was also employed for making the cloth for the sacred bundles, 
which are also depicted in the stone lintels of Yaxchilán and Bonampak. In the diverse Mesoamerican cosmologies, all things 
in the natural world are considered have an owner, a guardian being, to whom permission is asked for in order to make use 
of the plant, animal or geological or physical entity, such as a river, land, cave, determined space and its resources. Every plant 
that comes to have particular importance within a culture will certainly have beliefs and mythologies engulfing it. These are 
integrated into that culture’s cosmology. Would it then not be valid then to claim that henequen, among the Maya, is a sacred 
plant, in the same way that similar agaves in other parts of Mexico have been and still are considered sacred? This indeed is 
the reason for its perseverance on a local level, even through the industrial boom and exploitation to which it was subjected. 
The traditional uses continued to exist, quietly, while major industrial production surged and dominated the scene. These 
traditional uses continued on after henequen’s industrial demise, which shook the entire Yucatan Peninsula.

Henequen And Mayan Daily Life: At a given point with the inventions of the Industrial Revolution in he United States, 
henequen became the source material for a major industry. It was launched to the world as the best natural fibre for ropes 
and twine, not only for ships but as the best binding twine for the large-scale mechanical wheat harvesters known as the 
McCormick reaper invented in the United States and used throughout the Great Plains of the US and Canada. Yucatec econ-
omy came to be established around henequen, which came to be known as the Green Gold of Yucatan, accounting for great, 
accrued wealth among the landowner families, who staked fortunes on this marvellous fibre grown exclusively in the Penin-
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sula. Plantations were set up that turned the Yucatec landscape into a huge monoculture for large-scale fibre exploitation for 
export. Although these lands came to be owned by an elite class, henequen was harvested by hand by Mayan workers, who 
also worked in the processing plants. 

Despite industrial developments, the actual cutting of the pencas, once a plant is seven years old, has to be done one by one 
with a hand-slung machete. Eventually, in the 20th Century with the temporary halt in the exportation due to the Mexican 
Revolution and other world factors, rope-making factories (formerly only in the US and Canada) were set up within Yucatan 
to not only process the fibre, as had been the case earlier, but to manufacture ropes of all sorts, floor carpets, sacks, and coarse 
cloth for the world. Given henequen’s world status and the temporary standstill in exportation at the beginning of the 20th 
century, henequen agaves were smuggled out of Yucatan, and sold to the British, who in turn took them to their colonies to 
be reproduced. Kenya, Madagascar, India were primarily allocated to grow them on a large scale, later developing and cloning 
their own breeds adapted to foreign soil. Thus the fibre was put on the world market at cheaper prices, which continue to 
reign. This, of course, eventually caused the drastic fall of the henequen industry in Yucatan. Nonetheless, in 1933, henequen 
was still the most outstanding feature in the Yucatec landscape where the visitor, such as Sergei Eisenstein, would be impact-
ed by fields and fields of the henequen plants extended over all the lime rock soil of the Peninsula, to the degree that one of 
his chapters of Qué Viva México! was cast in such a setting. Then competition from abroad eventually brought the fall of the 
henequen industry, in the latter second half of the 20th Century, causing a major crisis in the economy of Yucatan. The fields 
were abandoned, the major industrial weaving factories (for henequen carpets) such as Cordemex started to close down. Pro-
cessing plants were dismantled and the former henequen haciendas began to be sold. Despite widespread bankruptcy of the 
industry and its magnates, the Mayan use of henequen pervaded in small scale, traditional hand-crafted productions, such as 
hammocks, Mayan bags known as sabukán, rope, twine, and netting. The henequen agave is an impressive plant as are other 
varieties of agaves, all native to the Americas. Agave fourcroydes of Yucatan is a particularly large one. Thus the length of the 
fibres running lengthwise along the interior of these pointed strong leaves is determined by the length of the leaf itself. Some 
varieties produce henequen fibres of up to a meter and half long. For Mayans, its value lies in the length and whiteness of the 
fibre – white being a ‘colour’ most appreciated in the hot climate of Yucatan, where traditional dress for men and women is 
also markedly, a brilliant white. 

Traditional Mayan daily life in villages is centred on the solar that lot of land where the house is situated and its outdoor space 
at the back. Very often there are several such houses in these extended family compounds. The Mayan house is traditionally 
a thatched oval-shaped house with a door in the centre at the front and another opposite that leads towards the back house, 
where usually an adjacent awning or porch is situated or a separate thatched construction that serves as the kitchen. The back-
space, that could be called a patio, has trees; it can be an orchard but also the area to keep household animals such as chickens, 
turkeys, dogs, cats, or where larger animals such as cows, goats, donkey, horse or pigs spend the night. The interiors of homes 
have but a few things. The inhabitants’ clothes hang from a wooden beam or in a wardrobe, and during the day, the hammocks 
are rolled up and coiled into loose knots and hang from their wall hooks, so that the house space is freed up. Hammocks are 
also used for sitting, resting, socialising and sleeping. Thus the home in these tropics is minimalist and integrated. Thirty years 
ago after many travels to remote craft villages in Central Mexico, Luisa Vogel, who had studied textile design at Fashion Insti-
tute of Technology, a branch of the State University of New York, moved to Merida, the capital of the state of Yucatan, where 
she first encountered the henequen fibre. These were moments when the henequen industry had gone bankrupt; the henequen 
haciendas were being sold and only but a few of the processing plants were functioning. Not many henequen products were 
visible and those that were, were utilitarian – bags of traditional sorts made carelessly, because the Mexican Governments 
craft program to support craftsmen would buy up any craft production, even though there was no market for them. These 
came to be stored indefinitely in government warehouses. Luisa recalls that at that time the government was pushing aniline 
colours because it was considered that the tourists were looking for colour in Mexican souvenirs and handicrafts. Being highly 
interested in native Mexican craft traditions, she began researching and visiting villages throughout. The images of henequen 
artefacts in the collections of the National Institute of Anthropology (INAH) and documented in the catalogue in the 1980’s 
served as a guide. She thus began searching for the actual makers of the documented artefacts. She tells: “When we began 
looking for craft, I was surprised to find no visible sign of weaving, even though we were travelling the towns pinpointed as 
centers for crafting henequen” (Vogel, 2012b). Those sticks on the floor were the loom she was using. At the time she visited 
many villages from which the documented artefacts came from, yet many of them were hard to find. As she delved deeper, a 
complex scene was revealed. 

The limited variety as well as the specialization processes on one type of artefact in certain villages was made evident; also the 
family form of working within the compounds, so that the entire process was achieved - each family member contributing his 
or her part. Interestingly, like most Maya activities, producing craft in a village is a communal activity. The chores of washing, 
combing, carding, selecting fibers of the same length, setting up the warps, and other chores are done by different people, 
usually the people all coming from the same family compound. (ibid) Thus the men cut and extract the fibre – pounding, then 
washing it and setting it out to dry, then combing it. From there, the best and longest fibres are selected. The transcendental 
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moment in understanding the full henequen process came when she discovered that the fibres were not spun for weaving on 
the backstrap loom.1 Rather, individual fibres are lain out on the warping board, then transferred onto the loom, where one 
continuous, sturdy string is used to make looped heddles that sustain the warp shed. A henequen cloth made of single fibres 
is a rarity, usually destined for a craft competition. Most group several fibres at a time, depending on the thickness of the cloth 
desired; but the fibres for weaving are never spun. That is, for weaving there is no one continuous long thread for either warp 
or weft. This discovery had not been documented previously by ethnologists. Doña Juana Francisca invited us into the rear 
of her cement block, one-room house. She did her weaving on the dirt floor of a lean-to structure where she cooked over an 
open fire. On the ground were what appeared to be a few well-worn sticks in a pile of henequen fiber. More amazing was the 
realization that the warp was made of single strands of fiber rather than thread; I never heard this mentioned when I spoke 
with craft experts. This was a revelation, and I was definitely hooked!  (idem). 

Thus is the fact that Mayan henequen cloths can only measure the length of the fibres - from eighty centimetres to a meter 
and a half at most. This fact makes them particularly precious. The question of width was also surprisingly peculiar- for the 
henequen cloths, called sacán, are not very wide- usually not more than forty centimetres from side to side, and sometimes 
even less. And although this may seem rather strange or even limited, the length is based on the shape of the sabukán used 
by workers to carry their tools and food to their field. The weavers tend to work using the same criteria, routine and mea-
surements. Their warping boards longest measurement is set for a sabukan cloth 40x80. It is also a known fact that backstrap 
weaving is determined by the comfortable weight of the fibres and loom on the woman’s waist as well as by the reach of the 
weaver. Yet here, there is no heddle stick as in normal backstrap weaving – only the hand reaching through the fibres of the 
warp shed to put the weft in place. One hand puts the fibres halfway into the open shed from one side; then, the other hand 
enters from the other side to pull them through. When the fibre length ends there is an overlapping with the next fibre to make 
it almost unnoticeable on the cloth. Thicker, stronger cloths have several fibres grouped together and very fine light cloths are 
woven with few fibres in both warp and weft. This particular form of weaving with this so called “hard’ fibre still has another 
distinguishing factor: the blade of the beater, known as a machete, is different from that of other Mesoamerican looms, for it is 
slightly curved only on one side and is completely flat on the other. It is thus adapted to beating the henequen. Luisa considers 
that “these subtleties make this hard fiber cloth something more than just another woven product.” (ibid) She thus found out 
that henequen cloths are made only in certain villages. Henequen hammocks are worked only in a few sites. In other villages, 
the sabukán bag is woven. That is, a craftsman or craftswoman woman works usually in their own specialty, and does not 
necessarily dominate all the techniques with henequen involved in the other processes. Luisa’s own workshops to maintain 
traditions among the Maya given in various communities have entailed teaching techniques from other villages- not to train 
them in other techniques and processes, but so that these help them make better what they do. That is, her intention is to en-
rich the craftspeople’s knowledge of what they do, through an awareness of the other techniques carried out by Mayan artisans 
in other parts and the possibilities these render. In this way, with broader knowledge, the maker excels even more in his or her 
own specialty, perhaps even opening up to new creativities within it. Although in many parts of the Peninsula various crafting 
processes are carried out, these activities during Luisa’s research seemed apparently scarce, given that the products are usually 
made for local use. Making henequen products has not been a modus vivendi, but a complement to people’s lives. An artisan 
could not sustain himself from making henequen bags, for example, but takes them to the weekly market and offers for sale 
to market goers. And so, our education into the ways of hard fiber weaving started there. I had no knowledge of the Yucatec 
Maya language, and Clementina (her Mayan associate) had no experience with the specific Maya vocabulary related to sisal 
craft. We began to visit villages, observing, sometimes participating in the hand rasping, the washing and drying, and setting 
up warps and looms (ibid).

And when the opportunity to enter a state competition- Luisa designed three bags and formed a team so that each artisan 
worked her own specialty: ...one prepared and dyed the fiber, another produced the cloth and the third made the handbag. 
Because we had submitted a team project we did not receive the top award but our designs were included among the most 
outstanding designs exhibited. We received honorable mention in the competition and pictures of the bags appeared in the 
local newspapers. This recognition gave our project validity among the henequen artisans (ibid). Luisa first posed to herself 
the following challenge: not to intervene in the traditional sabukán-making, but to reshape the actual bag in as many ways 
possible- such as gathering the sides, folding the bag to give it another form it and so on. Eventually, she commenced working 
with the actual henequen cloths to explore diverse shapes. These have sprouted to a diverse exploration involving, colours, 
shapes, folding pleating and above all, sewing techniques which demand high quality finishes, such as braiding, cording and 
invisible seams. So that in every case, the henequen qualities are not disguised, but made evident. 

These involve the lustre of the fibre, and its visibility both on the outside as within the bag. Her concern has always been that 
the bags and other henequen products have exemplary finishes.  In response to the colour being produced, she commenced 
the exploration of vegetable dyes for new colour combinations, including non-symmetrical woven stripes. Using mostly bark 
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dyes endemic to the Peninsula, and diverse brown and ochres came to be her favourites. Although she and Clementina oc-
casionally would harvest wild indigo, dying the fibres with the fresh plant is something that she considers necessary because 
of the nature of the Yucatec vegetation. “To the modern Maya, ‘good henequen’ is ‘white henequen.’ Therefore, when we dye 
henequen, we’re utilizing the dye stuffs the ancient Maya used, but not necessarily the way they used them” (Vogel, 2012c). 
Luisa considers that, it is important that people in contemporary world desire the henequen products. She herself hand-rolls 
the fibres on her thigh to make her own thread to sew up her bags and objects. Thus, the original bags, transformed sabukanes 
in diverse natural colours (almost plaids), were made over the years, each time searching for a new way to use the cloth and 
working in similar way as the Mayan women. Sometimes in one-of-a-kind editions, at times several of a kind was made vary-
ing the cloth and its striped designs. 

The Maya women themselves do not repeat more than once or twice a given colour pattern. In laying each thread for the warp, 
they strive for innate symmetry. When weaving using more than one colour, the weavers will do warp sequences that are 
balanced designs which mirror image off the centre of their cloth. Luisa herself has lost count of the multiple designs she has 
executed, and although she may have made only one of a given design, that design of a bag is however found replicated many 
times in craft stores in diverse cloths, for it has been taken up and appropriated by Mayan craftswomen throughout. Currently 
one sees a diversity of models, some highly stylish. Although the majority are not made with the care and emphasis that Luisa 
puts into her bags, they are nonetheless proliferating in diverse interpretations; and some of her first designs are still current-
ly made by the artisans. Mayan creativity too has taken traditional models of bags and integrated natural dyes to embellish 
them. Thus quite fashionable bags are produced as accessories, usable by urban dwellers. Additionally, many other objects 
from henequen fibre are now found in the craft boutiques of Yucatan, which Luisa originally explored as experiments, such as 
the coiled basket-boxes that she started, henequen place mats for table settings, henequen cushions, hardened meshed fibre 
boxes, and diverse accessories for the home. One can now also find earrings and toys. Clementina, her former associate, too 
has taken the craftmaking to her home village from where she produces substantial quantities of henequen products learned 
during her workshop years with Luisa. Luisa’s current project involves going beyond the normal size of bags – that is going 
beyond the size limits of traditional henequen cloth – by joining several of the cloths for making large functional bags. And 
curiously enough, even Saks Fifth Avenue, has ordered some samples of bags to try out. However, distinct qualities remain in 
the henequen – because it is, after all, completely crafted by hand: it is time consuming; minor supposed faults in the material 
are sometime visible, such as its innate stiffness or flexibility which make a machine mechanized production impossible. They 
thus take time and she produces them in very limited editions. Like the Maya, Luisa herself does not live from henequen 
bag-making. It is an activity that complements life. In her case, it is a creative one, and satisfaction comes in seeing that tradi-
tion is regenerated and furthered innovated.
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GİYSİ VE AKSESUAR YAPIMINA UYGUN OLAN GELENEKSEL DOKUMALARIN 
ÇEVRE İLE OLAN ETKİLEŞİMLERİ*

Kenan SAATÇIOĞLU*

ÖZET

Son yıllarda oldukça artan çevre kirliliğine bağlı ekolojik denge sorunları, beraberinde bir takım sorunları da gündeme getirmiştir. Özellikle tekstil endüstrisinde, çok 
fazla kullanılmakta olan kimyasal içerikli malzemelerin, insan sağlığına ve çevre kirliliğine neden olan olumsuz etkileri ileri boyutlardadır. Bu durum, doğal elyafların 
tekstil sektörü içindeki kullanımını önemli bir konuma taşımaktadır. Bu nedenle, hazır giyim ve tekstil/ moda tasarımı alanlarında, etik moda tasarımı kavramıyla 
bağıntılı, doğa kaynaklı kumaşların kullanımı teşvik edilmektedir. Özellikle, gelişmiş Avrupa ülkelerinin duyarlı olduğu bu durum, ne yazık ki Ülkemizde gerektiği 
ölçüde önemli görülmemektedir. Yine Ülkemizde önemsenmeyen ve unutulmak üzere olan bir başka konu da doğal kaynaklı elyafların oluşturduğu geleneksel 
dokumalarımızdır. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı elyafların kullanımıyla oluşan geleneksel dokumalarımızdan ‘Şile Bezi’, ‘Rize Bezi’ ve ‘Ödemiş İpeği’ gibi tekstil-le-
rimizin giysi ve aksesuar yapımına uygun olduğu görülmektedir. Bu görüş doğrultusunda adı geçen geleneksel dokumalarımızdan çağdaş anlamda tasarımların 
gerçekleştirebileceği görüşüyle birlikte, tekstil sektörünün yenilik fikrini güçlendirip, geliştirebileceği düşünülmektedir. Böylece, hem unutulmak üzere olan kültürel 
değerlerimizi ön plana çıkarmak, hem de çevre kirliliği, ekolojik çevre sorunları, insan sağlığı tehdidi gibi konuları minimal düzeye indirmek amaçlanmaktadır. 
‘Doğadan gelen doğaya geri dönmeli’ görüşü doğrultusunda, tekstil/ moda tasarımcılarına, akademisyenlere, sektörde görev yapan kişilere bu konuya ilişkin çok 
büyük sorumluluklar düşeceğine inanılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Çevre Dostu, Doğal Elyaflar, Geleneksel Dokumalar, Giysi ve Aksesuar.

TRADITIONAL WOVENS SUITABLE FOR MAKING CLOTHING AND ACCESSORIES, THEIR INTERACTIONS WITH THE ENVIRONMENT

ABSTRACT

Ecological balance problems related to the environmental pollutions increased in recent years. This situation brought about some of the problems. Especially in 
the textile sector, some of the chemical substances which are used hugely, also their negative influences to human health and environmental pollution are going 
forward. This is an important position in the use of naturel fibers in the textile sector. Therefore, relative to the concept of ethical fashion design are encouraged using 
naturel fabrics source, in ready-to-wear and textile/fashion design areas. In particular, the developed countries is sensetive to this situation, unfortunately it is not 
so important in our country to the extent necessary. Traditional wovens are occured by the naturel fibers, but again in our country this traditional wovens are gone 
unheeded and forgotten also. Traditional wovens are occured by plant and animals based fibers. In this traditional wovens as ‘Şile Cloth’, ‘Rize Cloth’ and ‘Ödemiş Silk’ 
is very suitable for making both clothing and accessories. Accordingly, thought that traditional wovens might be adapted with new and contemporary designs. This 
attitude will strengthen and develop the idea of the innovation in textile sector. So that, the aim is both bring to the fore cultural values and reducing some problems 
such as environmental pollution, ecological environment, human health. With this motto ‘Come from nature, should go back to nature’, textile/fashion designers, 
academicians, people who work in the sector has great responsibilities about the subject.
Keywords: Eco-Friendly, Naturel Fibers, Traditional Wovens, Clothing And Accessories.

Tasarıma Etki Eden Faktörler: 1750 ve 1850 yılları arasındaki zaman dilimini kapsamakta olan ‘Sanayi Devrimi’, birçok ye-
niliği getirmiştir. Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar geçen süreçte endüstri sektöründe gün geçtikçe ortaya konulan yeni 
buluşlar, makineleşme ile birlikte öncelikli, kimya sanayinde büyük gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde 
ise, bu gelişmelerin olumlu yanlarıyla birlikte, olumsuz yanlarından da söz etmek mümkündür. Özellikle, 1980’li yıllardan 
itibaren ortaya çıkan olumsuzluklar, çevreye duyarlı insanlar tarafından daha çok dile getirilmeye başlanmış, ‘ekoloji’ ve ‘çevre 
kirliliği’ gibi kavramların önemine vurgular yapılmıştır. Olumsuzlukları daha da hissedilmeye başlanacak olan çevre kirliliği 
sorunları, üzerinde yaşadığımız Dünya’nın geleceği için bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Çevre kirliliği, zarar gören 
ozon tabakası, hızla azalan yeşil alanlar, artan hava ve su kirliliği gibi olumsuzluklar karşısında, özellikle gelişmiş ülkelerde 
örgütlü duyarlı bir kamuoyu oluşmaya başlamıştır. Hem sanayileşmeyi sürdürmek hem de çevreyi koruyabilmek için yeni 
önlemler düşünülmeye başlanmıştır. Yapılan araştırmalar ile kirlettikten sonra temizlemenin maliyetinin, kirletmeden önce 
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alınacak önlemlerin maliyetinden daha fazla olduğu, ayrıca bozulan ekolojik dengelerin onarılarak geri kazanımının müm-
kün olmadığı görülmüştür (Bayraktar, 2005: 1). Bu durum, günümüzde özellikle ham elyaf elde etme işlemlerinden, bitiş (fin-
ishing) işlemlerine kadar, içerisinde birçok kimyasal madde kullanımını barındıran tekstil endüstrisi ile doğrudan ilişkilidir. 
Tekstil endüstrisinin su, hava ve kimyasal içerikli maddeleri bünyesinde en fazla barındıran endüstri dallarından birisi ol-
duğu bilinmektedir. Çevre kirliliğinin görünür şekilde artmaya başladığı, 1980’li yılların sonlarından günümüze kadar geçen 
dönemde, tekstil ürünlerinde yapay elyafların kullanımı azımsanmayacak derecede artarak, öne çıkmıştır. Yapılan araştırma-
ların sonuçları, yapay elyafların çevreye zarar verdiği görüşünün yanı sıra, doğal elyafların da çevreye bir o kadar zarar verdiği 
görüşüyle bizleri karşı karşıya getirmiştir. Bu, gerçekten sofistike bir durum olarak gözükmektedir. Örneğin, 1kg pamuğu  
(ortalama 5 tişört) tarlada üretebilmek için en az 8000 litre suya ihtiyaç vardır (bu miktar iklim koşullarına göre değişkenlik 
gösterebilir; Sudan’da 1 kg pamuk üretimi için 29.000 litre su gereklidir. Buna karşılık 1kg polyester üretimi için ise, çok az 
veya hiç su kullanımı gerekmemektedir. Diğer yandan polyester üretimi sırasında aynı miktarda pamuğun üretimine göre 
iki kat daha fazla enerji harcaması gerekir. Bu durumda fazla su mu, yoksa enerji mi harcanmasının daha doğru bir karar 
olacağı konusu tartışılmalıdır (Türkmen, 2009: 71).  Bu durum irdelendiğinde doğal elyafların mı, yoksa yapay elyafların mı 
kullanımının doğaya daha az zarar vereceği ve ekolojik düzeni bozacağı konusu gündeme gelmektedir. Özellikle organik tarım 
yöntemleri ile elde edilmekte olan doğal elyafların çevreye zararının asgari düzeyde oluşması ve son dönemlerde ülkemizde de 
gündeme getirilmeye çalışılan, aynı zamanda İngiltere’nin başını çektiği birçok Avrupa ülkesinde de ortaya çıkan ‘etik moda 
tasarımı’ kavramının devamı için doğal elyafların kullanımı çok önemlidir.

Doğal Elyaflar: Doğal elyaflar, hammaddesinde kimyasal yapay içerikli bir bütünlüğe sahip olmayan, Doğa’nın insanoğluna 
sunmuş olduğu ürünlerden elde edilen, bilhassa bitkisel ve hayvansal kökenli elyaflara verilen genel addır. Özellikle doku-
macılık yönünden çok gelişmiş ve geleneksel el dokumacılığı açısından eşsiz örneklere sahip olan Ülkemizde, doğal kaynaklı 
elyaflar vazgeçilmez bir konumda bulunmaktadırlar. Geçmişte Ülkemizde yapılmış ve günümüzde çok az da olsa yapılmakta 
olan geleneksel el dokumacılık sanatımızda; pamuk, ipek, keten, kenevir ve yün gibi elyaflar en çok kullanılan doğal elyaflar 
olarak sınıflandırılabilir. Bu elyaflardan; pamuk, keten ve kenevir bitkisel kaynaklı doğal elyaf; ipek ve yün ise hayvansal kay-
naklı doğal elyaf olarak ele alınabilir. Doğal elyafların kullanımının insan sağlığı yönünden tercih edilir olumlu özelliklere 
sahip olması, yapay elyaflara oranla, doğal elyaflara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Dünyada çeşitli amaçlar doğrultusunda tasar-
lanmış ürünlerde kullanılan elyafların % 61’i bitkisel, % 5’i hayvansal, % 34’ü kimyasal kökenlidir. Bitkisel elyaflar içinde yer 
alan pamuk, doğal elyaf üretiminin % 54’ünü kapsadığı için endüstriyel anlamda önemli bir yere sahiptir (MEB, 2011).

Pamuk: Pamuk, doğal elyaflar arasında en fazla kullanılan elyaf olarak göze çarpmaktadır. Bitkisel elyaflar familyasının, tohum 
elyafları sınıfında yer alır. Diğer doğal elyaflarla karşılaştırıldığı takdirde pamuk elyafının üretim açısından; doğal kaynaklı 
olmasının yanı sıra, nem çekme özelliğine sahip olması, hava geçirgenliğinin en yüksek düzeyde olması, fazlaca yıkanabilme-
si ve sağlığa uygun özellikleri barındırması tercih edilmesinin en önemli sebeplerindendir. Pamuk bitkisinin çevre ile olan 
etkileşimine bakılırsa, hem olumlu ve hem de olumsuz durumlarından söz edilebilir. Bitkinin üretimi aşamasında kullanılan 
suni gübreleme işlemi, çeşitli kimyasal maddelerin kullanımı ve üretim için gerekli olan bol su tüketimi çevre kirliliği ve eko-
lojik dengeye olumsuz yönde etki etmektedir. Yani, ucuz ve bilinçsiz tarım yöntemlerinin pamuk üretiminde çevreye zarar 
verdiği söylenebilir.

Tablo 1.: Doğal Elyafların Sınıflandırılması. (Black, 2008: 108).

Fakat, ekolojik bilinçle üretilmiş pamuk, doğal olarak sentetik gübre, zirai mücadele ilaçları (pestisit, fungusit, herbisit vb.) 
kullanılmadan elde edilmiş pamuktur. Buna ‘organik pamuk’ denmektedir (Bayraktar, 2005: 3). Organik tarım yöntemleri ile 
yetişen pamuğun, çevre kirliliği ve ekolojik dengeye olan olumlu etkileri ise; toprak ve su kirliliğini azaltmaktadır.  Toprak 
verimliliğini arttırmaktadır. Su, toprak ve hava kirliliklerini önlemektedir (Jain, 2007: 9).
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İpek: İpek, doğal elyaflar arasında hayvansal elyaflar familyasının, salgı elyafları sınıfında yer alan, ilk kez Çin’de üretilen en 
eski elyaflardan birisidir. Günümüzde, ipek elde etmek için gerekli olan ipek böceği üretiminde kullanılan doğal olmayan 
ve bilinçsiz üretim yöntemlerinin doğaya zarar verdiği görülmektedir. Özellikle, ipek üretiminde kullanılan dut ağaçlarının 
gübrelenmesi ve pestisid kullanımının çevresel faktörler üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu durum denetimli üretim pro-
tokollerine sahip firmalardan ipek alımının yapılması, yabani ve organik ipek üretiminin arttırılması ile minimal düzeye 
getirilecektir (Türkmen, 2009: 74). Organik ve yabani ipek yetiştiriciliğinde bazı sınırlamalar göze çarpsa da, çevre kirliliği, 
ekolojik düzen ve insan sağlığı açısından önemli bir yere sahiptir. Yabani ipek (Vahşi İpek/ Tussah İpek) ormanlardaki ipek 
böceği tarafından üretilir, bu nedenle ekolojik açıdan herhangi bir tehlikeli madde içermez (Foglar, 2011; 102) 

Keten: En eski kültür bitkilerinden olan ketenin, Mısır’da M.Ö. 4. yüzyılda yetiştirildiği, mabetler ve mezarlar üzerine yapılan 
resimlerden anlaşılmaktadır (tr.wikipedia.org/wiki/keten, 2012). Keten, bitkisel kaynaklı elyafların gövde elyafları sınıfında 
yer almaktadır. Kendi kendine yetişebilen bir bitki olarak da tanımlanabilen ketenden elyaf elde etmek için çok fazla iş gücü ve 
gübreleme işlemlerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nedenle çevre dostu bir elyaf olarak nitelendirilebilinmektedir. Keten üre-
timi sırasında, yeterli sulama yapılması şartı ile çok fazla gübre kullanımına gerek duyulmayan, yoğun iş gücü gerektirmeyen 
bir bitkidir. Kozlowski vd.’ne göre ağır metal etkisine uğramış topraklarda keten üretiminin yapılmasıyla, bu topraklar tekrar 
geri kazanılabilir. Ayrıca, besin ürünleri elde edilemeyen tarım alanlarına keten bitkisinin ekimi tavsiye edilir (1994: 167-174).

Kenevir: Dünya üzerindeki, bilinen en eski ve en sağlam elyaflardan birisidir. İnsanoğlunun en önce bulmuş olduğu (MÖ 
10.000) elyaf olarak tanımlanır (Black, 2008: 126). Kenevirin çok eski zamanlardan beri elyaf ve tohumu için yetiştirildiği 
bilinir (Yağan, 1978: 77). Eğer elyaflarından faydalanılacaksa çeşitli tekstil ürünleri (ip, sicim, halat, balık ağı, kumaş vb.), 
tohumlarından faydalanılacaksa, daha çok ilaç ve kimya sanayiinde kullanılır (Saatçıoğlu, 2012: 62). Doğal elyaflar arasında, 
tıpkı keten gibi bitkisel kaynaklı bir elyaf olup, gövde elyafları sınıfında konumlanmaktadır. Kenevir, ısı, küf, bakteri, güve gibi 
doğal dış etkilere karşı dayanıklıdır ve bunlardan çok fazla etkilenmez (Jain, 2007: 18). Kenevir bitkisi arsız bir bitki olarak 
nitelendirilebilir. Üretimi sırasında çok fazla işgücüne ihtiyaç duymaz ve çok çabuk çoğalabilir. Bunun yanı sıra tıpkı keten 
gibi çevreye karşı bir olumsuz etkisi görülmemektedir.

Yün: Koyunların tüm bedenini saran yumuşak ve kıvırcık doğal elyaflara ‘yün’ denir. Protein molekül zincirlerinden meydana 
gelen ve insan saçına benzeyen bir elyaftır (MEB, 2011). Doğal elyaflar içerisinde ipek ile birlikte hayvansal kökenli elyaflar 
familyasında, örtü elyafları sınıfında bulunur. Pamuk gibi, yün de bilinçsiz ve yanlış üretim yöntemleri nedeniyle çevre kirliliği 
ve ekolojik denge konusunda çeşitli olumsuz tahribatlara yol açmaktadır. Yün üretiminde, parazitleri yok etmek için kul-
lanılan çeşitli kimyasal içerikli maddeler, bilhassa su ve toprak kirliliklerine neden olmaktadırlar. Ayrıca bu maddeler tekstil 
temel elemanı haline getirilen ipliklerin üzerlerinde kalarak insan sağlına doğrudan olumsuz bir etkide bulunmaktadır. Her 
1 kg temizlenmiş yünden arta kalan 1.5 kg kadar atık ortaya çıkmaktadır (UNEP, 1993). Bu durumu ortadan kaldırmak için 
başvurulacak yöntemin organik yün üretimini kontrollü arttırmak olduğu söylenebilir. Organik yün, organik olarak yetişen 
besinler ile büyütülen koyunlardan alınmaktadır. Koyunların besinlerinde herhangi bir böcek ilacı bulunmaz, kırkılan yün 
herhangi bir sentetik pirenoide batırılmaz yahut işlemden geçirilmez. Koyunlarda görülen uyuz, temiz su ekolojisi üzerinde 
olumsuz etkisi çok az olan bir takım maddeler ile kontrol edilebilir (Foglar, 2011: 103).

Geleneksel Dokumaların Doğal Elyaflarla Olan İlişkisi: Üzerinde yaşadığımız toprakların etnik ve kültürel anlamda zengin 
çeşitliliğe sahip olması, diğer sanat dalları gibi dokumacılık sanatımıza da etki etmiş ve çeşitli geleneksel dokuma türlerinin 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu geleneksel dokumalar yaşam alanı (halı, kilim, çadır, yatak örtüsü vb.) ve giyim- kuşam (el-
bise, gömlek, iç çamaşırı, şapka vb.) gereksinimleri için kullanılmıştır. Geleneksel tekstillerde ağırlıklı olarak yün, tiftik, kıl, 
deve yünü, ipek gibi hayvansal ve pamuk, keten gibi bitkisel kökenli doğal elyaflar kullanıldığı görülür (Öztürk, 2007: 52). Bu 
görüşe göre geleneksel dokumaların doğal elyaflarla çok yakın bir ilişkisi olduğu söylenebilir. Giysi ve aksesuar yapımında kul-
lanılmış olan çeşitli dokumalar incelendiğinde doğal kökenli elyaflar kategorisinde oldukları tespit edilmektedir. Söz gelimi; 
‘Şile Bezi’, ‘Rize Bezi’ ve ‘Ödemiş İpeği’ gibi tekstil ürünlerinin giysi ve aksesuar yapımına çok uygun dokumalar ol-dukları 
görülmektedir. Pamuk, ipek, keten, kenevir ve yün gibi bitkisel ve hayvansal kaynaklı doğal elyafların, organik tarım yön-
temleriyle elde edilmiş olduklarının da altı çizilmelidir. Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile birlikte bundan yaklaşık yarım 
yüzyıl önce uygulanmakta olan organik tarım yöntemleri, yerini hızla kimyasal içeriğe sahip modern tarım yöntemlerine 
bırakmıştır. Organik tarım, son yıllarda gündemde yer almasına rağmen, aslında 50- 60 yıl öncesine kadar uygulanan en eski 
tarımsal faaliyetlerden birisidir. Daha önceki nesillerimizin yıllar önce petrol kaynaklı inorganik gübrelerin ve pestisid’lerin 
(tarımsal ilaçlar) yokluğunda, yapmaya çalıştığı tarımsal üretim, her ne kadar bugünkü anlamı ile organik tarım olarak tanım-
lanamaz ise de, organik tarımın temelini oluşturduğunu söylemek pek de yanlış olmaz (www.ttae.gov.tr, 2012). Eski nesillerin 
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organik tarım yöntemleriyle elde ettikleri doğal elyaflar ile geleneksel dokumaların temeli oluşturulmuş ve bunları günümüze 
kadar ulaştırmıştır. Ortaya çıkan geleneksel dokumalarımızdan oluşturulan giysiler ve aksesuarlar, yıllarca insanlarımız 
tarafından giyilmiş, yıpranmış ve sonunda toprağa karışıp yok olmuştur. Bu durum, geleneksel dokumalarımızın ekolojik 
düzen çerçevesinde, doğal geri dönüşüm kavramına sağlamış olduğu katkının göstergesi olabilir. Geleneksel dokumaların 
kaynağının doğal elyaflardan meydana gelmesi, giysi ve aksesuar yapımında tene temas etmesi; günümüzde karşılaşılan insan 
sağlığı, çevre kirliliği ve ekolojik denge sorunları gibi sorunlara bir yönüyle karşı çıkış olarak da ifade edilebilir. 1980’li yılların 
sonlarından itibaren Dünya’da görülen çevre kirliliği ve ekolojik denge bozuklukları ve buna bağlı olarak insan sağlığının teh-
dit edilmesi, özellikle 2000’li yıllardan günümüze “etik moda tasarımı” kavramının ortaya çıkmasına ne-den olmuştur. Tekstil 
ürünlerinin çevreye giderek çok fazla zarar vermesi, tekstil sektöründe görev yapan çeşitli tekstil ve moda tasarımcılarını, eğit-
menleri ve akademisyenleri harekete geçirmiştir. Özellikle İngiltere’de ortaya çıkan bu yeni akım, organik tarıma ve dolayısıyla 
doğal elyaflardan meydana getirilmiş yeni tasarımlara yönelimi sağlamıştır. Bu fikir doğrultusunda, özellikle Avrupa’da, çeşitli 
tekstil ve moda tasarımı alanındaki etkinliklerde, bu anlayışa denk düşen çalışmalar yapılmış ve çeşitli tasarımcılara ait ekolo-
jik kumaşlarla yapılmış tasarımlar sergilenmiştir. Bunun yanı sıra yine çeşitli tekstil ve moda tasarımı alanında hizmet veren 
üniversite ve yüksekokullarda da bu konu ile ilgili eğitime çok önem verildiği görülmektedir. London Fashion Week- Estethi-
ca, Paris Pret a Porter- So Ethic, Berlin Premium Show- Green Area, New York Fashion Week- Edun, Sao Paulo-E Fabrics, Mi-
lan-White bu fikre hizmet eden hazır giyim ve tekstil/moda tasarımı alanındaki fuarların bölümlerinden bazılarıdır. Ayrıca, 
Central St. Martin’s (Londra), Chelsea School of Art (Londra), London College of Fashion (Londra), Nottingham Trent Uni-
versity (Nottingham), De Montfort University (Leicester) yine bu doğrultudaki dersleri müfredatlarında barındıran tasarım 
okullarından bazılarıdır (Lee, 2007: 107-113). Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde köklü bir geçmişe ve 
altyapıya sahip olan geleneksel dokumalarımızın bulunduğu görülmektedir. Özellikle geçmiş dönemlerde üretilen, bu do-
kumalarımızdan çeşitli giysi ve aksesuarın yapılmış olması, etik moda tasarımı kavramı ile diğer ülkelerde de yakalanmaya 
çalışılan ekolojik bilinç düzeyine bizleri yaklaştırmaktadır. 

Sonuç: Zengin bir sosyo- kültürel birikime sahip olan Anadolu ‘da gelişen sanat dallarından birisi de dokumacılık sanatıdır. 
Geleneksel el dokumacılığın özgün ve değerli örnekleri, iç- dış mekânda ve giyim- kuşamda kullanılmıştır. Geleneksel doku-
ma-lar, bitkisel ya da hayvansal hammaddelerden meydana getirmişlerdir. Bu açıdan değerlendirildiğinde geleneksel doku-ma-
larımızın hemen hemen tümünün doğal kaynaklı elyaflardan oluştuğu görülmektedir. Pamuk, ipek, keten, kenevir ve yün, 
Ülkemizde yapılan geleneksel dokumalarımızın hammaddeleri olduğu ve ifade edilebilir. Bu çıkarım doğrultusunda, gelenek-
sel dokumalarımızın kullanımıyla, insan sağlığı, çevre kirliliği ve ekolojik denge vb. sorunlara olumlu etkiler sağlayacaktır. 
Böylece doğadan gelen doğaya gidecek ve kimyasal içeriğe sahip çevre dostu olmayan tekstillerin kullanımı bir nebze de olsa 
azaltılmış olacaktır. Özellikle 1980’li yılların sonlarından itibaren kullanılan tekstil ürünlerinin, çevre kirliliğine olan olumsuz 
etkilerinin çok fazla artması ve bu durumun rahatsız edici boyutlarının hissedilmeye başlanması sonucu, çeşitli bilinçlendirme 
çalışmaları ile insanların dikkatleri bu konuya çekilmek istenmiştir. Günümüzde de devam eden bu bilinçlendirme hare-
ketlerinden birisi de “etik moda tasarımı” kavramıdır. Öncelikle İngiltere’de ortaya çıkarılan bu kavram, organik tarım yön-
temleriyle elde edilmiş doğal kaynaklı elyaflar ile yapılmakta olan tekstil ürünlerinin önemini ortaya koymaktadır. İngiltere 
gibi diğer Avrupa ülkelerinde de gün geçtikçe daha da önem kazanan bu kavrama, Ülkemizde günümüzde pek fazla değer 
verilmediği görülmektedir. Ülkemiz tekstil sektöründe, çevre bilincini destekleyici aktivitelerin sınırlı sayıda yapılıyor olması, 
doğal kaynaklı elyafların oluşturduğu geleneksel dokumaların sektöre bir şekilde adapte edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu 
görüş ile birlikte, özellikle tekstil ve moda tasarımı sektöründe faaliyet gösteren; tekstil/ moda tasarımcılarına, eğitimcilere, 
akademisyenlere, sektöre yön veren ve hizmet eden kişilere bu konuda büyük görevler düşmektedir. Öncelikle günümüzde 
giysi ve aksesuar yapımına çok uygun olan geleneksel dokumalardan ‘Şile Bezi’, ‘Rize Bezi’ ve ‘Ödemiş İpeği’ gibi üretimi azal-
makta olan tekstillerin tanıtılmasının gerekliliğine inanılmaktadır. Bu çerçevede, tekstil ve moda tasarımcılarından geleneksel 
dokumalarımızdan çağı yakalayan tasarımlar beklenmekte; böylelikle hem kendi kültürümüze ait değerlerin, daha da işlevsel 
hale getirilmesi, hem de bu ürünlerin bilinçli kullanımıyla çevre duyarlılığına dikkat çekilmesi hedeflenmelidir.

Teşekkür: Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün düzenlemiş olduğu “I. 
Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Bienali”ne katılmam için benden tüm yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen değerli 
FMV Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nafiye GÜNEÇ KIYAK’a, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Melih BOYDAK’a, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Öner 
GEZGİN’e ve değerli Bölüm hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim.
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TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ATIK EKOLOJİSİ UYGULAMALARI*

Zehra DOĞAN*

ÖZET

Gelişen sanayileşme, nüfus artışı ve doğal kaynakların geri kazandırılamayacak miktarda tüketilmesi sebebiyle ortaya çıkan atıkların, doğaya zarar vermeyecek 
hale getirilmesi ve geri dönüştürülebilmesi için harcanan maddi kaynak ve enerji yıllar geçtikçe artmaktadır. Yaşadığımız doğal çevrenin geri dönmeyecek şekil-
de tahrip edilmeye başlanması, çok eski zamanlara dayanmaktadır. Buna karşın çevre kirliliğini azaltmaya olan girişimlerin başlangıcı yakın tarihlerdir. Çevresel 
kirliliğin oluşmasında önemli derecede rol oynayan insan, gelişen teknolojiler ve çevre bilinciyle geri dönüşüm sorunlarının çözümünde aktif rol oynamaktadır. 
Bu araştırmanın amacı, ülkemizde ve dünyada hızlı değişim döngüsüne sahip olan tekstil sektörünün son yıllarda ortaya çıkardığı katı atık miktarını, bu atıkların 
geri dönüşüme uygunluğunu, geri dönüşüm ve imha oranlarını ortaya koymaktır. Çalışmada, çevreyi ve kaynakları koruma adına çözümler üretme konusunu ele 
alan, insan faktörü girince tehlikeye düşen doğayı korumak amacıyla gelişen ekolojinin bir alt bölümü olarak atık ekolojisi ve tekstil sektörü atıkları üzerine yapılan 
ekolojik uygulamalar üzerinde durulmuştur. Araştırmanın verilerinin toplanmasında ulusal ve uluslararası literatürden ve ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu 
araştırmanın atık ekolojisinin çalışma alanı ve tekstil sektöründe çevre duyarlılığı ile ilgili günümüze dek yapılan ekolojik uygulamaların önemine dikkat çekeceği 
düşünülmektedir. 
Anahtar Sözcükler: Tekstil Atığı, Atık Ekolojisi, Geri Dönüşüm.

WASTE ECOLOGY APPLICATIONS IN TEXTILE SECTOR

ABSTRACT

The developing industrialization and population growth caused irreversible consumption of natural resources. Over the years human beings have paid a high price 
to keep nature clean from wastes by spending all his financial resources and energy. The natural environment that we live in has been destructed irrevocably for 
thousands of years. However, serious attempts to reduce environmental pollution are pretty new. Mankind, who is the primary source of the formation of the en-
vironmental problems, has played an active role in solving them as well. The purpose of this study, to reveal the cycle of rapid change in our country and the world 
in recent years which have revealed the amount of solid waste in the textile sector, the suitability of this waste to recycling and disposal rates. For collecting data, 
national and international literature and secondary sources are used. This research study area of    waste ecology and environmental awareness on the textile industry 
to date is thought to attract attention to the importance of ecological applications.
Keywords: Textile Waste, Waste Ecology, Recycle.

Gelişen sanayileşme ve nüfus artışıyla beraber doğal kaynakların geri döndürülemeyecek şekilde tüketilmesi nedeniyle ortaya 
çıkan atıklara karşı doğayı temiz tutmak için harcanan mali kaynaklar ve enerji insanoğluna yıllar geçtikçe daha pahalıya 
mal olmaktadır. Yaşadığımız doğal çevrenin geri dönmeyecek şekilde tahrip edilmesi, çok eski yıllardan günümüze süre-
gelmişken, çevre kirliliğini azaltmaya olan girişimlerin başlangıcı yakın tarihlerdir. (Daştan, 2007: 5). 1980 yılından itibaren, 
doğal yaşamın ve çevrenin korunmasına yönelik hareketler etkinlik kazanmış, birçok ülkede, tüketiciler, üretim aşamasında, 
kullanım aşamasında ve kullanım sonrası imha edilme aşamasında çevreye zarar vermeyen malzeme ve yöntemlerle üretilmiş 
ürünleri tercih etmeye başlamıştır (Ar, Tokol, 2010: 149). Ülkemizde ise 1987 yılında üreticiler, üretimde temiz enerji kay-
nakları kullanmayı gerektiren ve ürünün- kendisinde ve paketlenmesinde kullanılan malzemeler dahil- zararlı atık olabilecek 
maddeleri içermesi ile ilgili ekolojik düzenlemeler getiren ISO standartlarıyla karşılaşmıştır (İTKİB, 2005: 5). Atık ekolojisi, 
endüstri ürününün; üretiminde, kullanımında ve kullanımdan sonra çevreye olan etkilerinde, zararı en alt seviyeye indirecek 
stratejiler geliştirmeyi hedefleyen ekolojinin bir alt bölümüdür (Şahin, 2001: 9). Türkiye’ de tekstil endüstrisi, hızlı gelişme 
gösteren endüstrilerin başında gelir. Dolayısıyla çevresel kirliliğe olan etkisi de son derece önemlidir (Tüfekçi, Sivri, Toroz, 
2007: 1). Günlük yaşantımızın her aşamasında; yatak örtüsünden havluya, giysiden perdeye ve döşemeliğe kadar tekstil, ev 
tekstili veya giysi modası değişimi içerisinde, sürekli olarak ihtiyaç duyulan ve tüketilen ürünler bütünüdür (Ar, Tokol, 2010: 
150). Bu üretim döngüsü içinde, görevini tamamladıktan sonra tüketiciler tarafından atılan tekstil atıklarının çoğu evsel atık 
olarak tanımlanmasına rağmen, ortaya çıkan toplam tekstil atığı miktarı, iplik ve kumaş üretimini takip eden giysi üretimi ile 
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tekstil içeren mobilya üretimi esnasında artmaktadır. Bu atıkların doğaya zararlı maddeler yaymadan toprağa kazandırılması 
veya geri dönüşümü gerçekleştirilmelidir (ITKIB, 2005: 3). 

Türkiye’de ve Dünyada Tekstil Atıkları ve Geri Dönüşüm Oranları: Ülkemizde Antalya, Denizli, İzmir ve İstanbul’da olmak 
üzere, katı atık depolama ve atıkları toprağa kazandırma işlemlerini gerçekleştiren dört kuruluş mevcuttur. Bu geri dönüşüm 
kuruluşları içinde en yüksek kapasitede depolama gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi, 2009 
yılı istatistiklerine göre, alınan her 100kg katı atığın içinde tekstil atığının oranı 4, 63 kg dır. Bu oran; yiyecek (49.54 kg), kâğıt 
(16.35 kg) ve plastik (8.25 kg) gibi günlük yaşamımızda sık kullandığımız temel materyallerden sonra en yüksek miktardaki 
dördüncü atık türüdür (Sezer, Arıkan, 2010: 96). Tüketim atığı olarak nitelendirilen tekstillerin, gelişmiş ülkelerde yardım-
severler tarafından satışı yapılarak sürdürülebilirliği sağlanabilmektedir. Buna rağmen, Avrupa’dan toplam on dört enstitü 
ve organizasyonun katıldığı araştırmada, rastgele seçilen atık örnekleri, evsel atıkların içinde büyük miktarda kullanılabilir 
tekstil atığı olduğunu göstermiştir. Söz konusu miktar 70 ila 80 milyon kilo civarındadır ve atıklar tekrar kullanıma veya geri 
dönüşüme uygundur (Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment, 2010: 11). Endüstriyel üretim sonrası tekstil 
atıklarının idaresi ise karmaşık bir sorundur. Günümüzde bu sorunun çözümü olarak üzerinde çalışılan ekolojik uygulamalar, 
atıkları kökenlerine göre ayırmak yerine, üretim süreçlerinde yeni yöntem ve teknolojileri kullanarak en az atık miktarını elde 
etme üzerinedir. 

Atıksız üretim teknolojileri halen tekstil endüstrisinin ve tekstil yan sanayiinin tamamına hâkim olamamışken, tekstil atıklarının 
yeni kullanımlarının geliştirilmesi, bu alanda çalışan tasarımcılarının gündemi ve günümüz atık yönetimi konusunun temel 
kavramı olmuştur. Üretim atıkları, önemli kaynak ve enerji kayıplarına neden olur ve aynı zamanda bu atıkların yönetimi için 
ek masraflar (depolama, biriktirme gibi) ve çevresel birtakım sorunlar çıkarır. Endüstriyel tekstil atıkları, az miktarda tehlikeli 
atık olarak tanımlanan maddeler (kimyasallar) barındırmaktadır. Bunun dışında kesilmiş kumaş, iplik ve pamuk havından 
oluşur. Bunların bir kısmı ipliğe dönüştürülerek yeni kumaş üretiminde kullanılmaktadır (Kazakeviciüte, Ramanauskieneand, 
Abraitiene, 2008: 41). Bir kısmı ise yalıtım malzemeleri ve dolgu malzemeleri olarak farklı sektörlerde değerlendirilebilmek-
tedir (Türkmen, 2009: 93). Buna rağmen tekstil atığının önemli bir kısmı da çöp sahalarına gönderilir. Tekstil materyallerinin 
çöp sahasına gönderimi, her geçen yıl artan atık bertaraf bedellerinin ödenmesini de gerektirdiğinden masraflı bir iştir. Tekstil 
endüstrisi atık akışında, doğal elyaf ve ipliklerden oluşan atıklar, mekanik ayırma işlemi uygulanarak yeniden kısa liflerin 
elde edilmesiyle, tamamen geri dönüştürülebilmektedir. Sentetik ve doğal liflerin karışımından oluşan tekstil ürünlerinde 
ise ayrıştırma işlemi yapılarak karışımdaki doğal lifler yeniden elde edilebilmektedir. Geri dönüşümü %50 oranda mümkün 
olduğu halde geri dönüştürülen tekstil atıklarının oranı İngiltere’ de yalnızca %25’ dir (Türkmen, 2009: 91). 

Litvanya’ da 2008 yılında yapılan bir araştırmada ise doğal liflerden üretilen tekstil atıklarının oranı yaklaşık %40, sente-
tik-doğal karışımlı liflerden oluşan tekstil atıklarının oranı % 55’dir. Atıkların geri dönüştürülmek üzere ilgili kuruluşlara 
satılan kısmı % 24,7 ve geri dönüştürülen kısmı % 12’dir. Toplamda atıkların % 47,6’sı çöp havzalarına gönderilmiştir. Bu oran, 
toplam atık miktarı içinde geri dönüştürülebilir madde miktarının arttırılması bakımından önemli bir kayıptır. Araştırmanın 
yapıldığı kumaş, giysi ve döşemelik kumaşla mobilya üretimi yapan firmaların üretim sırasında ortaya çıkan benzer nitelikteki 
atıkların, geri dönüşümünü sağlamada farklı stratejiler uyguladığı görülmüştür.  Bunlar; atıkları satmak veya hibe etmek, çöp 
havzalarına göndermek ve geri dönüştürmektir. Tekstil atığının %49’u satılma veya hibe edilme yoluyla el değiştirmiş, %31’i 
çöp havzasına gönderilmiştir. Giysi tüketiminde ortaya çıkan atıkların ise %71’i çöp havzalarına gönderilmiştir. Geri kalanı 
satış veya hibe yoluyla el değiştirmiştir (Kazakeviciüte, Ramanauskieneand, Abraitiene, 2008: 46). Türkiye’ de çöp havzaları-
na gönderilen, günlük bin ton kapasiteli atık depolama merkezi İstanbul’da yer almaktadır. Bu tesis, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kompost ve Geri Dönüşüm Tesisi adıyla 2001 yılından bu yana evsel atıkların kategorizasyonu ve depolanması ve 
kopmostlanarak toprağa kazandırılması alanında faaliyet göstermektedir. Atıkların cinslerinin kategorize edilmesinde detay-lı 
görüntüleme sistemleri kullanılmaktadır. Görüntüleme sistemi 80 mm ve daha büyük atıkları elek ile ayırma ünitelerine 
gönderir. Burada ortaya çıkan atıkların %15’i, elek ile ayrılamayan küçük atıklar manyetik ayrıştırma sisteminde kategorize 
edilir. Bu kısımda ise yaklaşık %17’si tekstil atığıdır. Aşamalı ayrıştırma işleminde, elek yardımıyla ayrılabilen büyük atıklar 
geri dönüşüm tesisine gönderilmektedir. Fakat %17 tekstil atığı ihtiva eden ısıım ise toprağa kazandırılmak üzere kompostla-
ma birimine gönderilmektedir (Sezer, Arıkan, 2010: 93). Günümüz tekstil üretimin yarısından fazlası sentetik liflerden oluşur. 
Sentetik liflerin %50’si sadece polyester üretimidir. Kısaca ipek, pamuk, yün gibi doğal liflerin toplam üretimi sentetikten daha 
azdır (Tüfekçi, Sivri, Toroz, 2007: 1). Bu liflerin geri dönüşümü, yeniden üretilmesi için toprağa katılacak zirai ilaçları azalta-
cağından uzun vadede tarım alanlarının kalitesine katma değer sağlar (ITKIB, 2005: 2). 

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ATIK EKOLOJİSİ UYGULAMALARI



Tekstil Atıkları Üzerine Atık Ekolojisi Stratejileri: Avrupa Birliği, önemli miktarda atığın geri dönüşümü konusunda üç 
aşamadan oluşan ekolojik stratejiler üzerine bir önerge hazırlamaktadır. Bu önerge, atıkların çevreye daha az zarar verme-
si ve geri dönüşümünü kolaylaştırmaya, dolayısıyla Avrupa Birliği Çevre Hukuku’nu düzenlemeye yöneliktir. Türkiye, Geri 
Dönüşüm ve Atık Eylem Planı çalışmalarında uzun vadede Avrupa Birliği kriterleri ile aynı oranları hedefler. Önergede, tekstil 
endüstrisinde kullanılmak üzere işlem gören tekstil atıklarının geri dönüştürülmesi için harcanan enerjinin, kirletilen su ve 
kullanılan kimyasal madde miktarının yeni üretim yapmaya kıyasla çok daha az olduğu belirtilmiştir. Buna göre katı atık, 
değerlendirilebilir bir kaynak olarak en yüksek oranda yeni ürüne dönüştürülmesi gereken maddedir. Önerge tekstil atıkları 
başta olmak üzere dönüştürülebilir materyallerin imhası için gömülmesini veya çöp havzalarına gönderilmesini 2015 yılından 
itibaren kısıtlamayı içerir. Çalışmada yayınlanan strateji ile 2025 yılından itibaren çöp sahasına gönderilen tekstil atıklarının 
%95 oranda geri dönüştürülmesi öngörülmektedir. 

Çalışmada önerilen ekolojik uygulamalar, üç başlık altında toplanabilir: 1. Atık akışındaki geri dönüştürülebilir madde mik-
tarında artış yaratmak. 2. Atıkların kategorizasyonuna olan ihtiyacın gerekliliği üzerinde durarak, kaynaklarını sınıflandır-
mak. 3. Üreticilerin bilgilendirme sorumluluğu yardımıyla, yıllık atık geri dönüşümü oranlarını öngörmek  (Sezer, Arıkan, 
2010: 92). Atık yönetimi stratejilerinden en bilineni OECD’ nin ‘Sürdürülebilir Materyal Yönetimi İlkeleri’ (Sustainable Mate-
rials Managemet Policies) çalışma raporunda sürdürülebilir kaynak kullanımı ile ilgili üç temel kural üzerinde durulmuştur. 
Kaynak ve enerji kullanımından tasarruf etme, ürünü yeniden kullanma ve kullanım süresini uzatma, geri dönüştürme. 

Ondört OECD ülkesini kapsayan çalışmada, sürdürülebilir materyal yönetimi ilkelerinin kapsamı 2007- 2011 yılları arasında 
genişletilmiş, ilkelerin uygulandığı ülkeler ve ürün kategorisi arttırılmıştır. Tekstil atıkları 2011 yılı itibariyle; cam, kâğıt, metal 
ve plastik gibi kullanımı ve atık miktarı yüksek materyaller içinde yedinci sıradadır (OECD, 2005: 21). 

Avrupa’ da tekstil endüstrisi üzerine atık azaltma çalışmalarından biri Avrupa Birliği 628 Nolu Maliyet Eylemi, Tekstil Ürün-
leri Yaşam Döngüsü Projesidir  (EU Cost Action 628: Life Cycle Assessment of Textile Products). Konu üzerine Türkiye’den ve 
Avrupa ülkelerinden toplam on altı üniversitenin katıldığı bir çalışma yapılmıştır. Buna göre, geri dönüşüm üzerine çalışma-
ların, ekolojik üretim aşamalarıyla desteklenmesi, hammadde temininden ambalajlama işlemine ve eko etiket uygulamalarına 
kadar tüm üretim aşamalarının ekolojik hale getirilmesi gerekmektedir. Tekstil atıklarının geri dönüştürülebilir olmasın-
da, ekolojik hale getirmenin en zor olduğu üretim aşamalarının belirlemek ve tekstil üretimi esnasında zararlı maddelerin 
yayılımını azaltmak anahtar noktalardır. Kaliteli tekstil atığı, geri dönüşüm oranı yüksek ve çevre dostu atıktır. Geri dönüşüm 
maliyetleri düşüktür (Nieminen, Linke, Tobler, Beke, 2006: 1260). Bu atıkların ortaya çıkması, tekstil üretiminin yeni geliş-
ti-rilen temiz teknolojilere yönelmesi, doğal kaynakların daha etkili ve az kullanımı ve daha genel anlamıyla, tekstil üretim 
ve tüketim modellerinin değişmesi ile sağlanabilir. Üretim modellerinin gelişmesinde, insan sağlığı ve çevre bilinciyle tekstil 
üretimine getirilecek standartların belirlenmesi önemlidir (Nieminen, Linke, Tobler, Beke, 2006: 1260). 
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EKOLOJİK TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN HAMMADDELER*

Sonnur ÖZDEMİR* , Onur TEKOĞLU**

ÖZET

Tekstil ve hazır giyim endüstrisi sağladığı istihdam olanağı, üretim sürecinde yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle gelişmekte olan 
ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir endüstri dalı olup, sanayileşme sürecinin ilk başladığı sektörlerden birisidir. Rekabetin kendisini en çok 
hissettirdiği endüstri dallarından birisi olan tekstil ve hazır giyim endüstrisinde ekolojik tekstil ürünlerinin kullanımı yüksek katma değeri, çevre ve insan sağlığına 
olumsuz etki etmemesi ve son yıllarda moda tasarımcıları tarafından çokça tercih ediliyor olması nedenleriyle sektörde yeni ufuklar açabilecek kapasitededir. İnsan-
ların bilinçli yaklaşımları sayesinde etkisini artırarak sürdüren çevresel hassasiyetler ile birlikte çevre ve sağlık açısından zararsız ürünlerin üretimi önem kazanmış 
ve çevre dostu tekstil ürünlerine olan talep hızla artmıştır. Ekolojik tekstil ürünleri üstün ihracat kapasitesiyle ülke ekonomisinde, ekolojik dengenin sağlanmasında, 
tarımsal alanların gelişiminde, kullanıcı sağlığı ile çevrenin korunmasında, firmaların imajının geliştirilmesinde, sosyal sorumluluk projeleri oluşturmasında ve yeni 
pazarlara açılabilmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Çevreye duyarlı ekolojik tekstil ürünü üretmenin önemli koşullarından bir tanesi de doğal kaynakların etkin 
kullanımıdır. Bu çalışmada ekolojik tekstil ürünlerinde kullanılan doğal hammaddeler incelenmiş olup konu ile ilgili yaklaşımlar sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Ekolojik Tekstil, Doğal lifler, Organik hammadde, Çevre, Tekstil ve Hazır Giyim Endüstrisi.

THE RAW MATERIALS USING IN ECOLOGICAL TEXTILE PRODUCTS

ABSTRACT

Textile and apparel industry is one of the sectors which industrialization process first started and also is an industry branch which plays an important role in the 
economic development of the developing countries on the account of providing employment capability, originating value added in the production process and the 
burden in the traditional trade. The use of ecological textile products in the textile and apparel industry, one of the branches of industry that competition makes 
itself felt mostly, are capable of opening up new frontiers in the sector owing to high value added, not affecting negatively to the environment and human health, 
and preferred greatly in recent years by the fashion designers. With the help of people’s conscious approaches and with the environmental sensitiveness continuing 
its impact by increasing, the production of the harmless products has gained importance and the demand for the environmentally friendly products has rapidly 
increased. Ecological textile products contribute considerably in the country economy with the predominant export capacity in arranging ecological balance, in 
developing agricultural areas, in preserving user’s health and environment, in improving the image of the companies, in emerging social responsibility projects and 
in capable of opening to the new markets. One of the significant requirements of producing environmentally sensitive ecological textile product is the effective usage 
of natural resources. In this study, the raw materials in ecological textile products have been examined and the approaches about the subject have been presented. 
Keywords: Ecological Textile, Natural Fibers, Organic Raw Material, Environment, Textile and Apparel Industry.

Giriş: Tekstil ve hazır giyim sektörleri dünyada sanayileşme adımlarının atılması ile birlikte gelişmeye başlamıştır. Emek yoğun 
bir sektör olması nedeniyle pek çok kişiye istihdam kapısı olmuştur. Dünya genelinde ticaretin artması, teknolojik gelişmeler 
ile birlikte tekstil ve hazır giyim sektörlerinde de rekabet günden güne artmaktadır. Dünya genelinde otomotivden sonra en 
fazla ihracatın yapıldığı sektörler tekstil (211 milyar dolar) ve hazır giyim (316 milyar dolar) sektörleridir (Uzunoğlu, 2010: 8). 
21. yüzyıl her türlü endüstriyel uygulamada ekolojik dengenin bozulmamasına ilişkin önleyici tedbirlerin gündemde olduğu 
bir yüzyıldır. Tekstil endüstrisi de bu tedbirler ve uygulamalarla yakından ilgilidir. Çevre dostu tekstil üretimi endüstrinin ge-
leceğini şekillendirecek en önemli faktörlerden olacaktır. Bu noktada kullanılan ham maddeden enerji kaynaklarına; ürünün 
geri kazanılabilirliğinden çevreye verdiği zarara kadar tüm ürün ve işlem parametreleri dikkate alınacaktır (Karahan vd., 
2006: 239). Seksenli yıllarda tüm dünyada yoğunlaşan çevreci tartışmalar sonraki yıllarda gözle görülebilir sonuçlar ortaya 
koymuştur. Sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımlar her düzeyde ve her ölçekte kıpırdanmalara neden olmuş tüm bu olumlu 
gelişmelerin belki de bir “yan etkisi” olarak doksanlı yıllarla birlikte her şey yeşile boyanır olmuştur. “Yeşil” sözcüğünün her 
geçen gün giderek daha geniş kesimlerce benimsenen bir moda, entelektüel bir parola haline geldiği bir gerçektir (Selamet, 
2012:137, Milsted 1998: 9’dan). Tekstil ürünlerinin kullanımları sırasında da insan sağlığına olumsuz bir etkilerinin olmaması 
ve kullanım ömürleri bittiğinde çevreye zarar vermeden yok edilebilmeleri konusundaki talepler de artmaktadır. Özellikle 

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  tarafından 08-10 Ekim  2012  tarihleri arasında düzenlenen 
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Öğr. Gör., Giresun Üniv. Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı, sonnur.ozdemir@giresun.edu.tr
** Öğr. Gör., Giresun Üniv. Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı, onur.tekoglu@giresun.edu.tr
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Avrupa’da yoğun olan organik- ekolojik ürün talebi bütün alanları olduğu gibi tekstil ve konfeksiyon sektörünü de etkisi altına 
almıştır. İhracatının büyük kısmını Avrupa Birliği ülkelerine yapan Türk tekstil sanayi de bu ülkelerin uyguladığı yaptırımlar 
sonucunda direk olarak etkilenmiş, tekstilde de eko-tekstil olayı gündeme gelmiştir (Yılmaz, 2007: 94-95, Cevheri, 2007’den). 
Ekolojik tekstil veya eko tekstil; elyaf halinden bitmiş halde ürün oluncaya kadar tüm işlem basamaklarında çevre gözeti-le-
rek üretilmiş, kullanım aşamasında kullanıcıya zarar vermeyen ve kullanıldıktan sonra atılacak olan ürünün tekrar geriye 
kazanılır olması (recycling) veya çevreye zararsız ürünlere dönüşebilen ürün demektir (Uzunoğlu 2010:10, İTKİB 2005’den).

Ekolojik Tekstil Ürünlerinde Kullanılan Hammaddeler (Organik Pamuk Lifi): Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün en 
önemli hammaddesi pamuktur. Sentetik elyaf ve iplik kullanımının yaygın olmasına rağmen, son yıllarda ortaya çıkan doğaya 
dönüş ve ekolojik tarım olgusu gözleri yeniden pamuk üretimine yöneltmiştir. Dünyada pamuk üretimi dalgalanırken, tüke-
timin göreli olarak istikrarlı bir seyir izlediği görülmektedir (Ar, 2009:160). Pamuk, hijyenitesi, vücuda temasının iyi olması; 
vücutta rahatsızlık oluşturmaması gibi özellikleriyle kullanım oranını artırmaktadır. Bebek çamaşırları, havlular gibi ma-mul-
lerde önemli bir kullanım değeri vardır. Su, nem, ter gibi ıslaklık oluşturucu etkenleri bünyesine çok iyi çekip dışarıya ıslaklık 
hisettirmemektedir (Mangut ve Karahan, 2006:48). Dünyada ilk defa Türkiye’de yapılmaya başlanan organik pamuk üretimi, 
ilk yıllarda yabancı firmaların talepleri doğrultusunda gelişmiş; izleyen yıllarda Türkiye’yi bu alanda söz sahibi ülkelerden biri 
haline getirmiştir. 2008/09 sezonunda 27.324 ton organik pamuk üretimi yapan Türkiye, Hindistan’dan sonra dünyanın en 
büyük ikinci organik pamuk üreticisi konumundadır. Tekstil alt sektörleri içerisinde en hızlı büyüme organik pamuklu ma-
muller pazarında meydana gelmektedir (Kuyumcu, 2010). 

Keten Lif i: Tohum için yetiştirilen keten, genellikle tekstil için gerekli olandan daha kaba olarak düşünülür ve kompozitler 
için (teknik derecede lif üretimi) bir seçenektir. Tohum için büyük miktarlarda yetiştirilen keten, tohumları alındıktan sonra 
yan ürün olarak kalmakta ve çevre açısından önemli sorun yaratmaktadır. Bu yüzden tohum için yetiştirilen bitkilerin lifle-ri-
nin kompozitlerde kullanımı hem lif özellikleri hem de kalınlıkları açısından ürün geliştirmede avantajlar sağlarken, çevre 
sorununun çözümüne de yardımcı olur (Körlü ve Bozacı 2006:276, Akin vd. 2002’den). Keten lifinin kristalin bölgelerinin 
oranı pamuğa göre daha çok olduğu için dayanıklılığı fazladır. Keten pamuktan daha parlak olup, ketende (rami kadar olmasa 
da) ipeğimsi bir parlaklık vardır. Statik elektriklenme problemi olmayıp pilling (boncuklanma) yapmamaktadır (Mangut ve 
Karahan, 2006: 82). Ketenin ticari rutubet haddi % 12 olup keten lifi ıslak halde kuru haldekine nazaran % 20 daha mukavim-
dir. Bu, ketenin yıkamada mekanik işlemlere karşı tahammül göstermesini sağlar (Yazıcıoğlu, 1999:249).

Kenevir Lifi: Kenevir lifleri tarih boyunca tekstil üretiminde çok önemli yer tutmuş, ülke ekonomilerini şekillendirmiştir. 
Günümüzde kenevir liflerinden üretilen tekstil ürünlerine olan talebin hızla yükseldiği görülmektedir. Çevresel kaygıların üst 
düzeyde olması bu ilginin temel sebebidir. Dünyada en çok kullanılan doğal lif olan pamukla ve petrol türevi sentetik liflerle 
karşılaştırıldığında kenevir lifleri, üstün ekolojik özellikleriyle ve organik tekstil üretimi potansiyeliyle dikkat çekmektedir 
(Gedik vd., 2010:40). Kenevir lifleri rami lifinden sonra en kuvvetli doğal liftir. Yaş halde mukavemeti bir miktar daha artar. 
Sıcaklık çok az etkiler, yüksek sıcaklıklara dayanır. Pilling (boncuklanma) ve statik elektriklenme sorunu yoktur. 20 °C’de % 
65 bağıl nem altında % 12, % 95 bağıl nem altında % 30 nem çeker. Bu değerler pamuk ve ketenden yüksektir (Mangut ve 
Karahan, 2006: 87).

Bambu Lif i: Günümüzde doğal bambu lifi, eugenic (üstün ırk) bambudan üretilmektedir. Bambu bitkisinin en ilginç özel-
liklerinden birisi de “Bambu Kun” olarak adlandırılan ve antimikrobiyel özellik gösteren doğal bir madde içermesidir. Bu 
madde sayesinde üretimi sırasında kullanılan pestisid miktarı oldukça azalmakta veya hiç gerek kalmamaktadır. Doğal bambu 
liflerinden elde edilen tekstil ürünleri, mükemmel nem absorbsiyonu ve nemin buharlaştırılması gibi özellikleri ile giysi konfo-
ru açısından üstünlüklere sahiptir. Bunun temelinde lif yüzeyinde bulunan birçok küçük oyuk ve enine kesitinde sayılama-ya-
cak kadar çok lümenin olmasıdır. Doğal bambu liflerine “nefes alan lifler” denilebilir. Yazlık kıyafetler için oldukça uygundur. 
Bambu liflerinin pamuk ve ipek gibi liflerle belirli oranda karıştırılması ile çocuklar ve yetişkinler için sağlıklı ve konforlu iç 
giyim ürünleri elde edilmektedir. Gelecekte yatak takımlarında, dekoratif ev tekstillerinde ve çoraplarda kullanımının gide-
rek artacağı düşünülmektedir (Karahan vd. 2006: 239, Cedar’dan). Atmosferin kirlenmesi, hava ve çevre kirliliği ve ozonun 
zarar görmesi ile, ultraviyole radyasyon yere daha da fazla ulaşmaktadır. Uzun bir zaman boyunca, ultraviyole radyasyona 
maruz kalma cilt kanserine yol açacaktır. Ama bambu lifinden yapılma giysiler ultraviyole radyasyonu çeşitli dalga boylarında 
emebilir ve bu sayede insan vücuduna zarar azaltılmış olur. Bambu lifinin çeşitli mikro boşluklarla ve mikro deliklerle dolu 
olması, çok daha iyi nem emme ve havalandırma özelliğinin oluşmasına neden olmaktadır. Bu eşsiz yapıyla beraber, bambu 
lif giysiler, insan terini hızla emebilir ve buharlaştırabilir. Bambu kumaşından giysiler insanların sıcak koşullarda dahi son 
derece serin ve rahat hissetmelerini sağlar. Bambunun ayrıca bünyesinde tuttuğu pek çok antibakteriyel özelliği vardır. Bu, 
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giysiler üzerinde artan bakterilerin azalmalarına yardımcı olur ve giyenin ve kıyafetlerinin daha az kokmasına neden olmak-
tadır. Bambu kumaşının çok yönlülüğü alternatif tekstil ürünleri arayan kıyafet tasarımcıları için onu mükemmel bir seçim 
haline getirmek-tedir. Koku giderme özelliklerinden ötürü bebek bezlerinde kenevirin kullanımı halinde oluşacak kokuları 
azalttığından bu kumaş, çocuk bezi yapımı için idealdir. Bambu kumaşı çok yumuşaktır ve direkt olarak cilde yakın giyilebilir. 
Diğer doğal liflere alerjik reaksiyonlar gösteren (pamuk, kenevir gibi) pek çok insan, bambuda bu konudan yakınmaz. İplik 
doğal olarak pürüzsüzdür ve kimyasal işleme girmeden yuvarlaktır. Bunun anlamı cildi rahatsız edecek keskin pürüzlerin 
olmayacağıdır (Ar 2009:110-111, Devi 2007’den).

Soya Lif i: %100 soya elyafı kullanarak üretilen ürünler, cildin rahat nefes almasını sağlamakta olup insan vücudundaki kan 
dolaşımını dengeleyen ürünler, koku oluşumunu da engellemektedir. Deterjan kullanmadan soğuk su ile yıkandığında bile 
temizlenebilen ürün, sadece 15 dakika yıkandığında bile temizlenmektedir. Anti bakteriyel olan ürün, bakteri oluşumunu 
engeller, ıslaklığı hızla emer ve nemi kurutur. Anti-ultraviyole olan ürün, elektromanyetik dalgalardan da korumaktadır (Ar, 
2009:112, Karataş 2007’den). Soya Silk Soya Protein Elyafından yapılmış örgü kumaşı ipek- kaşmir karışımından elde edilen 
kumaş gibi yumuşak, düz, akıcı ve parlaktır. Bu kumaş pamuk ile aynı nem emiciliğine sahip olup pamuktan daha iyi nem 
geçirme özelliğine sahiptir ki bu da kumaşı çok daha konforlu ve sağlıklı yapmaktadır. Soya Silk, Soya Protein Elyafı, sadece 
çok üstün nitelikli, kaliteli doğal liflerin değil aynı zamanda sentetik liflerinde fiziksel özelliklerine sahiptir. Soya Silk, Soya 
Protein Elyafı, insanların rahat, konforlu ve güzel giyinme ihtiyaçlarını karşılamakta aynı zamanda rahat, basit giyim eğili-
mine de uymaktadır. Tekstil endüstrisinde orta ve yüksek sınıf için potansiyel bir tekstil malzemesidir (Ar 2009:113, hayteks 
2009’dan).

Isırgan Lif i: Isırgan otu bitkisi, keten ve kenevire benzer şekilde bitkinin %17’sini içerecek oranda yüksek kalitede lif içer-
mek-tedir. Lif oranının yüksek olması, düşük yoğunluk ve iyi mukavemet değerleri bu bitkinin tekstilde kullanılmasına teknik 
açıdan olanak sağlamaktadır (Kurban vd. 2011:89, Vogl ve Hartl 2003’den). Isırgan otundan elde edilen lif, bir tekstil lifi için 
gerekli tüm nitelikleri yerine getirmektedir. Bu lifin germe davranışı, lif inceliği ve uzunluğu tekstil prosesleri için yeterlidir. 
Lifin süper nem absorblama kabiliyeti nihai ürün için rahatlık sağlamaktadır. Isırgan lifi el ile dokunulduğunda yumuşak ve 
hoş bir his verir (Kurban vd. 2011: 89, Cook 1984’den). Isırgan lifinin kendine özgü karakteristik özelliği olan içi oyuk boşluk-
lu (hollow) lif yapısındaki boşluklarda kalan hava doğal bir yalıtım sağlamaktadır. Yazın serin tutan lif yaratmak için, ip-
likler lifin merkezindeki boşlukları kapatacak şekilde bükülmekte ve yalıtım azalmaktadır. Kışlık kumaşlar için ipliklere daha 
düşük büküm verilerek içi boşluklu oyuk lif yapısı muhafaza edilerek sıcaklığın sabit kalması sağlanmaktadır (Kurban vd. 
2011: 85, swicofil 2011’den). Son yıllarda sentetik lifli ürünlerin olumsuzlukları ortaya çıktıkça doğal liflere olan ilginin arttığı 
görülmek-tedir. Doğal liflerin ise organik yöntemlerle elde edilmesi ve organik sertifikalı ürün olarak tekstil sektörüne kazan-
dırılması istenmektedir. Özellikle pamuk tarımının yapılamadığı iklim bölgelerinde alternatif doğal lif bitkileri içinde ısırgan 
bitkisi de yer almakta, verimsiz uç tarım alanlarının değerlendirilmesinde öne çıkmaktadır (Çalışkan ve Ayan, 2011:217, Ayan 
vd. 2006’dan).

Ananas Lif i: Ananasın gövde ve yaprakları, beyaz, kremsi ve ipek gibi bir lifin kaynağıdır. Ananas lifi, inceliği, yumuşak-
lığı ve esnekliği nedeniyle kâğıt üretiminde de kullanılmıştır. Ananas liflerinin ortalama mukavemetleri 445 MPA olmasına 
ve Kevlar, karbon lifleri ile kıyaslandığında düşük olmasına karşın, kritik olmayan uygulamalar için kompozitlerde destek 
olarak kullanıldığında, yeterli mukavemeti sağlamaktadırlar (Bozacı vd., 2007:167-168). Endüstriyel uygulamalarda “yeşil” 
kompozitlerin kullanımı her gün önem kazanmakta ve bu amaçla ananas yaprak lifinin çeşitli matrikslerle (PES, PP vb) kul-
lanımları araştırılmaktadır. Üstün mukavemet ve düşük fiyat avantajı ile ananas yaprak lifi, kompozitlerde gelecek vaat eden 
bir liftir (Bozacı vd., 2007:169).

Sonuç: Sürdürülebilirlik kavramı tekstil ve moda tasarımı açısından ele alındığında; tasarım, üretim ve tüketimin çeşitli 
aşamalarında karşımıza çıkan farklı sorunlardan bahsetmek gereklidir. Tekstil ürünlerinin çevreye etkileri üretim ortam-
larıyla sınırlı kalmaz; nasıl kullanıldıkları, nasıl tekrar değerlendirildikleri ve nasıl ortadan kaldırılacakları da çevreye etkileri 
açısından aynı önemi taşımaktadır. Bu nedenle de olumsuz etkileri azaltma konusunda elde edilecek başarı, bu alandaki tüm 
aktörlerin sorumlu duruşunu gerektirmektedir. Tekstil ve moda endüstrisinin gelecekteki başarısı, bu sektörün çevresel ve 
sosyal anlamda zararlarını azaltabilmeye bağlıdır. Çevresel zararların bir kısmı, yetiştirilme ve elyaf üretimindeki etkileri 
azaltarak; bir kısmı da materyaller hakkında yeni ve daha sürdürülebilir bir düşünme şekli geliştirerek şu an içinde bulun-
duğumuz birkaç çeşit elyafa olan bağımlılığımızdan bizi kurtaracak daha geniş bir elyaf yelpazesi oluşturabilmekle mümkün 
olabilir (Türkmen, 2009:157). Türkiye, Avrupa standartlarında ve çevreye zararsız “ekolojik tekstil” malı üretimi çalışmalarına 
hız vermektedir. Bu amaçla üretilmeye başlanan organik tekstil ürünlerinin, katma değeri yüksek olması ve son zamanlarda 
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moda dünyasında da çokça tercih ediliyor olması Türkiye’nin dünyada kaybetmiş olduğu pazar payını tekrar elde ederek bu 
pazar payını katlamasına ve rekabet gücünü arttırmasına imkân sağlayabilir (www.igiad.com).
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TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRETİMİNDE EKOLOJİ*

Okşan ORAL*, Esra DİRGAR**, Çetin ERDOĞAN***

ÖZET

1980’li yıllarda Dünya genelinde çevrenin korunmasına yönelik hareketlerin etkinlik kazanması, çevre dostu ürünlere olan talebin artmasına yol açmıştır. Birçok 
ülkede tüketiciler çevre sağlığını ciddi olarak dikkate almaya başlamışlardır. Günümüzde çevrenin korunması konusunda bilinçlenen tüketiciler, tüketim malları 
alımında, gıda ürünlerinden giysiye kadar çevre dostu olan ve doğal şartlarda üretilen ekolojik ürünler satın almaya yönelmektedirler. Ekolojik ürün talebindeki 
bu gelişme tekstil ve hazır giyim ürünlerine de yansımış, özellikle son yıllarda bu ürünlerin üretiminde kullanılan boyarmaddelerin ve kimyasalların tüketicilerde 
alerjik reaksiyonlara sebebiyet vermesi nedeniyle, insan sağlığına karşı duyarlı ve çevreye zarar vermeksizin üretilen ürünlere karşı talepte bir artış olmuştur. Moda 
endüstrisi de bu değişen değerler ve tüketicilerin talepleri doğrultusunda çevre ve doğa temasına eğilmeye başlamış ve bu eğilim yeni pazar imkânlarının ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Buna bağlı olarak, Avrupa’daki birçok büyük mağaza ve katalog firmasının ekolojik tekstil ve konfeksiyon mamulleri alımlarını artırmakta 
ol-dukları gözlenmiştir. Ekolojik tekstil (Eko-Teks) konusu 1990’ların başında ortaya atılmış olup, çevre ve insan sağlığına uygun tekstil üretimini esas almaktadır. 
Tekstil ürünlerinin tüm yaşam sürecinde, hammaddenin elde edilişinden, ürünün nihai hali ve atık haline kadarki süreçte kullanılan kimyasallar, atık su, işyerinde 
gürültü düzeyi, baca gazı gibi çevre ve insan sağlığıyla ilgili konular ekolojik tekstil ürünleriyle ilgili çalışmaların ana hatlarını oluşturmaktadır. Bu çalışmada tekstil 
ve hazır giyim ürünlerinde ekolojinin önemi, bir tekstil ürününün Eko-Tex olabilme koşulları, üretim, insan, çevre sağlığı açısından önemi incelenmiştir. 
Anahtar Sözcükler: Eko Etiketi, Ekolojik Giysi, Eko-Tex, Geri Dönüşüm.

ECOLOGY IN TEXTILE AND GARMENT MANUFACTURING

ABSTRACT

Importance world-wide movements in the 1980s to protect the environment have led to increased demand for environmentally friendly products. Consumers have 
begun to take into account environmental health seriously. Nowadays, conscious consumers, to protect the environment, prefer to buy ecological products produced 
under natural conditions. Increasing demand for ecological products has also affected the textile and apparel products, so it is increased demand for products that do 
not harm human health and environment. The fashion industry has oriented environmental and nature theme and the emergence of new market opportunities have 
provided. Accordingly, in Europe, lots of big stores and catalog companies have increased to purchase of ecological textile and apparel products. Eco-tex  are based 
on the textile production of the appropriate environmental and human health. The subjects of methods of obtaining raw materials, the final version of the product, 
waste water, noise, flue gas have created ecological studies on textile products. In this study, the importance of the ecological in textile and apparel products, eco-tex 
condition, the importace of human, production and environment are examined.
Keywords: Ecolabel, Ekological Garment, Eco-tex, Recycling.

Giriş: Yaşadığımız doğada küresel iklim değişiklikleri, çevre kirliliğinin büyük boyutlara ulaşması, bunlarla birlikte büyük 
doğa felaketlerinin artması, nüfusun ve sonucunda sanayileşmenin artması ile kaynakların çok hızlı tüketilmesi, atık miktar 
ve çeşidindeki artış herkesi endişelendirmekte ve bu olumsuzluklara karşı önlem almaya zorlamaktadır. Tüm bu olayların 
gelişmesi ile sosyal sorumluluk bilinci de daha da önemsenmeye başlanmıştır. Bilinçli tüketici, kirletilen çevreyi ve bozulan 
doğal dengeyi kurtarmak için üretilen, yenilen ve içilen kadar giyilen kıyafetlerin de çevreye zarar verip vermediği konusunda 
duyarlı davranmaya başlamıştır (Uzunoğlu, 2010). Bu duyarlılık sonucunda tekstil alanında1990’lı yılların başında, çevre ve 
insan sağlığına uygun tekstil üretimini esas alan “Ekolojik Tekstil“ kavramı ortaya çıkmıştır. Ekolojik tekstil veya eko tekstil; 
elyaf halinden bitmiş halde ürün oluncaya kadarki tüm işlem basamaklarında çevre gözetilerek üretilmiş, kullanım aşamasın-
da kullanıcıya zarar vermeyen ve kullanıldıktan sonra atılacak olan ürünün tekrar geriye kazanılır olması (recycling) veya 
çevreye zararsız ürünlere dönüşebilen ürün demektir (Bayraktar, 2005). Ekolojik ve organik ürünlere yönelim, çevre kirliliğini 
azaltmayı, tüketici sağlığı ile birlikte tekstil ve hazır giyim sektörlerinde çalışanların sağlık koşullarını da ciddiye alarak çevre 
dostu üretim yapmayı hedeflemektedir (Uzunoğlu, 2010). Bir tekstil ürününün Eko Tekstil olarak adlandırılabilmesi için ye-
rine getirilmesi gereken şartlar üç grupta toplanır.

Üretim Ekolojisi: Üretim ekolojisi; tekstil üretiminde kullanılan proseslerin, hammaddelerin ve kimyasalların çevre dostu bir 
anlayışla seçilmesi ve teknolojik olarak mümkün olan gerekli her safhada arıtma metotlarının kullanılmasını gerektirmektedir 
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(Kurtoğlu, 2004). Tekstil sektörü en fazla su, hava, kimyasal madde ve enerji tüketen endüstri dallarından biridir. Hammad-
deden başlayarak, iplik, dokuma, terbiye ve hazır giyim ürünlerine çeşitli işlemler uygulanmaktadır. Özellikle tekstilin her 
aşamasında uygulanabilen terbiye işlenmelerinde kimyasal maddeler ve boyarmaddeler kullanılmaktadır. Eko tekstiller kav-
ramı içinde kalan üretim ekolojisi; bu işlem aşamalarında ortaya çıkan, insana ve çevreye zararlı kimyasal maddeler, atıklar, 
hazır giyim aşamasında gürültü, titreşim, hijyen gibi konularla ilgilenmektedir. Üretim ekolojisinde lif cinsinin önemi büyük-
tür. Doğal lifler özellikle de pamuk ekolojik tekstil üretiminde tercih edilmektedir. Ekolojik üretilmiş pamuk, doğal olarak 
sentetik gübre, zirai mücadele ilaçları kullanılmadan elde edilmiş pamuktur ve “organik pamuk” olarak adlandırılmaktadır. 
Günümüzde renkli pamuk üretilerek, boyama aşaması da ortadan kaldırmaktadır.

İnsan Ekolojisi: İnsan ekolojisi; insanın ikinci bir derisi olarak kabul edeceğimiz giysilerin ve deriyle temas halinde olan 
ürünlerin solunum, sindirim, ter yoluyla hiçbir şekilde zarar vermemesidir. İnsan ekolojisinde amaç tekstil ürününün kul-
lanım yerini (çocuk giysisi, yetişkin giysisi, iç çamaşırı, dış giysi, yastık kılıfı, perde…) dikkate alarak ürünün içerdiği insan 
sağlığını tehdit edebilecek maddelerin sınır değerlerinin saptanması ve daha sonra yapılan analizler ile üründe bu maddelerin 
bulunup bulunmadığı ve bulunuyorsa miktarının tespitidir (Kurtoğlu, 2004). İnsan ekolojisi hazır giyimin, kullanıcılarına ve 
yakın çevresine olan etkilerini kapsar. Mevcut bilgilerimize göre normal kullanım koşullarında insanlara zararlı etkileri ol-
duğunu bildiğimiz maddelerin tekstillerde yoğunlaşması önlenmelidir. 

Atık Ekolojisi: İşlevini yerine getiren her malzeme atık olur. Atık ekolojisi kavramı, kullanımı sona eren tekstil ürünle-rinin 
zararlı maddeler yaymaksızın geri dönüşüm, ayrıştırma yoluyla veya havanın saflığına zarar vermeksizin ısıyla yok edilmesi 
(termal eliminasyon) esaslarına dayanmaktadır (Bayraktar, 2005). Eskiyip çöpe atılan tekstil ürünlerinin, yakılarak, çürü-
meye bırakılarak, depolanarak veya başka bir şekilde yok edilirken çevreye ve insanlara zarar vermemesi gerekir. Bu alanda 
en önemli çözüm recyling’dir. Yani eskiyen tekstil ürünü liflerinin tekrar kullanılmasıdır (Kurtoğlu, 2004). Öncelikle Avru-
pa Birliği ülkelerinde gelişen ekolojik tekstil kavram bilinci kitle iletişim araçlarının da etkisi ile kamuoyunun gündeminde 
yer almıştır. Özellikle Avrupa ülkelerinde gittikçe daha çok sayıda kişi ve kuruluş tekstil ürünlerini ekolojik açıdan değer-
lendir-meye başlamıştır. Bu eğilimler sonucunda bir çok ülkede tüketiciler gerek üretim aşamalarında gerekse kullanım 
sırasında çevreye ve insanlara zarar vermeyen malzeme ve yöntemlerle üretilen, atık durumuna geldiğinde ise yine çevreye ve 
insanlara zarar verilmeden yok edilebilen tekstil ürünlerini, kısacası ekolojik tekstil ürünlerini tercih etmeye başlamışlardır. 

Eko-Teks 100 Etiketi: Yapılan çalışmalar sonucunda özel çevre etiketleri oluşturulmuştur. En yaygın kullanılanı “Eko-Teks 
100”dür. Bu standart, 1994 yılında Avusturya Tekstil Araştırma Enstitüsü (ÖTĠ) ile Honenstein Araştırma Enstitüsü (FIH), 
“International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology” (kısaca Eko-Tex) birleşmesi sonucunda 
oluşturulmuştur. Bu etikete sahip olan ürünler insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünlerdir. Bu etiket sadece tekstil 
ürünleriyle ilgilidir ve tekstil üretim sürecinin çevreyle ilgili yönünü ele almaz. Eko-Teks 100 standardı, tekstilde Eko-Teks 
işaretinin kullanım yetkisinin verilmesine ilişkin genel koşulları belirlemektedir (Uzunoğlu, 2010). Eko-Tex 100, genel ve 
tüm tekstil ürünleri için geçerli düzenlemeleri, kalite kontrolün oluşturulması, test metotlarının tanımı, uygulama kurallarını 
kapsamaktadır (Kurtoğlu, 2004). Bu standartlarda zararlı maddelerin sınır değerleri ve koşulları sıkı bir şekilde belirlenmiş 
olup, inceleme kriteri ve sınır değerleri tekstil ürününün kullanım amacına bağlıdır. Örneğin, bebek kumaşlarındaki inceleme 
kriteri ve sınır değerleri döşeme örtüleri veya perdelere göre çok daha sıkı hazırlanmıştır (Hande Uzunoğlu,2010). Şekil 1 ve 
Şekil 2’de kullanılan Eko etiketlerden ikisi görülmektedir.

Şekil 1: Eko Etiketi Şekil 2: Eko Etiketi

Organik Tekstil ve Hazır Giyim: Ekolojik tekstil ile çok benzer olan konu organik tekstildir. Ekolojik tekstil terimi termi-
nolojide organik tekstil terimi ile bazen eş anlamlı kullanılsa da tamamen aynı şeyi ifade etmemektedirler. Ekolojik tekstilin 
organik tekstile göre daha geniş bir kapsamı vardır. Organik tekstillerde sadece organik lif kullanılması gerekmekte ve tüm 
aşamaların organik standartlara göre sertifikalı ve kontrollü olması gerekirken ekolojik tekstil ürünlerinde organik olma-
makla birlikte çevreye zarar vermeyen veya doğal yollarla elde edilmiş diğer lifler de kullanılabilmektedir. Organik ürünlerin 
ekim aşamasından hazır ürün olana kadarki tüm işlem basamakları düzenli olarak kontrol edilmekte ve sertifikalandırılmak-
tadır. Bu sayede ürünün güvenilir yöntemlerle üretildiği, çevreye ve canlı yaşama zararlı maddeler içermediği, denetim ve 
kont-rollerinin yapılmış olduğu anlaşılmaktadır (Kuyumcu, 2010). Bir hazır giyim ürününün organik olabilmesi için lifinden 
ipliğine, boyasına, kullanılan yardımcı malzemelerine kadar (örneğin düğme) insan ve doğaya zarar vermeyen malzeme-ler-
den yapılmış olması gerekmektedir. Organik tekstil ürünü üretiliyorsa organik tekstil sertifikasının alınmış olması gerekir. 
Orga-nik tekstil sertifikası dört hedefe sahip olmalıdır: 
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Çevresel Risklerden Kaçınılması: Tekstil zinciri sırasında kullanılan birçok kimyasal ürünler ve işlemler, insan ve çevre üze-
rinde yüksek tehlikeler ortaya çıkarmaktadır. Bu sebepten, tekstil sanayinde kullanılan pestisitler (ör. pamuk ürünlerinde), 
boyama kimyasalları ve diğer kimyasal ürünler dikkatli şekilde izlenmeli ve giysilerdeki kimyasal kalıntı düzeylerini kontrol 
etmek için sıkı testler yürütülmelidir. Böylece tüketiciler için gelişen alerjiler veya hatta bazı kanser tipleri için risk azaltıl-
maktadır. 

Kaynakların Verimli Olarak Kullanılması: Tekstil endüstrisi, büyük kaynakların özellikle suyun kullanımını gerektiren 
yoğun işlemleri gerektirmektedir.

Kirlilik ve Atıkların Minimize Edilmesi: Dokuma boyaları ve son işlemler, son derece kirletici işlemlerdir. Sadece atık su 
arıtma tesislerinin sağlanması yeterli değildir, ayrıca katı atıkların güvenli ve verimli bir yolla yönetilmesi gerekmektedir. 

Sosyal adaletin gelişmesine yardımcı olunması: Tekstil endüstrisinde çalışma koşulları, çalışanların temel haklarını sağla-
mak için artan şekilde izlenmektedir. Örneğin çocuk işçi, zorunlu olmayan işçi, çalıştırmada ayrımcılık yapmama, uygun bir 
yaşama izin veren ücretler, fabrikalardaki güvenlik önlemleri, sendika ve toplu sözleşme özgürlüğü.

Neden Organik Tekstil Kullanmalıyız? Organik üretimin ana düşüncesi “karşısında değil, birlikte”dir. Organik tekstil üre-
timinde, insan ve çevreye zararlı kimyasal, kanserojen maddelerin kullanılmasına izin verilmez. Organik tekstil üretiminin 
güvenliği için her adım bağımsız denetleme kuruluşları tarafından kontrol edilir. Pamuk ve diğer ürünlerin tarımında kim-
yasal madde ve hormonların kullanımı özellikle son 20 yılda artmıştır. Organik tekstil ürünleri, vücudun gösterebileceği 
alerjik reaksiyon tehlikesini neredeyse sıfıra indirir, çünkü yabancı madde yoktur. Organik liflerden (özellikle pamuk) üretilen 
organik ürünler, daha yumuşak, daha parlak, daha dayanıklıdır ve daha rahat nefes alır. Organik ürünlerin kullanımı çevreye 
karşı sorumluluğun yerine getirildiğinin en güzel kanıtıdır. (http://ekolojiktekstil.blogspot.com/).

Sonuç: Günümüzde firmalar sosyal sorumluluklarının bir gereği olarak, geleceğe daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için 
şirket politikalarında çevre konusuna daha fazla yer vermeye başlamıştır. Yaptıkları üretim ile çevreyi daha az kirletmekte, 
çevre politikaları oluşturmakta, halkı bilinçlendiren duyurulara ve reklamlara daha fazla yer vermektedir. Bu bilinçlenme ile 
birlikte; dünyada pek çok sektör, çevre dostu ürünlerin üretimine ağırlık vermeye başlamıştır. Artık “Organik” ve “Ekolojik” 
terimleri hayatın her alanına girmiştir. Başlangıçta organik ürün üretimi ve kullanımı daha çok tarım ve gıda maddeleri 
sektörlerinde oluşurken artık tekstil başta olmak üzere her sektörde ekolojik üretimler yoğunlaşmaktadır. Tüketiciler satın 
aldıkları ürünlere ekolojik olduğu için daha fazla ücret ödemekte ama bu fazlalığı sağlığına ve çevreye kazandırdığı artı değer-
lerle geri almaktadır. Gelecek nesillere sağlıklı, yaşanabilir bir ortam bırakmak için herkesin üzerine düşen görevi yapması ve 
her alanda olduğu gibi tekstil ve hazır giyim ürünleri taleplerinde de ekolojik ürünleri seçmesi gerekmektedir. Tarım organik, 
üretim ekolojik olmalıdır.
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MODASI GEÇMİŞ GİYSİLERİN YENİDEN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA*

Nevbahar GÖKSEL* , Kemal YANMAZ**

ÖZET

Günümüzde moda tasarımcıları sürekli şaşırtıcı malzemeler kullanarak karşımıza çıkmaktadırlar. Artık daha doğa yanlısı, daha duyarlı bir tasarım anlayışı gelişmek-te-
dir. Doğanın korunması ve tahribatının engellenmesi zorunludur. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için çevre kirliliğini önlemek, yeşil alanları korumak ve 
kullandığımız atıkları tekrar değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu gerçekleri yansıtacak ve farkındalık yaratacak yeni tasarımlarla israf ve geri dönüşüm konusuna 
dikkat çekilebilmektedir. Bir tekstil ürününü toplayıp, sınıflayıp tekrar satmak için harcanan enerji miktarı, yeni bir ürün yapmaya göre 10 ila 20 kat daha az olduğu 
bilinmektedir. Bugün geliştirilen tekstil teknolojilerinin ekolojik sorunlar üzerinde güçlü bir etkisi olmuştur. Tekstil malzemeleri de iyileştirme ve geri dönüşüm ile 
birçok çevreci ve ekonomik kazanımlar sağlamaktadırlar. Zamanla, küresel çevrenin bozulması sorgulanmaya başlanmıştır. Buna yanıt olarak seri üretim değil, geri 
dönüşümlü malzemelere veya kullanılan giysileri değerlendirmeye odaklı üretim tarzı başlamıştır. Yapılan bu çalışma; modası geçmiş, eski olarak tabir edilen, bir 
kenara atılmış giysilerle, yeni tasarımlar oluşturmayı amaçlamaktadır. 18-25 yaş arası yüksek okul öğrencilerinin giysi alımına ve kullanımına yönelik istatistiksel 
araştırmaya dayandırılarak modası geçmiş giysiler için, yeni kumaş, malzeme ve aksesuarla yenileştirmeyi ve yeniden kullanılması yönünde özgün öneriler getirmek- 
tedir.
Anahtar Sözcükler: Geri Dönüşüm, Giyside Geri Kazanım, Modada Geri Kazanım, Eski Giysiler, Modası Geçmiş Giysiler.  

AN INVESTIGATION ON RE-USE OF OLD-FASHIONED GARMENTS

ABSTRACT

Their work contains a message or a protest today, fashion designers use different and curious materials in their works. Design concept with nature-friendly is devel-
oping. Nature conservation must be ensured and destruction must be prevented. Preventing environmental pollution, keeping the green areas and recycling is of big 
importance for to leave a good environment for future generations. New designs on this subject will reflect this reality and create awareness and the issue of waste 
and recycling will take attention Reuse of a textile product enable less than 10 to 20 times according to new ones. Today, new developed textile technologies have 
been a strong influence on ecological problems recovery and recycling of textile materials provide many environmental and economic gains. Over time, the global 
environmental degradation started to be questioned. In result of this situation, recycled materials in production have intensively preferred. In this study, it is aimed 
to create the new designs using the old-fashioned garments. Date has been collected from  High school students between 18-25 years of age. Additionally, this study 
gives various proposals on modernizing of old fashioned garments using of new accessories.
Keywords: Recycling, Recycling Garment, Fashion, Recycling Old Clothes, Old- Fashioned Clothes.

Giriş: “Giyim, tüketimin en görünür biçimlerinden biri olarak, kimliğin kurulmasında önemli bir rol oynar. Giyim tercihleri 
hem belli bir zaman dilimine uygun görünüşlere, modaya ilişkin güçlü normları hem de olağanüstü bir seçenek zenginliğini 
barındıran kültürün belirli bir biçimini kendi amaçları için essiz bir alan sağlar. Toplumsal statünün ve cinsiyetin en belir-
gin göstergelerinden biri olan giyim, toplumsal yapılar içindeki konumların farklı çağlarda nasıl algılandığını ve statü sınır-
larının nasıl belirlendiğini gösterir” (Crane, 2003:11). Osgerby’e (1988: 37) göre 1960’dan bu yana genç insanların ekonomik 
davranışlarındaki farklılık giysiye, magazin dergilerine, konserlere çok para harcamalarına neden olmakta ve onlar üzerinde 
kısa dönemli memnuniyet oluşturmaktadır (Autio ve Heinonen, 2004: 138). 1970’li ve 1980’li yıllarda gelişerek 2000’li yıllarda 
Video Sanatının yaygınlaşması, fotoğrafın çağdaş sanatta kullanımı, sergiler, bienaller ve küreselleşme, sanatta dönüşümün 
ortamını yaratmıştır. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bu alanda sanatsal projelerden destek alınması konusunda daha yay-
gın bir anlayışın gelişmeye başlaması sevindiricidir. Bugün birçok ülkede sanat ve çevre projeleri gerçekleştirilmekte, üniver-
site müfredatlarına konmaktadır. Sanatçıların çevre hareketlerine önemli katkıları olmaktadır. Sanatsal ifadenin sahip olduğu 
eşsiz güç çevrenin geri kazanılması mücadelesinde dikkate alınmalı, her bakımdan öne çıkarılmalıdır (Somay, 2008: 27). 
Zamanla, küresel çevrenin bozulması sorgulanmaya başlanmıştır. Buna yanıt olarak seri üretim değil, geri dönüşümlü malze-
melere veya kullanılan giysileri değerlendirmeye odaklı üretim tarzı başlamıştır. Örneğin; Martin Margiela, sürekli yenilik ve 

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  tarafından 08-10 Ekim  2012  tarihleri arasında düzenlenen 
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Yrd. Doç. Dr., D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fak. Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü,  nevbahar.goksel@deu.edu.tr.
** Öğr. Gör., Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Okulu kemal.yanmaz@ege.edu.tr.
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alışılmadık bir tarzla, eskileri ve atık malzemeleri kullanarak (Şekil 1), moda sistemine itiraz eden bir yaklaşım sergilemiştir. 
Geri dönüşümlü malzemeler kullandığı eserlerini 1989 yılında Paris’te sergileyen ve böylece geri dönüşüm önerisini yayan 
Margiela, 1990’larda büyük alkış almıştır (Fukai, 504).

Şekil 1: Martin Margiela, Artisanal Collection, 2007- Martin Margiela, Spring/Summer, 1990 
Şekil 2: Kosuke Tsumura, Final Home, 1994( İnternet 1) Şekil 3: Jeffrey Wang 

Şekil 4: Eski giysilere yeni formlar vererek kullanıma kazandırma, 2012.

Tsumura, atölyesindeki eskiyen ipleri, kumaşları ve hatta iş eldivenlerini bile değerlendirmektedir. Bu konuyla ilgili stüdyosun-
da work-shoplar düzenlemektedir. Uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla afet bölgelerine yaptığı giysi yardımlarıyla ve 
geri dönüştürülebilen malzemelerle yarattığı eserleriyle diğer tasarımcıları da teşvik etmektedir. Estetik anlayışa rağmen geri 
dönüşebilen ürünlerin toplanması üzerine ekolojik tasarımı benimseyen bir konsept oluşturmuştur. Hatta bir başka örnek 
davranışıyla devam edersek; Final Home koleksiyonunda bazı talimatların yer aldığı bir etiket takılıdır ve orada şunlar yazar: 
“Bir moda öğesi olarak satın aldığınız ürünlerin hevesini aldıktan sonra, iyice yıkayıp ofisimize getirin lütfen…’’. Kosuke 
Tsumura da, tasarımlarında etik ve ekolojik moda anlamında kişisel çözümler aramaktadır. Her türlü malzemeyi giyim eşyası 
olarak görmekte ve bu malzemeleri tasarımlarında başrol oynamaları için minimal ve mimarı bir üslupla sergilemektedir. 
1994’te başlattığı “Final Home’’adlı çalışmasında (Şekil 2), hızla akıp giden zaman ve her geçen yıl daha da kötüye giden doğal 
yaşama dikkat çekerek, çevreyi koruma ilkeleriyle beraber insanlara yeni bir gardırobun kapılarını açmayı amaçlamıştır. Tsu-
mura’ nın mesajı, kentsel nüfus yoğunluğunun getirdiği çevresel atıklardan doğan kirlilik ve elimizde bulunan hatta giderek 
azalan doğal kaynaklarımızı korumamız gerektiğidir (Quinn, 2002:115). Levi’s ve Tayvan’lı Fubon Sanat Vakfı ile ortaklaşa 
gerçekleştirdikleri bu geri dönüşüm projesinde (Şekil 3) sanatçı Jeffrey Wang denim pantolonların geri dönüşümünü ifade 
ettiği çalışmasında pantolonları sadece iğneler yardımıyla yeni formlarına kavuşturmuş... Ve tam bir haute-couture koleksiyon 
çıkmış ortaya... (İnternet 2). Geri dönüşüm mantığı ve çevreye duyarlı tasarımlarla yeni bir boyut kazanan giyim modasın-
da çılgınca israfa dikkat çekmek ve gençleri kullan-at felsefesinden uzaklaştıracak projeler kazandırmak bizlerin de görevi 
olmalıdır. Bu proje kapsamında öncelikle yüksek okul düzeyindeki gençlerin giysi satın alma alışkanlıklarına, tercihlerine 
yönelik istatistiksel bir araştırma yapılmıştır. 

Yöntem ve Araştırma: Araştırmada kullanılan veriler, 6 bölüm ve 30 sorudan oluşan veri toplama aracı ile toplanmıştır. Veri 
toplama aracının ilk bölümünde ön lisans bayan öğrencilerin demografik özellikleri, ikinci bölümde kişisel tercihleri, üçüncü 
bölümde, çevresinin etkisi, dördüncü bölümde, alışveriş alışkanlığının karakteristik seçim yapısı, beşinci bölümde, çevrenin 
etkisi, altıncı bölümde ise sosyal sorumluluk bilinci ile ilgili 5’er soruluk altı bölümden oluşan bir çalışmadır.

Tablo 1: Ailelerin Yıllık Geliri ve Giyim İçin Harcamaları

MODASI GEÇMİŞ GİYSİLERİN YENİDEN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
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Aile yıllık gelirinin % 30,8’nin 1000 TL.den az, % 47,2’sinin 1000-2000 TL. arasında, % 14,4’nün 2000-3000 TL. arasında, 
% 7,6’sının da 3000 TL.’den fazla olduğu gözlenmektedir. Giyim için ise yıllık harcamalarının % 86,8’nin 500 TL.den az, % 
10,8’nin 500-1000 TL. arasında, % 2,0’nin 1000-2000 arasında, % 0,4’ünün 2000 TL.’den fazla olduğu görülmektedir (Tablo1).

Tablo 2: Ne Sıklıkla Kıyafet Aldıkları

% 13,6’sı haftada 1 kez, % 10,0’ı haftada birkaç kez, % 17,6’sı ayda bir iki kere, % 3,2’si ayda bir, % 55,6’sı ihtiyacı varsa tercih 
ettiği görülmektedir (Tablo2).

Tablo 3:  Giyim İhtiyaçlarına Verdikleri Önem

Giyim alışverişi ihtiyaçlarının diğer ihtiyaçlarına göre  % 14,0’nın çok önemli, % 35,6’sının önemli, % 28,4’nün diğer ihti-
yaçlarıyla aynı önemde olduğu , % 22,0’nın çok önemli olmadığı görülmektedir. Çevrelerinin verdiği öneme dikkat eden-
ler ise, % 20,8’nin çok önemli, % 55,6’sının önemli, % 21,2’sinin pek önemsenmediği, % 1,6’sının da çok önemli olmadığı 
görülmektedir (Tablo 3). Araştırmadan elde edilen veriler Sosyal Bilimler İstatistik Paketi (SPSS ) (Statistical Package For 
Social Sciences) kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin yüzde ve frekans dağılımları alınmış, 18-25 yaş arası ön lisans bayan 
öğrencilerin alışveriş yapma neden ve sıklıkları, kullanmadıkları giysilerini değerlendirme hakkındaki görüş ve düşünceleri 
tablolar halinde sunulmuştur. 

Bulgular ve Tartışma: İyi ve özenli giyim düşüncesi, insanların içinde yaşadığı ve olanakları ölçüsünde uygulamaya çalıştığı, 
olağan ve vazgeçilmez bir istektir (Altunyuva, 1988: 15). Kadınların doğası gereği süslenme ve estetiğe verdikleri önem, 
giy-silerinin renk, biçim ve model özelliklerinin çeşitliliği, giysi tercihlerinin erkeklerden daha geniş kapsamlı olmasına neden 
olmaktadır (Koca ve Koç, 2008; 172). Aşağıdaki tablolarda bize önemli ipuçları verecek bulgular sunulmaktadır.

Tablo 4: Giysi Satın Alırken Dikkat Ettikleri Unsurlar

Nevbahar GÖKSEL, Kemal YANMAZ
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Tablo 5: Giysi Satın Alırken Çevrenin Kişi Üzerindeki Etkisi

Tablo 6:  Eski Giysileri Değerlendirme Bilinci

Sonuç ve Öneriler: Bu proje kapsamında öncelikle yüksek okul düzeyindeki 18- 25 yaş arası gençlerin giysi satın alma alışkan-
lıklarına, tercihlerine yönelik istatistiksel bir araştırma yapılmıştır. Artık daha doğa yanlısı, daha duyarlı bir tasarım anlayışı 
gelişmektedir. Bu da hem insan sağlığı açısından, hem de doğanın korunması açısından sevindirici bir gelişmedir. Nitekim 
insan sağlığı, doğa sağlığıyla da ilişkilidir. Doğanın korunmasını ve tahribatının engellenmesi zorunludur. Gelecek nesillere 
iyi bir çevre bırakmak için çevre kirliliğini önlemek, yeşil alanları korumak ve kullandığımız atıkları tekrar değerlendirmemiz 
gerekmektedir. Özellikle giyim konusunda gençlerimizi tüketim çılgınlığından uzaklaştırmak ve bu konuda bilinçlendirmek 
adına yapılan çalışmamızda, sürekli yeni bir giysi alma yerine modası geçmiş olarak kabul edilen kendisinin, büyüklerinin 
veya yakınlarının giysilerini, yapacağı bazı değişiklikler, onarımlar, ekleme veya çıkarımlarla yeniden kullanıma kazandırma 
amaçlanmıştır (Şekil 4).  

MODASI GEÇMİŞ GİYSİLERİN YENİDEN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
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TÜRKİYE’DE ETİK MODA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*

Ayşe Seçil TEKİN AKBULUT*

ÖZET

Yetersiz doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve hızla gelişen teknoloji çevresel sorunlara yol açmaktadır. İnsanlık ve doğanın birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün 
olmadığından yaşanan çevresel kirlilik geleceğe dair endişeler yaşamaktadır. Öte yandan insanların bu kaynaklardan verimli ve eşit bir biçimde yararlanabilmesi 
bağlamında da sıkıntılar yaşandığı ortadadır. Bu bağlamda toplum bilincine ve sosyal sorumluluğa sahip bireylerin yönelimleri arasında etik moda kavramı da yer al-
maktadır. Giydiğimiz giysilerin nasıl üretildiği, kimler tarafından hangi koşullar altında yapıldığı, tekstil hammaddelerinin üretiminden tüketimine kadar geçen süre 
içinde çevreci bir yaklaşım sergilenip sergilenmediği gibi konular etik moda kavramı altında incelenmektedir. Bu çalışmada Türk toplumunda etik moda kavramının 
algılanması üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Toplumda sürdürülebilir modanın, yeşil modanın, organik tekstillerin, kişiselleştirilmiş modanın algılanma 
biçimleri incelenmeye çalışılmıştır. Hazırlanan veri toplama aracı farklı illerden farklı yaş, gelir ve eğitim durumundaki 143 katılımcıya uygulanmış; elde edilen 
sonuçlar çözümlenerek önerilerde bulunulmuştur. 
Anahtar Sözcükler: Etik, Moda, Sürdürülebilir Tasarım, Organik Tekstil, Adil Ticaret.

AN INVESTIGATION ON ETHICAL FASHION IN TURKEY

ABSTRACT

Insensitivity regarding the use of insufficient natural resources and rapid developments in technology result in environmental problems. Humanity and nature can-
not be separated; thus environmental problems lead humankind to worry about the future of the planet. On the other hand, it is obvious that equal and effective use 
of these natural resources is still problematic. In this regard, ethical fashion is among the concerns of individuals who have social responsibility and consciousness. 
Ethical fashion is comprised of topics like how our clothes are produced, under which circumstances and by whom they are manufactured, and whether an environ-
ment-friendly approach is followed during the production-consumption continuum. The current study investigates the perceptions of Turkish participants regarding 
ethical fashion. More specifically, perceptions on issues like green fashion, organic textiles, and customized fashion are taken into consideration. The data collection 
tool is being administered to 143 participants from different age, income and education backgrounds; and findings were analyzed followed by implications and 
suggestions. 
Keywords: Ethics, Fashion, Sustainable Design, Organic Textile, Fair Trade.

Giriş: İnsanların kendi çıkarları ve ihtiyaçlarına göre hareket etmeleri sonucunda yok olmaya başlayan doğal kaynaklar ve 
kirlenen çevre görmezlikten gelinemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Doğanın sürekli ve düşüncesizce kullanılması sonucunda 
zarar gören dünyamızda çevreye karşı sorumluluk etiği kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram ile doğaya bakış açısı değişmeye 
başlamıştır (Pieper, 1999: 93). Çevreye duyarlılık, giysi modası alanında ise etik moda olarak adlandırılmıştır. Etik moda kav--

ra-mını endüstriyel standartlara sahip olmadığı için tanımlamak güçtür. Genellikle adil ticaret, ekolojik veya yeşil moda ile 
benzer özelliklere sahip olduğu düşünülebilir. Etik moda kavramı, yeni yaklaşımlar ile bilinçli moda olarak adlandırılırken 
etik giysilerin artan sayılarından ve pazarlardan bahsedilir. Özellikle genç tüketicilerin ilgisi moda giysiler üretilerek çekil-
meye çalışılır. Prensip olarak bir yandan etik giysi kaynakları üretilip diğer yandan işçilere iyi çalışma standartları ve koşulları 
sağlanırken, diğer yandan üretilen ülkeye ait giysilere yönelik sürdürülebilir işletme modeli sağlanır. Ayrıca, çevreyi en az et-
kileyen organik materyaller kullanılır. Sonuç olarak “etik moda” biyolojik ve organik lifler kullanılarak çevreye ve işçilere en az 
zarar veren ürünler ile adil ticaret ilkelerine bağlı ve iyi çalışma koşullarında üretilen moda giysiler olarak tanımlanabilir (Jo-
ergens, 2006: 361). Giysiler, organik lifler ve geri dönüşüm malzemeleri gibi çevre dostu materyaller ile adil ticaret ilkelerine 
göre üretildiğinde etik moda kategorisinde yer alır. Etik moda, moda işletmelerinin içinde onların sosyal ve çevresel sorum-
lulukları ve sürdürülebilir tüketici isteklerinin uygunluğu anlamına gelir. Yaşadığımız küreselleşme çağında, dünyanın her 
yerinden hayatlarının her aşamasında ki insanlar eşitlik ve sürdürülebilirlik için savaşmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan etik 
moda kavramı, asıl amaç olan fiziksel gereksinimleri arka plana atıp tüketicinin psikolojik ihtiyaçlarına cevap veren tüketici 
odaklı bir moda anlayışını eleştirmek için ortaya çıkmış bir anlayış olarak kabul edilebilir (Shen et al. 2012: 235). Ancak, etik 
modanın önemi kadar yapılan tasarımların da kusursuz olmasının gerekliliğini unutmamak gerekir (Turgate, 2006: 268).  
Organik Ürün: Çevreye ve insana saygılı bir şekilde moda üretmeye odaklanan “etik moda” kavramı çerçevesinde kullanılan 
tekstil ürünlerini üreten insanları ve çevreyi dikkate almak gerekmektedir. Giysilerimizin üretilebilmesi için ham maddeden 
üretime kadar 8000’den fazla kimyasal madde kullanılmaktadır. Tekstilde kullanılan ağartma, boyama, apreleme ve bitirme 
işlemleri sonucunda çok fazla kimyasal atık oluşmaktadır. Bu kimyasallar yüksek miktarda zehirli ağır metaller içerip çevre 
kirliliğine neden olmaktadır. Bu durum insanlara ve çevreye geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir (Lee, 2007: 57). Or-

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  tarafından 08-10 Ekim  2012  tarihleri arasında düzenlenen “1. 
Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Araş. Gör.,Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü, Eskişehir, secilt@anadolu.edu.tr.



ganik ürünlerin yetiştirilmesi sürecinde hiçbir kimyasal madde kullanılmamaktadır. Dolayısıyla bu ürünler insan sağlığını 
ve doğayı tehdit etmemektedir. Normal koşullarda üretilen ürünler ise pek çok tarım ilacı ve gübre ile karşılaştığı, kanali-
zasyon suyu içerebildiği, radyasyon ve genetik uygulamalara maruz kalabildiği için hem insana hem de doğaya zarar vermek-
tedir (KOBİ, 2012). Organik ürünlerin hiç birisinde GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) ve çeşitleri bulunmamaktadır. 
Tarım işçileri, tarım ilacı ve gübre ile karşılaşmadığı, temiz su kullandığı, radyasyona maruz kalmadığı için solunum ve deri 
hastalıklarından korunmuş olmaktadır. Atık sular arındırılarak ph değeri 6-9 arasında ve su sıcaklığı 40o C’nin altında olacak 
şekilde yüzey sularına aktarıldığı için doğal su kaynakları korunmuş olmaktadır. Su, enerji ve kimyasal kullanımı en alt sevi-
yede tutulmaktadır (Tan, 2012).
Adil Ticaret: Üreticiler ile perakendeciler arasında oluşan ekonomik güç dengesizliğini gidererek adil ve eşit bir sistem getire-
bilmek amacıyla adil ticaret hareketi oluşturulmuştur. Adil ticaret, yapılan ticaretin ekonomik boyutlarına göre değerlendi-
rilmeyip insan, çevre ve ahlaki değerleri dikkate alan sivil toplum hareketi olarak değerlendirilebilir (Odabaşı, 2007: 36). Bu 
sistem, sürdürülebilir ürünleri temel alarak üreticiye en düşük ücret ödendiği için kurulmuştur. Aynı zamanda tüketiciler de 
toplumsal ve çevresel projelerde kullanılmak üzere adil ticaret primi öderler (Lee, 2007: 57). Adil ticaret; cinsiyet eşitliği, insan 
ve çocuk hakları ile çevreyi korumaya önem vermektedir (Odabaşı, 2007: 36). Bu değerlere önem veren işletmeler adil ticaret 
sertifikası almak için başvuruda bulunabilirler. Uluslararası örgütler sertifika işlemlerini takip etmektedir. İşletmelerin adil 
ticaret sertifikası alabilmek için bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. 
Bu koşullar aşağıdaki gibi özetlenebilir; Temel işçi haklarına dikkat edilmelidir. Zorla çalıştırma ve çocuk çalıştırma yasak-
tır. Genç çalışanlara yeterli özen gösterilmelidir. Çalışanların birlik veya dernek kurmasına ya da derneklere üye olmalarına 
izin verilmelidir. Irkçılığa ve cinsiyet ayrımcılığına yer yoktur. Güvenli çalışma koşulları, gerekiyorsa asgari düzeyde işçilerin 
barınma standartları sağlanmalıdır. Yazılı kontrat ile belirlenmiş iyi çalışma şartları, uygun çalışma saatleri ve sosyal haklar, 
mevsimsel ve kadrolu çalışanlar arasında ki iyi ayrım yerine getirilmelidir. Belirlenen Adil Ticaret Primi işçilere ve ailelerine 
ulaşacaktır. İşçiler primin kullanımı hakkında söz sahibidir. Organizasyon şeffaf olmalıdır. Üreticiler etkili şekilde fikirlerini, 
firmaya veya kendi gruplarına sunabilmelidir. Üreticiler ile adil ilişkiler olmalıdır. Üreticiler, diğer normal üreticilerden daha 
fazla kazanmalıdırlar (IMA, 2012).
Sürdürülebilir Giysi Kullanımı: Sürdürülebilir moda, ekolojik hayata zarar veren giysilerin kullanımına, gereksiz alışverişe, 
üretimde çalışan işçilerin haksızlıklarına, gereksiz su ve enerji israfına karşı bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir 
giyim ile ilgili olarak İngiltere’de Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre yılda yaklaşık 2,15 milyon 
ton giysi satın alınmakta, 1,1 milyon ton giysi ise çöpe atılmaktadır. Miktarın büyüklüğünü anlatabilmek için belirtmekte 
yarar vardır ki 1 ton giysi yaklaşık 200 büyük çöp poşetine sığmaktadır. Bu nedenle giysilerimizi çöpe atmak yerine, alışkan-
lıklarımızdan kurtularak satın almalarımızı azaltıp, eski giysilerimizi yeniden kullanma yollarını araştırmalıyız (Lee, 2007: 
60). Eski veya modası geçmiş giysiler, üzerinde bazı değişiklikler yapılarak yeni bir giysi ya da aksesuar olarak kullanılabilir. 
Yeni veya ikinci el giysiler için kullanılan vintage modası 1920-1980 yıllarının modasını yansıtır. Ancak bu terim genellikle 
ikinci el giysi veya kişiselleştirilerek yeniden hayat bulan giysiler olarak tanımlanır (EFW, 2012). Vintage modasına pazarlarda 
veya arkadaşlar arasında değiş tokuş yapılarak dâhil olunabilir. Bu davranışlar sürdürülebilir, ekolojik ve etik moda altında 
incelenir. Uzun süre giyilmek üzere tasarlanan giysiler ekolojik moda olarak tanımlanır. Bu ürünlerde geri dönüşüm mal-
ze-meleri veya ekolojik etiketler kullanılır ve çevreyi ya hiç ya da çok az etkiler (Niinimäki, 2010: 152). Giysilerimizi 40- 60o 
C’de yıkamak yerine 30o C’de yıkayarak, tamburlu kurutma yerine çamaşırlarınızı sererek kurutarak, sadece gerektiğinde ütü 
kullanarak, çevre dostu deterjanlar kullanarak ve gerektiği kadar yıkayarak ekolojik hayata katkıda bulunulabilir (Lee, 2007: 
62). Tasarımcı Fletcher, tasarladığı yıkanmayan bluz ile bu görüşe katkıda bulunmuştur. Sürdürülebilirlik üzerine çalışan 
Fletcher’in bluzu, özel silinebilen yüzeyden yapılmış olup koltuk altlarında özel havalandırma sistemi ile tasarlanmıştır (Sa-
bah, 2008). Sürdürülebilir moda için modüler giysiler de önem kazanmıştır. Örneğin çıtçıtlı bir elbise kilo alıp verme duru-
muna ya da uzunluk kısalık değişikliklerine göre parçalar eklenip çıkarılarak kullanılabilir. Bir başka öneri olarak mümkün 
ol-duğunca tek bedene doğru tasarımlar yapılabilir ve böylece birçok insana tek bir tasarım sunulabilir (Sabah, 2008).  Bu 
çalışma, Türkiye’de etik moda kavramı ve algılanması ile ilgili tartışmalara katkıda bulunmak ve daha iyi anlaşılmasını sağla-
mak için gerçekleştirilmiştir. Bireylerin etik modaya yönelik tutum ve değerleri, kişisel düşünceleri üzerinde durulmuştur. Bu 
bağlamda 2012 yaz döneminde İnternet ortamında Türkiye’nin farklı illerinden, farklı yaş, cinsiyet, eğitim, meslek ve gelir 
gruplarından bireylere etik moda kavramını algılayış şekilleri ile ilgili uygulanan anketlerin sonuçları değerlendirilmiştir.   
Yöntem: İnternet üzerinden bir veri toplama aracı uygulamak suretiyle gerçekleştirilen bu araştırmaya Türkiye’nin 19 farklı 
ilinden 143 kişi katılmıştır. Katılımcıların 103’ü kadın (% 72), 40’ı ise erkektir (% 28). 18 yaşından 65 yaşına kadar tüm yaş 
gruplarından katılımcı bulunmakla birlikte ortalama yaşın 33.1 olduğu gözlemlenmiştir. Her eğitim grubundan katılımcının 
yer aldığı araştırmada ağırlıklı eğitim düzeyleri sırasıyla lisans (% 40.6), yüksek lisans (% 20.3), lise (% 14.7),  doktora (% 
10.5) ve ön lisans (% 9.1) şeklindedir. Araştırmaya katılan 143 kişinin 39 farklı meslekten oldukları, en kalabalık katılımcı 
grubu olan akademisyen ve öğrencilerin bile yüzde 11 civarında olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcılara bir kişisel bilgi formu 
ve 29 Likert tipi sorudan oluşan bir veri toplama aracı uygulanmıştır. Kişisel bilgi formunda katılımcıların cinsiyet, yaş, gelir 
düzeyi, eğitim durumu ve meslek gibi bilgiler yer almıştır. Likert tipi sorular ise modayı takip etme, giysi kullanım ve satın 
alma alışkanlıkları, yeşil moda ve adil ticarete ilişkin görüşler olmak üzere dört başlıktan oluşmuştur. Her başlık altında yer 
alan sorular kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum (5) arasında puanlanmıştır. Veriler çözümlenirken her bir 
başlık bağlamında Likert sorulara verilen yanıtların betimsel değerleri sunulmuştur. Anketteki herhangi bir “i” maddesine ait 
aritmetik ortalamanın (xi) olduğu varsayıldığında, eğer ilgili maddenin aritmetik ortalaması; 
1 ≤xi <1.8 arasında ise katılımcıların o maddedeki görüşe “kesinlikle katılmadıkları”,
1.8 ≤xi <2.6 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe “katılmadıkları”,
2.6 ≤xi <3.4 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüş hakkında “kararsız” oldukları,
3.4 ≤xi <4.2 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe “katıldıkları”,
4.2 ≤xi <5.00 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe “kesinlikle katıldıkları”, şeklinde değerlendirme yapılmıştır. 
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Bulgular: Maddelerin yorumlanmasının kolaylaştırılması için bu bölümdeki tüm bulgularda ilgili maddeler önce ortalama 
sırasına göre sıralanmış, sonra da bu sıraya göre madde numarası verilerek yorumlar gerçekleştirilmiştir. Modayı takip etme-
ye ilişkin görüşler en yüksek ortalamadan en düşük ortalamaya doğru aşağıdaki çizelgede sıralanmıştır. Görüldüğü üzere 
çalışmada yer alan kitlenin ilk iki maddeye ‘katıldıkları’, 3 ve 4. Madde hakkında ‘kararsız’ oldukları, diğer maddelere ise 
‘katılmadıkları’ söylenebilir. 

Tablo 1: Modayı takip etmeye ilişkin görüşler

Katılımcıların giysi kullanım ve satın alma alışkanlıklarına ilişkin görüşler aşağıdaki çizelgede en yüksek ortalamaya sahip 
olan maddeden en düşük ortalamaya sahip olan maddeye doğru sıralanmıştır. Yukarıdaki inceleme biçimi dikkate alındığında 
1. maddeye ‘kesinlikle katıldıkları’, 2 ve 3. Maddeye ‘katıldıkları’, 4 ve 5. madde hakkında ‘kararsız’ oldukları, 6 ve 7. maddeye 
katılmadıkları, 8. maddeye ise kesinlikle katılmadıkları söylenebilir.

Tablo 2: Giysi kullanım ve satın alma alışkanlıklarına ilişkin görüşler

Katılımcıların yeşil modaya ilişkin görüşleri aşağıdaki çizelgede özetlenmektedir. Görüldüğü üzere 1. maddeye ‘kesinlikle 
katılıyorum’, 2 ile 7 arasındaki maddelere ‘katılıyorum’, 8. maddeye ‘kararsızım’, 9. maddeye ise ‘katılmıyorum’ yanıtı veril---

miştir.
Tablo 3: Yeşil modaya ilişkin görüşler
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Adil ticarete ilişkin görüşler irdelendiğinde katılımcıların 1 ve 2. maddelere ‘katıldıkları’, 3. maddede ‘kararsız’ oldukları, 4. 
maddeye ise ‘katılmadıkları’ gözlemlenmektedir.

Tablo 4: Adil ticarete ilişkin görüşler

Veri toplama aracı birbirinden bağımsız sorulardan oluşan bir anket biçiminde olduğu için maddelerin genel bir toplamını 
ya da ortalamasını almak olanaklı değildir. Ancak yaş, eğitim ve cinsiyet gibi değişkenler ile hangi maddeler arasında anlamlı 
ilişkiler olup olmadığı madde bazında irdelenmiştir. 29 maddenin her biri kadın ve erkek arasında karşılaştırmalar yapılarak 
irdelendiğinde istatistiksel hata yapma ihtimali vardır. Yani çok sayıda karşılaştırma yapma nedeniyle anlamlı olmayan fark-
ları anlamlı sanma tehlikesi vardır. Bu bağlamda 0,05 olan anlamlılık düzeyi 29’a bölünerek bir uyarlama yapılmış, 0.0017’den 
daha aşağı bir düzeyde anlamlı bulunan sonuçlar rapor edilmiştir.

Tablo 5: Kadın ve erkek arasında anlamlı fark bulunan maddeler

Çizelgede de görüleceği üzere erkeklerin kadınlara göre moda ile daha az ilgilendikleri, başkalarıyla aynı şeyleri giymekten 
daha az rahatsız oldukları ve organik ürünün ne olduğu hakkında kadınlara göre daha az bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir. 
Öte yandan kadınların erkeklere göre daha fazla kendi tasarımlarını hazırladıkları ya da eski giysilerin üzerinde değişik-
likler yaparak farklı bir model yarattıkları söylenebilir. Yaş ile her bir madde arasında ilişki olup olmadığını görmek amacıy-
la gerçekleştirilen korelasyon analizleri sonucunda yaş ilerledikçe moda ile ilgilenme düzeyinin düştüğü gözlemlenmiştir 
(r=.243; p<.003). Eğitim düzeyi ile etik modaya ilişkin görüşlerin her biri arasında korelasyonlara bakılmış, ‘Üçüncü dünya 
ülkelerindeki ucuz iş gücünü kullanmak ucuz ürünler almamız için gereklidir’ görüşüne olan desteğin eğitim düzeyi art-
tıkça anlamlı derecede düştüğü görülmüştür (r=-.247; p<.003). Bir başka deyişle böyle bir görüşü düşük eğitim düzeyindeki 
bireylerin desteklediği söylenebilir. Son olarak gelir düzeyi arttıkça aşağıdaki görüşlere katılma düzeyinin anlamlı derecede 
düştüğü gözlemlenmiştir:
Kendim tasarım yapar, diker/diktirir giyerim (r=-.323; p<.001)
Eski giysilerimin üzerinde değişiklikler yaparak farklı bir model yaratırım (r=-.272; p<.001).
Üçüncü dünya ülkelerindeki ucuz iş gücünü kullanmak ucuz ürünler almamız için gereklidir (r=-.272; p<.001).

Tartışma ve Öneriler: Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmada katılımcıların giymedikleri giysilerini 2. el mağazalara 
satma alışkanlıklarının olmadığı görülmüştür. Öte yandan giyilmeyen giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, böylece 
değerlendirilerek çöpe atılmaması etik moda bağlamında sevindirici bir davranıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu ihti-
yacı olmasa da sadece beğendiği için satın almaya eğilimli görülmektedir. Bu durum, günümüzde yaşanmakta olan hızlı 
modanın etkisini göstermektedir. Gittikçe ucuzlayan giysiler nedeniyle daha fazla alma eğilimi artmış ve hızlı moda eğilimler-
ini desteklediği için tek kullanımlık modalar oluşmuştur (Lee, 2007: 58). Bu davranışın yerine belki de kişiler özel tasarımlara 
yönlendirilerek yavaş modaya doğru çekilebilir. Araştırmada katılımcıların organik ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip 
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oldukları görülmüştür. Satın almada organik ürünler tercih sebebi olarak bulunmuş ancak ekonomik olarak düşünüldüğünde 
diğer ürünlere kaymalar yaşanmıştır. Benzer nedenlerle 2010 yılında İngiltere’de etik modanın geliştirilerek yaygınlaştırılması 
için vergi muafiyeti ile üreticiler teşvik edilmiştir (İTKİB, 2010). Bu tarz uygulamalar ülkemizde de yapılıp sürdürülebilir 
ve etik moda üretimler arttırılarak bunların kişisel tercih olmasından kurtarılabilir. Erkek katılımcıların moda ile ilgilen-
mediği, başkalarıyla aynı şeyleri giymekten rahatsız olmadığı görülmüştür. Bu durum erkeklerin modayı değil giysiyi satın 
almalarıyla açıklanabilir. Turgate’e göre (2006: 197) erkekler genellikle kendilerine örnek aldıkları bir sanatçı gibi giyinmeye 
çalışarak onlara benzemeye çalışmaktadır. Tam olarak benzemeseler bile öyle giyinmekten hoşlandıkları için erkek modası tu-
tucu bir eğilim içindedir. Erkekler kendi modalarının fazla değişmediğini, sezon modellerinde bir iki düğmenin değiştirilerek 
yeni moda diye piyasaya sürüldüğünü düşünmektedir. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, kadına yönelik mağazaların 
sayısının erkek mağazalarına göre dört kat daha fazladır. Moda konusunda erkeklerin kadınlara göre daha tutucu bir görüntü 
sergilediği görülür. Erkekler genel olarak moda ile ilgilenmese de ilgilenenler de bulunmaktadır (Turgate, 2006: 197-198). 
2004 yılında Fransa’da düzenlenmeye başlanan Etik Moda Fuarı 20 tasarımcıyla başlamış ancak günümüzde 100’den fazla 
marka ve tasarımcıya tanıtım imkânı sağlamıştır (İTKİB, 2010). Ekolojik üretim, sosyal sorumluluk ve çevreci hazır giyim 
alanlarına önem veren fuarların benzerleri ülkemizde de yapılarak toplum bilinci oluşturulup talep artışı sağlanabilir. 
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YAVAŞ MODA NEDİR?*

Fatma Engin ALPAT*

ÖZET

Yavaş Moda günümüzdeki çok hızlı değişen moda akımları, eğilimleri ve hızlı üretime karşı doğmuş bir harekettir. “Hızlı Moda” 21. yüzyılda küreselleşen moda endüs-
trisinin daha fazla kâr elde etmek için, yarattığı modadaki hızlı değişime dayalı giyim anlayışıdır. Hızlı Modanın temel eğilimleri, küresel modanın karar merkezi 
“Dünya Trend Birliği” tarafından belirlenmektedir. “Yavaş Moda hareketinin temel felsefesi, uzun süreli giyilebilecek, kalitesi yüksek, modası geçmeyecek ürünler 
üretmektir. Bu üretimi, yerel kaynaklar, yerel moda tarzları ve doğal malzemelerle üretmeyi hedeflemektedir. Yavaş moda hareketi “Yavaş Tasarım” hareketini başlat-
mıştır. Yavaş Tasarım, endüstri devrimi öncesinin, insan emeğine ve doğal malzemeye dayalı bir tür el sanatı olan tekstil üretimine geri dönüştür. Yavaş Tasarımcılar, 
modası geçmeyecek, ancak kullanışlı ve kaliteli ürünler tasarlamak, böylece üretimi ve tüketimi, daha sınırlı ancak değerli hale getirmek ile görevlidirler. Bu 
makalede, Yavaş Moda akımının hedefleri ayrıntılı olarak tanımlanacak ve bu hedeflere, Yavaş Tasarımcılar aracılığıyla nasıl ulaşılacağı üzerinde durulacaktır. Yavaş 
modanın getireceği avantajlar değerlendirilecektir. Günümüz tasarımcısının bu anlayışa kendini uyarlamasının yeni bir yaratıcılık anlayışı getireceği vurgulanacaktır.  
Anahtar Sözcükler: Hızlı Moda, Yavaş Moda, Yavaş Tasarım, Tasarımda Sürdürülebilirlik.

WHAT IS SLOW FASHION?

ABSTRACT

Slow fashion is a movement which is born as a reaction to today’s fast changing fashion trends and rapid production. “Fast fashion” is a popular clothing movement 
in the 21st century which is in favor of fostering globalised fashion industry based on profit. Main trends of the fast fashion are determined by the “world trend 
union” which is the center of the global fashion. The basic philosophy of the slow fashion movement is based on production of high quality, long lasting, environment 
friendly and never out dated products. It aims to generate production from local sources, local fashion styles and natural ingredients. The slow fashion movement 
launched “slow design” movement. Slow design is a turnaround to the pre-industrial revolution which is a kind of handicraft textiles based on human labor and 
natural materials. Slow designers create designs which are based on human labor, handmade art craft, in a way it is a return to the old fashioned handmade textile 
production. In this paper, slow fashion movement targets are to be defined, and focus is to be given on the ways implemented by slow designers. Advantages 
brought by the slow fashion movement are to be elaborated. It is emphasized that the adaptation of today’s designer to the new concept will bring them a new 
sense of creativity and widen their horizons.
Keywords:  Fast Fashion, Slow Fashion, Slow Design, Sustainable Design.

Tasarımda Sürdürülebilirlik ve Moda Tasarımına Etkileri: Günümüzün hızlı modası tasarımda sürdürülebilirlik ilkeleri 
kullanılarak yavaş modaya dönüştürülebilirse, doğal enerji kaynakları, topraklar, sular, hava daha uzun süre temizlenip ko-
runacaktır, insanlar doğaya saygısını geri kazanacak ve hızla giden imajların peşinden koşup bu kadar yorulmayacaklar. An-
cak yine istedikleri moda tüketim ürünlerinin kimyasal kullanılmamış, sağlıklı üretilmiş olanlarına yani insan bünyesi için 
ve doğa için daha uyumlu olan ve daha da kaliteli olanlarına sahip olacak böylece daha mutlu olacaklardır. Günümüzde kul-
lanılan tekstil endüstrisi sistemi ve bu endüstrinin ürettiği tüm miktarın satışını ve pazarlamasını sağlayan, mevcut endüstrinin 
önemli kısmını oluşturan moda tasarım zincirinin vardığı noktada hızlı moda ve hızlı kapitalist sistemin zararları ortaya çık-
mış ve sonuçları yaşanmıştır. Kullandığımız sistemin dezavantajlarının insanlık için avantaja dönüştürülüp kapitalist sisteme 
“yavaşla” dememizin zamanı gelmiştir. Çünkü insanların yaşadığı ve gelecek nesillerin yaşayabileceği bir tek Dünyamız var. 
Günümüzde sürmekte olan hızlı üretim, tekstil malzemelerinin, insan emeğinin ve enerjinin aşırı tüketimiyle gerçekleşmekte-
dir. Ayrıca, modası geçen ya da “kullan at” tarzı satın alınan ürünlerin düşük kaliteli ve sentetik olmasının getirdiği atıklar hızlı 
modanın içinde olduğu halde gündeminde yer almamaktadır. Sentetik malzemelerin doğada geri dönüşümünün olmayışı, 
çöp yığınları yaratmaktadır.

Hızlı Moda Tasarımı (Avantajları ve Dezavantajları): Hızlı modanın tüketiciler için kolay bulup kolay satın alabilecekleri, 
1990’larla karşılaştırıldığında ise Fred Davis’in “Moda Kültür Kimlik” kitabında bahsettiği toplumsal bir varlık olan insanın 
moda tüketicisi olarak bürünmek istediği rollerin görselliğini ve geldiği statünün göstergelerini ona artık çok hızlı ve sentetik 
olarak sağlayan moda ve giyim sektörü, 2012 yılında çok hızlı imaj değişiklikleri yapma imkânı sunmakta ve tüketiciyi her 
zaman istedikleri rolleri satın alabilecekleri ürünlere eskiye göre “an” denilecek kadar kısa sürede ulaşmalarını sağlamaktadır. 
Bunlar, on beş yıl öncesiyle karşılaştırıldığında, daha çok marka, daha çok koleksiyon, daha çok sayıda eğilim, daha fazla ürün, 
kalitesiz ve oldukça kısa ömürlü olarak raflarda yer almaktadır. Tüketiciler de bu “kullan at” ürünlere mecbur kalmaktadır. A+ 
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markalar olarak tanımlanan “pret a porter” ve “haute couture” tasarımcı markaları sektörde küçük bir yüzdeye sahip olduk-
larından genel çoğunlukta olan yukarıdaki özellikteki markalar için söylenenlerin büyük bölümü onlar için geçerli değildir. 
Moda endüstrisinin bağlı olduğu kapitalist sistemin kontrolünde hızlı ve çeşitli moda eğilimlerinin sunulması ve bunu ka-
zanç kapısı olarak kullanan medya ve tekstil endüstrileri nedeniyle, doğa ve gelecek hiç düşünülmeden hızla harcanmakta ve 
kirletilmektedir. Dünyadaki temiz kaynakların % 80’nini Dünya nüfusunun % 20’lik üst diliminin kullandığı istatistik olarak 
belirlenmiştir ki bu kategorideki toplum sınıfları modayı takip eden gruptur ve bu büyük orantısızlıktır. 

Sunday Times gazetesinin moda editörü Charty Durrant, “Trendlerin Tiranlığı” kötü çalışma koşullarına, aşırı tüketime 
değindiği makalesinde; çocuk işçiler, küresel tüketim kültürü, çarpık imajlar, yeme bozuklukları, çevre kirliliği, su kıtlıkları, 
ruhsal ve fiziksel zararlar, gibi ‘modern dünya’da var olan sorunların büyük bir bölümünün kökeninin modada yattığını belirt-
mektedir. Modern sorunların, moda tarafından şiddetlendirildiğini,  modanın nasıl daha kötü hale getirdiğini açıklamaktadır. 
Durrant; modanın çevreye yaydığı zehirli etkisinin tekstil endüstrisinin yoğunlaştığı Hindistan, Çin, Brezilya ve Afrika’da 
açıkça görüldüğünden bahsetmekte ve çevreyi kirleten böcek ilaçlarının ucuz pamuk üretmek için kullanıldığına değinmek-
tedir. Yalnızca bir kot pantolon üretmek için gerekli olan pamuğun yetiştirilmesinde 800 litre su harcandığı için su kıtlığının 
da modayla yakından ilgili olduğunu vurgulamaktadır. Düşük  maliyet-yüksek fiyata odaklanan moda endüstrisinin Çin gibi 
ülkelerdeki kötü çalışma koşullarını ve çocuk işçilerin çalıştırılmasını tetiklediğini açıklamaktadır. Durrant’a göre bunların 
sorumlusu ‘hızlı moda’ yani yeni tasarımların kopyalanarak kısa sürede tüm dünyaya yayılması ve herkesin tıpatıp aynı görün-
mesidir. Durrant, bu ‘kitlesel tüketim çılgınlığı’ ve ‘açgözlülük kültürüne’ ‘yavaş moda’nın karşı gelmesi gerektiğini söylemek-
tedir; “…modada aşırılık ve şovenizm yerine sadelik gelmelidir. Hiçbir zaman demode olmayan, kaliteli ve klasik olan moda 
ürünler benimsenmelidir. Böylece dış görünüşte sadelik ve iç dünyada zenginliği vurgulayan yaşam tarzına geri dönülebilir” 
(gundemdetay.15.08.2011). Hızlı moda tasarımının avantajları kapitalizmi savunan tekstil endüstrisiyle ve tekstil endüs-tri--

sine büyük ölçüde hizmet eden medya sektörü ile ilgilidir. Tekstil şirketlerinin daha fazla üretim yapması demek; daha fazla 
iplik, kumaş, polyester, sentetik kumaşlar, daha fazla makine, daha fazla teknoloji kullanılması, daha hızlı biçimde elektrik 
kullanılması, daha fazla kimyasal işlem kullanılması, tekstil boyama terbiye, apre işlemi yapması ve böylece daha fazla kirli-
lik yaratması ve atık kimyasal madde, atık kirli sular ve zehirli gaz çıkarması ancak bunların sonucunda daha çok büyümesi 
ve daha çok para kazanması ve rakiplerinin önüne geçip daha güçlü olması demektir. Bu şirketler sistemin içinde ayakta 
kalabilmesi için sistemin kurallarına uymak zorunda kalırlar. Daha fazla, daha hızlı üretim yapıp daha fazla koleksiyon ve 
model üreten daha fazla tüketim amaçlayan endüstriyel holding sahipleri kendi ailelerinin gelecek nesillerine çöp yığınlarıyla 
dolu ve kullanılacak suyu, soluyacak oksijeni, ekilecek toprağı kalmayacak bir Dünya hazırlamak yolunda hızla ilerlemek-
tedirler. Sistemin sürmesi için tüketicinin önüne farklı imajlar, koleksiyonlar, markalar, dergiler, reklamlar, fuarlar, defileler 
yoluyla hızlı bir döngü içinde büyük bir pazarlama sektörü olarak medya işbirliğiyle moda sistemi sunulmaktadır. Ancak 
günümüzde hızlanma nedeniyle yapılan üretimlerin çoklu alternatifleri tüketiciye uygun fiyata sunsa bile tüketici aldığı giysiyi 
iki- üç kez giydikten sonra atmaktadır. Üreticiler farklı kavramlarda çeşitli ürün üretip her birinin üzerine kişisel algılanacak 
bir imaj eklemektedirler. Hem eğilim değişmiştir hem de ürünün düşük kalitesi nedeniyle yıkandıktan sonra özelliklerini 
kaybetmiş ürünler çöp haline gelmiştir. Yenisini almak gerekmektedir. Gardırobumuzda saklayacağımız ve yaşlandığımızda 
geri dönüp “ben gençken bunu giymiştim” diyebileceğimiz hiçbir ürün kalmamaktadır. Dünyadaki tüketicilerin attıkları geri 
dönüşümsüz tekstil ürünleri, kimyasal apreler ve sentetik kumaşlar nedeniyle Dünyayı tekstil çöplüğü haline getirmektedir. 
Tekstil endüstrisinin oluşturduğu üretim atıkları yanında ürettikleri ürünler de doğrudan atık haline gelmektedir. Tekstil 
şirketlerinden birkaçının üretimini yavaşlatması, koleksiyon sayısını azaltması, doğal elyaflardan üretim yapması, pamuk, 
keten, yün üretimini desteklemesi, zehirli kimyasal maddeleri kullanmadan ya da en aza indirerek terbiye ve işlem yapması 
doğa için az da olsa “zararın neresinden dönersek kardır” mantığında fayda sağlar. Ancak bu davranış biçimine giren firmalar 
hızlı sektör döngüsü içinde rekabet ortamında zayıflayabilirler. Sektördeki firmalar bir bütün halinde kendi aralarında doğayı 
koruyarak endüstriyi sürdürebilecekleri bir sistem kurarak yeni stratejilerle hareket etmelidirler. Kesin olan bir şey var ki 
öncelikle “sistemin yavaşlaması” iyileştirmelerin yapılması için zorunludur. Tüketicide moda ürünlerin hızına yetişme çabası 
stres yaratır. Dünyanın hızla kirletilmesi doğanın kendi dengesinin sağlayabilmesi açısından yerküreyi strese sokmaktadır.

Yavaşlık Hareketi: Modern toplumlardaki rekabetçi yapı ve ilerlemeci perspektifin etkisiyle oluşturulan yeni talepler ne-de-
niyle tatminsiz, stres düzeyi yüksek hız olgusu sorgulanmaya başlamıştır. Farklı kültürlerin hayat anlayışı daha derinlemesine 
öğrenildikçe ve hız toplumunun sakıncaları görüldükçe geleneksel toplumlarda binlerce yıldır bilgelerin savunduğu ve Abra-
ham Maslow gibi modern psikologların “zirve deneyimi” olarak adlandırdığı “an’ı yaşama” deneyiminin önemi tekrar anlaşıl-
maya başlanmıştır. Yavaşlık hareketini desteklemek amacıyla aşağıda belirtilen eylemler başlatılmıştır: “Yavaş Hareket” teri-
minin İngilizcesi “Slow Movement”dır.  Hızlı ve modern hayatı eleştiren ve hayatın farklı alanlarında yeme biçimi, ekonomik 
hayat, insanlar arasındaki ilişkiler gibi hızlı modern tüketim kalıplarını dönüştürecek kültürel değişimi savunan toplumsal bir 
harekettir. 1986’da Carlo Petrini ‘nin Roma Piazza di Spagna’da açılan Mc Donald’s restoranının açılışını protesto etmesiyle 
başlamıştır.  Yavaşlık hareketine bağlı olarak daha sonra 1999’da Geir Berthelsen ve onun yarattığı “The World Institute of 
Slowness”, “Dünya Yavaşlık Enstitüsü”, “Yavaş Gezegen” şeklinde bir geniş görüş sunmuştur. “Yavaş Hareketi” organize edilmiş 
veya tek bir organizasyon tarafından kontrol edilen bir hareket değildir.  Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde olduğu gibi, Avustralya 
ve Japonya gibi bazı Uzakdoğu ülkelerinde de hareketin arkasındaki felsefeyi kabul eden insanların sayısı zamanla artmak-
tadır. Günümüz çağdaş felsefecilerinden Prof. Guttorm Fløistad bu hareketin felsefesini şu şekilde özetlemektedir: “Hayatı 
yakalamak istiyorsanız acele etseniz iyi olur”. Ancak temel ihtiyaçlarımızın asla değişmediğini hatırlatmak gerekmektedir. 
Başkaları tarafından görülmek, takdir edilmek ve ait olma, yakınlık,  özen ve biraz sevgi ihtiyacı. Bu, sadece insan ilişkilerinde-
ki yavaşlıkla mümkün olabilir. Değişimlere hâkim olmak için yavaşlığı, sabrı ve birlikteliği yeniden edinmek zorundayız”. 
Yavaşlık kavramı hayatın farklı alanlarındaki aktiviteleri daha tatmin edici şekilde ve doğru hızda gerçekleştirmek gerektiğine 
dikkati çekmektedir. Yavaş Hareketi’nin felsefesi yaşamın çeşitli alanlarında uygulanmış ve bunun sonucunda Yavaş Tasarım, 
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Yavaş Moda, Yavaş Yemek, Yavaş Ebeveynlik, Yavaş Kent, Yavaş Mimari, Yavaş Okuma gibi alt türleri ortaya çıkmıştır.

Hızlı Modanın Antitezi Yavaş Tasarım ve Tasarımda Sürdürülebilirlik: Yavaş Tasarım, insanların ve gezegenin uzun vadede 
iyiliği için uygun özel çözümler yaratmayı hedefleyen demokratik ve bütünsel bir tasarım yaklaşımıdır. Anlamı; bireysel ve sos 
yo kültürel dengelemeler ve çevresel ihtiyaçlar açısından  “sürdürülebilir tasarım” kavramının geliştirilmesiyle ilgilidir. Yavaş 
tasarım kavramını özümseyerek tasarım yapmak tasarımda da yukarıdaki alanlarda olduğu gibi sürdürülebilirlik sağlamak 
açısından önemlidir. Çünkü artık insanların hayatlarında kullandıkları hemen tüm ürünlerde tasarım ön plandadır. Tasarım-
da Yavaşlık hareketi, tasarım kavramındaki 21. yüzyıl farkındalıklarından ortaya çıkmıştır (Meredith and Storm, 2011:1-
20). Yavaş tasarım, ilk kez Luke tarafından 2002’de “Sürdürülebilir yaşam için bir değerler dizisi (paradigma)” çalışmasında 
kullanılmıştır. Luke fiziksel ürün tasarımı üzerine odaklanmış olsa da, “yavaş tasarım kavramı” açısından ele alındığında, 
dene-yimler, yöntemler, hizmetler ve organizasyonlar gibi maddi olmayan soyut tasarım kuramları için de yavaş tasarım kav-
ramının geçerli olduğu belirlenmiştir.

Yavaş Moda Tasarımı ve Sürdürülebilir Gelişme: Yavaş moda hareketi tüketicilerin giydikleri giysinin orijin ve mater-ya-
li hakkında düşünmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Yavaş moda, “yavaş giyinme hareketi” aslında eski ve yeninin har-
manı olarak kabul edilebilir. Neyi satın aldığımızı, ürünü kimin ürettiğini ve bu bilgilerin ürünün kalitesini nasıl etkilediğini 
sorgulayarak sosyal ve çevresel sorumluluk hakkında seçenekler sunmaktadır. “Sürdürülebilir gelişme”; “gelecek nesillerin 
kendi gereksinmelerini karşılayabilmelerini tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılamak” olarak tanımlanmaktadır. 
Yavaş moda akımı ABD ve Avrupa’da isyankâr giyim tasarımcıları tarafından sadece yeni bir fikir olduğu için kucaklanmıştır. 
Adidas, Nike, Timberland ve diğer büyük giyim firmalarının Amerika’da kurduğu “Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu” tekstil 
üre-ticilerinin daha sürdürülebilir bir tasarım, tedarik ve üretim sürecine sahip olmaları için çalışmaktadır. “http://www.
nikebiz.com/responsibility/Pages/CalculatorPage.aspx” adresinden ulaşılan ve ücretsiz olarak üreticilerin kullanımına 
sunulan prog-ramda, bir tasarımcı bir T-shirt tasarlarken ürünün sürdürülebilirlik puanının düşük olduğunu görmektedir. 
Bunun üzerine hazırladığı tasarımda kullandığı pamuğu organik pamukla değiştirir. Puanı biraz artar, ancak hala istenen se-
viyede olmadığı için organik pamuğu (Çin yerine) yerel üreticilerden seçerek (pamuk üretiminde daha az su kullanan üre-ticiyi 
tercih ederse) tasarladığı T-shirt’ün sürdürülebilirlik puanını yükseltir. İçine biraz polyester katmaya da karar verebilir. Şu 
anda bu ürün tasarımı programı büyük üreticiler tarafından kullanılmaya başlandı, yani çevresel etki tekstil için artık önemli 
bir karar kıstası konumuna gelmiştir (iklimhaberleri.com/2011/05/surdurulebilir). Bu hızlı gidişe yarım ürünlerin imalatını 
önerebiliriz. 

Örneğin, tüketicilerle tasarımcının internet üzerinden birlikte çalışarak yaratıcılıklarını bir araya getirmek gibi alternatifler 
yaratması tüketiciye aldığı bir giysiyi daha fazla giymesi ve daha kaliteli olması ve giysiye bağlanması için alternatifler suna-
bilir. Ayrıca eklenip çıkarılan parçaları bulunan ve farklı biçimlerde kullanılabilen giysiler ve onarım imkânı sunan giysiler 
de tasarlanabilir.  Tasarımcılar nihai tasarım kararlarını alırken tüketicilerle birlikte, internet üzerinden, tasarım yapabilirler. 
Böylece tüketici ihtiyaçlarına odaklanmak, aynı zamanda tekstil ve giyimin yaşam döngüsünü ve kullanım alanlarını genişlet-
mek gibi çalışmalar yapılabilir. Örneğin, kiralama,  ödünç verme veya paylaşım ağı kurulabilir, yüksek kaliteli hazır giyim 
ve hazır giyim değiştirme hizmetleri sunulabilir. Böylece yeni iş fırsatları doğar ve hizmet-odaklı bir ekonomi için alternatif 
oluşturulabilir. Yüksek kaliteli giysiler sunan üreticiler çıkabilir, müşteri memnuniyeti artırılabilir, ürünün kullanım süresi-
ni uzatabiliriz. Çevrimiçi anketlerle tüketimin azaltılması konusunda tüketici görüşleri değerlendirmeye alınabi-lir. Örneğin 
“Finlandiya’da moda ve tekstil sanayinin çevre üzerindeki zararlı etkisini azaltmak için tüketici görüşleri değerlendirilmiş 
ve 341 katılımcı;  etik üretim ve etik tüketim, tekstil ve ürünün yaşam döngüsü boyunca giysinin yarattığı çevresel etkile-
ri hakkında endişe duyduklarını belirtmişler, tekstil tasarımı ve hazır giyim için yeni yaklaşımlar oluşturmak gerektiğini 
savundukları belirlenmiştir” (eu/environment/ecolabel/products/2012). Bir diğer örnekte ise Burlington’un kuzey bölgesinde 
atılan giysi ve kumaşlardan kadınlar ve erkekler için kiralık dikiş makineleriyle yeni tasarımların üretilmesidir. Yine San 
Francisco’da tasarım stüdyoları kurulmuş ve “yeşil etiket”li geri dönüşümlü bükülmüş malzemelerden yüksek moda ürünler 
tasarlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Bolivya köylüleri yabani alpaka sürülerinin yünlerinden örme giysiler yapıp San Francis-
co’ya göndermektedirler. Yavaş moda Goodwill’den 5 dolara alıp kendi yaptığınız bir şey olabilir veya Miranda Caroligne’den 
alınmış 700 dolarlık fabrika atıklarından üretilmiş el yapımı bir ceket de olabilir. Ms. Caroligne fabrika atıklarını toplayarak 
yeni tasarımlar üretmektedir ancak bunu  “yüksek moda” şeklinde kullanmaktadır. Organik pamuk bir ceket 200 dolara satıl-
maktadır ve atık kumaşları kullandığı için de çok renkli tasarımlar elde etmektedir. Buna karşılık Bolivya’da alpaka yününden 
örme kazaklar yapan bir yerli ancak asgari ücret kazanmaktadır. Yavaş moda kalıcılığı ve devamlılığı sağlamayı amaçlıyorsa 
çalışanların yaşam standartlarını korumalıdır (Holt, 2009). Yavaş moda, tüketicileri de moda tasarımcısına dönüştürmektedir. 
Sıradan tüketicinin el emeğine dayalı ürünler öne çıkmaktadır. Bu durumda, tekstil ürünleri ve tüketiciler arasında bir bağ 
kurulmaktadır. Tüketici, kendi yaptığı ya da bir arkadaşının hediye ettiği bir giysiyi atamaz. Tüketici ve ürün arasındaki bu 
ilişki, yavaş modanın insanların ne giydiklerini ne satın aldıklarını düşündürmekte ve değişimi başlatmaktadır.

Sonuç: Yavaş moda ve yavaş tasarım kavramına geçmek ve kurulmuş olan hızlı modanın kemikleşmiş sistemini değiştirmek 
çaba gerektirir. Ancak Yavaş tasarıma geçiş yapılması ve insanoğlunun iyiliği,  mutluluğu açısından ve uzun vadeli sürdürüle-
bilirlik için maddi olmayan bir doğayı benimsemek de doğru bir yol olarak görülebilir. Yavaş tasarımların günümüzde ve 
gelecekteki ortak uygulama özellikleri aşağıdaki biçimde belirlenmiştir: Tekstil tasarımı ve moda tasarımı ile ilgili kısa ve 
uzun vadeli faktörleri dikkate almak ve bu doğrultuda hareket etmektir. Sürdürülebilirlik için ihtiyatlılıkla davranıp mümkün 
olduğunca zararı azaltmaktır. Estetiği kaybetmeden istenilen sonuçları elde edebileceğimiz basit fakat özlü çözümler bul-
maktır. Demokratik yaklaşım açısından tasarımı kullanmalıdır, ancak profesyonel olmayanlar için süreci ve sonucu erişile-
bilir tutarak önlerini açmak gerekmektedir. Uyarlanabilir olmak; çözümler geliştirmek ve zaman içinde bunları kullanırken 

046

Fatma Engin ALPAT



gerektiğinde duruma uygun biçimde modifiye edebilmek gerekmektedir. Dayanıklılık: kesin çözümler üretmek ve zaman 
içinde bunların onarım ve parça değişim ihtimallerini en aza indirgemek. Non toxic ortam yaratmak; toksik olmayan or-
tamı sağlamak için kirlilik yaratan ve zehirleme etkisi olan madde ve süreçleri azaltma çözümleri aramak. Verimlilik; zaman, 
emek, enerji ve fiziki kaynakların aşırı tüketimini en aza indirmek gerçek verimlilik olacaktır. Ayırt edicilik; kültürel ve sosyal 
açılardan çevresel benzersizliğin ve böyle benzersiz ürünlerin çeşitliliğinin artırılmasını yani lokalizasyonu teşvik etmektir. 
Tasarım yerel ve bölgesel kültürden ilham alınarak yapıldığında tasarım sonuç ilişkisi açısından ve dolayısıyla insan ve doğa 
açısından önem kazanmaktadır. Yavaş tasarım; henüz tasarım düşüncesinde rölatif olarak yeni bir kavramdır ve etkileri hali 
hazırda geliştirilmekte ve tanımlanmaktadır. Aşağıdaki biçimlerde gelişmesi beklenmektedir: Daha uzun tasarım süreçleri, 
tartışmalar yani düşünsel süreçler, etki tepki testleri ve bunlara dayalı etkileşimlerde bulunulması için zaman ayrılmasını 
savunur. Yerel, bölgesel malzeme ve teknolojileri kullanan, zanaatkârları destekleyen yerel sanayi ve atölye çalışmaları ve buna 
uygun tasarımlar için üretim yöntemlerinin kullanana “yavaş moda”, “kişi için” tasarım yapmaktır. “Yavaş Tasarım” doğanın 
kendi zaman döngülerini göz önüne alarak ve bunu inceleyerek ve doğayla birleşerek yaşamak ve tasarlamaktır. “Yavaş moda 
tasarımı” uzun döngülerde insan davranışları ve sürdürülebilirlikten etkilenecektir. Yavaş Tasarım var olma ve pozitif psiko-
lojinin derinliğini ve bulgularını dikkate almaktadır. Yavaş moda kavramı bir yavaş tasarım biçimi olduğundan yavaş tasarım 
prensiplerinin tümünü benimsemeli, Dünyanın tümünün geleceği ve iyiliği için kullanılmalıdır.
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MODA SEKTÖRÜNÜ “YAVAŞLATAN” EĞİLİM: EKO MODA VE MODA’DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK*

Banu Hatice GÜRCÜM*,  Ceyda YÜKSEL**

ÖZET

“Sürdürülebilir Moda”; “Eko Moda” ya da en genel tanımıyla çevreci, geri dönüştürülebilir, yüksek kaliteli ürünlerin yer aldığı moda akımı olarak tanımlanmaktadır. 
Moda’da sürdürülebilirlik yaklaşımının bir diğer amacı da üretilen ürünlerde yüksek kalite ve düşük üretim rakamları sağlanarak çevre dostu yeşil ürünler tedarik 
edilmesini sağlamak suretiyle günümüzde korkunç bir hızla tüketim çılgınlığını körükleyen moda endüstrisinin yavaşlatmak olarak ifade edilebilir. Bu çalışma’da 
sürdürülebilirliğin üç boyutundan bahsedilmiştir. Ekoloji boyutunda; toksik olmayan, eko etkin ve dönüştürülebilir kavramlarla üretilen moda ürünleri, ekonomi 
boyutunda; tüketiciler ve üreticiler için değer katan ürünler ve sosyal/ etik unsurlar boyutunda ise kişinin sağlığını bozmayan giysiler, dengeli üretim gibi modanın 
üretim ve tüketim alanlarındaki tüm aktörlere yaşam kalitesi katan ürünler ele alınmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Modada Sürdürülebilirlik, Eko Moda, Yeşil Tekstil, Yavaş Moda, Ürün Tasarımı.

“DECELERATING” APPROACH IN FASHION INDUSTRY: ECO FASHION AND SUSTAINABILITY IN FASHION

ABSTRACT

In general terms “Eco fashion” or “Sustainable fashion” is an innovative fashion trend that includes environment-friendly, recyclable, and high quality products. An-
other specific objective of Sustainability approach in fashion is to decelerate the fashion industry which incites the tremendous consumption- mania in the market by 
supplying high quality eco-friendly, gren fashion products in small amounts. Sustainable fashion consists of clothing and accessories that are either reused, recycled 
or made from sustainable fabrics, which include organic cotton, hemp, bamboo, soy, corn, peace silk and other eco-friendly materials. In this article three dimensions 
of sustainability: non toxic, eco efficient and cyclic fashion concepts have been mentioned in the ecological dimension and products that create value for consumers 
and producers have been mentioned in the economical dimension as well as in the ethical aspects dimension. 
Keywords: Sustainability in fashion, Eco Fashion, Green Textile, Slow Fashion, Product Design.

Hızlı Modanın Feda Ettiği “İnsan”: Modanın hızlı olması en genel ifadesiyle hızlı tüketilmesi anlamına gelmektedir. Bu 
nedenle ürün tasarlama süreci kısa süreli olmakta, moda eğilimleri hızla değişmekte ve yeni ürünler pazarda bir öncekilerin 
yerini hızla almaktadır.  Zara, H&M, Mango, Next gibi giyim markaları hızlı moda akımının hazır giyimdeki liderleri olarak 
kabul edilmektedir. Tungate (2004) tarafından yapılan çalışma yılda ortalama 11.000 adet ürün seçeneği sunan Zara’nın ürün 
gamının yüzde 70’ini her 15 günde bir yenilediğini, üretim aşamasında ise günde 8.000 adet ürünün kesildiğini ortaya koy-
maktadır. Modanın hızlı tüketilmesi hammadde, enerji, su ve insan gücü kaynaklarının hızlı ve ihtiyaçtan fazla tüketilmesine, 
endüstriyel ve kullanım sonrası atıkların çevre kirliliği oluşturmasına sebep olmaktadır. Temel olarak çiftçilerin tarımda kul-
landığı pestisitin doğal yaşama zarar vermesi, diğer ürünlere pestisitin bulaşması ve yediğimiz yiyeceklerin yapısına geçerek 
insan sağlığına zarar vermesi, ağartma ve boyama işleminde kullanılan kimyasalların insan sağlığına ve çevreye zarar vermesi, 
atılan eski giysilerin çöp alanlarında yer kaplaması, tekstil makinalarının büyük çoğunluğu ses ve gürültü yaratarak hava kir-
li-liğine neden olması, bitki, su gibi doğal kaynakların aşırı kullanımının ekolojik dengeye zarar vermesi, kumaş ve giysi üreten 
endüstrilerde çalışma koşullarının standartların altında olması, yoğun tarımsal faaliyetler ve hayvansal lif elde edilen hayvan-
ların istismar edilmesi ile ekolojik dengenin bozulması gibi (Challa, y.) birkaç başlığa indirgenebilir. Hızlı moda endüstrisinin 
ana hammaddesi olan lifin dünyadaki toplam tüketimi her geçen yıl artmaktadır. 1950 yılında 3,7 kg. olan kişi başına lif tüke-
timi 2008 yılında 104 kilograma yükselmiştir (http://www.fibre2fashion.com). Amerika Birleşik Devletleri’nde 2002’de kişi 
başına 28,5 kg (63 pound) olan tekstil materyali tüketimi büyük bir artışla 2007’de kişi başına 38 kg (83,9 pound)’a çıkmıştır 
(Hawley, 2006). Endüstride hammadde olarak doğal, rejenere ve sentetik lifler kullanılmaktadır. 5.000 yıldır ekilen pamuk 
doğal liflerin en mükemmeli ve yiyecek olmayan bir tarım ürünü (Black, 2008) ve tekstilde kullanımı en yaygın olan doğal 
liftir (Bkz. Şekil.1). Pamuk üretiminin % 75’den fazlası Çin, Hindistan ve Özbekistan gelişmekte olan ülkelerden gelmek-tedir. 
Ancak sadece dünya nüfusunun % 13’ünü oluşturan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Dünya pamuğunun % 
45’ini kullanmaktadır (Black, 2008: Lin ve Oxford, 2012: 16). Bir kilogram pamuğun giyimde kullanılması amacıyla yetiş-
ti-rilmesi sırasında iklime bağlı olarak gerçekleşen su tüketiminde önemli farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin Giesen (2008) 
araştırmasında 10.000 ile 17.000 litre arasında, Black (2008) 20.000 ile 40.000 litre arasında ve Hansen ve Laursen (1997) ise 
İsrail’de 7.000 litre ile Sudan’da 29.000 litre su tüketimi olduğunu ortaya koymaktadır (Lin ve Oxford, 2012, s.317).
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Şekil 1:Tekstil hammaddelerinin tüketilme miktarı  (Beton vd, 2009, s.9). Şekil 2: Eko moda şekilsiz veya renksiz bir moda değildir http://
www.ecouterre.com/9-eco-fashion-designers-at-milan-fashion-week/milan-fashion-week-spring-summer-2012)

Pamuk lifinin üretiminde yüksek oranda suyun tüketilmesiyle birlikte tarım ilacı olan pestisit de tüketilmektedir. Pamuk 
pazarında % 0,5’lik paya sahip olan organik pamuğun yetiştirilmesinde pestisit kullanılmamaktadır (http://www.hsc.csu.edu.
au). Pamuk elyafının yetiştirilmesinde kullanılan kimyasalların tutarı 1999 yılında 2,6 milyar dolarken 2009 yılında bu tutar 
3 milyar dolara yükselmiştir (http://www.textileworld.com). Dünya pamuk üretiminin % 80’lik bir bölümü konvansiyonel 
pamuk üretim sistemleridir (Kooistra, Pyburn ve Termorshuizen, 2006; Lin ve Oxford, 2012,s.317). Bununla birlikte Ame-ri-
ka’da üretilen pamuğun % 80’lik bir kısmı genetiği değiştirilmiş tohumlar kullanmaktadır. Bu tohumların ortaya koyduğu 
çevresel tehlikeler ve sıhhi tehditler bilinmemektedir. Konvansiyonel pamuk üretim sisteminde pamuk makine ya da el ile 
toplanmaktadır. Örneğin Özbekistan hükümeti pamuk ihracatından yılda bir milyar dolardan fazla bir gelir elde etmektedir. 
Özbekistan pamuk üreticileri makinalaşma olmadığından Özbek pamuğunun % 90 kadarını el ile toplamaktadırlar. Çeşitli 
araştırmalar (EJF, 2010) Özbek pamuk işçilerinin büyük bir kısmının 200.000 çocuk işçi olduğunu ve bu çocukların yılın 
üç ayı pamuk toplamak için okula gitmediklerini ortaya koymaktadır. Benzer durum Hindistan’da da görülmektedir (Lin 
ve Oxford, 2012: 317). Bir başka ekolojik problem de ipek lifinden örneklenebilir. Yaklaşık yarım kilogram (1 libre= 453 gr) 
ipek lifi üretimi için 300.000 ipekböceğinin öldürülmesi gerekmektedir (Center for Insect Science Education, 1997).  Poly-
ester, elastan, likra gibi hazır giyim ürünlerinde tercih edilen sentetik liflerin üretimi de çevre kirliliğine neden olmaktadır 
ve bu liflerin doğada yok olması 30- 40 yıl sürmektedir. Polyester üretimi ağır metallerden kobalt, antimon ve diğer temel 
toksik maddelerin emisyonuna neden olmaktadır (Fletcher, 2008). Alerjik ve kansorejen etkileri bulunan apre işlemlerinde 
kullanılan kimyasallar solunum yoluyla ve deri ile temas yoluyla üretimde çalışanlara zarar verebilmektedir. Ceketlerde, 
paltolarda, ayakkabılarda ve çanta şektöründe kullanılan ve daha az toksik krom-III derinin tabaklanması işlemi sırasında 
oksitlenerek cilt hassasiyeti, genetik değişim, kanser ve ölüme kadar giden etkisi bulunan son derece toksik bir madde olan 
krom-IV’e dönüşmektedir (Richards, Gabrielle ve Shepp, 2007). Giysilerimize rengini veren 1.600 boyar maddenin sadece 
16 tanesi çevre ve insan sağlığı açısından güvenli çıkmıştır (Betts, 2007). Fiziksel çevre ve kaynaklara verilen zararın yanın-
da,  mağazadaki ürünlerin, tüketici talebinin dışında, sık aralıklarla değişiklik ve çeşitlilik göstermesi tüketicilerin yeniliklere 
adapte olma sürecini zorlaştırmaktadır. Giysiler şimdi hiç olmadığı kadar ucuzlamıştır hatta sıradan bir tüketici bile dört 
yıl öncesine kıyasla dörtte bir oranında daha çok giysi tüketmektedir. Hızlı moda perakendecilerin tüketicilere ulaşabilmek 
için çok sayıda mağazaya; tasarım, üretim ve dağıtım organizasyonlarına; kısa ürün geliştirme döngüsüne; tedarik zincirine 
sahip olmalarını gerekli ve zorunlu kılmaktadır (Tokatlı, 2008: 23). Giyim endüstrisindeki çalışma koşulları uluslar arası ve 
ulusal bir skandal boyutundadır. İşçilerin tehlikeli ve sağlıksız çalışma koşullarında düşük ücretlerle uzun saatler boyunca 
çalıştığını, kadın işçilerin cinsel istismara uğradığını gösteren pek çok rapor vardır.  Kuzey ülkelerinden alınan pek çok ürün 
ucuza, çalışma koşullarının sağlıksız olduğu ve uzun süre, ucuza, zor koşullarda çocukların çalıştırıldığı güney ülkelerinden 
ithal edilmektedir (Challa). Gelişmiş ülkelerde daha farklı olsa bile gelişmekte olan ülkelerde giyim şirketi sahiplerinin iş 
standartları konusunda dürüst davranmadıkları, asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi, mesailerin ödenmemesi, çocuk 
işçi çalıştırılması, çalışma ortamının uygun olmaması gibi pek çok olumsuz koşul mevcut bulunmaktadır. Bununla birlikte 
tekstil endüstrisinde dünyada çocuk işçi ve standartlara uygun olmayan koşullarda işçi çalıştırılmaktadır. Bazı araştırmalar 
Batı dünyasında daha ucuz ürünler ve daha hızlı termin süreleri (ve marjinal karlılık) açısından bir kriz yaşandığını (Roberts 
ve Engardio, 2006) ve bu durumun gelişmekte olan ülkelerdeki şartları olumsuz etkilediğini belirtmektedirler. Hızlı moda 
tekstil alanında çalışma şartlarını aşağı seviyelere çekmektedir. Araştırma raporları Bangladeş gibi ülkelerde haftalık çalışma 
saatlerinin 72 saate kadar çıktığını belirtmektedir (http://fashioninganethicalindustry.org/ resources/teachingmaterials). Pek 
çok durumda hammadde tekstil lifinin yetiştirilmesi veya lifin sentezlenmesi, kumaş oluşumu, dikim, boyama, bitim, nakliye, 
pazarlama, satış, giyme, temizleme ve atık olarak tanımlanabilen tekstil ürünlerinin çevrimi, hızlı modada inanılmaz hızlı bir 
döngüdür. Hızlı moda, ucuz moda haline gelmiş, ucuz moda da hızlı tüketilebilir bir moda yaratmıştır. Yeni olanın bu kadar 
hızlı eskitilmesi, aşırı tüketime ve bunun getirdiği çevresel, sosyal, ekonomik olumsuzluklara sebep olmakta ve müşterilerin 
moda algısının ve beğenisinin hızlı ve suni bir değişime maruz kalmasına yol açmaktadır. Günümüzde hızlı moda bugün 
beğenerek alınan bir ürünün birkaç hafta içerisinde modası geçmiş bir atık haline gelmesini sağlayabilen tüketim tabanlı bir 
düşünce metodu haline dönüşmüştür. 

Hızlı Modanın Antitezi “Sürdürülebilir Moda, Eko Moda ya da Yavaş Moda”: Hızlı modanın yarattığı çevresel, sosyolojik 
ve ekonomik zararların azalması moda akımlarının yavaşlatılması ve sürdürülebilirliğin tekstil ve moda alanında sağlan-
ması ile mümkündür. Bu makalenin amacı moda sektörünü yavaşlatan eğilim olan eko moda anlayışını açıklarken, tekstil 
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ve moda alanlarında sürdürülebilir moda bilincinin tasarım aşamasından başlayabileceğini ve bu konuda son yıllarda gelişe-
rek ortaya çıkan sürdürülebilir moda tasarımı veya moda tasarımında sürdürülebilirlik yaklaşımını açıklamaktır. Sürdürüle-
bilirlik devamlılığın, sürekliliğin sağlanması olarak tanımlanmaktadır. 1950’li yıllarda ilk kez kullanıldığında terimin odak 
noktası küresel yoksulluğu ortadan kaldıracak bir sosyal değişim yaratmakken günümüzde yeniden dönüşüm ve çevre du-
yarlılığı ile neredeyse eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. İhtiyaçların giderilmesi için kullanılan kaynakların tüketilmemesiyle 
sürdürebilirlik sağlanabilmektedir. Sanayileşme ile birlikte, dünyamızın mevcut sınırlı kaynaklarının kullanımının artması 
ve tüketilmesi,  atıkların çevre kirliliğine sebep olması, bazı canlı nesillerinin tükenmeye başlaması sürdürülebilir kalkınma 
çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir (Sahni, 2010: 86). Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez Birleşmiş Milletler Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu (Brundtland Komisyonu) tarafından hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) başlıklı 
raporda ortaya konmuştur: “Sürdürülebilir kalkınma gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün 
vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan gelişmedir” (World Commission on Environment and Development, 1987: 43). 
Sürdürülebilirliğin ekolojik, ekonomik ve sosyal/etik olmak üzere üç boyutu vardır ve sürdürebilirliğin gerçekleşmesi için üç 
boyutta da sağlanması gerekmektedir: 

1- Ekolojik sürdürülebilirlik ile hedeflenen doğanın ve çevrenin gelecek nesiller için korunması, toksik olmayan, fiziksel çev-
reye zarar vermeyen dönüştürülebilir kaynakların kullanılmasıdır. Ekoloji boyutunda sürdürülebilirlik iki aşamada incelen-
mektedir: Üretim ekolojisi; tekstil hammadde, kimyasal ve proseslerin çevre dostu anlayışıyla seçilmesi, gerekli her aşamada 
arıtma metotlarının kullanılması, atık ekolojisi, üretim sonrası ortaya çıkan su, tekstil ürünü gibi atıkların çevreye zararsız 
ürünlere dönüştürülmesi veya geri kazanılmasıdır (http://www.oeko-tex.com). 

2- Ekonomik sürdürülebilirlik ile sağlanmak istenen hammadde, enerji ve insan gücü gibi ekonomik kaynakların ihtiyaç faz-
lasının tüketiminin engellenmesidir (http://www.innovationintextiles.com). Ekonomik boyutta sürdürülebilirlik, yaşamın ve 
çevrenin korunması ile ekonomik büyümenin sağlanmasıdır. Kaynakların aşırı tüketimi ekonomik sürdürülebilirliğin sağlan-
masına da engel olmaktadır.

3- Sosyal sürdürülebilirlik ise insan hakları, işçi hakları göz önünde bulundurularak bireyin temel ihtiyaçlarının karşılan-
masıyla sağlanan sürdürülebilirliktir (Sahni, 2010: 86). Sosyal boyutta ise, insan ekolojisi üzerinde durulmaktadır. İnsan vücu-
dunu kaplayan deriye en yakın olan giysilerin, ter, solunum, sindirim yoluyla hiçbir şekilde insan sağlığına zarar vermeme-sidir. 
İnsan derisi ile temas halinde bulunan giysilerin yapısındaki boyarmadde, elyaf, üretim aşamasında arındırılmamış kimya-
sallar deri ile reaksiyona girerek veya solunum yoluyla insan sağlığına zarar vermektedir (Kurtoğlu, Şenol, 2004). Bu ris-
ki ortadan kaldırmak için üretim süreçlerinin, hammaddenin, kimyasalların seçiminde sosyal sürdürülebilirliği sağlayacak 
seçimler yapılmalıdır.  Sürdürülebilirlik faaliyetleri sanayi, mimari, çevre, turizm, gibi pek çok alanda gerçekleştirilmektedir. 
Moda endüstrisi de bu alanlardan biridir. Sürdürülebilir moda ile sağlanmak istenen hızlı moda akımının neden olduğu hızlı 
tüketim davranışının yavaşlatılması ve ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Kaynakların ihtiyaçtan 
fazla kullanılmaması, tüketilmemesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir ürün 
tasarımcısı, ürünü tasarlarken sürdürülebilirliğin bütün boyutlarını ele almak zorundadır. Sürdürebilir moda bir devrim değil 
evrimdir çünkü sürdürülebilirliğin en temel itici gücü teknoloji, çevre, jeopolitik ve şeffaflıktır. Sürdürülebilir moda, dayanım 
ve klasik tasarım yoluyla ürün ömrünü artırmak, suni ve sentetik lif kullanımını tamamen bırakmak ya da çok düşük seviye-
lere çekmek, geri dönüşümlü ve doğada çözünebilir materyaller kullanmak, yeni tasarım ve üretim süreçleri ortaya koymak 
(örneğin, 3 boyutlu örme ve dokuma), daha az ama daha akıllı giysiler tasarlamak (örneğin tersli yüzlü veya çok fonksiyonlu), 
sürdürülebilir tarımı teşvik etmek ve moda endüstrisinin etiklerine hitap etmek (Black, 2008) gibi konularla ilgilenen kom- 
pakt bir kavramdır. Bu nedenle sürdürebilirlik için pek çok anahtar kelime kullanılmaktadır: eko moda, yeşil moda, yavaş 
moda. Eko moda, hızlı moda akımı ve eğilimlerin etkisiyle doğaya, çevreye, ekonomik kaynaklara zarar veren ihtiyaçtan fazla 
tekstil üretiminin çevreye ve diğer kaynaklara verdiği zararı engellemeyi hedefleyen; sosyal boyutta ise, endüstride çalışan-
ların uygun ve elverişli koşullarda çalıştırılmasını destekleyen bir akımdır. Materyaller, süreç veya süreçle iligili olarak ele 
aldığımızda Eko moda veya daha dar anlamda sadece materyal ve süreçle ilgili olarak yeşil üretim proselerini ifade eden yeşil 
moda olarak da ifade edilebilir. Pamuk, yün, ipek, keten, soya, bambu vs. gibi ekolojik liflerin kullanılması, üretim süreçlerinde 
organik tarımın desteklenmesi, tekstil proseslerinde Eko sertifikasyonuna önem verilmesi, üretim süreçlerinde insan sağlığına 
ve insan haysiyetine uygun tasarlanmış proseslerin, şartların düzenlenmesi ve sertifikalı tedarikçilerin seçilmesiyle eko moda 
yapılabilmektedir. Fuarlarda her yıl artan yoğunlukta eko kumaşlar yer bulmaktadır. Lif teknolojisi de giderek gelişmekte ve 
eko kumaşların üretiminde kullanılacak ekolojik lifler de pazara sunulmaktadır. Uniqlo’nun Heat Tech lifi buna bir örnektir. 
Tasarımcıların üreticilerin üretim sırasında oluşan ekolojik problemlere karşı olabildiğince hassas davranma ve bu konuda 
bilgi paylaşımı yapmak konusunda ısrarcı olması eko moda için gerekli bir adım olacaktır. Hangi tekstil lifinin üretimi sırasın-
da çevreye ne kadar zarar verildiğinin bilinmesi talep konusunda da bilinçlenmeyi ortaya koyacaktır. Eko moda için ikinci 
unsur kumaş çeşitlerini ve onların çevresel etkilerinden haberdar olmaktır. Burada örnek olarak bitkisel kökenli bir lif olan 
pamuk, hayvansal kökenli bir lif olan ipek ve suni bir lif olan polyester lifi ile çevre ilişkisi açıklanabilir. 

Sürdürülebilir moda paradokslarla doludur. Çünkü moda, temelde sezonluk ve hızlı değişen eğilimlerle ilgilidir. Sürdürüle-
bi-lirlik ise tanım olarak uzun sürmek anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir moda ilgi çekici olmayı, moda ürünler kullanmayı, 
modanın hızlı olan rutinine aykırı olmayı ve tüketim çılgınlığına katılmayı reddetmek anlamına gelmektedir. Pek çok kişi için 
Eko moda şekilsiz keten elbiseler ve gösterişli batik kıyafetler, pamuklu tişörtler, bol pantalonlar ve şortlar ve geri dönüşümlü 
camlardan yapılmış kolyeler anlamına gelmektedir. Bununla birlikte eko moda veya modada sürdürülebilirlik kavramlarına 
inanan Gresham Blake, Alabama Chanin, Linda Loudermilk, Lauren Montgomery Devenney, Alexander McQueen, Stella Mc 
Cartney, Jurgen Lehl, Akiko Minagawa, Gary Harvey ve Rebecca Earley gibi bazı tasarımcılar gerçekten heycan verici ve moda 
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ürünler tasarlamaya başlamışlardır. Tasarladıkları ürünler cesaret, yaratıcılık, detaylı terzilik incelikleri ve süslemeler, çok 
katlılık, ilginç kumaş birleşimleri ve dijital baskı, ısıl-fotogram baskı (Rebecca Earley, 2008) gibi yenilikçi baskı teknikleri içer-
mektedir. Tasarımcıların ortaya koyduğu eko moda yalın hatlar, yaratıcılıkla dolu detayları olan şık takım elbiseler, iyi dikimli 
ilginç ve neşeli elbiseler, parlak renklerde veya dramatik tonlarda gündelik giysiler, insan sağlığı açısından güvenli ve toksik 
olmayan kumaşlardan üretilmiş giysiler, toksik olmayan boyalarla boyanmış ve güvenli bitim prosesleri ile muamele edilmiş 
yüzde yüz ekolojik ürünlerle doludur (Bkz. Şekil 2). Ne yazık ki bu tarz bir tasarım ürünü ucuz değildir. Ürünün sürdürülebilir 
olması sezonluk moda eğilimlerine uygun olmayacağı anlamına gelmemektedir. Tasarımcılar pastel renkler, naturel tonlar, 
soft kumaşların, etnik desenlerin, çiçek motifleri ve egzotik desenlerin, asimetrik yakalar, tek omuz detaylı tasarımlar, sade 
bluzler ve rüstik (doğal) tarzda elbiselerin, yüksek belli kalem formundaki etek, bilek üstü dar pantolonlar, geniş yakalı ve 
vatkalı ceketlerin trend olacağı 2013 yazında tasarımcılar sürdürülebilirlik sağlayacak hammadde (organik elyaf), boyarmad-
de, baskı ve boyama yöntemleri (dijital baskı) seçerek, kalıp ve biçimlerde fonksiyonluğu sağlayarak trend-lere ve sürdürüle-
bi-lirliğe uygun ürün tasarlayabilirler (Moda Trendleri Semineri, 2012). Sürdürülebilir tasarımda sadece etik üretim ya da eko 
kumaşlar yoktur, giysilerin yeniden tasarlanması, atık miktarının azaltılması, vintage (klasik) giysiler tasarımı, enerjinin etkin 
kullanılması ve yerel üretimin desteklenmesi, klasik tasarımlar, multifonksiyonel yapı, akıllı materyaller, modüler tasarımlar 
ile kullanım sırasında, yeniden tasarlama, yeniden boyama, yeniden kullanma, geri dönüştürme imkânı sağlayan üreticilerin 
başlattığı akıma da yavaş moda denmektedir. Reco Jeans ve H&M gibi şirketler bu tarz üretim yapmaktadır. Satın alınan 
ürünün uzun süre kullanılmasına yönelik bu akımda amaç kişinin ihtiyacına yönelik olanı tedarik edip uzun süre kulla-
nabilmesidir. Yavaş moda küresel sorumluluk projeleri ile kullanım sonrasında sürdürebilirlik sağlamakta ve bazı tüketiciler 
ise yeniden tasarlayarak değil sadece iyi kullanıp tamir etmek, vüduda yeniden uydurmak suretiyle yavaş modaya katkıda 
bulunmaktadırlar. En ucuzu ve en moda olanı en hızlı tüketmekle ilgilenmeyen sürdürülebilir moda; standartlar, markalı ve 
sertifikalı üretim, ekolojik üretimle ilgilenen eko moda; ürünün uzun süre kullanılabilmesi, fonksiyonelliği, dayanıklılığı kısa 
sürede bir başka ürün alma ihtiyacını ortadan kaldıracağı için yavaş moda, hızlı tüketim anlayışını tetikleyen hızlı modanın 
bir antitezi haline dönüşmekte ve sürdürülebilir moda tasarımcısına önemli ve bilinçli görevler yüklemektedir.  
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MODELS FOR SUSTAINABLE FASHION AND TEXTILES*

Ian PADGETT*, Orrapavadee SEREWIWATTANA**

ABSTRACT

This paper is concerned to present and discuss three case studies as models for sustainability in Fashion and Textiles. Two of the case studies can be regarded as 
ope-rating within the constraints of a traditional cultural continuum necessitating the production of culture objects or artefacts which express cultural significance 
and symbolic meaning and thereby have an exchange worth beyond the intrinsic value. There is, it is argued, a socio-cultural imperative driving the strategic 
approach and sustainability is dependent upon a tacit understanding or consciousness level of the value system which can and will support the continuum of the 
evolution of the culture object. Furthermore it will be argued that globalisation has resulted in a loss of identity both regional and local for individuals both in and of 
the object which can be retrieved through an engagement and or rediscovery or of identification with tradition, the culture object thereby manifesting the real zeit-
geist. The third case study by contrast operates within the commercial commodification condition and constraints of Fashion and Textiles and presents a pragmatic 
approach to the problematic in focusing upon the environmental impact. By environmental impact audit a reduction and economy can be presented or represented 
in the object as utility value within the contemporary commodification process masquerading as zeitgeist (the unreal or artificial zeitgeist) of eco design. This is seen 
as necessary temporary transition paradigm offering short term solution to a longer term problematic.
Keywords: Culture Object, Identity, Commodification, Real and Unreal Zeitgeist, Environmental Impact Audit, 

SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA ve TEKSTİL DÜNYASI İÇİN MODELLER

ÖZET

Bu çalışma Moda ve Tekstil Dünyasında Sürdürülebilir Modeller ile ilgili üç araştırma sunar ve tartışmaya açar. Bu çalışmalardan ikisi; geleneksel bir süreklilik ve 
kültür koşulları altında, bir işletim sistemi olarak kabul edilebilir. Ve bu işletim sistemi kültürel nesneleri veya insan eliyle yapılan tarihi eser üretimini gerektirir. 
Böylece kültürel önemi ve sembolik anlamlar ifade eden bu eserlerin içsel değeri aşan bir değişim değerinde olduğunu bizlere gösterir. Bu konuda şu tartışılabilir; 
stratejik yaklaşım/ sürdürülebilirlik, bizleri sosyo-kültürel bir zorunluluğa sürükler. Ya da Kültürel objelerin evrimleşme sürekliliği bu değer-bilinç düzey sisteminin 
desteklenmesiyle açığa çıkar. Ayrıca küreselleşme konusu da tartışmaya açılabilir. Küreselleşme bölgesel ve bireyler için yerel bir kimlik kaybı ile sonuçlanmıştır. 
Kültürel nesneler bir nişan aracılığıyla, yeniden keşfetme yoluyla veya kültürel nesnelerin geleneği olan bir tanımlama yoluyla alınabilir. Böylelikle, kültürel nesne 
gerçek zamansal yolculuğunu bizlere açıkça ispat eder. Üçüncü çalışma ise; aksine ticari eş değiştirme durumu ve moda ve tekstil kısıtlamaları içinde çalışır ve çevresel 
etkileri üzerine odaklanarak kendi içinde sorunlu bir pragmatik yaklaşımı bizlere sunar. Çevresel etkili denetim ile bir azalma olabilir ve eko tasarım gerçekdışı gibi 
davrandığından çağdaş eş değiştirme süreci içinde yardımcı değer olarak kültürel objeler sunulabilir. Bu uzun vadeli problem için gerekli geçici geçiş-paradigması 
sunan kısa vadeli bir çözüm olarak görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kültürel Nesneler, Kimlik, Metalaştırma, Gerçek ve Gerçeküstü (Zeitgeist), Çevresel Etkili Denetim.

Models for Sustainability, “Green Textiles, Slow Fashion” ? Introduction: Green textiles and slow fashion as concepts are 
in design terms no different from any other design requirement insofar as all design mediates the current socio-cultural, 
economic and political contexts with the available means of production and therefore all design solutions however temporary 
proffer the appropriate aesthetic to the resultant product. I should state at the outset that it is my belief that the only sustainable 
Fashion and by association textiles production is bespoke which does not preclude the manufactured item but nether does it 
presuppose there will ultimately be a manufacturing sector as we now know it and our perspectives on the immediacy to find 
solutions to climate changes precipitated by industry; it all depends upon the time scale which you or I can envisage within 
which we need to find solutions. 
Contemporary Context: Two Zeitgeist; Global recession, banking collapse, over-production only, is slowing down a process 
whereby surplus becomes counterfeit, together with recycling of acquired surpluses and second hand fashion all of which 
combine to spread fashion and textiles through the official and unofficial supply chains, at ever and ever cheaper prices.  
Throughout the developed and underdeveloped world economies in a planned commodification process coupled with a spon-
taneous system compounded by  mythology, in supply and demand issues, all  contributing to an already identified problem-
atic of ecological crisis. 
Sandy Black amplifies in her recent book that: “the clothing and textile sector is a significant player, employing over a billion 
people worldwide (2.7 million employed in the EU alone) and selling to millions more. Relative to income clothes are now 
far cheaper than they were a few decades ago. Clothing sales have increased by 60% in the last ten years. We now consume 
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10th October 2012 by the Department of Fashion and Textile Design, Faculty of Fine Arts, Akdeniz University.
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one third more clothing than ever four years ago” ….”There has been a shift in the way clothing and fashion are sold in the 
UK and elsewhere with a rise in “value fashion” sold in supermarkets with weekly groceries, and high street stores such as 
Primark and Matelan who sell specifically on low price rather than longevity. ……”Cheaper fashion means disposable fashion, 
and encourages more consumption, creating a vicious circle. More importantly, fast fashion also puts pressure on the clothing 
manufacturers and their suppliers to squeeze more output in less time, impacting those at the bottom end of the production 
chain who that actually make the cloths.”    Whilst defining the problem in this way she asks the important question, how can 
we change this situation to a more virtuous cycle? Because increased production without consideration for the environment 
uses ever more non renewable resources causing evermore pollution and environmental destruction disturbing the delicate 
ecological balance (Black, 2011). Contrary to what is often stated this crisis was not created by or formed out of manipulated 
consumer perceptions through the commodification of fashion and textile products and purchase/economic choices, but rath-
er it is a problematic of the deregulated management of free- market supply-demand system which is driven by the control of 
unrealistically cheap capital,  materials, labour and  energy. Integrated capital production mitigates change, perpetuating ad-
verse environmental impact, because petro-chemical and energy supply/economic production, established monolithic, global 
capital investment and mobility system which depletes resources and additionally in its self perpetuating  conforms to the laws 
of capital and business once seen as virtuous. The abandonment of the capital led system of supply and demand together with 
its unifying liberal social democratic principals in favour of a collapse in the advanced economies requiring a rewinding of 
the industrial clock in favour of a mediated position of advancement analogues to but different from that pre-industry, relying 
upon the hindsight of knowledge to progress supply and demand in line with future imperatives of sustainability, beginning 
again knowing now what we did not know then seems not to be practicable or acceptable to those who have only now begun 
to reap the material rewards for their past labours. Science and its pragmatist technology are natural physical sciences may 
not yet able to make efficient or effective tangible replacement from replicable or regenerative resources on a scale commen-
surate with predicted expanding consumption requirement. We therefore find ourselves in a transition period whereby two 
competing agenda proffer different solutions to the pressing environmental issues and questions.  This situation is now being 
critically re-evaluated and what some call shortermism and others progress/ agree that the ecological damages of the industrial 
and capital process systems is moving towards crisis  in that the continual use of  finite resources and the processing thereof 
causes pollution, increasing greenhouse gasses impacting tempter change and resultant global warming  precipitating melting 
polar ice caps raising sea levels influencing weather patterns the catalyst for a climate change  crisis and so on. There are two 
views of the future and sustainability; is seen by some as regressive whilst others view the concept as non progressive status 
quo whilst still others understand sustainability to be a strategy for the perpetuation of business irrespective of its form which 
should always be adaptation. The short term view presupposed that science was capable of determining sustainable future. 
Science has detected the problematic but as yet to propagate solutions or has it but we have not noticed?  The Long term 
activists support initiatives such as Green Energy research seeks no environmental impact and no finite resource material 
usage thereby achieving a sustainable supply not dependent upon conversion of materials to energy, therefore not requiring 
dependency upon the chemical industries which converts materials. But what are the practical implications for the future? 
Its seems to me that it might be all a matter of attitude. In his book The Enemies of Progress (the dangers of sustainability) 
Austin Williams presents opposing views  of the future as being either neo-conservative or regressive in arguing his case for 
a progressive future based upon notions of innovation and creative positivism. In sighting a spat between scholars he says: 
“Philosophers AC Grayling is so exasperated by John Gray’s assertion that “progress is a myth” that he asked: “Does he thus 
mean that the movement from the feudal baronies to universal suffrage and independent judiciaries is not progress? If it is 
not, what is it? Regressive” Actually Gray, like most anti-progress advocates , isn’t in favour of a return to the past or giving 
up the gains of a liberal society, he is merely frozen-petrified-by what he  envisions as the inevitably harmful consequences of 
human action in the future. We are marching, head down, toward global ecological collapse says environmental campaigner 
John Feeney, and it is the fear of the future, rather than a delight in the past that drives the demand for social, economic and 
technological restraint” (Williams, 2008: 9).    
It was ever thus that there are paradox and contradictions in the conduct of human affairs leading to alternative zeitgeist 
ever since the enlightenment there was scepticism about the notion of progress, there we those who advocated control or a 
harmonious relationship with nature and those who supported the secular theoretical propositions or those the religious the-
ology. Fashion in its many representations suggests many zeitgeists and it is this diversity which truly reflects consumer needs 
and wants and changing values therefore an understanding of the evolution of the ecological zeitgeist might well inform our 
thinking about future fears and possibilities. Fear of “the inevitably harmful consequences of human action in the future” mo-
tivates immergence of the future fear zeitgeist (Williams, 2008: 9). There is a continuous discourse which has impacted upon 
the crisis of confidence in science and the reality of supply and demand capital driving global capitalism. It began in Britain 
as the expansion of empire required exchange goods which demonstrated the advancement of our civilisation and which se-
cured the acquiescence and commitment of colonial subjects to the progressive enterprise of supposed benign subjugation to 
a socio-cultural system which was not only better than the indigenous but had obvious advantages to that which went before. 
The industrialisation of  Britain in the seventeenth, eighteenth and nineteenth centuries brought advantages to the ruling and 
entrepreneurial classed but altered the socio-cultural and economic life of the working classes to an extent that they were dis-
placed in their own cultural context. Some adapted to this new reality but some were critical of it and since most came from 
an ancestry embedded in the rural as opposed to the urban and therefore their critique was primarily romantic nostalgic, but 
it might also be considered in a contemporary context to be a proto-ecologist critique. 
Fear of the Future: The fear of the future zeitgeist was kindled in the early days of the British Industrial Revolution reflecting 
a pluralistic perception of the efficacy of progress and the application of science resulting from what is now referred to as 
the enlightenment but also sceptical of the consequences. Fear of the future is a reoccurring theme throughout history it re-
emerged in the 1960’s as a consequence of the American Soviet Union stand-off or Cuban missile crisis and later in the 1970’s 
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as the protracted war in Vietnam accumulated ever increasing numbers of dead soldiers. There were however the inevitable 
optimists amongst which was the maturing Richard Buckminster “Bucky” Fuller (July 12, 1895 – July 1, 1983) was an Ameri-
can systems theorist, architect, engineer, author, designer, inventor, and futurist. Fuller was concerned about sustainability and 
about human survival under the existing socio-economic system, yet remained optimistic about humanity’s future. Defining 
wealth in terms of knowledge, as the “technological ability to protect, nurture, support, and accommodate all growth needs 
of life,” his analysis of the condition of “Spaceship Earth” caused him to conclude that at a certain time during the 1970s, 
humanity had attained an unprecedented state. He was convinced that the accumulation of relevant knowledge, combined 
with the quantities of major recyclable resources that had already been extracted from the earth, had attained a critical level, 
such that competition for necessities was not necessary anymore. Cooperation had become the optimum survival strategy. 
“Selfishness,” he declared, “is unnecessary and hence-forth unrationalizable.... War is obsolete.” He criticized previous utopi-
an schemes as too exclusive, and thought this was a major source of their failure. To work, he thought that a utopia needed 
to include everyone. The 1960’s and 70’s period in America were extremely positive with the Hippy movement precipitating 
important ideas about sustainability and the ecology of our planet. Along with the New Left and the American Civil Rights 
Movement, the hippie movement was one of three dissenting groups of the 1960s counterculture. Hippies rejected established 
institutions, criticized middle class values, opposed nuclear weapons and the Vietnam War, embraced aspects of Eastern phi-
losophy,  championed sexual liberation, were often vegetarian and eco-friendly, promoted the use of psychedelic drugs which 
they believed expanded one’s consciousness, and created intentional communities or communes. They used alternative arts, 
street theatre, folk music, and psychedelic rock as a part of their lifestyle and as a way of expressing their feelings, their protests 
and their vision of the world and life. Hippies opposed political and social orthodoxy, choosing a gentle and no doctrinaire 
ideology that favoured peace, love and personal freedom, but always there was the alarmist voice of science re-awakening our 
fear of the future. In the 1960’s the plural zeitgeists re-immerged simultaneously through the work of scientist   by Paul Ralph 
Ehrlich (born 29 May 1932) is an American biologist and educator who is  Professor of Population Studies in the department 
of Biological Sciences at Stanford University and president of Stanford’s Centre for Conservation Biology. By training he is 
an entomologist specializing in Lepidoptera (butterflies), but he also a prominent ecologist  and demographer. Ehrlich is best 
known for his dire warnings about population growth and limited resources. Ehrlich became well-known  after publication 
of his controversial 1968 book The Population Bomb in which he published two devastating graphs illustrating the dramatic 
increasing population.

Fig.1:  Graph of human population from 10,000 BCE–2000 CE, showing the immense population growth since the 19th century. Together 
with a graph indicating commensurate basic food supply requirements. 

Fig. 2: Wheat yields in developing countries, 1950 to 2004, kg/HA baseline 500

In the years since, some of Ehrlich’s predictions have proven incorrect, however his general thesis that the human population is 
too large and is a direct threat to human survival and the environment of the planet is a factor to be consider not lease because 
many of the sustainable textile fibre as raw material use in cloths and fashion production compete in the aquiculture sector for 
the same land and growing condition. “The topic ‘nature’ is one of perennial concern to the textile industry. Current concerns 
about ecology, which now seriously influence consumer decisions, have switched on a fierce red light which may confine fab-
rics to wool, silk (possibly) and so-called ‘green cotton’ grown on non-arable land.” (Graves & Padget, 2008). 
Esprit de Corp Model One Sustainable Fashion: Fuller and the hippies coincided to produce at the time however a positivist 
approach in an endeavour to find solutions to the gathering problematic of environmental impact by human industry, and 
it was out of this period and coincidence of spirit that the first model of sustainable fashion I wish to present was conceived 
as a continuing project designed to minimise environmental impact. Notwithstanding the complexity of the issues of supply 
chain, commodification of fashion and free market supply and demand Esprit from its inception was determined to minimise 
any damaging environmental impact associated with their business development. Esprit were probably the first ethical fashion 
company concerned to manage the transition from mass consumerism to ethical trade and controlled supply and demand at 
least as much as they were able given their scale of operations. The transition can in some cases be managed in others it cannot 
however surplus can play a part in buying time but the length of transition requires the perceptual changes needed to be both 
proselytised by the commodification process and to harness innovative thought which slows consumption and conditions 
an awareness of the “real cost” to those who can afford and de-stigmatises the exclusion of those who cannot afford. Ethical 
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control of the supply and demand commodification process will potentially establish a transitional norm alleviating the dis-
proportionate under valuation of commodities caused by current surpluses thereby fostering sustainability in the long term at 
the same time causing a paradigm shift in the supply, demand and rate of consumption but also buy time for the necessary sci-
entific breakthrough needed. This was to be an approach which if proliferated by others operating within their specific circum-
stances could change the nature of fashion worldwide Esprit de Corp. Designs, manufactures, and distributes a wide variety 
of apparel and fashion accessories for women and children. Renowned for fostering a sense of social responsibility among its 
employees and customers, the company built its image on commitment to such causes as AIDS awareness and environmental 
conservation. Having soared to high-profile success from the mid-1970s to the late 1980s, by 1992 the company had plum-
meted to a state of financial ill-repute where it remained until the late 1990s, when the company launched a comeback under 
new leadership that freely capitalized on the brand recognition won during Esprit’s glory days. The Esprit brand is marketed 
in 44 countries and is available in department stores, specialty stores and over 350 freestanding Esprit retail stores. The late 
1990s saw the addition of a web site and a reinstated catalogue as important alternative marketing venues. Esprit approach was 
and is modelled upon Action Research which is a type of participatory research initiated to solve an immediate problem or a 
reflexive process of progressive problem solving led by individuals working with others in teams or as part of a “community of 
practice” to improve the way they address issues and solve problems. Action research involves a process of active participation 
in an organization change situation whilst conducting research and therefore (Burns, 2007). 
Goals of Action Research include: The improvement of professional practice through continual learning and progressive 
problem solving; A deep understanding of practice and the development of a well specified theory of action;An improvement 
in the community in which one’s practice is embedded through participatory research.

Fig. 3: Standard Model of Action-Research Process (İnternet 1).

Systems Model of Action-Research Process: Business organisational changes must be fed by research which focuses on 
informing replacement processes, supply-chain, cash flows and so on together with retraining and the issues and objectives 
in the emerging new mission objectives In this case the issue of environmental impact necessitated an environmental impact 
audit. An Environmental audit reviews the performance of an organisation against its environmental benchmarks. As part of 
corporate social responsibility programs, many organisations set targets in relation to recycling, carbon emissions, waste man-
agement and health of employee and stakeholders. An environmental audit provides an opportunity to gather data to assess 
the current performance of the organisation and to determine where there are gaps in performance.
Setting the Standard for Environmental Audits – ISO 19011: The international standard ISO 19011 sets the benchmark for 
undertaking quality and environmental audits. It suggests that there are four main components of an environmental or quality 
audit: establish, implement, monitor and review. ISO 19011 also details the required skills, knowledge and experience required 
for each member of an auditing team.
Establishing an Environmental Audit – Deciding What to Measure: The first step in undertaking an environmental audit 
is to decide what to measure. Appropriate measurements are individual to each organisation and, in fact, may need to change 
within departments. For example- a manufacturing business may need to measure air quality within its factory settings and 
paper usage in its office areas. 
Measuring Environmental Impact: Measurements to be taken in an environmental audit include: Air quality, Water quality, 
Land and soil quality, Carbon emissions, Energy Use, Noise, Use and storage of hazardous materials, Recycling programs, 
Waste management. A separate audit, the health impact analysis, can be undertaken to assess the effect of business operations 
on the health of members of the public and employees of the organisation.
Assess Performance of Environmental Management System: The environmental audit is an opportunity for a business to 
assess the performance of its current environmental impact management system. If the environmental management system 
has been created in accordance with the principles set out in ISO 14001, specific measurable targets and objectives will be 
outlined. Data gathered during the measurement phase of the environmental audit can be used as a benchmark for assessing 
future performance against the objectives set out in environmental policies and legislation. Results of the environmental audit 
impact must be shared with the organisation’s stakeholders through the corporate social responsibility report. The environ-
mental audit is an opportunity for an organisation to assess its performance against stated environmental impact objectives 
and targets. The results of the environmental audit provide the basis for future targets and can be reported to stakeholders via 
a variety of means including through the corporate social responsibility report and open days.
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Fig. 4: Mae Chaem map. Fig. 5: Tin Chok Mae Chaem (Mae Chaem Weaving Product)

The E collection line of Esprit clothing and accessories, touted as both ecologically sound and fashionable, was introduced 
early in 1992. The line featured buttons made from reconstituted glass or carved from nuts, organically grown or vegetable 
dyed cloth, and purses hand-woven in a Mexican cooperative. Also that year Susie introduced the adult clothing line she had 
conceived years before. Tompkins referred to the designs as “creative career” wear for the Esprit customer who had matured. 
The tailored trousers, sophisticated, pleated skirts, jackets, and vests were manufactured in earth tones such as plum, green, 
brown, and burgundy. Tompkins maintained that these clothes were functional as well as fun and appropriate for the business 
world. The unconventional fashion show at which the Susie Tompkins collection debuted received mixed reviews. Rather 
than provide a runway and models, Susie commissioned Reverend Cecil Williams of San Francisco’s popular Glide Memorial 
Church to give a sermon on the troubled lives and deplorable living conditions of youth in America’s inner cities. The show, 
featuring videotape and choral accompaniment, cost more than $5 million to create. While some reviewers were entertained, 
others reportedly were offended by Esprit’s tactics. Nevertheless, the company reported that the line had generated $13 million 
in sales. 
Tin Chok Weaving: Model Two Green Textiles: The connection between craft and sustainability in the economic context 
of any local craftspeople is rather complex. On the surface, as craft skills can be transferred easily from one to another, craft 
activities should be a way of easily generating productivity. The economic policy of each country drives the direction for 
its craft sector. Consequently craft in this context is not just about making things but also an economic activity which may 
encompass a variety of current sustainability issues, including cultural preservation, environmental conservation and so on. 
Mae Chaem, in Chiangmai province, may have changed less in the last 100 years than Bangkok, 500 miles to the south, but 
the global economic and cultural changes, such as industrialisation, the social liberation of women, increased social mobility 
and globalisation, have had an impact. 
Mae Chaem Shares Many Aspects with Rural Communities in West Africa, Turkey and the Middle East: It has poor trans-
port infrastructure and is geographically remote from major conurbations and seats of industrial and cultural innovation. 1. It 
has a strong cultural identity which is partly fostered by its geographical isolation. 2. It has undergone a great deal of outbound 
migration as residents’ aspirations are often unable to be Satisfied locally). 3.  It has undergone social changes which, although 
slower to reach it than urban areas, have had a significant impact, eg the empowerment of women. Wilkinson (2006) argues: 
“The modern reality of village life has been altered by economic necessity, forcing young women to seek employment in the 
cities, often in roles that rob them of their pride and independence” ( Wilkinson, 2006). Bosworth says: “The high employment 
rate in Thailand is largely due to the very high employment of women” (Bosworth, 2006). Mae Chaem’s distinct culture has 
come under pressure from a number of factors in the last 50 years and its remote geography has only partly insulated it from 
these influences. 
Mae Chaem: Location and Surroundings: Mae Chaem is located in the west of Chiang Mai province and Mae Chaem River 
is an important tributary of the Ping River (The Ping river). Neighboring districts are (from the north, clockwise, see Fig1): 
Samoeng; Mae Wang; Chom Thong and Hot of Chiang Mai province; and Mae Sariang; Mae La Noi; Khun Yuam; Mueang 
Mae Hong Son and Pai of Mae Hong Son province. 
Mae Chaem Community: Mae Chaem people appreciate and cherish their culture and their strong attachment to it has en-
abled them to maintain their way of life, traditions and ceremonies, not for the sake of others but for themselves. Examples of 
this culture include Lanna traditional performances; annual ceremonies; traditional occupations like rice farming; cultivation 
of red onions, garlic and soy bean; wearing “Tin Chok” sarongs.
The Tin Chok Textile and Weaving of Mae Chaem, Thailand (Model Two Slow textiles): Tin Chok is traditional Thailand 
textiles with artistic value and a rich and diverse history. Hand - weaving techniques have been used in Mae Chaem village for 
generations but little is documented about their significance and symbolic meaning. This Research is designed to evaluate and 
analyse the unique social function, history and tradition of Tin Chok textiles, which originate from the Mae Chaem area of 
Chiangmai province in northern Thailand. It will focus on how the motifs, colours and materials have changed as a result of 
cultural, economic and social developments between 1920 and the present day. In doing so it seeks to examine the critical and 
analytical context of the Tin Chok tradition, the economic and social influences which have affected it and its sustainability 
in the future.
The research includes digital records of motifs and patterns from 1860 right through until 2010. The purpose of this recording 
was not only analysis, but also digital preservation in the form of database devoted to this Tin Chok type of cultural heritage, 
which can be of use to designers and researchers. Observation of the weavers is necessary to study their methods, techniques 
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and processes and enable a better understanding relative to the analysis of the changes in the Tin Chok textile collections. The 
model of the research process is also the model for sustainability in as much as it follows the prescription of Action Research 
described in Model One Esprit Sustainable Fashion but differs in as much as the researcher becomes part of the activity and as 
Designer plays a long term roll along with the organisations listed below in supporting the perceptual and practical changes 
needed for sustainability.
1. The James H. W. Thompson Foundation http://www.jimthompsonhouse.com/museum/index.asp, 2. Mae Fah Luang Foun-
dation under Royal Patronage http://www.maefahluang.org/index.php., 3. The support arts and crafts international centre 
of Thailand http://www.sacict.net/en/sacictaboutus.asp?Lg=ENGLISH,4.MaeChaemLearningcentrefor more information on 
governmentsupportpolicyvisithttp://www.fao.org/docrep/004/ak216e/ak216e05.htm.

Fig. 6: The research interrelation/interactions and process model.

The methodological approaches employed in this research will necessarily be cross disciplinary to the extent to which different 
types of method from different disciplines will need to be applied to the collection and analysis of data. Action research meth-
ods can be learned and of important is the interactive circulation of research data within the model system.
Anatolian Felt Making Model Three Slow Textiles: This method and model of Action Research which also creates sus-
tainability is taken from the doctoral thesis of Selcuk Gurisik (Gürışık, 2006). Who was concerned about the decline in the 
fortunes of the Anatolian Felt Makers who hand craft their product along traditional lines but lacked the engagement of the 
next generation and were unable to create products which had a relevance in the global market even though their products 
were ecologically friendly. In his thesis the Paradox and contradictions of cultural worth and Exchange values were his main 
theme and he talks about the hand crafted felt objects in terms of either a Focus object in the context of transformation or a 
culture object when discussing the embedded qualities that is the emotional and symbolic representation. As with the other 
two examples of Action Research Gurisik’s model is interactive and participatory regarding the external mentor as a journey-
man who comes and goes and on occasions works alongside the felt makers facilitating a Design Meme transfer (Langrish, 
1999). His model integrates three distinct phases which are cyclical allowing for new input to be synthesised and absorbed 
into the transforming and/or evolving system. This model can therefore be understood as a positivist and progressive model 
for sustainability   given that the perpetuation of the system recognises personnel changes and a degree of serendipity and 
opportunism in the mimetic transfer (Dawkin, 1998).

Fig. 7: Rejuvenation of the creative memeplex in multi functional craft activities. Fig. 8: Diagram of a study of an artistic image.

MODELS FOR SUSTAINABLE FASHION AND TEXTILES
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The interrelation and participatory process is predicated on the flow of knowledge’s some fed by research some individually 
acquired and still other which was tacit each however given equal prominence and discursive application each feeding the 
system simultaneously and/or perhaps on a reoccurring basis. 
The Transmission of Knowledge’s from the system to the object is via the iconography of the repertoire of felt making tradi-
tions but also exemplified by mimetic actions in proximity by these means the two parts of the model thus far can be consid-
ered integrated and concerned with the tangible and intangible aspects of a product or object thereby denoting either culture 
or focus object status (Stanislaw, 1959). The third and final part of this integrated model is concerned with the circulatory 
aspects of the action research process. The implication here is that the unifying force is the repetitive engagement of not only 
the participants but all of their active and unconscious knowledge’s skill abilities and new perspective both conceptually 
brought together in a new paradigm of physicality and emotional commitment dynamic. The virtue of this model is that it is 
evolutionary and therefore adaptable it requires interactivity which militates, against inertia and is therefore a dynamic model 
which relies of the forces of the individual (Benjamin, 2008). 

Conclusions: There is no silver bullet, which will in a single shot put an end to a global ecological crisis or severe problematic 
with which we live. Neither the fashion or clothing and textiles industries alone can solve the problems of pollution, depleting 
resources; global warming however, it can address the issues of over production of value clothing it can address the issues of 
fashion quality and longevity returning to a situation where brand statement was real rather than illusory. Each link in the 
supply chain and supply and demand commodification process can have a collective impact of significance if they all get on 
message rather than taking opposing views or creating artificial zeitgeist or prioritising short term ism. The big questions; are 
can carbon emissions are reduces and are there sufficient alternative energy resources to sustain present levels of production 
the answers? These issues are in the hands of world governance but also in the hands of the scientists in who we should not 
lose confidence. In offering this paper and the three models I hope to go some way towards presenting ways in which different 
groups of individuals and organisations are trying to make a difference and lessen the impact upon the environment of fashion 
and textiles. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TEKSTİL ENDÜSTRİSİ İÇİN “YAVAŞLIK” VE ALTERNATİF ÜRETİM MODELLERİ*

Nesrin TÜRKMEN*

ÖZET

Çevre sorunlarının Dünya için giderek önem kazandığı bugünlerde üreticiler de kar etmenin tek yolunun daha fazla üretmek olduğunu savunan bakış açılarını 
değiştirerek, kullanıcı ile satın aldığı ürün arasındaki ilişkinin değişmesi gerektiği gerçeğini kabul edip daha sürdürülebilir üretim tekniklerini benimsemek zorunda 
kalacak gibi görünüyor. Soruna tekstil ve moda endüstrisi açısından bakarsak, moda endüstrisinin en önemli ekolojik ve etik problemlerinden birinin de hızlı imalat 
ve tüketimi empoze eden hızlı giysi üretimi olduğunu söyleyebiliriz. Bugün modanın hızlı döngüsü ucuz işçilik ve inanılmaz ölçüde kaynak kullanımına neden olan, 
bunun yanında yüksek miktarda atık ve çevre kirliliği oluşturan bir sisteme dönüşmüştür. Bu çalışmanın çıkış noktası, bu döngüye alternatif bir çözüm olarak görülen 
yavaş tasarım kavramı ve bu kavram çerçevesinde oluşmuş çeşitli sürdürülebilir yaklaşımlardır. Yavaşlık kavramı, moda ile bir paradoks oluştursa da, burada sözü 
edilen yavaşlık bugünün hızlı tüketim üzerine kurulu tasarım modelini sorgulamaya yönelik bir önermedir. Terim, küresel moda sistemi içinde yer alan tasarım, 
üretim, tüketim, kullanım ve yeniden kullanım stratejilerini yeniden konumlandırma temeli üzerine kurulu sürdürülebilir moda çözümlerini ifade etmek için kul-
lanılmaktadır; tipik tüketim ürününün yerini daha uzun kullanım ömrü olan, manevi değeri daha yüksek ve kullanıcı ile duygusal bağ oluşturan ürünlerin aldığı daha 
sürdürülebilir bir tasarım modelini ifade etmektedir. Yerel kaynakların kullanımı, şeffaf üretim sistemleri, üretici ile tüketici arasında daha az aracı öneren üretim 
şekillerine ve uzun ömürlü ürünlere vurgu yapan çalışma, bu konuları bazı örnek uygulamalar üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Tekstil, Moda, Tüketim, Sürdürülebilirlik, Yavaş Tasarım.

“SLOWNESS” AND ALTERNATIVE PRODUCTION MODELS FOR A SUSTAINABLE TEXTILE INDUSTRY

ABSTRACT

Environmental issues are becoming increasingly important for the world and producers may have to change their mentality that says that producing more products 
is the only way to earn more; they have to use sustainable production techniques taking into consideration that a dramatic change should emerge in consumers’ 
relation with the products they buy. If we take the problem from the aspect of textiles and fashion ındustry, we can say that one of the main ecological and ethical 
problems within the fashion system is the rise in clothing of fast production emphasizing the rapid manufacturing and consumption of clothing. The globalized 
fast fashion system uses cheap labor, an enormous amount of resources and generates a lot of waste and pollution. Today, the fast cycle of the fashion industry has 
changed into a system using cheap labor, enormous amount of resources and generates a lot of waste and pollution. The point of departure for this article is slow 
design which is considered to be an alternative solution for this cycle and some samples of sustainable approach consisting in this model. Although it makes a para-
dox with fashion, slowness mentioned here is a proposition oriented in questioning today’s fast- consuming centered design paradigm. The term is used to identify 
sustainable fashion solutions, based on the repositioning of strategies of design, production, consumption, use and reuse emerging in the global fashion system; 
it offers a model with more sensorial and emotionally durable products taking place of today’s typical consumer products. The article aims to put an emphasis on 
transparent production systems with less intermediation between producer and consumer, local resources and emotionally durable products by looking over some 
examples of production adopting sustainability in principle. 
Keywords:  Textile, Fashion, Consumption, Sustainability, Slow Design.

Giriş: Bu yüzyılın yaygın tasarım paradigması, üretimi ve tüketimi hızlandırmak için çok kısa kullanım süreleri olacak şekilde 
tasarlanmış milyonlarca ürün ve mekan üzerine kurulmuştur. Hızlı tüketimin belki de en dramatik şekilde Tekstil ve Moda 
sektöründe yaşandığını söyleyebiliriz. Tüketicilerin hep daha yeni olanı daha hızlı elde etme arzularını doyurabilmek için 
moda eğilimleri öyle hızlı değişir hale gelmiştir ki, bunun sonucunda birbiriyle yarışan firmalar sayesinde ürün fiyatları da 
gereğinden fazla düşmüştür. Bu konuda çoğu firma da, mümkün olduğu kadar hızlı ve ucuz üretim yapma yolunu seçmiştir 
(hızlı moda olarak adlandırdığımız bu üretim şeklinde bir ürün numunesi veya çizim eskizi 12 gün gibi kısa bir sürede bitmiş 
ürüne dönüşebilmektedir). Önceki yıllarda birçok firma yılda 2 kez koleksiyon yaparken, bugün mağazalarda neredeyse her 
ay yeni ürünler eskisiyle yer değiştirir olmuştur. Bu durumda maliyetleri en aza indirebilmek için, hızlı üretim ürünlerinin 
çoğu işçi ücretlerinin düşük olduğu Asya, Afrika ve gelişmekte olan ülkelerde yapılmaktadır. Bu ülkelerde işçiler düşük ücret, 
kötü çalışma şartları, uzun çalışma süreleri ve gerçekçi olmayan teslimat süreleri ile baş etmek zorundadır. Son yüzyıl boyunca 

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  tarafından 08-10 Ekim  2012  tarihleri arasında düzenlenen “1. 
Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
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hızlanarak büyüyen bu tüketim sürecine karşı, on yıldır Dünyanın sürdürülebilir geleceği üzerine etki eden üretim ve tüke-
tim şeklinin olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik önemli bir mücadele ortaya konmuştur (Fiell, 2001). Son yıllarda 
Dünya üzerinde daha sürdürülebilir bir yaşam sağlayabilmek için birçok alanda köklü değişikliklere ve bir dönüşüme mecbur 
olduğumuz gerçeğiyle yüzleştikten sonra birçok tasarım teorisyeni, eğitimci ve tasarımcı da neler yapılabilir sorusuna farklı 
önermelerle yanıt bulmaya çalışmıştır. Bu önermelerden birisi de, üretim ve dolayısıyla tüketim alışkanlıklarımızı değiştir-
meye- dönüştürmeye- yönelik “yavaş tasarım” manifestosudur.
Yavaş Tasarım: 1990’ların ortalarından itibaren ürün tasarımı ve mimari alanlardaki çevresel olumsuzlukların gözden 
geçi-rilmesi ile ilgili giderek büyüyen bir eğilim oluşmuştur. Etkili tasarımcılar yeni malzemeler, teknoloji, tasarımın psiko-
lojik yönü ile evrensel sorunlara karşı bireysel çözümlerin 21. yüzyılda tasarım konusundaki yeni odak noktaları olduğunu 
açıklamışlardır (Fiell, 2001). Giderek artan sayıda tüketicinin fiyat yerine ürünün değerine odaklanılması, bazı “hızlı” marka-
ları sarsarken, Zippo, Woolrich, Red Wing ve Hamilton gibi yüksek fiyatlı “hızlı olmayan” markanın gelişmesine neden olmuş-
tur (Klara, 2009). Tüketim ürünlerinin yaşam döngülerine olan ilginin çıkış noktası, London’ın söz ettiği (1932) ve Packard’ın 
“The Waste Makers” (1963) kitabında popüler hale getirdiği “planlı demodelik” veya “planlanmış demodelik” terimi olmuş-
tur. Planlı demodelik (London, 1932), bir ürünün sınırlı bir kullanım ömrü olacak şekilde tasarlanarak belirli bir zaman 
sonunda demode olması veya işlevini yitirmesi üzerine kurulmuş bir üretim politikasıdır. Planlanmış demodelik endüstri 
açısından müşterilerin kısa sürede yeni ürün almalarını teşvik ederek talep artışına neden olur ve üretici yararına potansiyel 
avantaj sağlar. Çünkü ürünü kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcı ya üreticiden aynı ürünün yeni bir modelini alma, 
ya da aynı politikalar ile üretim yapan rakip bir firmadan yeni ürün satın alma konusunda baskı altındadır. Planlı demodelik 
kavramının doğuşu Bernard London’ın 1932’de yayınlanan “Ending the Depression Through Planned Obsolescence” adlı 
kitapçığı ile olmuştur.  Vance Packard ise 1960 da yayınladığı “The Waste Makers” da planlı demodelik kavramını iki alt kate-
goride toplamıştır: Cazibe açısından demodelik ve işlev açısından demodelik.  Psikolojik demodelik olarak da adlandırılan 
cazibe açısından demodelik ürünün kullanıcının zihninde yıpratılmasına gönderme yaparken, planlanmış işlevsel demodelik 
eskinin yerini alan yeni teknolojinin firmalar tarafından tanıtılması ile kabul gören bir teknik demodelik durumudur. Stil 
demodeliği ise estetiğin birincil olarak etkili olduğu ve moda döngüleri ile hareket eden sektörler için geçerlidir. Otomobil, 
mobil telefon ve neredeyse tamamen hızlı moda döngülerinin etkisi altındaki tekstil endüstrisi bu kategoride yer alır. Lon-
don’ın ve Calkins’in çalışmalarında belirtildiği gibi (Calkins, 1932), Packard’ın “işlevsel demodelik” ve “psikolojik demodelik” 
teorileri, ürünlerin yaşam döngülerinin bu şekilde kısaltılmasının etik olmadığını hem tüketici harcamalarındaki kar odak-
lı manipülasyon açısından, hem de gereksiz satın alma davranışı ile oluşan olumsuz ekolojik etki açısından vurgulamıştır. 
Yapılan çalışmalar, ürün değeri algısının sadece fiyat merkezli olmadığını, uzun ömürlülük, sürdürülebilirlik, etik değerler ve 
yerel üretim konularına da bağlı olduğunu göstermektedir (Hein, 2009). 2003’te Fuad Luke “Yavaş Tasarım” kavramını ortaya 
atarak insan ve Dünya kaynaklarının metabolizmasını yavaşlatmayı esas olan yavaş tasarımların olumlu davranış değişik-
liklerini yaratacak bir tasarım modeli sağlayıp sağlayamayacağı hakkında da bir retorik sorusu ortaya atmıştır (2003). “Yavaş”, 
bu noktada “hızlı” kavramının karşıtı ve olumsuz etkileri için bir çözüm olarak görülmeye başlamıştır. “İtalyan Yavaş Yemek 
ve Yavaş Şehir” akımları ile tanınmaya başlayan “Yavaş Aktivizm”, bugün artık kendisine bir zemin edinmeye başlamıştır 
(Slow Activism, 2002). Yavaş tasarım ise, bugün ağırlıklı olarak hızlı tüketim üzerine kurulu bir tasarım modelini sorgula-
maya ve değiştirmeye yönelik bir öneridir. Yavaş tasarımlar, insanın yaşam koşullarına, biyolojik, kültürel çeşitlilik ve sınırlı 
dünya kaynaklarına saygı duyan yeni bir bakış açısı sunmaktadır; kişiliksiz ve birbirine benzer ürün ve hizmetleri teşvik eden 
tüketim kültürüne karşı oluşmuş bir tepkidir. 2006’da Slowlab’dan Strauss ve Fuad Luke, yavaş tasarımlar için bazı ilkeler 
oluşturmuşlardır.
Yavaş Tasarım İlkeleri (Fuad-Luke, 2008): 1. Günlük yaşamın ihmal edilmiş veya unutulmuş mekân ve deneyimlerini anım-
satmak. 2. İnsan yapısı ürünlerin, mekânların, fonksiyon ve fiziksel niteliklerinin arkasında saklı duran gerçek ve potansiyel 
içerikle ilgilenmek. 3. Açık kaynak “open source” girişimlerini desteklemek, paylaşım, işbirliği ve bilgi şeffaflığını esas almak. 
4. Kullanıcıların tasarım sürecinde aktif katılımcılar olmasını desteklemek, sosyal sorumluluk ve yerel toplulukların geliş-
ti-rilmesini desteklemek. 5. İnsan yapısı ürün ve çevrelerin dinamik gelişim ve olgunlaşması ile daha zengin edinimlerin ortaya 
çıkabileceğini vurgulamak. Yavaş tasarım süreçleri ve sonuçları, pozitif bir değişimin başlangıcı olabilirler. Tüm bu süreçler, 
tasarımcıları da tasarımın özünü oluşturan değerlere ulaşmak ve kendilerinin bu noktadaki rollerini sorgulamaları konusun-
da harekete geçirecektir. Yavaş ve moda kavramları her ne kadar çelişkili görünseler de, yavaş moda kavramı; çalışanlar, 
kullanıcılar, tasarımcılar ve çevre açısından farklı olumlu etkilere sahiptir. Gelişmekte olan ülkelerin tekstil sektörü çalışan-
ları için, yavaş moda daha yüksek ücret anlamına gelmektedir. Kullanıcılar için, yavaş moda daha büyük özenle tasarlanıp 
üretilmiş ve yüksek kaliteli ürünlere sahip olmak demektir. Çevre açısından ise, yavaş moda geçici eğilimlerin ardından atılan, 
kullanımdan kaldırılan giysi atıklarının ve endüstri atıklarının daha az olması anlamını taşımaktadır.
Hızlı Moda Döngüsüne Alternatif Üretim Modelleri: Yavaş tasarım ilkelerini benimseyen bazı markalar, bireysel olarak 
çalışan dokuma, boyama ve nakış ustalarının bilgi, beceri ve deneyimlerini temel alarak, küçük zanaat temelli üretim üni-
telerinde üretim yapmaktadırlar. Bir yandan seri üretim için tasarlayıp üretim yaparlarken, diğer yandan da zanaatkârlığa 
duydukları saygıyı, tasarımlarında onları ileri düzeyde kullanarak göstermek yolu ile melez bir tasarım dili oluşturmuşlardır. 
Bu markalardan birkaçı, tasarım yaklaşımları ve üretim şekilleri açısından yavaş tasarıma örnek markalar olarak incelenebilir. 
Entermodal, sürdürülebilir üretim teknikleri ile çalışan bir lüks çanta üreticisidir. Firma yüzyıl önce kullanılan kaybolmaya 
yüz tutmuş teknikleri geri kazandırmayı ilke edinmiştir. Her bir çanta bir ömür kullanılabilmek üzere ve en yüksek kalite 
amaçlanarak tasarlanıp el yapımı olarak Portland, Oregon’daki Entermodal Stüdyoları’nda üretilmektedir. En ufak detayları 
bile eski teknikler kullanılarak, makina kullanılmadan yapıldığı için tek bir çantanın tamamlanması 2-5 gün arasında değişir. 
Bu üretim şekliyle Entermodal yerel üretimi destekleyip nakliye ile oluşan olumsuz etkileri de azaltabilmiştir. Ayrıca bitkisel 
boyama ile renklendirilen çantalarda ağır metal ve formaldehid kullanımı da olmayıp, kullanılan tanin de sürdürülebilir yön-
temlerle elde edilmekte, bu süreç boyunca ağaçlar zarar görmemektedir (Resim 1).
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Res.1: Entermodal çantalar. Res. 2, 3: Alabama Chanin’in nakışlı giysi aplikasyonlu giysileri. 
Res. 4, 5: Mina Perhonen’den el işçiliği içeren giysi örnekleri. Res. 6: Gönül Paksoy’dan eski ve yeni ipekli tekstillerin birlikte kullanıldığı 

aksesuarlar. Res.7: Gönül Paksoy’dan eski ipekli dokuma ve ipekli örme giysi kombinasyonu.

Alabama Chanin yeni, organik, geri dönüşümlü veya kullanılmış ürünlerden elde edilen malzemeleri kullanarak ve bu mal-
zemelere el işçiliği ile katma değer kazandırarak sınırlı sayıda üretme felsefesine odaklanmış bir markadır. Alabama- Floran-
sa’daki 30 yerel artisan tarafından özel el işçilikleri kullanılarak tek tek üretilen her giysi, bu artisanın imzasını taşıyan özel bir 
ürün olarak satışa sunulmaktadır. Üretim felsefesi ile farklı bir konumda olmasına rağmen kar edebilen Alabama Chanin, bu 
felsefeyi benimseyen tasarımcılar ve firmalar için de önemli bir örnek oluşturmuştur (Resim 2, 3). Mina Perhonen ise, zaman 
içinde değerini yitirmeyen giysiler tasarlama amacıyla hareket eden bir markadır. Tasarımcı Akira Minagawa’nın geliştirdiği 
marka, geleneksel giysi tekniklerini kullanan küçük yerel işletmelerle çalışır. Belirli bir sezon için hazırlanmış ürünlerin kısa 
zamanda değersiz olacağını düşünen ve sezonluk moda döngülerini izlemeyen Minagava, yapısal ve eğilimlerden bağımsız 
estetik değerler açısından uzun ömürlü parçalar üretmeye odaklanmıştır (Resim 4, 5). Türkiye’de Gönül Paksoy yavaş tasarı-
ma örnek markalardan biridir. Tekke giysilerini tasarımlarına çıkış noktası alan Paksoy, değerli eski Türk kumaş ve aksesu-
ar parçalarını yeni kumaş, malzemeler ve farklı boyama teknikleriyle, benzersiz ve zamansız ürünler tasarlamaktadır. Sade 
ke-simlerle, geleneksel ve çağdaşın rafine sentezini oluşturan tasarımcı, üretimin bir bölümünü Adana’da bir grup kadın çalışan 
ile gerçekleştirerek, kadınlara iş olanağı da sağlamıştır (Resim 6, 7). 

Sonuç: Tüm bu yavaş yaklaşımlar genel olarak; “tasarımcı”, “üretici”, “kullanıcı” arasıda bugün var olan hiyerarşik düzeni, 
modanın yoğun olarak “yeni” olanla ilgili oluşunu, modanın sadece görselliğe dayalı oluşunu sorgulayan, modayı bir zorun-
luluk değil seçim olarak tanımlayan, üretimde özellikle kadınları teşvik eden işbirliği ve yardımlaşmaya dayalı çalışmayı öne 
çıkaran yaklaşımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Moda bizlere toplumda kimlik, sosyal statü, yaratıcılık, yenilik konularında 
bir tatmin aracı olurken, birçok olumsuz etki de barındırır. Bu olumsuz etkileri en aza indirebilmek için ideal üretim olanak-
larını yaratabilir ve ürünleri yapanlarla kullanıcıları arasında etkileşimin olduğu bir tasarım tarzını tercih edebiliriz. Bu da, 
bizlerde toplum ve çevre sağlığına zarar veren şeyler üretme pratiğini değiştirebilecek ve Max Neef ’in tanımladığı “ürünlere 
odaklı yaşamı destekleyen bir sistemden ürünlerin yaşam için hizmet ettiği bir sistem”e doğru geçiş sağlayabilecek bir geliş-
medir (1992). 
Not: Bu çalışma, 08-10 Ekim  2012  tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  tarafın-
dan düzenlenen “1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu  için hazırlanan aynı adlı bildiriden yararlanılarak 
üretilmiştir.
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MULTI-MEDIA SUSTAINABILITY MODULES- NEW PEDAGOLOGICAL METHODOLOGY FOR 
INTERNATIONAL EXPERIENTIAL LEARNING*

L. Kaye CRIPPEN*,  Patricia M. MULREADY**

ABSTRACT

A problem in educating students, professionals, and the public in “Green Textiles, Slow Fashion” is the constant change in the technologies of the global textile supply 
chain (fiber/fabric production; product design, manufacturing, distribution, retail sales, consumer usage/care/disposal; and regulations of government agencies). 
Increasing numbers of professionals are needed with integrative, research-based knowledge of sustainability issues/practices in fashion fields, who can utilize this 
knowledge to critically analyze/evaluate changing product information/claims, make decisions, and design new types of sustainable products. A new pedagogical 
methodology needs to be developed to teach sustainability, as indicated by pre- and post-test research conducted with fashion students which showed technical 
concepts needed explanatory diagrams and graphic materials too complicated for brief classroom instruction. Multi-Media Sustainability Modules were conceptual-
ized-short, digital videos instructing and reinforcing sustainability knowledge; these can be easily updated. Modules include rapidly evolving technical information 
and/or experiential learning experiences such as on-site laboratory/design experiments, field trips, speakers, new product development problem-solving, etc. Mod-
ules can be produced locally and distributed via cyberinfrastructure (i.e., internet2) online, distance learning, through libraries, and You Tube. As IT upgrades diffuse 
internationally, information could be accessed by consumers. An international consortium could coordinate Sustainability Modules efforts to promote sharing and 
avoid duplication.
Keywords:  Slow fashion, Sustainability, Green textiles, Textile Supply Chain, Pedagogy.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MULTİ-MEDYA MODÜLLER- ULUSLARARASI DENEYİMSEL ÖĞRENİM İÇİN YENİ PEDAGOLOJİK YÖNTEM

ÖZET

“Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” öğrencilerin, çalışanların ve toplumun eğitilmesinde küresel tekstil tedarik zinciri teknolojilerinde değişmez bir sorundur (elyaf/ kumaş 
üretimi, ürün tasarımı, üretim, dağıtım, perakende satış, tüketici kullanımı/ bakımı / bertarafı ve devlet kurumları düzenlemeleri). Sürdürülebilir moda uygulama-
larında araştırmaya dayalı bütünleştirici bilgiyi eleştirel bir biçimde analiz eden/ değerlendiren, ürün bilgilerinin kararını veren ve sürdürülebilir ürün için yeni 
tip tasarım yaparak faydalı hale getiren çok sayıda çalışana gereksinim duyulur. Geliştirilmiş sürdürülebilir öğretim için önerilen yeni bir pedagolojik metodoloji, 
moda öğrencilerinin yürüttüğü test araştırmasının işaret ettiği gibi, teknik temaları açıklayıcı diyagramlarla ve grafik malzemelerle gösteren tamamlanmış sınıfa 
gereksinim duyar. Dijital videoların kurulması ve sürdürülebilir bilginin sağlamlaştırılması yoluyla kavramsallaştırılan multi medya sürdürülebilir modüller, kolayca 
güncelleştirebilir. Modüller, hızlıca evrim geçiren teknik bilgiyi ve/ veya yerinde laboratuar/ tasarım deneyimleri, alan ziyaretleri, konuşmacılar, problem çözerek 
yeni ürün geliştirme gibi deneyimsel eğitim tecrübeleri vb.’ni kapsar. Modüller bölgesel üretilmeli ve cyberaltyapı (i.e., internet2) yoluyla online, uzaktan öğrenim, 
kütüphaneler ve you tube aracılığıyla dağıtılmalıdır. Bilgi teknolojilerinin yeni sürümleri uluslararası olarak yaygınlaştıkça tüketiciler tarafından bu bilgiye erişilebilir. 
Sürdürülebilir modül çabalarını paylaşarak ilerletmek ve tekrarından uzak durmak için uluslar arası bir konsorsiyum koordine edilebilir. 
Anahtar Sözcükler:  Yavaş Moda, Sürdürülebilirlik, Yeşil Tekstiller, Tekstil Tedarik Zinciri, Pedagoji.

Introduction: One problem in educating students, professionals, and the public in “Green Textiles, Slow Fashion” is the 
constant change in the technologies of the global textile supply chain (fiber production on farms/in factories; product design; 
manufacturing; distribution; retail sales; consumer usage/care/disposal; government agencies).  Designers, other professionals, 
and consumers need an understanding and interest in all aspects of sustainability, including technology. Currently, increasing 
technological and behavioral interest is being show regarding green textiles, slow fashion, sustainability, and related areas, i.e., 
fair trade- including by small entrepreneurs. Students who understand basic concepts; how to research, find, and evaluate in-
formation; and design products will be in demand in the job market. Slow/sustainable fashion includes the entire textiles and 
apparel/interiors international supply chain- including fiber production (natural/synthetic), product design, manufacturing, 
distribution, retail sales, consumption/maintenance, and disposal of a wide variety of textile materials and end products--plus 
various governmental regulatory practices. Hundreds of millions of people are moving into the middle classes, aspiring to the 
consumption patterns widely advertised to convince them they must adhere to what is expected of them or to entice them, 

* This study was presented as a paper at the “1st International Fashion and Textile Design Symposium” organized between the 8th and 
10th October 2012 by the Department of Fashion and Textile Design, Faculty of Fine Arts, Akdeniz University.
* Ph.D., University of Arkansas Pine Bluff, lkcrippen@gmail.com.
** M.S., M.Phil., Slobodkina Foundation, mulreadyp@earthlink.net.
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saying they will make life meaningful. Using fashion to change attitudes towards consumption into a slow fashion paradigm is 
one method to break the pattern. Many of these issues have been examined during this conference. However, changing peo-
ples’ behavior at the consumption and care stages won’t be effective if changes in sustainability practices are not integrated into 
the textile materials international supply chain. Textile materials production ranges from naturally grown- but not necessarily 
ecologically friendly--to highly complex production with unproven nano-particles and other finishes. The knowledge base for 
these products and technologies is expanding rapidly, necessitating a new method for teaching students, professionals, con-
sumers, and regulators the most current, technically correct information possible. The fibers-to-end-products supply chain 
has been integrated and international in scope since the 1980s.  This long, complex international supply chain means that it is 
difficult to control in relation to sustainability (See Figure 1). Just having an eco-friendly fiber, i.e., organic cotton or recycled 
polyester is not enough to assure that the end product is eco-friendly.
Even when regulated it is not easy to force or monitor compliance as fibers are grown/produced; dyes and finishes applied; 
fabrics made; end-products (apparel, interiors, medical, industrial) designed and manufactured- often in multiple countries 
or regions in one country; transported around the world; inspected; wholesaled; retailed; used; cared for; sometimes recycled; 
and eventually disposed of. Some textile goods, such as disposable diapers, carpets, and tires, have long been mentioned as 
having negative environmental impacts- the same problems exist to a greater or lesser degree with all textile products. These 
impacts- which are well documented- are related to water and air pollution; high uses of water and energy; and use of strong 
chemicals, including even bleach (which has had some research activity around product development to be more eco-friend-
ly), (Blackburn, 2009, Lacasse and Baumann, 2004). Sustainable products can only be made when they start with sustainable 
textiles and trims.

Figure 1. Textile Products Supply Chain. Figure 2. L to R: L- Pellets for producing recycled fiber, C- cleaned and chipped PET bottle, 
R-fiber scraps for recycling. Figure 3. Erin Jones, a University of Arkansas, Pine Bluff, pre-freshman summer intern wears her T-shirt 

made from recycled Coke™ bottles while examining an Anvil T-shirt produced from cotton grown in the USA and product literature and 
kits containing Repreve™.

Sustainability as related to fibers, textile materials, and end products produced from textiles has become a major issue. This 
paper focuses on how the rapidly increasing and changing textile technical information knowledge base; aspects of product 
development; and consumer behavior including selection, use, and care, can be quickly and inexpensively disseminated to 
academics, students, industry professionals, consumers, and regulators. This is accomplished using Sustainability Modules 
which can be transmitted using cyberinfrastructure (i.e., internet2). 

Textiles and Sustainability: Sustainability is considered by many to be the most important change in the textile products 
industries since the industrial revolution. Sustainability issues are quickly gaining momentum along the supply chain as new 
fibers, textiles, and finishing/dyeing technologies are being introduced. Changes in best manufacturing practices to reduce 
pollution and toxic chemicals are being developed to produce more sustainable products throughout the entire textile pro-
ducts global supply chain. Since this supply chain is long and complex, even when a manufacturer or retailer puts in place 
stringent quality controls and specifications for sustainable products/processes, there are very many points where a planned-
for, environmentally sound product might go awry and become less eco-friendly. Sustainability concerns in some countries 
have promoted changes in the growth patterns of natural fibers. For example, in the USA, flax is now being grown commer-
cially processed, and textiles produced in the Carolinas--with market entry by K-Mart already. High quality alpacas are now 
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being bred and raised in the USA; their fiber is eco-friendly because the animals’ foot prints don’t damage soil--which prevents 
soil erosion.  This is made into small quantities of yarn for hand knitters and weavers. Kenaf, considered an ecofriendly fiber 
which can grow in hot weather conditions--including Arkansas--is being used in automobile textiles (i.e., trunk, door, and 
ceiling liners) in Texas, near automobile production sites. Kenaf is light weight, which helps automobile manufacturers get a 
better EPA (Environmental Protection Agency) rating by reducing fuel consumption. It is also easy to recycle. Hemp textiles 
and end products are sold in the USA. Hemp, another sustainable fiber, remains illegal to grow in the U.S. with most coming 
from Canada and China. Triexta, a new generic group, uses a percentage of renewable-sourced content in manufacturing 
which reduces the amount of virgin petrochemicals used in fiber production. In the USA, Unifi produces recycled polyester 
fiber from recycled polymer content, including plastic bottle polymer and fiber scraps (See Figure 2).  A T-shirt made from 
bottles is modeled by a student (See Figure 3). Some of Patagonia’s synthetic fibers are recycled in Japan, which requires ship-
ping—not green neutral. All aspects of sustainability need to be considered--including the carbon footprint. Sustainability 
problems do not stop with manufacturing but also relate to the product consumption phase. For instance, chemicals from 
dyeing and finishing and nanoparticles (from anti-microbial finishes) can enter the waterways after production and, because 
of their small size, may enter the body via the skin. Some azo dyes and formaldehyde, used in durable press finishes as well 
as other chemicals, have been shown to be carcinogenic. Apparel choices also have an impact on the environment (Crippen, 
2011). Consumers select, use, care, repair, recycle, and/or dispose of textiles--many end up in landfills. Strategies for making 
home care more environmentally friendly are needed.  For instance, where hot water is the major energy used for the consum-
er care of textile products, reducing water temperature is the first thing consumers can do to help reduce energy usage. How-
ever, specially formulated cold water detergents have not gained widespread consumer acceptance in the USA. Consumers 
who choose to commercially dry clean clothing negatively affect the environment due to the perchlorethylene fumes released 
from most processes. There is active research in this area and a few more expensive alternatives are available but not widely 
used due to cost.

Even when consumers know the importance of environmental impacts and attempt to be responsible there are many mis-
conceptions, i.e., cotton is “greener” because it is “natural.” In addition, it is very expensive to educate consumers and difficult 
to change consumer behavior (i.e., using cold water to wash clothes). Many consumers do not understand the link between 
apparel and textile products and the environment. Those who do often think about selection first--i.e., I’ll buy an organic 
cotton top and then I’ve done my bit for the environment. Those who are the greenest of green consumers have an interest in 
learning more but, in general, industry has done little to truly educate the consumer. Some companies exaggerate their green 
claims. Thus, increasing numbers of professionals are needed with integrative, research-based knowledge of sustainability 
issues/practices in fashion fields, who can utilize this knowledge to critically analyze/evaluate changing product information/
claims, make decisions, and design and manufacture new types of sustainable products. Due to the long, complex global textile 
products supply chain, it is difficult to know if a textile is really eco-friendly, so increasingly standards and certifications will 
be used to help design professionals and/or consumers in selecting textiles which are eco-friendly. There are an increasing 
number of certification programs and standards related to producing “green” textile products-but which ones are legitimate? 

Which products are really eco-friendly or sustainable? Can the consumer understand any of this? Does the consumer even 
care? The entire area of certifications, standards, and compliance is a complex issue in and of itself which is now mainly han-
dled by the industries. Consumers have little awareness of what these certifications actually mean. The organizations involved 
are trying to secure industry support before marketing their efforts to the consumer (for the most part). For example, Unifi, 
Inc., is promoting their Repreve™ recycled polymers of nylon or polyester as being traceable, transparent, and certified as 
sustainable (Turner, 2011). The industries themselves have a tremendous amount of misinformation on the science of sus-
tainability. Information and product claims intended for consumers in the popular press--and advertisements--are often also 
incorrect. In the USA, the Federal Trade Commission (FTC) has responsibility for monitoring false product claims in relation 
to sustainability; these false or misleading claims are termed “greenwashing.” Companies will be held accountable for claims. 
Other federal and state agencies also monitor safety and “green” claims. The Environmental Protection Agency (EPA) mon-
itors toxic chemicals and air and water pollution. The Consumer Products Safety Commission (CPSC) is involved with the 
safety of consumer products. The European Union (EU) has a different set of agencies, as do individual countries. Since these 
are international industries, it is very difficult to understand all of the interlocking laws and concerns (Crippen, et al., 2012). 

Prospective employees for certain positions will be required to have base content knowledge and the abilities to apply knowl-
edge and problem solve in the field. Today, students with this knowledge and abilities have a competitive advantage in obtain-
ing entry-level positions and advancing in their careers. There is a need for students to learn to do research on sustainable 
textiles and product design and to communicate this information both to industry professionals as well as consumers, both 
traditional roles of Human Sciences. This represents an opportunity for a university to dialogue with consumers and to share 
their research findings and knowledge in sustainability. The Merchandising, Textiles, and Design (MTD) program at UAPB--
and other types of fashion and design programs--teach various types of courses with some stressing one area more than anoth-
er. Other majors teach related content, i.e., textile and/or product design are found in art departments. Students who major in 
other related areas (i.e., marketing, journalism, engineering, and science/chemistry) can contribute as eventual professionals 
in developing, manufacturing, marketing, analyzing, buying, retailing, merchandising, and disposing green textile products, 
including apparel and interior products (drapes, mattresses, carpets, etc.). In addition to academic training, they are already 
consumers themselves, so they can use their personal responses to learning about textile products sustainability to better com-
municate new information with other consumers via a variety of venues, including television, internet, magazines, extension 
service, and other communication techniques. In the future, most design professionals and others in the greater fashion and 
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textile industries will need to understand sustainability issues and use this information to make important decisions. This 
need for knowledgeable professionals is predicted to rise quickly and continue for the foreseeable future. A new pedagogical 
methodology needed to be developed to teach sustainability, as indicated by pre- and post-test research with fashion students. 
This research also indicated technical concepts needed explanatory diagrams and graphic materials too complicated for brief 
classroom instruction. How do we adequately educate students to become these professionals who are able to integrate new 
sustainability knowledge and technologies from throughout the global textile products supply chain (including working in 
inspection, quality control, etc.)? And how do we use such platforms as scholarly conferences, extension educational services, 
and general or specialized media to inform professionals and consumers about these same issues? In a time of less financial 
resources- how do we teach students, industry professionals, and the general public in the most economically responsible way 
possible that delivers the maximum impact? The need for professionals with accurate, complex information who can apply 
this information to make decisions and evaluate new fiber/product claims is rapidly increasing.  Since information and tech-
nology is rapidly changing, students must not just be informed on the facts as they now are- but must be educated to be able 
to critically analyze and evaluate new product information and, for example, integrate it in designing sustainable products. 
Simply combining two eco-friendly textiles may not result in a garment which is sustainable, i.e., a reversible jacket made of 
organic cotton on one side and recycled polyester on the other requires garment deconstruction before recycling can occur. 
What happens to the cutting room scraps? Even though there are available technologies for shredding and reusing scraps, 
recycling doesn’t always occur. Sustainability Modules were conceptualized by Crippen at UAPB as short, digital videos in-
structing and reinforcing sustainability knowledge; these can be easily updated.  Modules include rapidly evolving technical 
information (i.e., how to recycle PET bottles into fiber) and/or experiential learning experiences such as on-site laboratory/
design experiments, field trips, speakers, new product development problem-solving, case studies (Crippen, et al., 2012), and 
student reports/projects. Modules can be produced locally and distributed via cyberinfrastrucure (i.e., internet2)- online, 
distance learning, through libraries, YouTube, Apple iTunes, Khan Academy (and similar), etc. Some information could be ac-
cessed by consumers. An international consortium could coordinate Sustainability Modules efforts to promote sharing, avoid 
duplication, and maximize usage. Since this industry is global in nature, a global solution is necessary. 

Conceptualization- Sustainability Modules and Other Pedagogical Methodologies: Crippen (at UAPB) realized that a 
new pedagogical methodology needed to be developed to teach sustainability- new developments arise almost every day 
and the knowledge base is expanding rapidly. Concepts often need explanatory diagrams and graphic materials which are 
too complicated for a brief mention in class- so the concept of Sustainability Modules was developed and then expanded 
as it became evident they could be used for a variety of instructional situations and needs. Sustainability Modules generally 
will be short, digital videos streamed over internet2 to both instruct and reinforce sustainability knowledge. Such Sustain-
ability Modules would be available online, on Blackboard™ for distance learning courses, and through computers in libraries 
and media centers. They can be transmitted via internet2 on a cyberinfrastrucure network to other universities/institutions 
globally- becoming a model for other types of instruction- or through Apple iTunes U, YouTube, Khan Academy-type online 
instruction, etc. These Sustainability Modules would also include laboratory and design experiments, field trip experiences, 
guest speakers, new product development problem-solving methods, case study presentations and/or discussions, student 
discussions, and reports on projects or designs. This format could also allow for more international collaboration. Sustain-
ability knowledge-and how to apply it- first needs to be taught to faculty- video conferencing was determined the best way 
to have faculty discuss sustainability with experts around the globe. These “Teach the Teach” video conferences are also to be 
produced as Sustainability Modules, so new faculty can benefit from earlier faculty enrichment; these also can be shared with 
other universities. There would also be a need for continuous updates since the field is evolving. Crippen (2011) developed and 
delivered a webinar, which is another format. It is believed this UAPB capacity-building approach to infusing sustainability 
into the curriculum could be a model for other universities.  In particular, Sustainability Modules’ content could be distributed 
globally to other universities and organizations for training and teaching purposes. New industry and university partnerships 
can be established and further developed because of this program.

Teaching Applications: Fashion programs have not systematically incorporated sustainability into undergraduate courses 
although some are starting to add course/s, generally at the graduate school level. However, it is better to integrate it fully--in-
troduce it slowly and build upon it- i.e., it takes quite a while for students to understand why all natural fibers are not always 
sustainable. Since the content is specialized, it can be more easily learned over four years of courses instead of in a senior cap-
stone course. A deeper, richer understanding will give graduates the background and problem-solving skills to enable them 
to solve new and more complex problems. Due to the technical content, key issues, and breadth of this topic, Sustainability 
Modules could be developed for all major courses in the curriculum, as well as Orientation and Consumer Economics courses 
(where energy ratings of appliances, including washing machines, are discussed). Students interested in graduate study in tex-
tiles and/or sustainability can be encouraged to take two courses in environmental sciences in addition to chemistry courses. 

Project Conception: Environmental concerns and global climate change are well established problems as delineated by the 
United States government and scientists worldwide (including the United Nations). Thus Crippen began introducing sus-
tainability into her courses in 2009 when she came to UAPB. In textiles, a tremendous amount of technical literature must be 
accessed, analyzed, and condensed to be used when teaching introductory courses.  However, when introducing some of the 
easier sustainability concepts related to the global textile products supply chain to the students in her MTD classes, Crippen 
realized many students did not have basic scientific or environmental backgrounds or knowledge--including concepts such 
as there are environmental issues in general and specific to the MTD field. Water, air quality, landfill, chemical pollution, etc., 
were not recognized as problems.  Her students did not know that cotton is not necessarily “green” because of how it is grown 
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(use of herbicides, pesticides, water run-off, water usage); processed (energy and water usage and pollution from bleaching, 
dyeing, finishing); waste in the manufacturing process; care (hot water and bleach for whites); and/or disposal into landfills or 
incinerators. But most frustrating was even after instructing the students they still didn’t believe it. Crippen then invited a cot-
ton farmer with a doctorate in agriculture to speak with her class- students slowly began to learn what was involved in growing 
cotton. Crippen realized a new pedagogical methodology was necessary. It was with this in mind that Crippen and Mulready 
started to explore introducing the concept of sustainability into the curriculum, initially in textile science- then into all other 
courses. In the USA, the programs teaching textiles and fashion vary tremendously, as does the content. Some programs are 
in Family and Consumer Economics, Human Sciences, Environmental Sciences, Art, or Schools of Textiles. Internationally, 
there is also variation within educational programs. Thus it is important not to develop content for a specific course, but learn-
ing activities and content by topics which allow individual programs and professors to choose, use, modify, and add to content 
and/or learning activities. Our objective is to educate students, faculty, consumers, industry and regulators using an interdis-
ciplinary approach to make good decisions on how to develop, manufacture and accurately describe sustainability aspects of 
textile products. Our goal was to update courses throughout the entire curriculum to add the sustainability component to all 
courses- not just a senior level course- and to have an innovative program related to sustainability. The importance of intro-
ducing sustainability concepts into introductory classes, building on the concepts in intermediate and advanced classes, and 
adding new courses became more obvious as we progressed. The reasons it became important included the following: Time 
for students to reflect on the importance of the topic. Time allowed students to see changes in the field of technology and 
consumer behavior. Grasp of the terminology. Understanding of positions in industry. With the global nature of the apparel 
and textile industries, it is important that students examine and understand sustainability in relation to global supply chains. 
Introductory Textile Science was the first course sustainability was introduced in-this focused on the science side of materials 
sustainability. Pre-tests/post-tests were developed which will be discussed in more detail later. After studying the five key com-
ponents of a textile (fiber, yarn, textile structure, dye, and finishes), the students examine all the touch points along this chain 
where it is necessary to have the correct product to assure that the product is actually sustainable or green. New certifications 
are being offered that assist with this, but it is vital for the students to understand all of the areas where problems can occur. 
Just because the fiber is certified organic doesn’t mean that the end product is organic or sustainable. 

Terminology is introduced including all the re-words: recycled, regenerated, renewable. We work with students to get them 
to use terminology correctly and to be able to write about sustainability. This occurs before the students start to have decision 
making activities. One of the pre- and post-test questions relates to this concept--whether cotton is eco-friendly? Students 
always think that cotton is eco-friendly or sustainable. Many also think that polyester isn’t eco-friendly. These two fibers are 
the most widely used in apparel so it is good to get a foundation with these two major apparel fibers. Even after explanations, 
students think cotton is eco-friendly because they consider it to be natural- we call these the “myths of eco-friendliness.” It 
is important to consider the bases for student beliefs in order to develop learning strategies to overcome them. Initially, the 
authors thought that the extensive television advertising and now internet promotions by Cotton Incorporated may have in-
fluenced students; however extensive in-depth interviews do not show this to be the case. Even after going into considerable 
detail, including graphic depiction of possible problems regarding the growing and production of cotton which can make it 
less than eco-friendly, students often still think cotton is sustainable. Thus in the advanced course in textiles, students analyze 
gains made in cotton production to increase its eco-friendliness. In addition, students study how polyester can be produced 
from bottle polymers, recycled materials, and how Sorona™ uses bio-based chemicals. This has proven a difficult concept for 
students to grasp even when they see the steps visually. In terms of product design, we discussed how a garment that starts 
with eco-friendly materials can result in a not so eco-friendly product. As mentioned above, one example was a reversible 
jacket which used organic cotton on one side and recycled polyester on the other. This jacket posed a problem in recycling 
in that there are two different streams for recycling the fabrics which means the materials must be separated. Later students 
sourced a fabric, developed a textile specification, and designed a garment or other textile end product. Some may prefer to 
start with this type of exercise to get the students or teams involved. Students enjoy creating products from used textiles or 
garments. Most standard textbooks treat sustainability as an add-on toward the end (i.e., one popular textile text has only one 
chapter, towards the end of the book). This doesn’t convey urgency in regards to the topic or allow for many opportunities to 
discuss it. Kadolph (2010) is to be congratulated for introducing sustainability concepts early and continuing to discuss them 
throughout the text. This makes it easier for students to compare the basics of cotton versus polyester. Technical educational 
material becomes quickly dated, so students were taught how to retrieve, read, analyze, and report on new technology using 
internet and database material. Many tried to go to a company web-site to determine the performance. A quick search of 
commercial web-sites showed students that the properties of concern were not mentioned. Students were taught to evaluate 
commercially available brochures and information as well as on-line content. 

Innovations- University of Arkansas, Pine Bluff (UAPB) Example: The major innovation is to develop and produce 
multi-media video Sustainability Modules which include educational content, i.e., experiential learning activities- such as lab-
oratories, problem-solving activities, interviews, and Sustainability Field Trips-for specific learning objectives and outcomes. 
These would be available online, on Blackboard™ for distance learning courses, through the university library and department 
Media Center, YouTube, Apple iTunes U, Khan Academy and similar, etc. They can be transmitted via internet2 networks 
to other universities/institutions globally- becoming a model for other types of instruction. Another innovation is the Sus-
tainability Field Trips. Each year student scholarships will be awarded which will allow those who normally couldn’t afford 
to participate to do so. The first year Field Trips will be local (in Arkansas), i.e., a cotton farm. Other local field trips could 
include visits to a landfill, thrift store, vintage store, and/or green retailer. The second year’s Field Trip would be to a textile 
and apparel manufacturing site which incorporates sustainable practices into its production. The third year’s Field Trip will be 
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an international one, i.e., to China (where most of the global textile and apparel production occurs). Field Trip participants 
will be required to develop and/or participate in an interesting research or design project, essay, or other academic areas of 
excellence, and share information with other students.

Procedures for Accomplishing Objectives: An UAPB Example: The UAPB faculty will infuse sustainability into the en-
tire UAPB MTD curriculum, beginning with required courses. Educational content will include problem-based experiential 
learning (including Sustainability Field Trips); meaningful laboratory research; new product development; textile, design, and 
marketing problem solving; and other experiential learning experiences. While not ideal, capstone, research, and indepen-
dent study courses could also be used to introduce advanced sustainability concepts when full curriculum revamping is not 
possible. Many universities would be able to do this. Planning meetings are held at UAPB with other universities joining us 
via Skype™ (or similar technology) during the summer or semester before implementation. The entire Project- including pro-
cedures- is discussed; in addition, the team will work on time sensitive outputs and products needed for the fall semester. The 
time schedule for adding content to courses is discussed. Pre- and post-test planning is begun with a focus on pre-tests for the 
upcoming semester.  In addition, the participants will each “Teach the Teach” -each team member will be assigned a core con-
cept, probably one related to their Sustainability Module or course/s, to learn about and “teach” each other.  Anyone attending 
a conference, event, or presentation related to sustainability will report back to the group.  Sustainability Modules would be 
developed, recorded, and transmitted using internet2. Guest speakers, student projects, and other regional activities would be 
recorded and transmitted. This integrated, interdisciplinary multi-pronged approach enables changes in the MTD curriculum; 
prepares faculty to teach the topic; prepares Sustainability Modules for classroom, library, and independent study use; and 
introduces and shares experiential learning techniques (i.e., specialized laboratory and design experiments, field trips, etc.), 
including incorporating these experiential learning practices into the Sustainability Modules. Results will be disseminated 
globally to academic venues/institutions and consumers via cyberinfrastructure internet2 and other venues.

“Teach the Teach”: One of the reasons few universities have incorporated sustainability widely across the curriculum is the 
amount of time it takes for faculty to learn and then remain current in the wide breadth of sustainability information; then 
to develop content, activities, and experiential learning experiences for their students. Getting an entire program updated is 
a monumental task. The need to educate oneself and others teaching in the area became evident rather quickly. Sources of 
education in textiles and apparel include the following conferences/symposiums: Outdoor Retailer (OR) Seminars. Textile 
Exchange Webinars and Conferences. North Carolina State University - Evolving Textiles: Competition, Innovation, Trans-
formation. Outdoor Retailer Seminars organized by Outdoor Industries Association (OIA) were the first sustainability edu-
cational events that Crippen attended.  They also organize the Outdoor Retailer (OR) Trade Show held concurrently. Crippen 
had worked with many active outdoor companies while at DuPont. Industry leaders in sustainability such as Patagonia, The 
North Face, Adidas, and others exhibited at the OR show. The educational seminars introduced the concept of the Eco-Index 
(2012) developed by people from competing companies. This index- which has been accepted for use in Europe and Asia, as 
well as North America- allows people in companies to start anywhere in the index in relation to sustainability; it can even be 
packaging materials or transportation. The use of this index in courses was discussed.  The introductory course could start by 
examining something visible such as packaging. There are numerous examples of companies such as Brooks and Prana who 
have successfully reduced packaging. Webinars from Oeko-Tex and Textile Exchange have helped to educate both industry 
professionals and educators. There is a growing need for continually educating professionals, educators, and students. After 
teaching technical aspects related to sustainability, Crippen attended the Association for Advancement of Sustainability in 
Higher Education (AASHE) Leadership Workshop which included other academics teaching concepts related to sustainabil-
ity. One of the major concepts was to add sustainability to all courses. Another was not to focus so much on the technical 
aspects but on getting students interested in the concept and buying into it. Another unexpected finding was that students 
didn’t really know very much about environmental problems and some didn’t really believe there was a problem. This was a 
shocker because popular wisdom says that students are more concerned about the environment than their parents.  There are 
many who are and many of them certainly apply to Patagonia for their internships, but many enter our program only because 
they love fashion and change. Understanding your students is critical Life Cycle Analysis (LCA) is an important concept be-
cause even though a garment or product is considered sustainable, if it is not durable or capable of giving a long life through 
use, care, and wear, it really isn’t an eco-friendly product. This also takes into account style aspects which could ensure a long 
life, i.e., no ruffles on that sweater if you want it to be a classic. A learning experience in textiles was for students to compare 
research textiles made using the same yarn size, weave structure, and dye with only the fiber varying- one was cotton and one 
was lyocell. Students did repeated washings to determine durability, color loss, shrinkage, and other changes in physical ap-
pearance such as defibrillation which occurred on the lyocell textile. They had to learn standard test procedures, observe and 
analyze the performance, as well as write and discuss it. The authors developed the model to use for selection, use, and care 
of products (Crippen, et al., 2011). The selection involves examining how and why we select what we do for our wardrobes, 
how we can change, and keeping a diary to understand our behavior. Students are asked to make a simple behavior change to 
illustrate just how difficult making a change can actually be. The students usually pick something like not running the water 
from a faucet while brushing their teeth. Another exercise is to hold a focus group using students in the class (or others). It 
is important for students to examine market segments to understand more about the green consumers- who are they and 
what their demographics are? After teaching sustainability content and adding it to several courses, it became apparent that 
deve-loping internet2 Sustainability Modules- which could be disseminated more widely--would be valuable in terms of shar-
ing content with other faculty and students.  We believe there is a need for an international dialogue with faculty and students.
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Conclusion- International Consortium for Fashion System and Textile Science Sustainability Modules: Fashion is every-
where in the modern world. Mulready (1994: 220) calls it “desired social change.” The interdisciplinary approach to teaching 
sustainability in fashion is important using science, business, consumer behavior, and cultural, historical, and social-psycho-
logical aspects of dress and interiors. Cultural aspects of consumption are especially interesting. For example, French women 
have long been known for buying fewer items of high quality and lasting classic styles, wearing them multiple times in various 
combinations until they wear out.  This is also done in Asia where housing units are small. Young adults in such cultures 
starting a career learn to select their career wardrobes wisely. The concept of selecting a few good pieces wisely is not well 
understood by most USA (and other) students who want instant fast fashion trends at a low price. It is considered anti-growth 
by economists trying to bring the world economies out of global recession-buy, buy, buy! Yet short term needs should not 
necessarily negate the long-term prudent-and possibly exciting-paradigm shift to “green textiles-slow fashion.”  This paper 
focused on the basic units of most apparel and interiors products-textiles-which are a huge sector of the global economy. Any 
movement toward healthier, more sustainable textiles would likely bring healthier workplaces and cleaner environments, as a 
minimum, with possible rippling effects across the full international textile supply chain. Low tech and high tech approaches 
can be understood and used throughout the world through the use of Sustainability Modules. These Sustainability Modules 
can usually be easy and inexpensive to produce-students can be brought into the production process, as well. The Sustainabili-
ty Modules can range from showing Field Trips to a cotton farm or sericulture facility, producing hand-dyed and hand-woven 
indigenous one of a kind double ikats, and other “low tech” methods of textile production to the most modern fiber genera-
tion, carbon nanotubes. Highly technical information can be placed in such Modules and students and others can revisit it as 
much as they need to fully understand complicated concepts. While originally conceived as a textile science teaching tool, the 
opportunities for improving knowledge of historic and social psychological aspects of fashion, dress, and interiors are as great, 
documenting especially the lesser known aspects of past, present, and future cultures and their relationships to material cul-
tures. We, as fashion educators and producers, can join together to produce and disseminate Sustainability Modules through 
cyberinfrastrucure (i.e., internet2), distance learning, YouTube, Apple iTunes U, Khan Academy and similar, libraries, etc. As 
infrastructure upgrades diffuse internationally information could also be accessed by consumers. An international consor-
tium could coordinate Sustainability Modules efforts to promote sharing and avoid duplication. This could include suggesting 
video resources already available online which with little effort could be accessed by many. Companies which are willing to 
share some part of their research and development could enable students in many places to have more complete understand-
ings of the new finishes, etc., which could then lead to even greater improvements (cynics will point to all the problems and 
pirating here- but this is “blue sky brainstorming” for a hopefully more cooperative future).

NOTE:  If you are interested in being a founding member of the Consortium or have suggestions, please contact us at sustain-
abilitymodules@gmail.com. Thank you.
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EKOLOJİK TEKSTİLLER VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EKOLOJİK TEKSTİLLER KONUSUNDAKİ 
FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ*

Dilek TÜM CEBECİ*

ÖZET

İnsanların ekolojik denge konusunda her geçen gün biraz daha duyarlı olduğu bir ortamda tüm dünya pazarlarında “ekolojik tekstil” ürünlerine olan ilgi ve talep 
hızla artmaktadır. Ekolojik tekstiller, ekolojik dengeyi bozmadan insan ve çevre sağlığına zarar vermeden üretilebilen, kullanılabilen ve geri dönüşüme sunulabilen 
ürünlerdir. Son yıllarda doğal olanın değerinin fark edilmesi hem üreticilerin, hem de tüketicilerin ekolojik ürünlere olan ilgisini artırmıştır. Bu amaçla, Marmara 
Üniversitesi’nde 2011-2012 akademik eğitim-öğretim yılında öğrenim gören yaklaşık 350 kişi üzerinde anket çalışması uygulanmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin; 
ekolojik tekstil kavramı ile bağlantılı olarak ekolojik lifler, ekolojik tekstil etiketleri ve marka olgusunun öğrencilerin satın alma davranışlarındaki farkındalıkları ile 
birlikte, tekstil sektöründeki gelişmeleri takip etme eğilimlerine ve tercihlerine etkileri incelenmiştir. 
Anahtar Sözükler: Ekoloji, Ekolojik Tekstil, Ekolojik Lifler, Ekolojik Etiketler, Farkındalık.   

ECOLOGICAL TEXTILES AND EXAMINATION OF AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS ON THE ECOLOGICAL TEXTILES

ABSTRACT

In all world markets, interest and demand on ecological products are nowadays increasing rapidly in an environment where people become more sensitive about 
ecological balance. Ecological textiles are products which can be recycled and produced without breaking down ecological balance and harming environment and 
human health. In recent years, that the value of natural products is noticeable, have increased the interest of both manufacturers and consumers on ecological 
products. In this work, in connection with the concept of ecological textile, effects of ecological fibers, ecological textile labels and trademark phenomenon on the 
attitudes of university students in buying a product, preferences and trends of students in following the developments in textile sector, have been examined. For that 
purpose, a survey has been realized over 350 students in Marmara University in the academic year 2011-2012. Information levels and awareness of students about 
the position and importance of ecological textiles in the human life, have been explored. 
Keywords: Ecology, Ecological textile, Ecological fibers, Ecological labels, Awareness.

Giriş: Ekolojik tekstil veya eko tekstil ifadesi elyaf halinden bitmiş halde ürün oluncaya kadar ki tüm işlem basamaklarında 
çevre gözetilerek üretilmiş, kullanım aşamasında kullanıcıya zarar vermeyen ve kullanıldıktan sonra atılacak olan ürünün 
tekrar geriye kazanılır olmasıdır(recycling)veya çevreye zararsız ürünlere dönüşebilen ürün anlamına gelmektedir (Anonim, 
2005). 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletinde Flower- Power düşünce hareketi ile başlayan doğal ürünlerin kullanım yo-
lunun açılması ve kullanılan kimyasal maddelerin kritik bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan gelişme sonucu, eko tekstil ve 
eko amblemli ürünler ortaya çıkmıştır (Grütze, 1960). 1970’li yıllarda sanayinin hızlanması ile çevre sorunları insan sağlığını 
ciddi boyutlarda rahatsız etmeye başlamıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan ve özellikle 1980’li yıllardan sonra 
tüm dünyada yaygınlaşan ve 1990’lı yıllarda yoğunlaşan doğanın korunmasına yönelik çevre hareketi, tekstil endüstrisini de 
etkilemiştir. Bunun sonucu olarak “tekstil ekolojisi” kavramı ortaya çıkmış ve eko tekstiller (çevre dostu tekstiller) gündeme 
gelmiştir (Kurtoğlu ve Şenol, 2004). Tekstil ekolojisi; üretim ekolojisi, insan ekolojisi ve atık ekolojisi konularını kapsamak-
ta olup, elyaf üretiminden başlayarak giysi üretimine kadar olan tüm üretim aşamalarında çevreye ve insan sağlığına zarar 
ve-rilmemesi amaçlanmaktadır. “Ekoloji” daha temiz çevre ve daha güvenli yaşam demektir ve bu sözük 1990 yılından itibaren 
çok sık şekilde duyulmaya başlamıştır (Altunhisar, 2009). Eko etiketleme dünyada ilk olarak Almanya’da 1978 yılında Blue 
Angel(mavi melek) uygulamasıyla başlamıştır. Bazı tüketicilerin de çevresel tekstil bilincinin artması ile birlikte;  birçok teks-
til üreticisi, hazır giyim imalatçısı ve satıcıları, ürünlerini pazarlarken çevre dostu, zehirsiz, doğal gibi terimleri ürünlerinde 
kullanarak avantaj sağlamaya çalışmışlardır. Tüketiciler gün geçtikçe çevre kirliliğinin olumsuz etkilerine ve kendi sağlıkları-
na daha çok önem vermeye başlamalarıyla birlikte Endüstri üzerinde oluşan baskı özellikle tekstil sektöründeki firmaları 
hem çevreye daha duyarlı üretime,  hem de üretim süreçlerinde kullanılan kimyasallara büyük özen göstermeye yöneltmiştir. 
Tüketicilerin Eco-Label belgeli, yani çevreye duyarlı üretim yapan ürünlere olan ihtiyacı da artmıştır (Anonim, 2003). Avrupa 
Birliği ülkelerinde çeşitli çevre etiketlerinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması üzerine tüm Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli 

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  tarafından 08-10 Ekim  2012  tarihleri arasında düzenlenen 
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Öğr. Gör. Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü, Göztepe-İstanbul. 
dilektum@marmara.edu.tr
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olacak Avrupa Birliği eco etiketi geliştirilmesi çalışmaları başlatılmış, bunun sonucunda Avrupa Birliği Konseyi’nin 23 Mart 
1992-880 sayılı Yönetmeliği ile Avrupa Birliği’nin çevre etiket sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem kapsamında,   çevre dostu 
ürünler çevre etiketi ile ödüllendirilmiştir (Özdoğan vd., 2007). Ekolojik tekstil konusunda en çok bilinen etiket Öko-Tex 
Enstitüleri tarafından verilen “Öko-Tex Standart 100” etiketidir. 1990 yılında Avusturya Tekstil Araştırma Merkezi (ÖTI) 
ve Hohenstein Araştırma Merkezi (FIH)  kısaca “Öko-Tex” olarak adlandırılan “Enternasyonel Tekstil Ekolojisi Alanında 
Araştırma ve İnceleme Birliği” olarak birleşip, kumaş ve giysilerin insan üzerindeki ekolojik etkilerinin tespit edilmesi için 
“Öko-Tex Standart 100”sistemini geliştirmişlerdir. Bu standart, ekolojik olarak insan açısından tehlikeli bazı maddelerin 
ana-liz-lerini kapsamakta ve araştırmaları temel alarak her bir sınır değeri maddeler halinde belirtmektedir. Standartta yer alan 
koşullar,  tekstil ürünü tarafından sağlanıyorsa,  üreticiye ürünlerini  “Öko-Tex Standart 100”e göre zararlı madde içermemek-
tedir şeklinde işaretlemesi imkânı sağlamaktadır (Anonim, 2012a). “Öko-Tex Standart 100” tekstil zincirinde hammaddeden 
ürüne kadar geçen tüm aşamaları kapsayan, gerçek bir güvenlik standardı olarak geliştirildiği için, her ülkede tanınmış ve 
kabul edilmiştir. “Öko-Tex Standart 100” ve diğer etiketler tüm tekstil ürünleri için geçerli düzenlemeleri, kalite kontrolünün 
oluşturulmasını, test metotlarını tanımını ve uygulama kurallarını kapsamaktadır (Anonim, 2012b). Ekolojik ürünler ve lifler 
son yıllarda üzerinde en fazla araştırma yapılan konulardan biridir. Ekolojik tekstilde ana felsefe doğada var olan ve insana 
faydalı olanı bulmak ve bunu giyside kullanmaktır. Bu amaçla birçok bitki üzerinde yapılan incelemeler sonucu insana konfor 
ve rahatlık sağlarken aynı zamanda sağlıklı olmasınıda sağlayan lifler ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan bazıları; organik pamuk, 
bambu, ısırgan otu, kabak lifi, soya fasulyesi vs. (Özipek, 2011). Bu araştırmada ise, Marmara Üniversitesinin farklı bölüm-
lerinde okuyan öğrenciler hedef alınarak öğrencilerin ekolojik tekstillerin insan yaşamındaki yeri ve önemi konusunda bilgi 
düzeyleri ve farkındalıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemleri, veriler ve toplanması, verilerin çözümlenmesinde izlenen 
yol ve teknikler açıklanmıştır. 

Araştırmanın Modeli: Marmara Üniversitesinde 2011-2012 eğitim öğretim yılında okuyan farklı bölüm ve fakültelerinde-
ki öğrencilerin “Ekolojik Tekstiller” hakkındaki bilgilerini ölçerek görüş ve beklentileri incelenmiş ve bu kapsamda ilgili 
literatürlerin ışığı altında anket değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi Teknik Bilim-
ler Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinde okuyan öğrenciler 
oluşturmaktadır. Grup örneklemi ise rastlantısal seçilmiş olan giyim üretim teknolojisi programı, makine programı, biyome-
dikal cihaz teknolojisi programı, hazır giyim öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği ve endüstri öğretmenliğinde okuyan 
öğrenciler oluşturmaktadır.

Veriler ve Toplanması: Araştırmaya katılan 350 öğrencinin araştırma değerlendirmesinde kullanılan anket çalışmasında 
toplam 21 adet soru sorulmuştur. Birinci bölüm kişisel bilgiler,  ikinci bölümde ise ekolojik tekstil kavramı ile bağlantılı 
olarak ekolojik lifler, ekolojik tekstil etiketleri ve marka olgusunun öğrencilerin satınalma davranışlarına, tekstil sektöründeki 
gelişmeleri takip etme eğilimlerine ve tercihlerine etkilerini içeren sorulardan oluşmaktadır.
Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması: Öğrencilerin ekolojik tekstillerin insan yaşamındaki yeri ve önemi konusunda 
bilgi düzeyleri ve farkındalıkları incelenmiş ve elde edilen sonuçlara göre de öğrencilerin ankete verdikleri yanıtlar tablolar 
halinde sunulmuş, sonuçları yorumlanmış ve elde edilen sonuçlara göre de öneriler yapılmıştır. Örneklem grubuna uygulanan 
anket verileri Excel programı kullanılarak değerlendirilmiş ve grafikler oluşturularak sonuçlar yorumlanmıştır.
Bulgular ve Yorum: Bu bölümde araştırmaya ait bulgular ve yorumlar sunulmuştur. Grafiklerde sayısal ve % değerler olarak 
sonuçlar ifade edilmektedir.

Gra. 1: Araştırmaya katılanların;  % 58’si Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu,  % 16’sı Mühendislik,  % 13’ü Teknoloji,  % 13’ü Atatürk 
Eğitim Fakültelerinde eğitimlerine devam etmektedirler. 
Gra. 2: % 27’si Giyim Üretim Teknolojisi, % 17’si Makine,  % 13’ü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programlarında,  % 17’si Endüstri 
Mühendisliği,  % 13’ü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, %13’ü Hazır Giyim Öğretmenliği bölümlerinde okumaktadırlar. 
Gra. 3: % 44’ü interneti, % 34’ü tv’yi, % 21’i gazete- dergi yayınlarını, % 1’i ise fuarları takip etmektedirler. 
Gra. 4: % 80’inin “Tekstilde Güven” etiketini hiç görmediği, % 16’sı çok nadir gördüğü, % 4’ü ise çok sık gördüğü anlaşılmaktadır.

Dilek TÜM CEBECİ



071

Gra. 5: Araştırmaya katılanların % 38’inin “Ekolojik Tekstiller” kelimesini duymadığı, % 42’sinin duyduğu, % 20’sinin ise kısmen duyduğu 
anlaşılmaktadır.  
Gra. 6:  % 73’ünün çevreye duyarlı,  % 27’sinin kaliteli, % 0’ının ise pahalı olduğunu düşündükleri görülmektedir. 
Gra.7: % 72’sinin ürünün özel etiketinden, %21’nin kumaşından, % 7’sinin markasından ekolojik olup olmadığını anladığı görülmektedir. 
Gra. 8: araştırmaya katıların satın alma davranışlarını; % 32 model, % 29 fiyat,% 14 kumaş kalitesi, % 14 marka, % 7 moda, % 3 ekolojik 
özelliği, %1 ise dikiş özelliklerinin etkilediği görülmektedir.

Gra. 9: Araştırmaya katılanların 53’ü kısmen, % 19’u hayır, % 28’i evet yanıtını vermişlerdir. 
Gra. 10: % 39’unun kısmen denetlenebildiğini, % 52’sinin denetlenemediğini, % 9’unun ise denetlenebildiğini düşündüğü anlaşılmaktadır. 
Gra. 11: % 56’sı olumlu, % 29’u çok olumlu, % 11’i kararsız, % 3’ü olumsuz, % 1’çok olumsuz görüş bildirdikleri anlaşılmıştır. 
Gra. 12: % 65’inin hiçbir etiketi tanımadıklarını, % 14’ünün Öko-Teks Standart 100 etiketini, % 10’unun yeşil noktayı, % 6’sının Eco-Label’i, 
% 3’ünün Falcon Etiketini, %2’sinin ise Swan etiketini tanıdıkları anlaşılmaktadır.

Gra.13: Araştırmaya katılanların % 45’i üretim yöntemi-teknoloji,% 42’si hammadde-tedarikçi,% 11’i ürün, % 2’si ise diğer yöntemler üze-
rinde değişiklik yapılması gerektiğini düşündükleri görülmektedir. 
Gra.14:  % 94’ünün fark olup olmadığını bilmediği, % 5’inin bildiği, % 1’nin ise fark olmadığını düşündüğü görülmektedir. 
Gra.15: % 85’inin pahalı olduğunu, % 9’unun ucuz olduğunu, % 6’sının ise fiyat farkı bulunmadığını düşündüğü görülmüştür. 
Gra.16: % 45’inin organik pamuk, % 21’nin bambu, % 14’ünün kenevir, % 7’sinin soya fasulyesi, % 7’sinin ısırgan, % 3’ünün lyocell, % 
3’ünün ise kabak liflerini bildiği gözlenmektedir.

EKOLOJİK TEKSTİLLER VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EKOLOJİK TEKSTİLLER KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ



072

Gra. 17: Araştırmaya katılanların % 67’sinin organik pamuk,  % 14’ünün bambu, % 7’sinin kenevir, % 5’inin soya fasulyesi, %3’ünün 
ısırgan, % 3’ünün lyocell, % 1’inin kabak liflerinin sağlıklı olduğunu düşündükleri gözlenmektedir. 
Gra. 18: % 75’inin kimyasalların,   %24’ünün atıkların, %1’inin ise hammaddelerin en çok zarar verdiğini düşündükleri gözlemlenmektedir. 
Gra. 19: % 51’i için ekolojik olmasının, % 44’ü için her ikisinin de, %5’i için ise marka olmasının daha önemli olduğu gözlenmektedir. 
Gra. 20: % 47’sinin alışverişteki seçimini kısmen etkileyeceği, % 37’sinin seçimini etkileyeceği, % 16’sının seçimini etkilemeyeceği 
gözlenmektedir. 
Gra. 21: % 51’ine faydalı olduğu, % 40’ına kısmen faydalı olduğu, % 9’luk bir kısma ise faydalı olamadığı gözlenmektedir.

Sonuç ve Öneriler: Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, anket çalışmasına katılan öğrencilerin % 42’sinin 
“Ekolojik Tekstil” kavramını bilmesine karşın, Eko-etiketleri % 65’inin bilmediği görülmüştür. Katılımcıların satınalma 
davranışlarını en çok etkileyen faktörün ürün modeli olduğu, marka olmasındansa ekolojik olmasını tercih ettikleri, ancak 
ekolojik ürünlerin pahalı olduğunu düşündükleri görülmüştür. İnsan sağlığına ve çevreye en çok zarar veren maddenin büyük 
oranda kimyasallar olduğu, zarar veren maddelerinde ülkemizde yeterince denetiminin yapılamadığını düşünmektedirler. 
Son yıllarda önemi artan lifler araştırmaya katılanlar tarafından büyük oranda bilinmemektedir. Buradan tekstil sektöründeki 
gelişmeleri yakından takip etmedikleri ve çevreyle ilgili ürünlerin önemini yeteri kadar kavrayamadıkları sonucu çıkmak-
tadır. Araştırma sonucunda çevreyle ilgili tekstil ve ürünlerinin tam olarak yaygınlaştırılamadığı anlaşılmaktadır. Basın yayın 
aracılığıyla ekolojinin önemi açıklanmalı, daha once insan sağlığına zarar veren tekstil ürünlerine maruz kalmış hastalar 
örnek gösterilmelidir. Ekolojik ürünlerin pahalı olmasına karşın insan sağlığı için önemi vurgulanmalıdır. Ürünü almadan 
önce özelliklerine çok dikkat edilmesi gerektiği ve nasıl anlaşılacağı açıklanmalıdır. Tüketici talep ettiği sürece ve talep ettikler-
inin arkasında durduğu sürece mutlaka farkındalığı olan bireyler bunları tüketiciye arz edecektir. Yeter ki insanlar çevrenin ve 
yedeği olmayan vücudun değerini bilsinler.

KAYNAKÇA
S. Altunhisar, “Hazır Giyim Üretiminin Ekolojik Dengelere Etkisinin İncelenmesi”, MÜ? TEF,2009, İstanbul.
Anonim. (2003). “Tekstil ve Hazır Giyim Endüstrisi için Sürdürülebilir Gelişme”, İTKİB, Araştırma Raporu.
Anonim. (2005).“Tekstil Konfeksiyon Sektöründe Ekoloji  ve  Ekolojik  Etiketler”, “ İTKİB  AR&GE ve Mevzuat Şubesi.
Anonim. (2012a). http://www.ekoteks.com/ (Erişim Tarihi:10.04.2012)
Anonim. (2012b). http://www.kosgeb.gov.tr/istanbulanadolu/tr/ (ErişimTarihi:21.04.2012)
Kurtoğlu, Nurcan ve Şenol D. (2004). “Tekstil ve Ekolojiye Genel Bakış Kansorejen ve Alerjik Etki Yapabilen Tekstil Kimyasalları” KSÜ. Fen 
ve Mühendislik Dergisi. 
Özdoğan, E., Korkmaz,A., Seventekin, N. (2007). “Eko-Teks ve AB çevre Etiketi”,   Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.
Özipek, B., (2011). “İnsan Odaklı Yeni Tekstiller” 4. Ekoteks Uluslararası Tekstil Sempozyumu.

Dilek TÜM CEBECİ



073

THE ENVIRONMENTAL EFFECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 
IN TEXTILE AND CLOTHING SECTOR*

Turan ATILGAN*, Seher KANAT**, Aslı İLLEEZ***

ABSTRACT 

Human beings can be addressed as the most egoistic, ambitious, harmful and maladjusted living creatures. Because of this, the environmental hazards caused by 
mankind have reached their utmost. The enterprises which contain human beings have been unconcerned with environmental problems due to the egos of their 
managers and employees. However, recently, the clear and distinct view of the ecocide and moodiness atmosphere due to the future projections direct the political 
authorities to take legal precautions on one hand and to direct the enterprises for acting with responsibility on the other hand. The individuals also participate as 
an effective pressure factor within this structure. Textile and clothing sector, which is one of the leading sectors of industrialization, implements corporate social 
responsibility projects due to the effects of internal and external dynamics. The present study aims to analyze the environmental effects of corporate social responsi-
bility projects in textile and clothing sector multi dimensionally. The characteristics and effects of corporate social responsibility projects belonging to the textile and 
clothing enterprises in our country are evaluated comparatively with international implementations and related suggestions are made. 
Keywords: Corporate social responsibility, environment, textile and clothing sector

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK GELİŞİMİNİN ÇEVREYE ETKİSİ

ÖZET

Bilindiği gibi insanoğlu canlı varlıklar içerisinde en egoist, hırslı, zararlı ve çevresiyle uyumsuz olanıdır. Bu nedenlerden dolayı insanın çevreye verdiği zararın boyut-
ları oldukça ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır. İçerisinde insan barındıran işletmeler de uzun yıllar bu personelin ve işletme yöneticilerinin egoları yüzünden 
çevresel sorunlara karşı kayıtsız kalmışlardır. Ancak son yıllarda, çevreye verilen tahribatın sonuçlarının açık ve net bir şekilde görülmesi ve gelecek projeksiyonlarının 
yarattığı karamsarlık ortamı bir yandan siyasi otoriteleri yasal önlemler almaya diğer yandan da işletmeleri daha sorumlu davranmaya yöneltmiştir. Bireyler de 
bu yapıda etkin bir baskı unsuru olarak rol almaktadır. Sanayileşmenin öncü sektörlerinden birisi olan tekstil ve hazır giyim sektörü bir yandan dış dinamiklerin 
diğer yandan da iç dinamiklerin etkisiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri uygulamaktadır. Bu çalışmada tekstil ve hazır giyim sektöründeki kurumsal sosyal 
sorumluluk projelerinin çevreye olan etkileri çok boyutlu olarak incelenmiştir. Ülkemizdeki tekstil ve hazır giyim işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, 
özellikleri ve etkileri uluslararası uygulamalarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilip önerilerde bulunulmuştur. 
Anahtar Sözcükler: Kurumsal sosyal sorumluluk, çevre, tekstil ve hazır giyim sektörü

Factors That Affect the Development of Corporate Social Responsibility of Enterprises: The significance of environment 
and the responsibility of enterprises against environment have increased due to the rapid industrialization, globalization, rap-
id distortion at environmental factors, alterations in consumers’ health increase. Therefore the significance of corporate social 
responsibility is increased for enterprises. Corporate social responsibility can be defined as the duty of a corporation to create 
wealth in ways that avoid harm to or enhance social assets and the environment. The fundamental idea is that corporations 
have duties that go beyond lawful execution of their economic function. The overall performance of a company must benefit 
society (Abreu et al, 2012). Socially responsible companies not only try to be economically sustainable and profitable, but also 
endeavor to work with their employees, families, local communities and nation states to improve the quality of life in ways that 
are both ethical and sustainable in relation to society and the environment (Cooke and He, 2010).  
Firms corporate social responsibility efforts may be influenced by several driving factors in general, some of which are related. 
One is the rising awareness of ethical consumerism, particularly related to environmental issues, health concern, human and 
animal rights. Another driving force comes from international and domestic pressure groups. As business competition inten-
sifies globally and multinational corporations are under increasing pressure to reduce their costs on the one hand and on the 
other hand they are under growing demand to review their labor standards, sourcing strategy, environment policy and their 
wider role in the economic and social development in developing countries (Cooke and He, 2010). The five effective and direc-
tive future trends for corporate social responsibility can be indicated as transparency, reporting of sustainability performance, 
environmental awareness, collaborations and consumer participation (Erdoğan, 2012).

*This study was presented as a paper at the “1st International Fashion and Textile Design Symposium” organized between the 8th and 
10th October 2012 by the Department of Fashion and Textile Design, Faculty of Fine Arts, Akdeniz University.
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** Dr.  Ege University, Emel Akın Vocational Training School, seher.kanat@ege.edu.tr.
*** M.Sc. alime.asli.illeez@ege.edu.tr
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Legal and Structural Regulations Relative to International Environment: Legal and structural regulations force enter-
prises for performing corporate social responsibility projects which have positive effects over environment and being envi-
ronment-friendly. The Turkish law no 2872 involves all kinds of legal regulations and statutes relative to environment. The 
environment policy of European Union is determined with Single Euroepan Act, Maastricht Agreement, Amsterdam and 
Nice Agreements. Also the environmental action programs determine the main principles of union’s environment policy and 
guide the future legal regulations (http://kentcevre.politics.ankara.edu.tr/duruabcevre.pdf). The 6th Environmental Action 
Program (the last one) has expired in mid 2012. The 7th Environmental Action Program is being prepared (http://www.eeb.
org/index.cfm/ activities/sustainability/7th-environmental-action-programme). Nowadays, The United Nations Global Com-
pact is the most significant structural regulation relative to environment. The United Nations Global Compact’s ten principles 
in the areas of human rights, labor, the environment and anti-corruption enjoy universal consensus and are derived from; The 
Universal Declaration of Human Rights, The International Labor Organization’s Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work, The Rio Declaration on Environment and Development, The United Nations Convention Against Corruption. 
The UN Global Compact asks companies to embrace, support and enact, within their sphere of influence, a set of core values 
in the areas of human rights, labor standards, the environment and anti-corruption (http://www.unglobalcompact.org/About 
TheGC/TheTenPrinciples/index.html). Global Compact Principles 7, 8 and 9 are related to the environment. 

Corporate Social Responsibility Projects, Their Effects and Dimensions in Textile and Clothing Enterprises: Textile and 
clothing enterprises participate in corporate social responsibility projects due to the reasons such as fierce competition en-
vironment, international legal and structural regulations, increased customer consciousness, to be able to answer customer 
desires and expectations, to increase employee satisfaction and profit. Corporate social responsibility implementations are 
generally shaped in terms of social standards and press from international buyers related to environment. This pressure is 
more powerful in textile sector. Lots of awareness raising activities is carried out in the sector in terms of buyers, interna-
tional enterprises and civil society organizations (http://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/Net-
work_material/CSR _Report_in_Turkish.pdf). The reputation of enterprises that implement corporate social responsibility 
projects is increased.  Also their customer satisfactions, brand values and employee engagements are increased (Erdoğan, 
2012). Corporate social responsibility can help companies to avoid business risks, gain access to capital, attract and retain 
talented employees, develop new customer base, enhance customer loyalty and gain acceptance by the local communities 
(Cooke and He, 2010). Corporate social responsibility issues are often clustered under four headings: marketplace, workplace, 
environment and community. Environmental issues were the earliest and are now the most commonly reported ones. These 
environmental issues include energy consumption and emissions, raw material usage, water consumption, waste, the volume 
of packaging, recycling and the use of chemicals (Jones et al, 2005). Turkish textile industry chooses the corporate social 
responsibility as a strategy that increases competitiveness against developing markets. It organizes projects voluntarily with 
European civil society organizations (http://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/ Network_mate-
rial/CSR_Report_in_Turkish.pdf). 

Analysis of Relationships between Environment and Corporate Social Responsibility Projects in Turkey and World: In 
our research we choose ten textile and clothing enterprises from the world. Five of them are Turkish enterprises. The enter-
prises are chosen due to their environmental activities and corporate social responsibility projects. 
Sunjut: Sunjut is an enterprise which operates in technical textile business in İstanbul since 1968. Corporate management 
decides to gain some its electric energy from wind in order to strengthen its position in national and international markets. 
Enterprise gains Eurosolar award with this renewable source usage project. Established wind energy facility has 12 Mw power 
and it meets most of the production energy need. It is the first private wind energy facility in Turkey (http://www.unglobal-
compact.org/docs/ networks_around_world_doc/Network_material/CSR _Report_in_Turkish.pdf).

Elvin Tekstil: Elvin Tekstil is a textile company which has its own trademarks and exports 80% of its production. It produces 
curtains. It has signed United Nations Global Compact in 2007. The company tries to minimize waste formation. Its products 
and product processes are nature-friendly. The company also works with environment-friendly suppliers. Paper and packag-
ing wastes are collected and send to recycling. Solid wastes are collected in special areas and send to recycling. Solid waste 
amounts, especially paper and nylon, are decreased with improvement activities. The used machine oils are sent to recycling 
companies. The company sends the waste water to purification plant. Emission and dust measurements are done regularly. 
The company uses environment-friendly dying processes which use less dye and chemicals. Also it uses natural gas instead of 
fuel-oil. Besides glass units are inserted onto the ceiling of the dyeing plant in order to reduce electric usage and benefit from 
daylight. Lighting system with photocells is used in corridors and toilets. Employees’ birthdays and marriages are celebrated 
with tree donation to Tema. The company uses Turkish Education Foundation’s fund checks instead of chaplets. The company 
also plant trees to Bursa every year. Elvin Tekstil produces products which are made from organic cotton since 2008. It produc-
es an antibacterial, nature-friendly, patented curtain which is named as Green Guard since 2008. The product uses oxygen and 
water vapor under daylight or its equivalent in order to clean itself from organic stains such as oil, tea, coffee, wine, fruit juice 
and cigarette black. The fabric cleans itself and by converting the harmful gases to harmless ones it also cleans the air (http://
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www.elvin.com.tr/uploads/file/elvin_tekstil_ilerleme_ bildirimi.pdf). 

Zorlu Textile Group (Korteks and Zorluteks): Zorlu Textile Group’s main field of activity is manufacturing and marketing 
of yarn, curtains and home textiles. Zorlu Group has signed United Nations Global Compact in 2007. Korteks which is one 
of the main companies of textile group has owned Eco-Tex Standart 100 Class 1 certificate and ISO 14001: 2004 Environment 
Management System certificate. Korteks is the second award winning company in 2006 at a contest organized by Ministry of 
Energy with inverter project. Saving rate according to systems applied within the scope of project is 35%. Yarn oil, machine 
lubricants, chemical solutions, batteries and spray boxes are sent to recycling. Oligomer compositions, contaminated wastes, 
cartridges, cells, electronic wastes, metal sand filters and fluorescent lamps are disposed. Korteks also renders continuous 
training to the employees to raise environmental awareness. Korteks also encourages its suppliers to participate in environ-
ment-oriented activities. By granting extra point to the companies holding ISO 14001 in supplier selection and evaluation 
system it helps expansion of activities. Korteks produces environment friendly products. In the garments manufactured from 
Taç Antimicrobial yarns developed by Korteks, the spread of odor from the dead bacteria is prevented and in this way the fab-
ric remains odorless and smooth for a long time as if it is newly washed and the customer feels the notion of cleanliness. Also 
they enable to reach the desired cleaning level by washing cloths rarely and by washing them at low temperatures. Taç Flame 
Retardant is a special kind of yarn developed by use of high technology which functions as a natural flame retardant. By virtue 
of chemical structures of phosphor compounds in polymer chain, the flame retardant feature may not be affected by repeated 
washing or dry cleaning process. Dope-dyed polyester yarns are colored during the production process. So there is no need 
for conventional polyester dying process. This provides saving in water and colorant consumption. Zorluteks which is also one 
of the main companies of textile group renders continuous training to the employees to raise environmental awareness. It is 
possible to find metal, paper, plastic, hazardous wastes and battery boxes in various sections. The hazardous wastes separately 
collected from these boxes are either disposed or delivered to the recycling plants. Non-hazardous wastes are transferred to the 
recycling plants for re-use as raw material. Zorluteks with water management and waste water purification plant rehabilitation 
project launched in 2005 has intensified its activities in the field of energy saving and reduced the daily water consumption. 
The waste papers, metals, nickel and plastics are sent to recycling. Also electronic wastes, cells and batteries, cartridges and 
toners, waste oils and vegetable oils are sent to recycling. Contaminated wastes and fluorescent lamps are disposed. There is a 
purification plant operating with a capacity of 7200 m3/day for the waste water produced by the factory. All the waste chemi-
cals are delivered to this purification plant. It is tried to minimize consumption of chemicals by making improvements in the 
existing chemical prescriptions. Zorluteks carry out tree planting activities every year. Another activity carried out to raise 
public awareness is the utilization of handbags manufactured from waste cloth in the factory outlet store instead of plastic 
handbags (http://www.zorlu.com.tr/EN/PDF/kis_en.pdf). Zorluteks also has planted 24.000 trees to Lüleburgaz in the context 
of carbon footprint project (http://www.zorlu.com.tr/tr/ PDF/kis_tr.pdf). By using recycled cotton and recycled yarns which 
are gained from waste fabrics, consumption of natural resources is reduced. Zorluteks has owned Eco-Tex certificate since 
1998 (http://www.zorlu.com.tr/EN/PDF/kis_en.pdf). 

Yeşim Tekstil: Yeşim Tekstil is based in Bursa and produces knitted products, dyed fabric, printed fabric, garment and home 
textiles (http://english.yesim.com/icerik/8/ General-Profile). Yeşim Tekstil is committed to preserve the environment at each 
and every stage of production through its environmentally friendly sustainable activities, energy friendly projects and recy-
cling efforts. These activities are guided via the Global Compact Agreement, SA800 and Eco-Tex Standard 100 certificates. 
Yeşim Tekstil has contributed to environmental projects together with TEMA. The company adopted one of Bursa’s impover-
ished villages Şükriye to revive fast disappearing farming and animal husbandry in the village. The company also established 
a memorial forest on the outskirts of Bursa. Also articles aimed at increasing environment awareness are published in each 
addition of the corporate magazine. In scope of the World Environment Day on June 5, Yeşim Tekstil has organized a variety 
of events to draw the employees’ attention and increase their awareness to the importance of environment. On the other hand, 
daycare center teachers and kids’ parents planted saplings of fruit and pine trees at Yeşim Tekstil’s play park. One of the first 
companies in Turkey to manufacture recyclable cotton fabrics, Yeşim Tekstil has patented its environment-friendly recyclable 
and organic fabrics manufactured under the name Yeşim Recycle and Yeşim Organic. Yeşim Organic was patented in 2010 and 
Yeşim Recycle was patented in 2011. The percentage of organic yarns used in production was 17%, 18% and 30% in 2009, 2010 
and 2011 respectively. Energy saving projects were carried in 2011 and reduction in CO2 emissions and water consumptions 
are obtained. Projects that were carried out in the recent years resulted in natural gas, electricity and water savings at the rate 
of 20%, 10% and 25%. Yeşim Tekstil also has commissioned its in house treatment plant in 2000, treating and discharging 
10.000 tons of water to the nature every day. Used vegetal oils collected and send to licensed recycling companies. Oily rags 
are collected separately from other wastes at maintenance departments. They are sent to national waste disposing facility. Con-
taminated barrels, chemical containers are sent to hazardous waste area. Fluorescent lamps are collected in the safe containers 
and sent to national waste disposing facility. Used electrical equipments are collected and sent to licensed recycling companies. 
Also waste papers, plastics and batteries are collected on a regular basis and delivered to licensed recycling companies (http://
webdeyim.net/tr/e_faaliyet-raporu/yesim-tekstil/global-compact-report/).
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H&M: H&M’s waste management regulations and recycling opportunities vary from country to country and sometimes even 
from region to region within a country. According to H&M all waste should be recycled or reused including transport pack-
aging and hangers (http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Sustainability/Commitments/Reduce-Re-
use-Recycle/Waste-Handling.html). Since 2010 H&M’s all standard consumer bags have been made of recycled materials. 
Recycled plastic has the same durability as virgin plastic and the bag can therefore be reused by a consumer many times 
before it is finally recycled(http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Sustainability/Commitments/Re-
duce-Reuse-Recycle/Shopping-Bags.html). H&M has developed environmental guidelines for packaging in 2010. Its main 
components are using recycled materials, using single materials and avoiding mixing materials such as laminates or stickers to 
improve recyclability, choosing standard packaging shapers to minimize waste and making packaging easy to separate so that 
it can easily be recycled or reused (http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Sustainability/Commitments/
Reduce-ReuseRecycle/Packaging. html). H&M uses natural resources responsibly. Since 2010, H&M has been the biggest 
user of organic cotton worldwide (http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Sustainability/Commitments/
Use-ResourcesResponsibly/ RawMaterials.html). Although the retail sector is a relatively low user of water, H&M still aim to 
minimize after usage. When building a new store or distribution centre H&M follow guidelines aimed at reducing water use. 
Its newly-built distribution centers also have rainwater utilization systems for toilet flushing and maintaining lawn and garden 
areas.(http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Sustainability/Commitments/Use-Resources-Responsibly/
Water.html). H&M works hard to ensure that its products are safe and to eliminate discharges to water, soil and air through-
out the life cycle of all of its products. H&M defines hazardous chemicals according to an intrinsic property approach. H&M 
applies the precautionary principle  – meaning that it preventively restrict chemicals even where there is scientific uncer-
tainty (http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Sustainability/Commitments/Use-Resources Responsibly/
Chemicals.html). H&M has a policy that paper made from fiber that originates from a country with tropical rainforest must 
be Forest Stewardship Council (FSC) certified. FSC is a leading international forest certification association, guaranteeing 
that the paper comes from a sustainable source. Its ambition is to increase our use of FSC-certified paper globally. The print-
ers used for the catalogue are certified to ISO14001. All of their mail order packaging boxes are made of cardboard with at 
least 60% recycled content(http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Sustainability/Commitments/Use-Re-
sources-Responsibly/Paper.html). H&M saves 400.000 trees each year by using reusable boxes during transportation. They 
use recycled polyester equivalent to 9 million pet bottles during 2011. Also in 2011 H&M has started to collect used garments 
from customers for recycling. To encourage its customers to take part in this initiative, H&M offered an H&M gift voucher 
for each bag of clothes brought to its stores (http://about.hm.com/content/dam/hm/aboutdocuments/en/CSR/reports/Con-
scious%20Actio ns%20Sustainability%20Report%202011_en.pdf). 

Marks & Spencer (M&S): M&S recognizes that chemicals are used in the production of every product sold within its stores 
but it has particularly focused its attention on pesticides, polyvinyl chloride and dyeing. Some 99% of PVC packaging, the 
disposal of which releases chemicals which cause environmental concerns had been replaced by 2002 (Jones et al, 2005). 
Between 2007-2010 M&S saved and recycled 4 million items of unwanted clothes from going to landfill. M&S also improved 
energy efficiency by over 10% in its stores. It improved fuel efficiency by over 20% and introduced its instantly recognizable 
aerodynamic lorry trailers. They made clothes hanger recycling mainstream with 120 million re-used or recycled each year 
(http://corporate.marksandspencer.com/ documents/publications/2010/planacommitm ents2010). 

Nike: Nike had implemented energy management systems in 36% of its retail stores in North America. By the end of 2011 
this initiative has saved roughly 3.1 million kwHs of electricity (http://www.nikeresponsibility.com/report/content/chapter/
energy-and-climate). Nike’s material vendors use chemicals in dyeing and other processes. Nike has programs in place that 
restrict the use of certain chemicals, promote the use of green chemistry. Its restricted substance list details chemical com-
pounds that can not be present in any finished products sold by Nike. The list includes substances that are banned by law, as 
well as chemicals restricted voluntarily. To date 373 Nike brand footwear and apparel material vendors have provided a signed 
commitment to the Nike green chemistry program (http://www.nikeresponsibility.com/report/content/chapter/ chemistry). 
Nike launched water program in 2001 to help its material vendors address their waste water quality. In the first year, about 
50 vendors participated whereas in 2011 more than 500 took part. The Nike water program is currently tracking more than 
60 billion gallons of water use per year, but only about one-tenth of that volume is likely related to fabrics used to make ap-
parel (http://www.nikeresponsibility.com/ report/content/chapter/water).  Since 1995 Nike’s shoeboxes have been made from 
100% recycled cardboard. Over the past several years Nike reduced the amount of material needed to make a shoebox. After 
extensive research Nike switched to a new box structure in 2010 built with 19% less material by weight. In 2011 Nike brand 
footwear manufacturers sent 70% less solid waste to landfill and incineration compared to 2005- despite a more than 50% 
increase in production over this period. As a foundation for the approach factories segregate 50 different waste streams at 
the point of generation and then use dedicated recyclable materials consolidation centers on site to keep sorted, scrap clean, 
weighed, visible and contaminant-free. At Nike Headquarters waste diverted from landfill increased 11% from 2009 to 2011. 
Nike shoe reuse and recycling program established in 1990. Since then Nike has collected more than 25 million pairs of shoes 
and processed them into Nike Grind, a material that has been used in more than 400.000 locations worldwide. In 2011 Nike 
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more than doubled the number of retail stores that accept worn-out shoes for recycling. Nike Grind is used to make other 
products including buttons, zipper pulls, some of bestselling footwear, carpet padding and infill for synthetic turf (http://www.
nikeresponsibility.com/ report/content/chapter/waste).

Inditex Group: Inditex committed to taking environmental issues into account when planning and carrying out its activities 
and those of our business partners, and encouraging environmental awareness among employees, suppliers and the public 
(http://www.inditex.com/en/corporate_responsibility/environmental/policy). Sustainability and environmental management 
have been two of Inditex’s strategic variables since 1995. Environmental management system certified as ISO 14001 compliant 
in 25 of Inditex’s premises. Selective waste management and recycling are done at all Inditex facilities. Environmental training 
is given to all staff in manufacturing plants and logistics centers. Investments are made for renewable sources of energy and 
cogeneration plants (850 kW wind turbine, 1500m2 of solar thermal collectors). Energy and environmental integration proj-
ect is carried out between 2007 and 2010. New renewable energy plants are built in logistics centers. Diesel engines and boilers 
are changed into natural gas ones so that emissions are minimized. New cogeneration plants are built in logistics centers in 
order to meet their own heat and power needs. Inditex Pro Kyoto is another project which is carried out between 2007 and 
2010. It includes environmental projects such as the reuse me program for packaging and wrapping and using environmen-
tally-friendly electric vehicles in logistics centers. Another project includes EcoStores. All new stores built from 2010 meet the 
EcoStore criteria. PEFC of FSC certified wood are used for store furnishing. PEFC or FSC certified price tags and paper bags 
are used. Wrapping and packaging are optimized and recycled materials are used. Inditex reaches an agreement with the Gali-
cian Regional Government to create a seed bank and implement a forest ecosystem improvement project. Pull&Bear plants 
to replace printed catalogues with an online version, as well as plant 16.500 trees in Mexico. Oysho supports WWF campaign 
to raise public awareness about the situation of our seas and make consumers responsible for their protection (http://www.
inditex.com/en/corporate_responsibility/environmental/strategic_plan).

Gap: For Gap environmental responsibility means far more than being green or selling green products. As a global retailer 
they believe that they have the potential to make a difference on critical environmental issues such as saving energy and com-
bating climate change. Being environmentally responsible also support their success as a company. Since 2003, Gap has par-
ticipated in the U.U. Environmental Protection Agency’s Climate Leaders Program as well as the Carbon Disclosure Project 
to track its progress in reducing energy use and greenhouse gas emissions. In Gap stores managers are finding ways to reduce 
energy use with the help of energy management program. The program identifies stores with high energy use and works with 
managers to ensure that they are focused on energy conservation. In Gap’s distribution centers lighting fixtures are replaced 
with energy-efficient fluorescent lights that maintain quality lighting while significantly reducing energy use and costs. By 
replacing light bulbs, the electricity consumption is reduced by approximately 40%. Gap also installed a one-megawatt solar 
array at its distribution center in California which generates approximately 1.9 million kwH annually. In Gap’s supply chain 
one of its global initiatives is its water quality program. Implemented over past nine years in denim laundries that finish prod-
ucts for its brands, the program ensures that wastewater created in this process is treated properly before being discharged. At 
the end of 2009 this program became one of many requirements for doing business with Gap. Gap also continues to reduce 
solid waste across its stores, distribution centers and headquarters offices. Gap has new containers at its distribution centers 
that are more space-efficient, use less corrugate and are made of recyclable material. Gap anticipates this program will reduce 
cardboard waste by 57.000 tons each year. By changing its shipping practices Gap also expects to eliminate 63 million yards of 
plastic strapping. Much of Gap’s waste comes from its stores and most of its stores are in shopping malls, where Gap has less 
control over waste disposal. To address this challenge Gap is working to recycle store waste at shopping malls by collaborating 
with its landlords, waste haulers and other like-minded retailers. In 2010 Gap partnered with Cotton Inc. to launch the recycle 
your blues campaign wherein customers were encouraged to drop off their old, outworn pairs of jeans at any of Gap’s partici-
pating stores. The old jeans were converted into Ultra Touch Natural Cotton Fiber housing insulation which is one of the most 
sustainable, environmentally- sound types pg insulation available today (comprising 90% post-consumer recycled natural 
fibers). In return for their generosity, participants received 30% off a new pair of Gap Jeans, while the insulation generated 
by the campaign was donated to nearly 700 homes in underserved communities and to special housing projects such as the 
post-Hurricane Katrina rebuilding effort. Cotton Inc. has operated recycle your blues for the past four years (in 2009); Gap’s 
customers’ donation of more than 360.000 pairs of jeans surpassed the amount of denim collected in the four-year history of 
the program (http://www.gapinc.com/content/dam/csr/ documents/SR%20Full%20Report.pdf). 

Conclusions: Corporate social responsibility implementations become apparent as a multidimensional act which has serious 
results and effects over environment, enterprises and society. The environmental implementations of enterprises, whose ex-
amples are mentioned above, have great importance in terms of environment protection and handing down the environment 
to the next generations without derogation. Besides these environmental corporate social responsibility implementations 
provide serious advantages to the enterprises. 
1. Contributing to obtainment of social and economical benefits by affecting enterprise image and value in public opinion. 
2. Providing enterprise’s economic and social continuity by complying with several national and international legal conditions. 

THE ENVIRONMENTAL EFFECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN TEXTILE AND CLOTHING SECTOR



078

3. Contributing to enterprise’s economic structure by benefiting from the saving results of environmental corporate social 
responsibility projects (water and energy reduce, evaluation of the wastes, recycling etc).4. Instruction of an institutional 
structure in where organizational climate is positive and democratic, as a result of improvement in social- physiological sides 
of employees and enterprise associated with corporate social responsibility projects. 

Table 1: Environmental social responsibility projects of textile and clothing enterprises

In our study, it can be seen that, corporate social responsibility projects of local and foreign enterprises have five basic aims: 1. 
Cost advantage projects which are practiced in terms of cost advantage as well as environment protection (water and energy 
saving, evaluation of raw materials and production wastes). 2. Implementations intended for informing the public (various 
carnivals, publications, collaboration with organizations which aim to protect environment, common projects, social thematic 
works which educate the employees and customers). 3. The projects aiming the dissemination of organic raw material and 
product usage. 4. The projects aiming to reduce the chemical materials usage during production processes and product usage 
so that environment is protected and at the same time saving is obtained. 5. The projects aiming to choose and support the 
environment-friendly suppliers which prove their suitability in terms of national and international standards. Table 1 shows 
the implementations of enterprises included at our research in terms of five basic activities mentioned above. The research 
results show that Turkish textile and clothing enterprises give great importance to corporate social responsibility projects as 
well as their significant foreign colleagues and implement serious projects. The corporate social responsibility projects and 
implementations whose beginning trace to 1990s are increasing and varying due to the support and expectation of the public 
and political authority. On the other hand very few national or international enterprises give importance to the environmental 
corporate social responsibility projects. Accordingly there are lots of things to do in terms of environment protection and 
improvement. We recently become conscious about this issue and the enterprises recently realize that they have to give great 
importance to this issue in terms of differentiation. 
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FREECYCLING IZMIR: AN ETHICAL OUTLOOK FOR FUTURE FASHION DESIGNERS*

Angela BURNS*

ABSTRACT

Within the context of social responsibility and environmental awareness in design, a group of students were assigned the task of designing and producing a recyc-- 

led bag to highlight, either a specific social problem, or environmental cause prevalent in the city of Izmir, Turkey. To realise their designs, students were asked to 
adopt the idea of “Freeganism” whereby they may only reclaim and utilise discarded materials such as old clothes, discarded packaging and industrial waste for the 
production of their designs. This paper documents the process of this project from concept development, to material sourcing, design development and product 
realisation. It analyses the design outcomes and documents how students used a wide variety of alternative materials which, when assembled using basic textile 
production techniques, created a collection of usable recycled ethical handbags. This paper explores the significance of such conceptual projects in relation to raising 
the student conscience with regards to social and environmental problems in contemporary society. It aims to determine the necessity of reinforcing the importance 
of an ethical stance in relation to a future career within the fashion and textiles sectors for the next generation of fashion and textile designers. Similarly, can and 
should conceptual projects be used as a way of communicating and raising awareness of such critical issues amongst the wider general public. 
Keywords: Fashion, Textiles, Recycle, Ethical Design.

GERİDÖNÜŞÜM İZMİR: GELECEĞİN MODA TASARIMCILARI İÇİN ETİK BİR BAKIŞ AÇISI

ÖZET

Tasarımda sosyal sorumluluk ve çevre bilinci bağlamında, İzmir’de bir grup öğrenci özel bir sosyal problem ya da çevresel nedenle, geri dönüşüm bir çantayı vurgula-
mak, tasarlamak ve üretmek için görevlendirildiler. Freeganizm fikri benimsetilmek istenilen öğrenciler, tasarımlarını gerçekleştirmek için, tasarımlarının üretiminde 
yalnızca gerikazanım ve eski giysiler, bozulmuş ambalajlar, enstrüstriyel atık gibi atılan malzemelerden yararlandılar. Bu çalışma, projenin üretim sürecinde tema 
gelişimden, malzeme kaynağına, tasarım geliştirmeyi ve ürün gerçekleştirmeyi belgelemektedir. Makale, öğrencilerin çok çeşitli alternatif malzemeleri nasıl kul-
landığını, basit tekstil üretim teknikleri kullanarak toplanan, tasarlanan kullanılabilir geridönüşüm etik el çantalar kolesiyonunun tasarım çıktılarını ve belgelerini 
analiz eder. Bu çalışma, çağdaş toplumda sosyal ve çevre problemlerinde öğrencilerin bilinçlerinin artışı hakkında kavramsal projelerin önemini açıklar. Çalışma 
moda ve tekstil tasarımı sektöründe genç nesil moda ve tekstil tasarımcıları için bir gelecek kariyeri hakkında önemli bir etik tutumun desteklenmesi gerekliliğini 
belirlemeyi hedefler. Benzer şekilde, böylesi sonuçları olan kavramsal projeler, geniş halk kitlelerinin bilincinin artırılmasında ve iletişimde bir yol olarak kullanılabilir 
ve kullanılması gerekir. 
Anahtar Sözcükler: Moda, Tekstiller, Geridönüşüm, Etik Tasarım. 

Introduction: In recent years, issues related to ethics, environment and sustainability have become increasingly prominent 
in all walks of life.  As the general public has grown more knowledgeable of such issues, they have begun to develop a greater 
conscience, and this in turn has spawned a plethora of ideologies, movements, and initiatives whose aim is to address the 
problems facing both people and planet in they own unique ways. This more ethical standpoint is now a fundamental cons--

ti-tuent of contemporary living and impacts on all areas of our life. From a design perspective an awareness of these issues is 
critical and is quickly becoming a fundamental consideration in all aspects of the design process, from the initial conception, 
through all stages of production to the point of sale.

Freeganism: As societies grow more affluent they increasingly discard more amounts of waste, this modern phenomenon has 
initiated a variety of reactionary movements. One such movement is freeganism which refers to the practice of a person who 
rejects consumerism and seeks to help the environment by reducing waste, especially by retrieving and using discarded food 
and other goods (Oxford Dictionaries Online, 2012).There are differing archetypes of the freegan movement, some more radi-
cal, contentious, and political, others more practical and pragmatic, nonetheless the underlying philosophy stems from the de-
sire for a more simple way of life removed from the culture of capitalism and overconsumption (Pentina, I. & Amos, C., 2011). 
Freegans explore different avenues in search of waste reclamation; they may forage through the garbage of retailers, residences, 
offices and other facilities. They are in search of waste products, primarily foodstuffs but also toiletries, household goods, and 
clothing, which nowadays the average citizen is more inclined to dispose off even if it is in perfectly good condition. Another 
associated movement is freecyling; this is the practice of swapping unwanted, new or used goods with like-minded people.  

* * This study was presented as a paper at the “1st International Fashion and Textile Design Symposium” organized between the 8th and 
10th October 2012 by the Department of Fashion and Textile Design, Faculty of Fine Arts, Akdeniz University.
* Izmir University of Economics, angela.burns@ieu.edu.tr 
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Exchanging and reusing such products can minimize consumption and offer an alternative to sending unwanted items to 
landfill (The Freecycle Network Online, 2012).

The Fashion Industry: In recent years, there has been a drive toward more ethical and eco-friendly friendly practices within 
the fashion industry reflected in more highly publicised codes of conduct and corporate social responsibility initiatives. Var-
ious strategies have been adopted and implemented to address these new issues in all areas of the industry, from production 
to point of sale.The concept of dealing with environmental and social issues through fashion is creating a new outlet for an 
emerging global fashion business namely Eco Fashion. Many consumers are concerned with the moral and ethical issues often 
associated with all areas of the fashion industry.  They are increasingly using their spending power to support brands which 
they believe to be more ethical and beneficial for both people and the planet. There are several parallels between this more 
ethical standpoint in the world of fashion and the philosophy of the freegan movement reflected in their desire for a reduction 
in waste and consumption.

Recycling in Turkey: The idea of recycling waste is gathering strength in Turkey where local municipalities and licensed firms 
are gradually introducing initiatives to collect and sort household and industrial waste. Nonetheless, recycling in Turkey does 
have some negative connotations particularly attached to the community of recycling workers found in most urban centres. 
“Everyday recycle workers walk around with their two-wheeled carts and look through garbage containers in order to find 
materials that can be recycled...It is the conditions of unemployment, internal migration, crime and many other social and 
economic problems of Turkey that force people to work as recycle workers in Turkey...In this sense, it is not a voluntary choice 
but a last resort” (Hurriyet Daily News, 2010). These workers provide a valuable service for the environment but are unfor-
tunately marginalized by society due to their low socio-economic standing and as they contravene the modern norms and 
values associated with hygiene and cleanliness. There is a need for a more proactive and positive stance with regards to waste 
management and recycling in Turkey. One initiative which offers an optimistic outlook for recycling in Turkey is Çöp(M)
adam. This is a design scheme focused on the idea of empowering women by providing an income through the production of 
a variety of stylish products including purses and bags constructed using recycled materials. Their website explains the signif-
icance of this ethical enterprise for both business and community, “When revamping its corporate social responsibility efforts, 
Unilever Turkey and Sabanci University strived to contribute to a community-based project that would allow the company 
and the university to address current social needs of Turkey ranging from waste reduction to women empowerment (Çöp(M)
adam, 2012)”. 

Aims: This student project aimed to assess how students worked when confronted with a different approach to project devel-
opment unrelated to the conventional constraints of fashion design pedagogy and removed from the traditional dictates of the 
global fashion system. Could students use an ethical concept and ecological method of production to create a sophisticated 
design able to communicate an ethical message? Would confronting students with the principles of freeganism as a means of 
sourcing materials encourage creativity, or prove debilitating and restrictive? Could this approach to design education help 
disseminate the importance of an ethical practice in relation to a future career within the fashion sector.

The Fashion Design Pedagogy Perspective: Fashion design courses typically develop curricula from numerous perspectives, 
projects can be conceptual or from a more commercial standpoint. Briefs can be developed as a personalised project, for a 
specific product family, brand or sector, or as a competition brief. The final product is invariably a usable contemporary prod-
uct design aimed a specific customer. In order to prepare students for a future career in the fashion industry, it is imperative 
to increase awareness of issues related to ethical and ecological design. As the industry adopts these new practices, likewise it 
is critical that a new approach in education is developed to remain up-to-date with these current issues. Many design courses 
are beginning to tailor their curricula to meet these new criteria while some institutions are now offering courses targeted 
specifically at this new field. One Austrian initiative which analysed its curricula in relation to ethical practice as part of a EU 
project identified several key areas that should be integrated  into the existing teaching (Clean Clothes. Mein Design. Meine 
Verantwortung, 2012). By grouping the key issues they were able to formulate a range of courses to cover all critical areas in 
relation to ethical practice in order to provide a more comprehensive overview of this diverse subject area. These classes in-
cluded Ecological production, Globalisation, Social Issues and workers rights, and International Initiatives.

Freecycling Izmir Methodology: This student project could not encompass all the diverse range of subjects associated with 
ethical fashion practice but instead aimed to quickly and intensely underline the issue of ethical design in a way that novice 
students could easily comprehend. It was introduced in the context of a core Fashion Design Studio class in the 2nd year. This 
class operates as a series of projects, each focused on an original brief. By focusing intensely on such a project it was hoped 
that students would be able to grasp the significance of ethical and ecological design in their future role as designers and the 
responsibility of the designer in society as a whole. Students worked in groups of 2 or 3 to develop their concept and source 
materials. Each group member then produced one bag each to reflect the concept.

a) A Local Concept: “Community-building recognizes the importance of cooperation and concern for one’s neighbour. At a 
fundamental level, members of a sustainable community understand the well-being of the individual and the larger commu-
nity are interdependent” (Edwards, 2005: 23). As a starting point, students were asked to identify a social or environmental 
problem in the Izmir or Aegean region which they thought needed to be addressed. By focusing on local issues students were 
able to experience firsthand the reality of the problem. Also, the proximity of the specified problem offered the possibility of 
using local resources, perhaps directly associated to their cause, for the production of their final design. 
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Fig.1: Sourcingmaterials Fig. 2: Election Bag by Seval Yilmaz Fig.3: Art Student Bag by Fulden Neslihan Dikici 
Fig. 4: Overdosed Bag by Mina Karakullukcu Fig.5: Taffic Bag by Fatma Nur Ozkara.

The idea of localism is something highlighted by Fletcher in her study of contemporary trends in sustainable fashion and 
textile design, “Local action helps develop human creativeness as we inventively respond to problems with the resources and 
expertise that is to hand. The result is a less homogeneous or cloned society, one which reflects the ideas, skills and resource 
flows of a local place and an aesthetic agenda- be it of buildings, food or clothes- that grows from the ground up and is not 
set by and for the convenience of big business” (Fletcher, K., 2008: 138). On selection of their individual concepts, each group 
carried out an extensive research before presenting their findings in a mood board.

b) Production through Freegan Finds: Utilizing the principles of freeganism to source materials such of old clothes, discard-
ed packaging and industrial waste, students were asked to find materials suitable for the creation of their designs. Students 
were required to limit their financial needs as much as possible even with regards to finishing’s and accessories. No restrictions 
were placed on their material choice or on the method of assemblage.

The Results (a) Concept): Students explored a diverse range of social and environmental issues prevalent in Izmir and the 
Aegean. Some explored issues associated with the urban environment such as overcrowding, air and noise pollution, and 
traffic congestion. Others focused on pollution affecting the natural environment such as sea life, beaches and green areas. 
Although many of the causes identified by students remained relevant from a local to a national or global level, the ability to 
examine the impact of such problems on their local city and communities offered a more pertinent perspective. It was difficult 
to classify the specified problems as being either social or environmental as most problems crossed the threshold between 
these two parameters (Table 1). 

Table 1: Ethical Concepts

 
b) Materials: A wide variety of manmade and natural materials were sourced. Household waste provided a wide selection of 
plastics, paper and cardboards. Found objects from the natural environment included sea shells and plants, and also polluting 
beach flotsam such as rubbish, wood, fishing nets and buoys. Industrial finds included materials recycled from car safety-belts 
and seat upholstery, medical waste, and election campaign paraphernalia. Polythene bags unsurprisingly were selected by 
several groups. Derived from a non-renewable resource and responsible for a considerable amount of litter pollution in the 
natural and urban environment, the plastic bag can be seen as a symbol of overconsumption in our throwaway society and 
provided an apt material choice. The plastic bag was a prominent pollutant in several of the causes identified by the groups 
and provided a durable and malleable material. Issues of cleanliness and hygiene proved problematic for some students even 
though nearly all of the found materials could be easily cleansed. Some student’s subtly acquired new raw materials as opposed 
to used thereby disregarding the rules on the brief. Some groups identified natural materials that could be utilised in the design 
which they juxtaposed against manmade materials often representative of the problem they were targeting.  This comparison 
created a clear contrast between the natural environment and the manmade problem. Some materials had a close affinity with 
the concept which was being developed.  One group analysed the considerable pollution created during the local government 
election campaign by the various political parties. They sourced a wealth of interesting materials including posters, bunting, 
placards and leaflets which would normally be discarded after the election. This Election Bag (Fig.1) highlights the problem of 
waste created during the election campaign while at the same time offering a practical solution. The main body is constructed 
using a knotted mesh of nylon cord and lined with the discarded flags. The handles are wrapped to offer support for the flexible 
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body and the base is reinforced with card and leaflets. The design for this bag developed in sync with the material choice and 
exploration, demonstrating the importance of material to the overall design.

c) Production: Due to the unconventional material selection ingenious new methods of construction were developed to 
manage the different textures and proportions being used. Tools were also rethought and designed to cope with the unusual 
material choices. Basic construction methods derived from textile production were adopted including knitting, stitching, 
crochet and weaving. One group investigated the pollution generated by the first year design students at Izmir University of 
Economics. In their art and design studio class these students are continually exposed to a large variety of material, and exper-
iment with new techniques in each workshop. These studio classes and their students generate much waste material and clutter 
which is often swept into the university rubbish bins. Silver duct tape was the main bi-product after one particular workshop 
in basic design principles. On completing the class the participants left any remaining duct tape on the desks for the cleaners 
to dispose off but the fashion students identified this as an interesting material for the construction of a bag and quickly col-
lected the remaining rolls. This group then experimented with various methods of assembling this highly adhesive tape before 
creating double layers which were subsequently woven into larger sections. This multifunctional shoulder bag (Fig.2) with 
integrated carry-tube for paper is entirely composed from the duct tape and its cardboard inner roll. It had been designed as 
a functional bag for the art & design students to transport paper and materials but also to raise awareness of the considerable 
waste material being generated by the students in the first place.

d) Awareness Through Design Activism: This project challenged students to develop an ethical concept into an ethical design 
product which could be used to highlight a specific cause. It is an engaging process which offers students more than just a sim-
ple design experience. As Kate Fletcher highlights the overall design experience became “a transformative act of change that 
furnishes us with skills, products relationships and experiences that allow us to become engaged with ourselves, each other 
and the material world” (Fletcher, K., 2008: 192). This type of creative practice challenges the normal conventions of fashion 
design which are more usually associated with commercial value and a conventional aesthetic. The engaged action of creating 
an ethical design that raises awareness of a contemporary issue in society offers the designer a chance to convey an important 
message through their work. All of the student designs offered a very clear message about the cause they had identified as their 
starting point for the project. The Overdosed Bag was developed to draw attention to medical waste produced by healthcare 
facilities and in our homes. Every year, households acquire vast amounts of prescription medicine including tablets, syrups, 
creams, and capsules, much of which remains unfinished and stockpiled in medicine cabinets. This bag was conceived to draw 
attention to this problem; it utilizes bandages, medical accessories, and embroidery to convey the message. Another design 
in the shape of a box clutch bag offers a poignant message about the increase in traffic pollution. Students utilised recycled 
components from motor vehicles to underline the issues related to traffic pollution such as the effects on our health and en-
vironment. Rubber, reclaimed upholstery elements, metal foil, and transparent plastic were assembled in a design inspired 
by the form of a steering wheel. In conjunction with the different messages that each product was intending to communicate, 
the method of production as a reaction to the problem also provides its own unique form of design activism. By adopting the 
principles of freeganism the participating students actively played a minute part in waste reduction due to their decision to re-
use existing materials. The ingenuity of the final design outcomes also has the possibility to impact of the conscience of others 
to perhaps rethink their position in relation to the identified problem, waste and recycling. As Petina and Amos pointed out 
in their analysis of the freegan phenomenon, mainstream perception often attributes negative stereotypes to the more radical 
freegan movement as they strive to highlight the various causes dear to their movement (Pentina, I. & Amos, C., 2011). This 
type of project offers a more positive perspective for activism through the use of the freegan ideology.

Conclusion: Through this project I have attempted to develop an alternative approach to fashion pedagogy which draws on 
ideas previously discussed by Papanek, “Design, when nourished by a deep spiritual concern for planet, environment, and 
people, results in a moral and ethical viewpoint. Starting from this point of departure will provide the new forms and expres-
sions - the new aesthetic – we are desperately trying to find” (Papanek 2003: 235). The student groups identified a variety 
of critical social and environmental problems prevalent in their local communities. By carefully researching and analysing 
these different issues they were able to experience firsthand the cause and effect of the various problems. This ability to gather 
primary research proved indispensable to the overall success of the project, and especially with regards to sourcing the mate-
rials which for most groups became such a critical component in the overall design. Most groups sourced materials in some 
way related to the cause they were intending to highlight thereby creating a direct correlation between the ethical concepts 
between communicated and the real problem as it exists in society. Working to the principles of freeganism may have seemed 
restrictive at first but instead it challenged the students to develop creative ways in which to use the materials related to their 
individual concepts. These parameters focused the students to develop processes and techniques to transform their limited re-
sources into something that fulfilled the requirement of the brief, as opposed to buying something ready-made. It encouraged 
resourcefulness, ingenuity and creativity throughout the design process, and forced students to devise interesting solutions for 
fabric creation from the unconventional and limited resources at their disposal. By appropriating the materials using the free-
gan ideology and outside their normal supply chain for fabric, it was possible to maintain an ethical stance in the face of the 
concepts that were being explored. By realising a fully functioning professional product in found materials students were able 
to see the capabilities of recycling as a real approach for ethical design practice. Something worthless became something with 
potential which when developed through the design process became something of value, usable as a design product but also 
successful in communicating a specific societal problem to the viewer. Perhaps in future, how the students consider concept 
development and material choice need not always be dictated by the trends and the market.
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PORTAKAL AĞACI YAPRAKLARI İLE VİSKON KUMAŞLARIN BOYANMASI*
Hüseyin BENLİ* , Muhammed İbrahim BAHTİYARİ**

ÖZET

Viskon lifi giyimde yaygın olarak kullanılan rejenere selüloz liflerinden biridir. Viskonun renklendirilmesinde, reaktif boyarmaddeler kullanılabilirler. Bundan farklı 
olarak bu çalışmada Türkiye’de Akdeniz ve Ege bölgelerinde genellikle yetişen portakal ağacı yaprakları doğal boya kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu amaçla kurutul-
muş ve öğütülmüş portakal ağacı yaprakları boyama banyosuna direk ilave edilerek doğal boyarmadde olarak kullanılmıştır. Denemeler esnasında dört farklı mordan 
maddesi ve iki farklı mordanlama yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçların değerlendirilmeleri için boyanmış örneklerin renk verimlilikleri (K/S), CIE L*a*b* 
değerleri analiz edilmiş, örneklerin haslıkları da incelenmiştir. Sonuç olarak, portakal ağacı yapraklarının kullanımı ile viskon kumaşların renklendirilebileceği ve bu 
esnada uygun çalışma koşulları ile genel olarak yeterli haslıkların elde edilebileceği bulunmuştur. Ayrıca farklı mordanlama maddeleri ve mordanlama yöntemleri ile 
farklı renk tonlarının ve haslıkların elde edilebileceği de gözlemlenmiştir.
Anahtar Sözcükler:  Portakal Ağaç Yaprağı, Doğal Boya, Haslık, Viskon, Mordan .

DYEING OF VISCOSE FABRICS WITH ORANGE TREE LEAVES 

ABSTRACT

Viscose fiber is one of the regenerated cellulosic fibers used commonly. For the coloration of viscose reactive dye stuffs can be used. In contrast in this study leaf of 
orange trees, which is commonly grown in Mediterranean and Aegean regions in Turkey, was used as a kind of natural dye source. For this aim dried and grinded 
orange tree leaves were directly added to the dyeing bath and used as a natural dye. During the experiments four different mordanting agents and two different 
mordanting methods were used. For the evaluation of results color efficiencies (K/S) CIE L*a*b* values of dyed sample were analyzed. Besides, the fastnesses of the 
samples were detected too. Finally, it was found that with the use of orange tree leaf; the coloration of viscose fabrics could be managed with generally sufficient 
fastnesses. Moreover it was observed that different shades and fastnesses could be obtained with the use different mordanting agent and methods. 
Keywords: Orange Tree Leaves, Natural Dye, Fastness, Viscose, Mordant.

Giriş: Bazı doğal polimerlerin bir takım proseslerle lif haline getirilmesi sonucu elde edilen liflere rejenere lifler denilmek-te-
dir (Seventekin, 2003: 26). Rejenere selüloz liflerinden biri olan viskon lifleri konforlarının yüksek olmalarına rağmen bazı 
dez-avantajlara sahiptirler. Bunlardan en önemlisi viskon esaslı ürünlerin pillinglenme (boncuklanma) eğilimleridir (Bahtiyari, 
2005:1). Viskon pamuğa alternatif olarak geliştirilen ilk rejenere selüloz lifidir. Bu lif prensip olarak, pamuk boyamacılığında 
kullanılan boyarmaddeler (direkt, reaktif gibi) ve boyama yöntemleri (çektirme, emdirme) ile boyanabilmektedir. Fakat vis-
kon elyafından yapılan kumaşların boyanması, pamuğa göre biraz daha zordur (Yurdakul ve Atav, 2006: 42, 43). Buna ilaveten 
üretimde doğal ve ekolojik kimyasalların kullanım eğilimi, bilim adamlarını alternatif ekolojik prosesler araştırmaya itmiştir. 
Doğal boyaların gıda, deri, yün, ipek ve pamuk gibi doğal liflerin renklendirilmesinde kullanımı tarih öncesi zamandan beri 
bilinmektedir (Samanta and Konar, 2011: 29-56; Samanta and Agarwal, 2009: 384 -399). Doğal boyalar mi-neral, hayvansal 
ve bitkisel kaynaklardan türetilen pigmentlerdir (Rekabya et al., 2009:486- 495). Bitkilerin birçok kısımlarından örneğin; 
yapraklarından, meyvelerinden, çiçeklerinden, kabuk ve köklerinden çok geniş bir doğal boyarmadde kaynağı sağlamak-
tadırlar (Bhuyan and Saikia, 2005: 363-372). Bu bağlamda portakal ağacı yapraklarının doğal boyarmadde kaynağı olup ola-
ma-yacağı bu çalışmada tespit edilmeye çalışılmıştır.  Bilindiği üzere bitkilerin bünyelerinde fenolik asit ve geniş bir grubunun 
da gıdaların renginden sorumlu olduğu flavonoidler şeklinde fenolik bileşikler bulunmaktadırlar (Nizamlıoğlu ve Nas, 2010: 
20-35). Portakal ağacı yaprağının yapısında da bir çok kimyasal bileşen olmasına rağmen klorofil a ve b yapıları da görülmek- 
tedir (Schwanz et al.,1996: 1941-1950) ki bu yapılar boya ve boyama açısından önemlilik arz etmektedirler. Bu çalışmay-
la; Türkiye’de genellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişen portakal ağacı yaprakları değerlendirilmiş olup, portakal ağacı 
yapraklarının kullanımı ile viskon kumaşların yeterli haslıklarla renklendirilebileceği ve farklı mordanlarla farklı tonların elde 
edilebileceği gösterilmiştir. 

Materyal ve Metot: Bu çalışmada ön terbiyesi yapılmış boyamaya hazır 100 g/m2 ağırlığa sahip süprem % 100 viskon örme 
kumaş kullanılmıştır. Boyarmadde kaynağı olarak yeşil olarak toplanıp kurutulduktan sonra değirmenden geçirilerek 
öğütülmüş olan Akdeniz bölgesinde yetişen Şekil 1’de gösterilen portakal ağacı yaprakları kullanılmıştır. Boyama işlem-
lerinde bu öğütülmüş toz, direkt ekstraksiyon yapılmadan kullanılmıştır. Portakal ağacı yapraklarının viskon kumaşların 
boyanabilirliğinde kullanımını göstermek için kumaşlar iki farklı yöntemle; önceden mordanlama-boyama ve birlikte mor-
danlama-boyama yöntemleri ile renklendirilmişlerdir. Boyama işlemlerinde dört farklı mordan maddesi (Bakır (II) sülfat 
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  tarafından 08-10 Ekim  2012  tarihleri arasında düzenlenen “1. 
Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Öğr. Gör., Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu M.Y.O., Kayseri, Türkiye, e-mail: hbenli@erciyes.edu.tr.
** Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kayseri, Türkiye, e-mail: bahtiyari@erciyes.edu.tr.
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(CuSO4.5H2O), Demir (II) Sülfat (FeSO4.7H2O), Şap (KAl(SO4)2.12H2O) ve Kalay (II) klorür (SnCl2.2H2O)) ve 2 farklı 
doğal boyarmadde konsantrasyonunda çalışmalar yürütülmüş ve Tablo 1’ deki reçeteler uygulanmıştır. 

Tablo 1: Mordanlama ve boyama reçeteleri

Şekil 1: Kurutulmuş portakal ağaç yaprakları. 

Bütün mordanlama-boyama işlemlerinde oda sıcaklığında işleme başlanılmış ve dakikada 1,5°C ısı artış hızı ile 100°C’ye 
ısıtıldıktan sonra bu sıcaklıkta bir saat işlem yapılmıştır. Boyama işlemleri tamamlandıktan sonra numuneler boya son-
rası yıkama işlemlerine tabi tutulmuştur. Yıkama prosesi olarak geleneksel çektirme yıkaması yapılmış olup “sıcak durula-
ma-sabunlama (1 g/l sabun)-sıcak durulama-ılık durulama” iş akışı takip edilerek yıkama işlemleri tamamlanmıştır. Ardından 
kumaş numuneleri oda sıcaklığında kurutulmuşlardır. Elde edilen sonuçları değerlendirmek için boyanmış numunelerin CIE 
L* a* b* değerleri ve renk verimlilikleri (K/S) Minolta 3600d spektrofotometre (D65/10°) yardımıyla incelenmiştir. Ayrıca 
boyanmış örneklerin yıkama (“ISO 105-C01” standardı ile), sürtme (“ISO 105-X12” standardı ile), ter (“ISO 105-E04” stan-
dardı ile) ve ışık haslıkları (“ISO 105-B02” standardı ile) da ölçülmüştür.

Bulgular: Bu çalışmada portakal ağacı yapraklarının doğal boyarmadde kaynağı olup olamayacağı araştırılmaya çalışılmıştır. 
Bu amaçla dört farklı mordan maddesi kullanılarak iki farklı boya konsantrasyonlarında boyama işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Boyanmış Viskon Kumaşların Renk Değerleri ve Verimlilikleri: Kullanılan mordanlama yöntemlerinden birlikte mordan-
lama ve boyama yöntemi incelendiğinde, kullanılan öğütülmüş yaprak konsantrasyonunun artması ile yani kullanılan doğal 
boyarmaddenin miktarının artması ile beklendiği üzere bütün mordan tipleri ile çalışmada daha yüksek renk verimlilikleri-
nin elde edildiği tespit edilmiştir. Boyanmış numunelerin renk uzayındaki yerleri incelendiğinde ise en dikkat çekici olan a* 
değerlerinin (–) olması yani yeşil bölgede renklerin nüans göstermeleridir. Bilindiği üzere a* yeşil-kırmızı, b* mavi-sarı eksen-
leri ifade etmektedir (Duran, 2001: 57). h° değerleri ile beraber sonuçlar incelendiğinde bütün elde edilen renklerin sarı-yeşil 
bölgeye düştüğü tespit edilmiştir.  İlgi çekici diğer bir nokta ise boyarmadde miktarının arttırılması ile beraber L* değerlerinin 
birlikte mordanlamada kullanılan bütün mordan maddeleri için düştüğü yani rengin açıklığının azaldığıdır (Tablo 2). Birlikte 
mordanlama yönteminde kullanılan mordan cinsine bağlı olarak elde edilen renkler farklılık göstermişlerdir fakat özellikle 
FeSO4.7H2O kullanımı ile genel olarak daha yüksek renk verimlilikleri ve daha düşük L* değerleri elde edilmiştir. Önceden 
mordanlama ve ardından boyama işlemi sonrası renk verimlilikleri ve renk değerleri incelendiğinde ise birlikte mordanlama-
ya benzer sonuçların çıktığı tespit edilmiştir. FeSO4.7H2O ile mordanlanmış boyanmış numuneler hariç renklerin yine sarı-
yeşil bölgede yer aldıkları fakat FeSO4.7H2O ile mordanlanmış örneklerde farklı olarak h° değerinin 900’ den düşük olduğu 
(h°: 77,7 25g/l yaprakla boyamada; 77,09 50g/l yaprak ile boyamada) ve rengin sarı-kırmızı bölgeye düştüğü gözlemlenmiştir. 
Nitekim bu örneklerin a* değerleri pozitif yani kırmızılıklarının baskın olduğu Tablo3’de görülmektedir. Ayrıca demir iyonu 
ile yapılan mordanlamalarda renk tonlarının daha koyu yani L* değerinin daha düşük ve renk verimliliklerinin (K/S) diğer 
mordan maddelerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak elde edilen sonuçlar incelendiğinde portakal 
ağacı yapraklarının viskon kumaşların boyanabilirliklerinde kullanılabilecekleri gözlemlenmiştir. 

Tablo 2: İki farklı yaprak konsantrasyonu ve mordanlama yöntemi ile boyanmış kumaşların renk değerleri
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Tablo 3: İki farklı yaprak konsantrasyonu ile önceden mordanlama ve boyama renk değerleri

Tablo 4: Farklı mordan maddeleri ve mordanlama yöntemleri ile boyanmış olan kumaşların renk değerleri

Öte yandan kullanılan mordan tipinin, mordanlama yönteminin ve yaprak konsantrasyonunun elde edilen renklerin nüansları 
ve verimliliklerine etki ettikleri tespit edilmiştir. Nitekim kumaşların fotoğrafları bu farklılıkların sergilenmesi açısından 
önemli bir veridir (Tablo 4). Fakat kullanılan mordan maddesinin cinsinin elde edilen sonuçlar üzerine daha belirgin etkileri 
gözlemlenmiştir.  Renkler genellikle açık yeşil-yeşil-bej-açık mavi tonlarında elde edilirken özellikle demir iyonlarının bağlı 
olduğu kumaşlar ile yapılan boyamalarda diğerlerinden farklı olarak kumaş renklerinin bir miktar kızıla çaldığı görülmekte-
dir. Alüminyum, bakır ve kalayın kullanıldığı boyamalarda açık yeşil ve tonlarında çok iyi renkler elde edilebilinmiştir (Tablo 
4). Nitekim farklı mordan maddelerinin aynı boyarmadde için kullanımı ile renklerin koyulaştığı, açıldığı veya tamamen 
rengin değiştiği bilinmektedir (Ahmed, 2009:35).

Boyanmış Viskon Kumaşların Haslıkları: Birlikte mordanlama yöntemi ile mordanlanmış kumaşların haslıkları ince-
lendiğinde ışık haslıkları hariç diğer haslıkların iyi çıktıkları ve özellikle düşük konsantrasyonlu boyamalarda 4’ den aşağı 
haslık değerinin gözlemlenmediği tespit edilmiştir (Tablo 5). Fakat kullanılan yaprak konsantrasyonu arttıkça ter ve yıkama 
haslıklarında 3 haslık değerleri de gözlemlenmiştir. Genel olarak ışık haslıkları da göz önüne alındığında en iyi sonuçların 
CuSO4.5H2O mordan maddesinin kullanımı ile elde edilebileceği yapılan denemeler sonrasında anlaşılmıştır. 

Tablo 5: Birlikte Mordanlama yöntemi ile boyanmış viskon kumaşların haslık değerleri tablosu
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Işık haslıklarında kullanılan mordan cinsine bağlı olarak en düşük 2/3 değerleri elde edilirken en yüksek 5 değerine ulaşılmıştır. 
Ayrıca ışık haslıkları açısından boyama konsantrasyonunun yüksek olmasının olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. 

Tablo 6:  Önceden Mordanlama-Boyama sonrası viskon kumaşların haslık değerleri tablosu

Önceden mordanlama yöntemine göre boyanmış kumaşların haslıkları da diğer yönteme benzer çıkmıştır. Sürtme haslıkları 
açısından kullanılan boyarmadde konsantrasyonu bir farklılık sergilemezken yıkama ve ter haslıklarında konsantrasyon artışı 
genel olarak az da olsa bir düşüşe nedeni olmuştur. Işık haslıklarında ise kullanılan mordan cinsine bağlı olarak az da olsa 
bir artış boyarmadde konsantrasyonundaki artışla elde edilmiştir (Tablo. 6). Sonuçlar genel olarak incelendiğinde ise ışık 
haslıklarının 2 ile 5/6 arasında değiştiği, asidik ve bazik ortamlarda ayrı ayrı değerlendirilmiş olan ter haslıklarının 4-5 puan 
aralığında seyrettiği bulunmuştur. Sürtme haslıkları ise yaş ve kuru halde test edilmiş olup 4/5-5 puan aralığında sonuçlar 
elde edilmiştir. Yıkama haslıklarında ise mordan tipi, yöntem ve boyarmadde konsantrasyonuna bağlı olarak farklı sonuçlar 
elde edilmiştir. Genel olarak, boyarmadde konsantrasyonunun ve mordan tipinin haslıklar üzerine etkisi olduğu söylenebilir 
fakat kullanılan mordanlama yönteminin de elde edilen haslıklar açısından etkinliğinin olduğu bulunmuştur. Nitekim doğal 
boyaların haslıklarının mordan cinsi ve yöntemine bağlı olduğu, farklı metal-boya komplekslerinin oluşmasıyla ışık stabi-
lite-lerinin farklılık gösterdiği bilinmektedir (Cristea and Vilarem, 2006: 238-245).

Sonuç ve Öneriler: Bilindiği gibi doğal boyaların, tekstillerin renklendirilmesinde kullanımı eski bir yöntemdir fakat buna 
rağmen bugün doğal boyaların kullanımı tekrar popular hale gelmektedir. Bu bağlamda yürütülen çalışmada Türkiye’de 
özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yetişen portakal ağacı yapraklarının viskon kumaşların boyanmasında kullanımı 
araştırılmıştır. Elde edilen sonuçların ışığı altında uygun şekilde toplanıp kurutulan portakal ağacı yapraklarının tekstil ma-
teryallerinden olan viskon kumaşların boyanmasında kullanılabileceği tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile portakal ağacı 
yapraklarının doğal boyarmadde kaynağı olabileceği,  farklı mordan maddeleri ve yaprak konsantrasyonları ile farklı renk 
tonlarının elde edilebileceği görülmüştür. Ayrıca farklı iklim ve toprak yapısında yetiştirilen portakal ağacı yapraklarından 
elde edilen renklerin farklılık gösterebileceği de unutulmamalıdır. Sonuç olarak, bu çalışmada atık olarak kullanılan portakal 
ağacı yapraklarının değerlendirilerek endüstriyel bir ürüne dönüştürülebileceği gösterilmiştir. Ayrıca bu atık yapraklarla vis-
konun renklendirilmesinin yanında benzer mordan ve mordanlama yöntemleri kullanılarak yün, ipek, pamuk gibi farklı 
tekstil materyallerinin boyanması üzerine de çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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ECOLOGICAL PROCESS DEVELOPMENT FOR PRINTING ON VARIOUS FABRICS WITH MADDER*

Pelin SEÇİM*, Arif Taner ÖZGÜNEY** ,  Esen ÖZDOĞAN*** , Tülay GÜLÜMSER****

ABSTRACT

The applicability of madder by using printing technique over various natural fibers was investigated in the study. The effect of different factors, i.e. dye and urea con-
centration, type of fixation, fixation temperature and time, effect of mordant has been studied. Printed fabrics were evaluated by means of color values and fastness 
properties. The K/S increases rapidly as the concentration of the natural dye powder in the printing paste increases from 15 to 45 g/kg printing paste. The effect of 
mordant on color development was also studied. It was evaluated in printing cotton, wool and silk in presence and absence of mordant and results show that the 
highest K/S value was obtained by using mordant. Different color yields were obtained by using mordant and all of color fastness results were ranging between good, 
very good and excellent, also madder has some superior fastness properties. Application of madder with the printing technique is expected to bring a different and 
an ecological alternative to new designs in the scope of this study.
Keywords: Madder, Printing, Ecology, Natural Fiber, Mordant.

KÖKBOYANIN ÇEŞİTLİ DOĞAL LİFLERE BASILMASINDA EKOLOJİK OLANAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ

ÖZET

Çalışmada çeşitli doğal liflere baskı tekniği kullanılarak kökboyanın uygulanabilirliği araştırılmıştır. Boya ve üre konsantrasyonu, fiksaj çeşidi, fiksaj sıcaklığı ve 
zamanı, mordan etkisi gibi değişik faktörlerin etkileri incelenmiştir. Baskılı kumaşlar, renk değerleri ve haslık özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Baskı patın-
daki doğal boya konsantrasyonu 15 g/kg’dan 45 g/kg’a kadar arttıkça K/S değerleri artmıştır. Ayrıca renk değerleri üzerinde mordan etkisi de çalışılmıştır. Pamuk, 
yün ve ipek kumaşlara mordan varlığında ve mordansız olarak basılarak değerlendirilmiş ve sonuçlara göre en yüksek K/S değerleri mordan varlığında saptanmıştır. 
Mordan kullanımı ile değişik renk tonları elde edilmiş ve renk haslıkları sonuçları iyi, çok iyi ve mükemmel arasında değişmiştir. Aynı zamanda kökboya da bazı üstün 
haslık özelliklerine sahiptir. Yapılan bu çalışmanın ışığında, kökboyanın baskı tekniği ile uygulanmasının yeni tasarımlara farklı ve ekolojik bir alternatif getirmesi 
beklenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kökboya, Baskı, Ekoloji, Doğal Lif, Mordan.

Introduction: The art of dyeing and printing has played an important role in adding beauty to the textiles. There are many 
studies about dyeing with natural dyestuffs over various fibers and they are widely used. However there are very few studies 
about applying natural dyestuffs over fabrics with printing techniques. Trend of natural dyestuffs is restored as the result of 
the awareness of some synthetic azo dyestuffs’ disadvantages. As they are hydrolyzed, they reveal some arylamine compounds 
which are carcinogenic or allergic for human health. Nowadays, people consciously concern their health and global environ-
ment, so they require using safe and eco-friendly products (S. Boonroeng et al. 2009). It is believed that natural dyestuffs are 
more friendly to the human health and the environment than synthetic dyestuffs. Madder is a natural dyestuff that has been 
used in our country for hundreds of years and has an important place in our historical and cultural heritage.  It does not only 
have a special place in our history and culture, but also it has some superior fastness properties. Rubia tinctorum, the com-
mon madder or dye’s madder, is a plant species in the genus Rubia. The plant’s roots contain several polyphenolic compounds 
like purpuroxanthin, quinizarin, purpurin and alizarin. The latter gives its red color to a textile dyestuff known as Rose mad-
der. It was also used as a colorant, especially for paint (http://en.wikipedia.org/wiki /Rubia_tinctorum ). In this work, madder 
was chosen as a natural dyestuff. It was applied on cotton, wool and silk fabrics by reactive printing method. The effects of 
different factors, i.e. dyestuff and urea concentration, type of fixation, fixation temperature and time, effect of mordant were 
investigated.
Materials and Methods, Materials- Substrate: In this study, 100 % wool woven fabrics with an area weight of 198 g/m2, 100 % 
cotton woven fabrics with an area weight of 136 g/m2 and 100 % silk woven fabrics with an area weight of 61 g/m2 were used. 
Mordant and Other Chemicals: Potassium aluminum sulphate (KAl[SO4]2)was used as a mordant. Sodium hydroxide, so-
dium bicarbonate, ludigol and urea were laboratory grade chemicals. High viscosity and low viscosity sodium alginate were 
used under the commercial name Lamalgin G-10 and Alginat STA, respectively.
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10th October 2012 by the Department of Fashion and Textile Design, Faculty of Fine Arts, Akdeniz University.
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Natural Dyestuff: Madder was used as natural dyestuff and its pigment’s chemical name is alizarin. It was washed thoroughly 
with water and dried at room temperature. Powder form of dried madder which was obtained by crushing process was used 
in order to prepare homogeneous printing paste.
Methods (Mordanting): Two methods of mordanting namely, simultaneous mordanting and pre mordanting were tried to 
select as the best mordanting method. According to pre mordanting method, fabrics were treated into % 10 potassium alu-
minum sulphate (KAl[SO4]2) solution and fabric to liquor ratio was chosen as 1:50. The treated fabric was then washed to 
remove excess chemicals on the surface and dried. In simultaneous mordanting method, mordant was added into the printing 
paste together with the other chemicals.
Preparation of the Printing Paste: Printing paste with using powdered madder was prepared as follows:

Table 1: Contents of printing paste

Printing: Printing pastes were applied to fabrics using the flat-screen printing technique with Johannes Zimmer MDK print-
ing desk. (Esen Özdoğan et.al., 2009)
Fixation: Drying was carried out by Rapid Laboratory Type Dryer at 100°C for 3 minutes. Fixation was performed by thermo-
fixation and by steaming at steamer (Mathis, Switzerland) for different durations and temperatures. 
Washing: Washing of the fixed printed goods is carried out as follows: Rinsing thoroughly with warm, hot, warm and cold 
water, respectively for 10 minutes to each sample and finally all samples were dried at room temperature.
Measurements: The color strength values of the printed goods were measured using a HunterLab ColorQuest II spectro-
photometer (D65/10°) (HunterLab, USA) over a wavelength range of 390–700 nm. Wash fastness of the samples were tested 
according to (ISO 105-C02), method. Dry and wet rubbing fastnesses of the samples were tested according to (ISO 105-X12) 
method.
Results and Discussion: This study was carried out to investigate the suitability of using madder powder as natural dyestuff 
in printing natural fabrics using the reactive printing technique and different printing pastes were prepared and also effects 
of different factors were investigated. 
Effect of Urea Concentration: To investigate the effect of urea concentration on the K/S values of printing goods, different 
printing pastes were prepared  using different amounts of the urea, 50, 100, 150, 200  g/kg pastes. The results obtained are 
shown in Figure 1. The printed fabrics were cured by steaming at 102°C for 10 minutes. 

               
Figure 1: Effect of urea concentration             Figure 2: Effect of natural dyestuff concentration 

The K/S values increased rapidly as the concentration of the urea increased from 50 to 200 g/kg in the printing paste. Accord-
ing to color strength values, 150 g/kg was selected as optimum concentration.
Effect of Dyestuff Concentration: To investigate the effect of dyestuff concentration on the K/S values of printing goods, 
different printing pastes were prepared using different amounts of the specified natural dyestuff, 15, 30, 45 g/kg pastes. The 
results obtained are shown in Figure 2. The printed fabrics were cured by steaming at 102°C for 10 minutes. The K/S increased 
rapidly as the concentration of the natural dyestuff powder in the printing paste increased from 15 to 45 g/kg printing paste. 
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According to color evaluation, 45 g/kg printing paste was selected as optimum concentration.
Effect of Fixation: Printed goods in optimum urea and dyestuff concentration were steamed at 102° C for 10 and 30 minutes, 
at 130°C for 5 and 10 minutes and also thermofixation was performed at 150°C for 5 minutes. 

Figure 3:  Effect of curing  type, temperature and time. Figure 4: Effect of mordant

Figure 3 shows that both 102 and 130 °C temperature of steaming have a similar K/S values.  Longer exposure of the fabric 
to high degree of steaming also brought the risk of the fabrics’ yellowing. Thus, in this study the duration of steaming chosen 
to give satisfactory results was 10 min at temperature of 102°C for all fabrics (M. Rekaby et al., 2009). Moreover, results show 
that the printed goods, which were fixed by steaming, have relatively higher color strength than their corresponding samples 
fixed via thermofixation. This condensed water vapor may accelerate the penetration of the dyestuff molecules into the fabric 
and hence increases the K/S values of the printed fabrics fixed by steaming than those fixed by using conventional hot air in 
the thermofixation process (M. Rekaby et al., 2009).
Effect of Mordant: Mordants are often used with natural dyestuff to fix the dyestuff, keep natural ones from fading and im-
prove their fastness properties. The dyestuff binds better to the fabric by means of mordant. By using different mordants, a va-
riety of colors may be obtained with natural dyestuffs. In this work potassium aluminum sulphate (KAl[SO4]2) was used as a 
mordant in the printing paste of madder. Two methods of mordanting namely, simultaneous mordanting and pre mordanting 
were studied. The prepared pastes were then used in printing wool, silk and cotton fabrics. It was observed that the mordant 
has a remarkable effect on the obtained colors where different ranges could be obtained by using different mordants. Figure 
4 shows the effect of mordanting on the K/S of cotton fabrics. As previously mentioned, cellulosic fibers have a weak affinity 
to the natural dyestuff compared with the protein fibers. But using mordant can increase its affinity and hence increase the 
K/S values.Wool has a good affinity to the natural dyestuff; its chemical structure enables the fiber to bind chemically with a 
wide variety of dyestuffs. Wool being a protein fiber has a high affinity to the natural dyestuffs. Although silk is categorized as 
a protein fiber, it differs from wool in its weight, absorbance, resilience and reactivity properties (J.I. Abd –El Thalouth, 2011). 
Fastness Properties: Washing and rubbing fastness of the printed fabrics were tested, the results of simultaneous mordanting 
and pre mordanting with potassium aluminum sulphate printed goods were compared with unmordanted samples.
Table 2 shows that the overall fastness properties, i.e. color fastness to washing and rubbing of the mentioned printed fabrics, 
are nearly comparable and range from good to very good. Colorfastness to washing, all samples showed the value of staining 
“5”. As shown table 2 mordanting had a positive effect on fastness properties of natural fabric.
Conclusion: In this study, the duration of steaming chosen to give satisfactory results was 10 min at temperature of 102°C for 
all fabrics. Moreover, results show that the printed goods, which were fixed by steaming, had relatively higher color strength 
than their corresponding samples fixed by thermofixation. In the printing process of fabrics with natural dyestuffs, a good 
pretreatment is essential to obtain full color yields, levelness and brightness. As shown in the K/S results, mordanting had a 
positive effect on the printability of natural fabrics. Application of madder with the printing technique is expected to bring 
a different and an ecological alternative to new designs in the scope of this study. And also the ecological and toxicological 
problems caused by synthetic dyestuffs can be solved to some extent.
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Table 2: Fatness properties of dyed samples

Table 2:  Fastness properties of dyed samples
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EFFECT OF CHITOSAN ON NATURAL DYEABILITY AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF WOOL FABRICS*

Buket ARIK* , Görkem SAHAN**, Aslı DEMİR***, Necdet SEVENTEKİN****

ABSTRACT

In this study, the effect of the pretreatment with chitosan biopolymer on the functional and aesthetic properties of wool fabrics which will be dyed with natural dye 
was investigated. As a natural dye plant, Reseda Luteola commonly grown in Mediterranean countries was used. Optimum dyeing conditions were determined by 
studying various parameters such as mordant type and concentration, dye concentration, dyeing temperature and time. Then, wool fabrics pretreated with chitosan 
solutions in different concentrations were dyed according to these optimum conditions. The treated samples were evaluated in terms of colour yield, antibacterial 
activity and fastness properties. It was observed that chitosan distinctively increased both antibacterial activity and colour yield of wool fabrics.
Keywords: Chitosan, Natural Dye, Reseda Luteola, Antibacterial, Wool.

KİTOSANIN YÜNLÜ KUMAŞLARIN DOĞAL BOYALARLA BOYANABİLİRLİK VE ANTİBAKTERİYELLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

ÖZET

Bu çalışmada, kitosan biyopolimeri ile ön işlemin, doğal boyama yapılacak yünlü kumaşların fonksiyonel ve estetik özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Doğal 
boyama bitkisi olarak, Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak yetişen Reseda Luteola (Muhabbet Çiçeği) kullanılmıştır. İdeal boyama koşulları, mordan çeşidi ve konsan-
trasyonu, boyarmadde konsantrasyonu, boyama sıcaklığı ve süresi gibi çeşitli parametreler değiştirilerek belirlenmiştir. Ardından, farklı konsantrasyonlarda kitosan 
çözeltileri ile ön işlem görmüş yünlü kumaşlar belirlenen ideal boyama koşullarına göre boyanmıştır. İşlem gören numuneler, renk verimi, antibakteriyel aktivite ve 
haslık özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Kitosanın yünlü kumaşların hem antibakteriyel aktivitelerini hem de renk verimlerini belirgin bir şekilde arttırdığı 
gözlenmiştir.     
Anahtar Sözcükler: Kitosan, Doğal Boya, Reseda Luteola, Antibakteriyel, Yün.

Introduction: Increased environmental consciousness and consumer demands have taken attention to natural textile surfaces 
with functional properties and to polymers that can be used to give these properties (Samanta and Agarwal, 2009:384-399, 
Osman et al., 2010:28-39). Chitosan (Fig. 1) which has a similar structure to cellulose and is a natural polymer has been widely 
used in textile industry for improving the properties like color yield, antibacterial and antifelting of the textile surfaces (Giri 
Dev et al., 2009:646-650, Kampeerapappun et al., 2010:95-104, Suitcharit et al., 2010:27-31). The cationic form of chitosan in 
acidic solution plays a role in not only governing its solubility but also acting as an active site. In the field of textile the higher 
the active site of chitosan favors the higher the dye adsorption (including natural dye) as well as film formation on the fiber 
surface (Kittinaovarat, 2004:155-164, Suitcharit et al., 2010: 27-31). A number of researchers reported the use of chitosan in 
dyed textile surfaces for enhanced characteristics  (Shin et al., 2009: 204-207) investigated the efficacy of chitosan treatment 
to improve dye uptake of bamboo colorants on cotton and ramie in terms of dye uptake, color, and fastness. Ramie showed 
higher improvement of dye uptake than cotton. The dyed fabrics gave 99% of bacteria reduction rate against both of Staphy-
lococcus aureus and Klebsiella pneumonia (Giri Dev et al., 2009: 646-650) applied Henna dye along with chitosan to impart 
antimicrobial characteristics to wool fabrics and proved that the chitosan treated wool fabrics showed increased antimicrobial 
activity and dye uptake. Since the fastness properties of natural dyed fabrics are weak, they have been pretreated with various 
metal salts as mordant material to improve the fixation of dyestuff to fabric and to obtain different color shades (Guesmi et 
al., 2012: 493-499) studied dyeing properties and colour fastness of wool pretreated by different mordant types and dyed 
with indicaxanthin natural dye. They found that the colour yield of the samples increased in the order of the dyeing using 
KAl(SO4)2>MnSO4>CoSO4> FeSO4>none>ZnSO4>CuSO4 and KAl (SO4)2 and CoSO4 mordants had good light fastness. 
Nowadays, the use of natural mordant dyes (biomordants) has taken attention too (Kamel et al., 2011:289-307) investigated 
the dyeing properties of wool with a mixture of natural dyes. The results indicated that dyeing with combination of mordants 
improved the washing and light fastness from moderate to very good fastness properties and a large range of shades was 
obtained. Although it has been proved that chitosan improved some properties of the textile surfaces, the combined effect of 
chitosan and natural dyes on dyeability and antibacterial activity of wool fabrics has not been fully investigated. Hence the aim 
of the present study is to evaluate the effect of chitosan on natural dyeability and antibacterial activity of wool fabrics.
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Figure 1: Chemical structure of chitosan (Giri Dev et al., 2009)

Experimental (Material): In the study, woven wool fabric with a weight of 194 g/m2 was used. It was pretreated and ready 
for dyeing. As a natural dye plant, Reseda Luteola commonly grown in Mediterranean countries was used. As a mordant, two 
different mordant types were selected. First mordant was potassium aluminum sulphate (KAl(SO4)2) from metallic origin 
and the second one was sumac (Rhus coriaria) from natural origin (biomordant). Sumac grows in subtropical and temperate 
regions throughout the world and is widely used as a kind of spice. In this study, the dried sumac was used and directly added 
to the mordant bath.
Method (Dyeing Process): Firstly, optimum dyeing conditions were determined by studying various parameters such as 
mordant concentration, dye concentration, dyeing temperature and time. The study was performed in two groups since two 
different types of mordants were used. In the first step, optimum mordant concentration was studied. Wool fabrics were pre-
treated with potassium aluminum sulphate and sumac solutions with the concentrations of 1%, 5%, 10%, 20% and 30% and 
then dyed in the same bath conditions. In the second step, optimum dye concentration was studied. Wool fabrics pretreated 
by optimum mordant concentration were dyed with the dye concentrations of 1%, 5%, 10%, 20% and 30%. In the third step, 
wool fabrics were dyed in different temperatures (60, 80 and 100°C) and in different times (30, 45, 60, 75 and 90 min.). The 
hardness value of the water used in the solutions was 10°F. 
Chitosan Application: Chitosan solutions were freshly prepared by dissolving the biopolymer in pure water containing 2% 
acetic acid. Three different chitosan concentrations (0.5%, 0.75% and 1%) were studied. Samples were immersed to the solu-
tions for 5 min., padded with a wet pick up of 90±1%, dried at 90°C for 3 min. and cured at 150°C for 1 min. After chitosan 
application, the samples were dyed with the optimum dyeing conditions.
Evaluation Methods: The dyed samples were evaluated in terms of CIE  L*, a*, b* values, color efficiencies (K/S) in Hunterlab 
Color Quest II spectrophotometer (D65/10°) and assessed in terms of washing (ISO 105-C02), rubbing (ISO 105-X12), perspi-
ration (ISO 105-E04) and light (ISO 105-B02) fastnesses. The antibacterial properties of the samples were tested according to 
ASTM E2149-01 against the gram positive bacteria Staphylococcus aureus and gram negative bacteria Klebsiella pneumonia.
Results and Discussion (The Effect of Mordant Concentration on Colour Yield of Dyed Samples): The effect of mordant 
concentration on colour yield (K/S values) of dyed samples is shown in Table 1. 

Table 1: K/S values of dyed wool samples pretreated with two types of mordant at different mordant concentration

Dyestuff 10%, Temp. 100°C, Time 60. min.

From the Table 1, it was observed that the optimum mordant concentration for potassium aluminum sulphate was 1%, where-
as 5% for sumac.
The Effect of Dye Concentration on Colour Yield of Dyed Samples: The effect of dye concentration on colour yield (K/S val-
ues) of dyed samples is shown in Table 2. 
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Table 2: K/S values of wool samples pretreated at optimal mordant concentration and dyed with 
Reseda Luteola at different dye concentration

Temp. 100°C, Time 60. min.

From the Table 2, it was observed that the optimum dyestuff concentration was 20% for both potassium aluminum sulphate 
and sumac. The optimum concentrations mean the saturation levels of the fibres as well.

The Effect of Dyeing Temperature and Time on Colour Yield of Dyed Samples: The effects of dyeing temperature and pro-
cess time on colour yield (K/S) of dyed wool samples are given in Tables 3 and 4 respectively. 

Table 3: K/S values of wool samples dyed at different temperatures

Dyestuff conc. 20%, Temp. Time 60. min.

As seen in the Table 3, color yield of dyed wool increased at high temperatures. In Table 4, it was observed that dye in the fibre 
and the dyebath reached to equilibrium after 60 minutes.  

Table 4: K/S values of wool samples dyed at 100°C but for different process times

Dyestuff conc. 20%, Temp. 100°C

From the Tables 1-4, it was determined that the optimal dyeing conditions were 1% mordant, 20% dyestuff, 100°C temperature 
and 60 minute duration for the samples mordanted by potassium aluminum sulphate and 5% mordant, 20% dyestuff, 100°C 
temperature and 60 minute duration for the samples mordanted by sumac. After the optimal dyeing conditions were deter-
mined, the wool samples pretreated at different chitosan concentrations (0.5%, 0.75% and 1%) were dyed at these conditions 
and the colour yield, fastness properties and antibacterial activity of these samples were tested and compared.
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Color Values of Dyed Samples: The effect of chitosan treatment on color yield and shade of the samples is shown in Table 5. 
From the Table 5, it was observed that chitosan application increased the color yield and the best results were obtained with 
the 1% chitosan concentration. This enhancement in (K/S) values of chitosan treated wool samples was attributed to the in-
troduction of chitosan primary amino groups into the fibre structure. 

Table 5: Color values of dyed samples

Dyestuff 20%, Temp. 100°C, Time 60. min.

Mordanting process by the potassium aluminum sulphate was common but to minimize the hazardous effect of the agent to 
environment, sumac was also used as a biomordanting agent in this study. Since the mordanting process affected the color 
shade, color values (L, a, b) were also detected in addition to K/S values and compared with the un-mordanted-dyed samples. 
Lower L* values indicate that the sample becomes darker than control sample and it has been observed that L* values de-
creased with the increase in chitosan concentration and with the change in mordant type. Particularly, the fabrics mordanted 
with (KAl(SO4)2) exhibited the highest difference in color depth and shade. In Figure 2, the images of un-treated, un-mor-
danted-dyed and mordanted-dyed samples are presented. As seen, the sample mordanted with (KAl(SO4)2) is completely 
different. 

(a)                         (b)                           (c)                      (d)
Figure 2: The images of the wool samples (a) un-treated (b) un-mordanted-dyed

(c) mordanted with sumac-dyed (d) mordanted with (KAl(SO4)2)-dyed

Antibacterial Activity of Dyed Samples: The effect of chitosan treatment on antibacterial activity of the samples is given in 
Table 6.  Antibacterial test results clearly indicated that chitosan application and mordanting process had a positive effect on 
antibacterial activity of the samples. It was observed that antibacterial activity improved with the increasing chitosan con-
centration. The most accepted mechanism for microbial inhibition by chitosan is the interaction of the positively charged 
chitosan with the negatively charged bacterial surface. This causes the leakage of intracellular substances and death of the 
cell (Giri Dev et al., 2009:646-650). The best results was obtained in the sample that were pretreated by 1% chitosan and 1% 
(KAl(SO4)2) mordanting agent and dyed. 

Table 6: Antibacterial activity of dyed samples (% bacterial reduction)

No reduction was observed.
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As seen from the Table 7, the fastness properties were found to be good and nearly same with un-mordanted-dyed sample. 
It was also observed that chitosan application decreased the fastness values to some extent (half point) in some cases. On the 
other hand, it was clearly seen that after washing and alkaline perspiration fastness tests, the color shades changed positively 
and more vivid and deeper color values were obtained after tests. This fact was attributed to the pH of the test solutions was 
highly alkaline and wool had amphoteric character. 

Fastness Properties of Dyed Samples: The effect of chitosan treatment on fastness properties of the samples is shown in Table 
7. 

Table 7: Fastness properties of dyed samples

A: Alteration (change) in color C: Staining on cotton W: Staining on wool

Conclusion: Chitosan which is a non-toxic biopolymer was used to confer antibacterial activity and to increase the dye-up-
take of the wool fabrics in this study. Mordanting processes and mordanting agents from different sources were also discussed. 
It was determined that chitosan application had positive effects on the samples and as a mordanting agent, (KAl(SO4)2) was 
found to give higher color yield than sumac. The fastness properties were observed to be good against washing, rubbing, light 
and perspiration and interestingly, the samples showed deep and vivid colors after washing.  
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KARADUT (MORUS NİGRA) MEYVESİNDEN ELDE EDİLEN BOYALARLA BOYANMIŞ YÜNLÜ MATERYALİN 
YIKAMA VE IŞIK HASLIKLARININ İNCELENMESİ*

Zeynep ÖZTÜRK*, Emine Dilara KOÇAK**, Nigar MERDAN***, Kamil ACAR****

ÖZET

Bu araştırmada karadut ağacının meyvelerinden yararlanılmıştır. Dünya’da çok geniş bir yayılma alanına sahip olan dut ağacı meyvesinin doğal boya olarak yün 
liflerinin boyanmasında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Yünlü materyal, bilinen mordan maddeleri ile mordanlandıktan sonra, meyveden ekstrakte edilmiş boya 
ile konvansiyonel yöntemle boyanmıştır. Boyalı örneklerin reflektans değerleri ölçülerek, CIELAB sistemine göre kolorimetrik değerleri hesaplanmış ve değerlendi-
ril-miştir. Ayrıca boyamaların yıkama ve ışık haslık özellikleri incelenmiştir. 
Anahtar Sözcükler:  Morus Nigra, Doğal Boya, Yün, Konvansiyonel Yöntem, CIELAB.

INVESTIGATION ON WASHING AND LIGHT FASTNESS PROPERTIES OF WOOL FABRICS DYED WITH COLOURS OBTAINED 
FROM THE FRUITS OF MULBERRY  (MORUS NIGRA)

ABSTRACT

In this study fruits of the black mulberry tree were used. Dyeing wool fibres with black mulberry as natural dye was investigated. Firt wool fibres were mordanted 
with conventional mordan substances than dyed with extracted black  mulberry by using conventional method. Reflectance values of the dyed samples were 
measured and colorimetric values were calculated and evaluated according to CIELAB system. Also washing and light fastness properties of the dyed samples were 
investigated.
Keywords:  Morus Nigra,  Natural Dye, Wool, Conventional Method, CIELAB.

Giriş: Doğal boyarmaddeler, doğada mevcut bitkilerin, kök-gövde, yaprak, çiçek, meyve ve meyve kabuklarının yapısında 
veya genelde kabuklu hayvanlar, deniz böcekleri, salyangoz ve koşnilin yapısında mevcut boyarmaddelerdir. Sentetik bo-
yarmaddelerin vücuda teması ile insan sağlığındaki olumsuz etkiler veya atık suların içerdiği boyarmadde ve bu boyarmad-
delerle birlikte kullanılan kimyasal maddelerin çevreyi kirletmesi gibi sakıncalar tekstil üreticilerini arayışlara yöneltmiştir. 
Doğal rengi ile kullanılan giysiler, geri dönüşümlü tekstil ürünleri, doğal yaşama zarar vermeyen renklendirme gibi eko-teks-
til uygulamaları günümüzde yaygınlaşmaya başlamıştır (Borland V. S. 2000: 66, 70). Bitkisel kökenli doğal boyarmaddeler, 
doğada mevcut bitki florası içerisinden yetişen pek çok bitkinin kabuk, kök, gövde, yaprak, çiçek,  meyve, tohum ve çekirdek 
gibi kısımlarından elde edilen boyarmaddelerdir (Bebekli, M, Serin, S, 1998: 148). Bitkilerden farklı kromojen yapısı içeren 
boyarmaddeler ekstrakte edilerek doğal boya olarak kullanılmaktadır. İndigoid (mavi), naftakinon (kahve, pembe, mor), an-
trakinon (sarı, pembe ve kırmızı), fenalon (sarı), tanin (kızıl kahve, siyah, sarımtırak kahve, mavimsi siyah), antosiyanin 
(mavi, mavimsi kırmızı, kahve, turuncu, kızıl kahve), karoten (turuncu, sarı, pembe, kahve), klorofil (yeşil) gibi birçok doğal 
kromojen yapıları vardır (Divakar, M.C., 2006: 6). Anayurdu Batı Asya olan morumsu-kara renkli meyveleri olan karadut 
(Morus nigra) genellikle meyveleri için yetiştirilmekte, bazı bölgelerde ise bu bitkiden süs bitkisi olarak yararlanılmaktadır. 
Çeşitli boya bitkilerinden elde edilen boyarmaddeler yün, ipek, pamuk gibi doğal liflerin boyanmasında kullanılmaktadır. 
Bitki boyalarının haslık özellikleri, renk değerleri (Shanker, R., Vankar, P.S., 2007: 464), anyonik maddelerin boyamaya etkileri 
(Kima, K., Yona, S.H., Sonb, Y.A., 2004: 121), işlem parametrelerinin boyamaya etkileri (Nagia, F.A., El-Mohamedy, R.S.R., 
2007: 550), çevre yükü olabilecek mordanların kullanım miktarlarını azaltan mordan-enzim kompleks uygulamaları (Vankar, 
P.S.,  Shanker, R., Verma, A., 2007: 1441), doğal boyanın UV koruma ve antimikrobiyal özelliklerinin incelendiği (Gupta, D., 
Jain, A., and Panwar, S., 2005: 190) birçok araştırma mevcuttur.

Materyal: Ön terbiye işlemi uygulanmış bezayağı örgüsü ile dokunmuş, 110 g/m2 gramajında, %100 yünlü kumaş,
Bolu bölgesinden Mayıs ayında toplanan karadut meyvesinden elde edilen doğal boya, Mordan maddeleri olarak; kil, sitrik 
asit, tartarik asit, demir sülfat, sodyum dikromat, bakır sülfat, potasyum alüminyum sülfat, oksalik asit kullanılmıştır.

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  tarafından 08-10 Ekim  2012  tarihleri arasında düzenlenen 
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Metot (Mordanlama): Ön yıkama işlemi uygulanmış yünlü kumaş, boyamadan önce çeşitli mordan maddeleri ile ayrı ayrı 
mordanlanmıştır. Yünlü kumaş,  kumaş ağırlığı esas alınarak farklı mordan maddeleri ile 1/20 banyo oranında hazırlanmış 
banyoda, 60 dakika kaynama sıcaklığında mordanlama işlemine tabi tutulmuştur. Yünlü kumaşın mordanlama işlem koşulları 
Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Mordanlama koşulları

Boya Ekstraktının Hazırlanması: Bu çalışmada 1000 g dut meyvesi için 20 litre yumuşak su kullanılmış ve bir hafta bekleti-le-
rek boya elde edilmiş, süre sonunda süzülerek kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Boyama: Ön mordanlama işlemi uygulanmış 2 g yün kumaş, önceden hazırlanmış 1/20 flotte oranındaki boya ekstraktı ile 
bir saat kaynatılmıştır. Süre sonunda boyanmış kumaş, ekstrakt içerisinden çıkarılarak soğumaya bırakılmış, ardından soğuk 
su ile durulanmış ve kendi halinde kurutulmuştur. Tablo 2’de yünlü kumaşın mordanlı ve mordansız boyamaları için çalışma 
koşulları yer almaktadır. 

Tablo 2 : Boyama koşulları

Boyamalarda Elde Edilen Renklerin Değerlendirilmesi: Boyanmış örneklerin renk ölçümleri Datacolor SF-600 renk ölçüm 
cihazında yapılmıştır. Tüm boyalı örneklerin 10 farklı yerinden ölçüm yapılmış, her dalgaboyunda elde edilen reflektans 
değerlerinin aritmetik ortalaması alınarak ortalama dalbagoyu- % reflektans eğrileri elde edilmiştir. Hesaplamalar, D65 ışık 
kaynağı ve 10° standart gözlemciye göre yapılmıştır. Ölçümlerde mordanlanmamış yünlü kumaş standart olarak kabul edilmiş 
ve mordanlanmış numunelerin renklerinin karşılaştırılması yapılmıştır. CIELAB sistemine göre kolorimetrik değerler hesap-
lanmış ve toplam  renk farklılığının belirlenmesinde Denklem 1 kullanılmıştır (Fairchild, M.D., (1997). 
 

           (1)

Burada ∆E* değeri toplam renk farklılığının ifadesidir. Ticari olarak, genellikle ∆E* < 1 ise renk farklılığının kabul edilebilir 
ölçülerde olduğuna hükmedilmektedir. ∆L* değerinin negatif (-) olması, karşılaştırılan numunenin renginin standarda göre 
daha koyu olduğunu, pozitif (+) olması ise daha açık olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde ☐a* değerindeki pozitif değer 
kırmızı nüansın fazla olduğunu, negatif değer ise yeşil nüansın fazla olduğunu ifade etmektedir. Pozitif ☐b* değeri sarı nüans 
fazlalığına, negatif ☐b* değeri ise mavi nüans fazlalığını göstermektedir. 

Renk Haslıkları: Boyanmış kumaşların yıkama ve ışık haslıkları ISO105-C06 ve ISO105-B02 (ISO standartları) stan-dart-
larına göre test edilmiştir. Yıkama haslıkları, yıkama haslığı test makinesi (Gyrowash/James H.Heal Co.Ltd.) kullanılarak 
gerçekleştirilmiş ve sonuçlar gri skala ile değerlendirilmiştir. Işık haslık testleri ise mavi skala referansı ile ışık haslığı test 
cihazında (James H. Heal) yapılmıştır. 
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Ölçüm Sonuçları (Hesaplanan Renk Farklılık Değerleri): Farklı mordanlar ile mordanlanmış kumaşların boyama sonrası 
elde edilen renkleri Şekil 1’de gösterilmektedir. Gerçekleştirilen ölçümler sonucunda CIELAB sistemine göre hesaplanan renk 
farklılık değerleri de Tablo 3’te gösterilmiştir.

Şekil 1 : Boyamalarda elde edilen renkler

Tablo 3 : CIELAB Renk farklılıkları

☐L*, ☐a* ve ☐b* eksenlerindeki farklılıkların grafiksel gösterimi sırasıyla Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’te verilmektedir.

   

Şekil 2: Mordanlı boyamaların, mordansız boyamaya göre ☐L* değerlerinin çizimi. Şekil 3 : Mordanlı boyamaların, mordansız boyamaya 
göre ☐a* değerlerinin çizimi

Şekil 4: Mordanlı boyamaların, mordansız boyamaya göre ☐b* değerlerinin çizimi. 
Şekil 5: Mordanlı boyamaların, mordansız boyamaya göre ☐E* değerlerinin çizimi. ☐E* değerleri incelendiğinde, yine kil ve sodyum 

dikromat ile elde edilen renklerin en farklı renkler olduğu tespit edilmektedir. 
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Hesaplanan ☐L*, ☐a* ve ☐b* farklılıkları incelendiğinde, mordanlı boyamaların tamamı, mordansız boyamaya göre daha 
koyudur. En koyu rengin kil ve sodyum dikromat mordanları ile elde edildiği görülmektedir. Her iki mordan ile de yaklaşık 
olarak aynı koyuluk değeri elde edilmiştir. Bunların ardından yine yaklaşık olarak aynı koyulukta en koyu renkler sitrik asit, 
demir sülfat ve şap ile elde edilmiştir. Mordansız boyama nüans olarak, mordanlı boyamaların tamamına göre daha kırmızıdır. 
Özellikle sodyum dikromat ile elde edilen nüans çok fazla oranda yeşil nüanslıdır. Kil, bakır sülfat ve şap ile elde edilen renk-
ler de mordansız boyamaya göre fazla miktarda yeşil nüansa sahiptir. Kil ve sodyum dikromat mordanlaması ile elde edilen 
renk tonları oldukça mavidedir. Bunun yanda bakır sülfat ve şap ile elde edilen nüanslar ise oldukça sarı tondadır. Mordanlı 
boyamalardan elde edilen numunelerin, mordansız boyamaya göre hesaplanan ☐E* değerleri de Şekil 5’te gösterilmektedir.
Haslık Testleri Sonuçları: Boyanmış numunelere uygulanan yıkama ve ışık haslığı testlerinin sonuçları Tablo 4’te verilmek-
tedir.

Tablo 4: Yıkama ve ışık haslığı test sonuçları

Sonuç ve Değerlendirme: Karadut meyvesinden ekstrakte edilen boya ile yünlü kumaşın farklı mordanlar kullanılarak boyan-
ması sonucu elde edilen renkler değerlendirildiğinde, en koyu rengin kil ve sodyum dikromat mordanlaması ile elde edildiği 
görülmüştür. Yine sodyum dikromat kullanıldığında elde edilen renk tonu en fazla yeşil ve mavi nüansı göstermektedir. Top-
lam renk farklılıkları incelendiğinde mordanlı elde edilen renklerin hiçbirinin, ticari olarak mordansız elde edilen renge göre 
kabul edilebilir yakınlıkta olmadığı belirlenmektedir. Ancak en büyük renk farklılığına sahip numuneler yine kil ve sodyum 
dikromat ile elde edilen renklerdir. Renk farklılığı ve CIELAB değerleri incelendiğinde en fazla renk verimi sodyum dikromat 
ile alınmıştır. Haslık testi sonuçları incelendiğinde, en yüksek renk veriminin alındığı sodyum dikromat mordanlamasıyla 
yapılan boyamaya ait sonuçların yeterli derecede yıkama haslığı değerlerine sahip olduğu ancak ışık haslığının diğerlerine 
göre yarım derece düşük olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, karadut meyvesinden elde edilen boya ile 
sodyum dikromat ile yapılan ön mordanlama ile verimli boyama işlemleri yapılabileceği görülmektedir. Dolayısıyla karadut 
meyvesinden elde edilecek doğal boyalar ile çevre dostu boyamalar yapılabileceği hususunda umut verici sonuçlar alınmıştır. 
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JÜT LİFİ VE TEKSTİL - HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE KULLANIM ALANLARI*

Serap MUTLU*

ÖZET

Jüt, ıhlamurgiller (Tiliaceae) familyasının Corchorus cinsine mensup tekstil üretiminde pamuktan sonra ikinci öneme sahip sak lifidir. Tropik ve subtropik iklimlerde 
yetişen, boyu 2- 4 metreye kadar ulaşan odunsu bir bitkidir. Jütün başlıca üretim bölgesi Asya kıtasıdır. Hindistan ve Bangladeş dünya üretiminin % 90’ını karşıla-
maktadır. Sıcağı seven bir bitki olması nedeniyle Türkiye’de yetiştirilmesi oldukça zordur. Antalya, Adana, Hatay ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilebilir. 
Dünyada üretim ve kullanılabilirlik açısından pamuktan sonra gelen jüt lifi, doğada % 100 bozunur olduğu için geri dönüşümlü ve çevre dostudur. Jüt lifi kendine 
özgü altın ve ipeksi bir parlaklığı sahiptir. Dünyada bitkisel liflerden imalatı en ucuz olan ipliktir. Türkiye Jüt ithalatında önemli bir ülkedir. Ülkemizde başta tekstil 
sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanım alanına sahiptir. Bu çalışmada; jüt liflerinin önemi, üretimi ve tekstil-hazır giyim sektöründeki kullanım alanları 
belirlenmiş, hazır giyim sektöründeki kullanımını arttırmak için öneriler getirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Jüt, Bitkisel Lif, Yetiştiricilik, Tekstil, Hazır Giyim.   

JUTE FIBER AND ITS USING AREAS ON READY-MADE CLOTHING SECTOR

ABSTRACT

Jute which is the member of the genus Corchorus of the familiars Tiliaceae is a bast fiber. It has the second importance in the textile production after cotton fiber. Jute 
is a woody like plant which grows in tropic and subtropics climates and can be 2- 4 meters long. The production of Jute is concentrated in Asia. India and Bangladesh 
supply % 90 of jute production of the world. Due to the Jute likes warm climate, growing of Jute in Turkey is very difficult. However, it can be grown in region of An-
talya, Adana, Hatay and South Eastern Anatolia. In terms of production and availability the Jute fiber comes after cotton fiber in the world. Because of that Jute fibers 
dissolve in nature, they are eco-friendly and are recycle material. Jute fiber has a specific silky and golden brightness. The production cost of yarn produced with Jute 
fiber is cheapest yarn in the world. Türkiye is important country about importation of Jute. The Jute has a usage area in several industries especially in ready-made 
clothing sector. In this paper, importance of Jute fibers are stated, usage areas of Jute fibers in textile ready-made clothing sector are specified, and proposals are 
given to increase their usage in ready-made clothing sector.
Keywords: Jute, Vegetable Fiber, Cultivation, Textile, Ready-Made Clothing.

Giriş: Lif, tekstil hammaddesi için kullanılan bir terimdir. Gerilebilme, bükülebilme, mukavemeti ve birbiri üzerine yapışabilme 
yeteneği olan ince uzun ipliklere lif denir. Liflerin tekstil endüstrisinde kullanabilmeleri ve ticari bakımından değerli olmaları 
için, esnek, dayanıklı, eğrilebilme yeteneğine sahip, yumuşak, sağlam, nem çekme, kolay boyanabilme gibi bazı özellikleri gös-
termeleri gerekmektedir. Tekstil liflerinin özellikleri temel alınarak gruplandırıldığı gibi, hammaddenin kaynağı göz önüne 
alınarak da gruplandırılır. Lifler, kaynaklarına göre doğal ve yapay lifler olarak iki ana gruba ayrılır. Doğal lifler, bitkisel, 
hayvansal ve madensel olarak, yapay lifler ise, sentetik ve yarı sentetik lif olarak sınıflara ayrılırlar. Doğal lifler isminden de 
anlaşılacağı üzere tabiatta hazır halde bulunan liflerdir. Bitkisel lifler, bitkilerin tohumlarından, saklarından, yapraklarından 
veya meyvelerinden elde edilen liflerdir. Sak lifleri ya da bast lifleri olarak bilinen bitkisel lifler, bitkilerin kabuk kısımlarında 
epidermis ile floem arasında bulunurlar. Sak lifleri yumuşak lifler olarak da bilinirler. Bitkiler olgunlaşınca, bitkinin kabuk ve 
odunsu kısımlarından ayrılarak elde edilirler. Yaprak lifleri monokotların uzun ve dar yapraklarından üretilmektedir. Tohum 
ya da meyve lifleri ise tohum kapsülünün içindeki elyaftan elde edilmiştir (Gürcüm, 2010:174). Yapay lifler, doğada bulu-
nan bazı hammaddelerin şekillendirilmesi ile veya bazı küçük moleküllerin kimyasal birleştirilmesi sonucu elde edilirler. Bu 
çalışmada bitkisel liflerden sak lif grubuna ait olan jüt lifinin üretim evreleri, lifin fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım 
alanları ile ilgili bilgiler vererek tekstil ve hazır giyim sektöründe kullanımını arttırmak için öneriler getirilmiştir.

Jüt Lif i: Anayurdu Hindistan yarımadası olarak bilinir ve ıhlamurgiller familyasından bir bitkidir. Soymuk elyafı olarak 
da bilinen jüt lifi, dünyada ilk kez 1970 yıllarında Hindistan Yarımadasından Batı’ya ihraç edilmesiyle dünyaya yayılmıştır 
(Karataş, 2002: 51). Jüt, tropik ve subtropik iklimlerde yetişen, 2- 4 metreye kadar boylanan odunsu yıllık bir bitkidir. Tür 
olarak dikot olup fide dönemi naneyi andırmaktadır (Fotoğraf 1). Jüt bitkisinde bulunan kazık kökler toprak yapısına bağlı 
olarak 1-1,5 metre derinlere inebilmektedir. Bitki boyu ve çeşitlere göre 1,5- 4,5 metre arasında değişmektedir. Jüt sakları düz 
ve yuvarlaktır. Çok fazla sayıda türü olmasına rağmen ticari anlamda lif üretimi Corchorus capstilaris L. türünden yapılmak-
tadır. Başlıca üretim yeri Asya kıtası olup Hindistan ve Bangladeş dünya üretiminin % 90’ını karşılamaktadır (Gürcüm, 2010: 
241).

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  tarafından 08-10 Ekim  2012  tarihleri arasında düzenlenen 
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
 Öğr. Gör., Gazi Üniversitesi, Ankara MYO, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, serapmutlu@gazi.edu.tr.
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Fot. 1, 2, 3: Jüt yaprakları. Jüt liflerinin enine ve boyuna kesiti. 

Jüt, pamuktan sonra dünyada en fazla üretilen bitkisel liftir. Bir yıllık bir bitki olan jütün gövdesinde lif hücreleri demetler 
halinde bulunur. Hücrelerin primer duvarlarında büyük ölçüde linyin vardır. Sekonder duvarındaki selüloz tabakaları da 
bir miktar linyin içerir. Bitki gövdesinin enine kesiti incelendiğinde beşgen veya altıgen şeklinde köşeli hücreler görülür 
(Anonim, 2011). Jüt lifine ait enine ve boyuna kesitler Fotoğraf 2 ve 3’te yer almaktadır. Jüt ekimi elle veya makine ile yapılır. 
Bakım işlemleri çapalama ve sulamadan ibarettir. Hindistan’da bitkiler sıra üzerinde 10-20 cm mesafe kalacak şekilde sey-
reltilir. Normal nemli iklimlerde 8- 10 kez, kurak iklimlerde ise 12- 15 kez sulamak gereklidir (Gürcüm, 2010: 242). Boyları 
1,5 ile 4,5 metre arasında değişen jüt bitkisinin tepesine yakın kısımlarında yapraklar bulunur. Yaprakları parlak yeşil renkte 
olan bitki sıcak ve rutubetli iklimi sever. Mart ve Nisan aylarında ekimi gerçekleştirilen liflerin hasadı 4-5 ay sonra bitki çiçek 
açtığı zaman yapılır. Hasat zamanı toplanan bitkinin lifleri yumuşak, geç toplanan bitkinin lifleri ise sert olur. Jüt bitkisi genel-
likle kök kısmından kesilerek toplanır. Çekirdekleri, yaprakları ayrılır ve demetlenir. Bitkinin yumuşaması su içinde uzun-
ca müddet bırakılan liflerin fermantasyona uğraması esasına dayanır (Arabacı, 2001: 19). Toplanan jüt bitkisi balyalanarak 
havuzlara atılır. Havuzlar ağaç parçası veya ağırlıklarla örtülerek bekletilir. Akan su veya temiz su havuzlarında bitkinin ka-
bukları çürüyerek açılır. Kabuklar içinden lifler çıkarılıp serilerek kurutulur (Anonim, 2012a), (Fotoğraf 4). Jütün gövdesinde 
lif hücreleri demetler halinde bulunur. Çürütme sonunda lif demetleri gövdeden elle soyularak ayrılır. Liflerin boyu 18- 20 
cm’dir. İlk elde edildiğinde açık sarı olan lifler zaman geçtikçe açık kahverengiye döner (MEB, 2011: 28). Elde edilen lifler 
bambu çubuklar üzerine asılır ve yapraklar örtülerek uzun bir zamanda kurumaları sağlanır. Kuruyan lifler, pamuk ipliği 
üretiminde olduğu gibi taraklardan geçirilerek temizlenir, tamamen liflerine ayrılır, bobinlere ip olarak sarılır. İp kalınlıkları 
maksada göre değişiktir. Uzunluk, çap ve renk gibi bazı özelliklerine göre ayrılıp gruplandırılan lifler fabrikalarda bir dizi 
işlemlerden geçirildikten sonra çeşitli ürünlere dönüştürülür (Anonim, 2012b).

Fot. 4, 5, 6, 7: Jüt bitkisi ve lif demetleri jüt ipliği. Jüt elyafı ve Jüt kanaviçe kumaşı Jüt bitkisi ve lif demetleri, jüt ipliği

Jüt Lifinin Fiziksel Özellikleri: Jüt bitkisinde havuzlamadan sonra elde edilen lif demetlerinin tek tek liflere ayrılması diğer 
liflere göre daha zordur. Bu nedenle daha ince iplik yapılması mümkün değildir (Gürcüm, 2010: 249). Ortalama lif uzunluğu 
16- 24 cm’dir. Lif inceliği 15- 25 mikron arasındadır. Rengi, önce açık sarı-kahverengi olduğu halde zamanla koyulaşır. Ru-
tubeti emme yeteneği oldukça yüksektir. % 100 nemli ortamda % 34’e kadar rutubet alır. Ticari rutubeti % 12’dir. İyi kalite-ler-de 
çok parlaktır. Kopma mukavemeti oldukça iyidir buna karşılık esnekliği çok azdır (Arabacı, 2001: 20). Jüt liflerine basınç 
uygulanırsa şekil değiştirmez ve birbiri üzerinden kaymazlar. Fakat dezavantajları nem ve ısı etkisiyle lifin çürümesidir.

Jüt Lifinin Kimyasal Özellikleri: Jüt lifinin kimyasal bileşimi, lif elde ediliş şekline bağlı olarak değişmekle beraber, ortalama 
değerler bakımından lif içeriğinde bulunan maddelerin yüzde oranları şu şekildedir. Selüloz % 71,5, hemi selüloz % 13,3, 
lignin % 13,1, ekstrakt maddeler % 1,8, kabuk ve pektin % 0,2’dir (Gürcüm, 2010: 249). Jüt liflerindeki selüloz miktarı diğer 
bitkisel liflere göre daha az olduğu için lifler daha kırılgandır. Onun için eğirme işlemi öncesi yağ-su emülsiyonu ile muamele 
edilir. Jüt lifleri özellikle bazik ortamda klor ile muamele edildiğinde selüloz zinciri parçalandığından ağartılması oldukça 
zordur. Hidrojen peroksit veya sodyum klorit ile ağartılabilmektedir (Karataş, 2002: 51). Jüt lifleri asitlerden çok bazlara karşı 
dayanıklıdır. Pamukta kullanılan bütün boyalarla boyanabilir.

Serap MUTLU
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Jüt Lifinin Kullanım Alanları: Jüt doğada % 100 bozunur olduğu için geri dönüşümlü ve çevre dostudur. Jüt kendinden 
altın ve ipeksi bir parlaklığa sahiptir. Dünyada bitkisel liflerden imalatı en ucuz olan ipliktir. Bu tür özelliklerinden dolayı 
dünyada üretim ve kullanılabilirlik açısından pamuktan sonra ikinci sırayı almaktadır (Anonim, 2012c). Jüt lifleri, çeşitli sek-
törlerde elyaf, iplik ve kanaviçe jüt kumaşı olarak yaygın kullanım alanları bulmuşlardır (Fotoğraf 5, 6). Jüt lifinin, kabukları 
ve liflerinden istifade edilir. Jütün tekstil sanayindeki önemi, liflerinin çok ince oluşundandır. Kaba lifler, çuval ve ambalaj 
bezleri, halı tabanı örgüsü yapımında, döküntü lifler ise döşemecilikte kullanılır. Kaliteli ince lifler, doğal ve yapay liflerle 
karıştırılarak elbiselik ve perdelik kumaş yapımında kullanılır (Arabacı, 200: 20). Dünyada üretilen jüt liflerinin büyük bir 
kısmı çuval, örtü kumaşları, ip ve sicim yapımında kullanılmaktadır. Paketleme tekstilleri üretim miktarı bakımından teknik 
tekstiller içerisinde en büyük alanı oluşturmaktadır. Bu alan içerisine jüt çuval kumaşları da dahildir (Beyit, 2006: 35). Jüt 
lifinin ağartılmasındaki güçlük nedeniyle bu liflerin kullanım alanları paketleme malzemesi ve halılar vb. ile sınırlı kalmıştır. 
Kimyasal işlemlerle jütte meydana getirilen değişiklikler sayesinde bu lifler özel kullanım alanları için yün, poliester ve viskon 
ile karıştırılabilmektedir. Aynı zamanda ekolojik olmaları nedeniyle yabancı ülkelerde paketleme materyali olarak polipro-
pilen veya poliüretan yerine kullanılmaları tercih edilmektedir (Atav, 2009: 66). Jüt pamuk karışımları ise jüt için tamamıyla 
yeni bir sektördür. Tekstil sanayinde giysilik ve döşemelik kumaşlarda kullanımı açısından oldukça önemlidir. Jüt lifi maliye-
tinin uygun olması ve iyi fiziksel özelliklere sahip olması nedeniyle nonwoven teknolojisinde çok sık kullanılır. Tülbent oluşu-
mu ve oluşan tülbendin kuvvetlendirilerek sabitlenmesi öğeleri nonwoven yüzey eldesinin ana temasını teşkil etmektedir. Bu 
bağlamda kullanım alanı ve özelliklerine göre mevcut tülbent oluşturma ve sabitleme yöntemlerinden uygun olanı seçilerek 
nonwoven mamul elde edilmektedir. Kullanım alanları; tafting yüzeylerde ara tabaka veya esas tabaka olarak, yer kaplamaları 
için temel malzeme olarak, döşemeliklerde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır (Anonim, 2012d). Çevre dostu olan jüt, 
sadece tekstil sektöründe değil, ambalaj, ayakkabı-çanta, giyim aksesuarları, tarım, inşaat, denizcilik, otomotiv ve ilaç sektörü 
gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Sonuç: Jüt sektörü, dünyada sürekli olarak büyüyen bir sektördür. 1971 yılında Bangladeş’te jüt sektörü özel ve gerçekçi yak-
laşımla ele alındı. 1974 yılında ise jüt yasası yürürlüğe kondu. Jüt liflerinin teknolojik, ekolojik ve ekonomik olarak yetiştirilip 
geliştirilmesi için 1996 yılında Bangladeş Jüt Araştırma Enstitüsü (BJRI) kuruldu (Anonim, 2012e). Dünya jüt üretiminin he-
men hemen hepsi Hindistan ve Pakistan’a aittir. Üretimin buralarda fazla olmasının sebebi ise işçiliğinin çok ucuz olmasıdır. 
İşçilik ücretlerinin düşük olması nedeniyle jüt lifleri ucuza mal edilmektedir. Türkiye’de, Antalya, Adana, Hatay ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde jüt bitkisi yetiştirilebilir fakat ekim işlemlerinin zorluğu ve işçilik ücretlerinin yüksek olması nedeni 
ile ülkemizde kullanılan liflerin tamamı ithal edilmektedir. Ülkemizde ithal edilen jüt liflerinin büyük çoğunluğu halı ip ve 
çuval üretiminde kullanılmaktadır. Tamamen çevre dostu olan jüt liflerinin günümüzde doğal ve yapay liflerle karıştırılarak 
kullanımı gerçekleştirilmiş, fakat jüt oranı fazla olan giysilik kumaşlarda yeterli verim alınamamıştır. Jüt liflerinin ekolo-
jik yapısını bozmadan, lifin giysilik kumaşlardaki kullanılabilirliğini arttırmak için teknolojik çalışmaların yapılması gerek-
mektedir. Tekstil sektörünün hemen hemen her alanında kullanılan jüt liflerinin, hazır giyim ürünlerinde de kullanımının 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Jüt kumaşları diğer liflerle karıştırılmadan ve boyanmadan da orijinal halleri ile özel giysi 
koleksiyonlarında kullanılabilirler. 
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TEKSTİL VE MODA TASARIMI ALANINDA TANITIM, PAZARLAMA VE HUKUK SÜREÇLERİ
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İKİNCİ EL GİYSİ PAZARLARI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU*
Hafize PEKTAŞ*,  Serap DENGİN**

ÖZET

Bu araştırmanın amacı,  ikinci el giysi pazarlarını incelemek ve Türkiye’deki durumunu ortaya koymaktır. Türkiye’deki ikinci el giysi pazarlarının durumu konulu bu 
çalışmada tarama-değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. İkinci el giysi pazarları konusundaki çalışmalar incelenmiştir. İstanbul ve Konya’daki ikinci el mağazaların-
da, bitpazarlarında, hayır derneklerinde yapılan gözlemler ve görüşmeler, internet sitelerinde yapılan incelemeler yoluyla elde edilen veriler değerlendirilmiştir. 
Birçok kişinin ikinci el giysilere karşı gösterdikleri olumsuz ön yargının aksine kullanılmış giysi mağazaları geçmiş dönemlere ait ilgi çekici parçaların yanı sıra birçok 
moda stilini de taşımaktadır. İnsanlar ikinci el mağazalarına yapıştırılan lekenin ötesini gördükleri zaman, hem çevreye hem de ekonomiye katkısı açısından önem-
lerinin farkına varacaklardır. İkinci el giysi kullanmak tekstil israfını azaltmanın önemli bir yolu olabilir. İkinci el giysi ticareti, temizleme, onarım, yeniden tasarım ve 
ambalajlama gibi alanlarda da yeni bir istihdam sahası oluşturmaktadır. Geçmişte gerçekten kullanılmış eşyaların el değiştirdiği bitpazarlarında artık küreselleşme, 
hızlı-ucuz üretim nedeniyle kalitesiz malların ticareti yapılmaktadır. Gelir düzeyi düşük insanlar ikinci el kaliteli giysiler yerine kalitesiz moda olan yeni giysileri tercih 
etmektedir. Popüler olan ikinci el mağazaları ise dünyaca ünlü giysi ve aksesuar markalarının pahalı satıldığı lüks semtlerde bulunan yerlerdir. Son zamanlarda 
Türkiye’de gerçek ikinci el alım-satımı alıcının ve satıcının birbirini görmediği internet üzerinden yapılmaktadır. 
Anahtar Sözcükler: İkinci El Giysi, Vintage, Bitpazarı, Yavaş Moda, Tüketim Kültürü.

SECOND-HAND CLOTHES MARKETS AND THEIR SITUATION IN TURKEY

ABSTRACT

The goal of this research is to examine second-hand clothes markets and present their situation in Turkey. In this study on the situation of second-hand clothes 
markets in Turkey, surveying-evaluation method has been used. Studies on second-hand clothes markets have been observed. The information gained via examina-
tions carried out at web sites, interviews and observations, carried out at second-hand clothes shopping centers, junk markets, charities in Istanbul and Konya, have 
been evaluated. Unlike the negative prejudice many people show for second-hand clothes, hand-me-down shopping centers include many fashion styles as well as 
attractive pieces of recent session. When people see the beyond of defaming second-hand clothes shopping centers, they will notice their importance for their con-
tribution to both environment and economy. Donating clothes to these shopping centers might be a significant way of reducing textile waste. Second-hand clothes 
trade constitutes also a new employment area such as cleaning, patching, redesign and packaging. Unqualified goods trading has been making due to globalization 
and fast-cheap production at junk markets where used things in the past was replaced with each other. Low-income people prefer unqualified new fashion clothes 
instead of second-hand qualified clothes. Popular second-hand clothes shopping centers are located in luxuries cities where world-famous clothes and accessories 
brands are sold high. Recently, real second-hand buying-selling in Turkey is made via Internet without buyers and sellers seeing each other.
Keywords: Second-hand Clothes, Vintage, Flea Market, Slow Fashion, Consumption Culture.

Giriş: Fiyatlar sürekli artarken bile insanlar alışveriş merkezlerini doldurup taşırmakta ve çoğunlukla ihtiyaç dışı giysiler satın 
almaya devam etmektedir. Çok az insan, hem toplumumuzda hem de dünyamızda bir farklılık yaratabilecek olan ikinci el giy-
si mağazalarından alışveriş yapmakta ve giysi bağışında bulunmaktadır. Giysiler ister yeni ister kullanılmış olsun bir kişinin 
öz saygısı onun dış görünümü üzerine kurulmuştur. Bu yüzden birçok insan her yıl giysi alışverişine önemli miktarda para 
harcamaktadır (Halling, 2010: 9). Böylesi çılgın bir tüketim kültürü ekonomik faktörün yanı sıra doğal kaynakları yavaş yavaş 
yok olmakta olan dünyamızda tekstil israfını da beraberinde getirmekte ve doğal hayatı olumsuz etkilemektedir. Günümüzde 
çok kullanılan çevreye duyarlı ve organik ürün söylemlerine ek olarak ikinci el giysi satın alma ve giysi bağışı yapma, doğal 
kaynakları korumak ve israfı azaltmak için önemlidir. Çalışma konusu, doğal kaynakların nispeten sınırlı olduğu dünyada 
bitmek tükenmek bilmeyen giyim eşyası üretimine ve tüketimine bir alternatif (yavaş moda) olabileceği düşüncesiyle araştır-
maya değer görülmüştür. 

İnsan İçin Giyimin Önemi: Günümüz toplumlarında giyim, kim olduğunu anlatmaya ve çevresindeki öteki insanların kim 
olduğunu anlamaya fazla vakti olmayan bireylerin sözün ötesinde yeni bir dile ihtiyaç duydukları yerde göstergebilim konu-

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  tarafından 08-10 Ekim  2012  tarihleri arasında düzenlenen 
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, hfzpkt@hotmail.com
** Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, serap_dengin@hotmail.com
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su olarak karşımıza çıkmaktadır.  Giyim, tüketimin en görünür biçimlerinden biri olarak, kimliğin kurulmasında önemli 
bir rol oynamaktadır (Crane, 2003: 13). Sanayi Devrimine ve hazır giysilerin ortaya çıkışına kadar, giysiler genellikle kişi-
nin en değerli mallarından sayılmaktaydı. Fakirler yeni giysilere ulaşamamakta; genellikle onlara gelene kadar birçok defa el 
değiştiren giysileri kullanmaktaydılar. İyi bir gardıroba sahip olacak kadar zengin olanlar, gardıroplarını hak eden akrabalara 
ve hizmetçilere miras bırakabilecekleri değerli mallardan saymaktaydı. Giysi, çok pahalı ve değerli olduğu için bir ödeme 
biçimi olarak sık sık altının yerine kullanılmaktaydı. Dara düşüldüğünde, mücevherler ve diğer ziynet eşyalarıyla birlikte 
giysiler de rehin verilmekteydi (Crane, 2003: 14).  20. yüzyılın sonlarına doğru giysiler giderek ucuzlamıştır. Geniş kitlelere 
ulaşan ilk tüketim malı olarak giysiler, hem zenginler hem de fakirler için zaman zaman bağımlılık nesnesi olmuştur. Orta ve 
üst sınıftan kadınlar, aile gelirlerinin büyük bölümünü giyime ayırmaktaydı. Bu yüzyılda her bütçeye uygun hazır giyimin yay-
gınlaşmasıyla, giysiler ekonomik değerlerini yavaş yavaş yitirmiş, ancak sembolik değerlerini korumuştur (Crane, 2003: 17). 

İkinci El Giysi Pazarları: Bitpazarı kavramı, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kökleri çok eskilere dayanan, kul-
lanılmış her çeşit eşyanın satıldığı ekonomik bir olgudur. Bitpazarı kelimesinin kökeni tam olarak bilinmemektedir. 1998’de 
Albert La Farge “Bitpazarı nedir?” isimli makalesinde, bitpazarı kelimesinin ilk olarak bitpazarı anlamına gelen 1860’larda 
“marche aux puces” olarak bilinen Paris’te bir açık hava çarşısı hakkındaki hikâyede geçtiğini belirtmiştir(www.hollisflea.
com). İstanbul’da kökleri en eskilere dayanan bitpazarı, Tarihi Topkapı Surları arasında 2009 yılına kadar pazar günleri kuru-
lan Topkapı Bitpazarı’dır. Bitpazarında iğneden ipliğe kadar her şeyin eskisi bulunmaktaydı ve eşyaların alıcısı da satıcısı da 
İstanbul’un en yoksul insanlarıydı. Genelde çöplerden toplanan eskilerin satıldığı pazarda nadiren ilginç eşyalar bulunmakta 
ve çok ucuza satılmaktaydı. 2009 yılında Topkapı çevre düzenlemesi nedeniyle yeni yer gösterilmeden kaldırılması bu tarihi 
pazarın bölünüp İstanbul’un farklı bölgelerinde kurulmasına neden olmuştur (www.fatihhaber.com). Vintage kavramı ise, 
belirli bir dönemde üretilen, orijinal, sanatsal niteliklere sahip, ender bulunan giysileri ifade etmektedir ve genellikle pahalı 
ürünlerdir (Weber, 2008: 100). Ayrıca vintage giysiler ait olduğu dönemin modasını simgelemektedirler (Ambrose and Harris, 
2007: 263). Uluslararası ikinci el giysi ticareti uzun bir tarihe sahiptir. Ancak, son zamanlarda değişen kültürel ve ekonomik 
bağlar maddi işin odağı olmuştur. İkinci el giysi küresel bir ticaret ve tüketim pazarı oluşturmaktadır. Batıda hem iç hem de 
dış pazarda ikinci el giysi ticareti, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve tekstil atık değerlendirme şirketlerinin hâkimiyeti altında 
bulunmaktadır. Hayır kuruluşları, uluslararası ikinci el giysi ticaretini artıran giyim eşyalarının en büyük kaynağıdır. Büyüyen 
ikinci el giysi ithalatı, yerel giysi üretimine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle birçok ülkedeki tekstil ve giyim eşyası üreticileri 
tarafından ithalatın yasaklanması istenmiştir (Hansen,1999:348). Savaş sonrası döneme ait gençlik alt kültürleri kendilerine 
stil sağlayacak hammaddeleri bulabilmek için eskici pazarlarına ve kermes satışlarında bulunan giysilere dadanmışlardır. 
Kendilerine ilham verebilecek gibi görünen tavırla tarihin altını üstüne getirecek zengin İngilizlerin gardıroplarını yenilemek 
için modası geçmiş eski elbiselerinin satıldığı bitpazarları geçmişe yönelik modaların ilk ilham kaynağı olmuştur. İkinci el mo-
dası olarak da ele alınan eskici pazarlarında ordunun ihtiyaç fazlası mallarının satıldığı, askeri üniformalar, önlükler, büyük 
paltolar arasında metal çerçeveli gözlükler, belli bir şekilde ucuz ve stilsiz olana ilgi göstermeyi öneren karşı kültür isteğine bir 
ileri öğe olarak eklenmiştir. Hippi alt kültürü evriminin ilk devrelerinde, maddi zenginliği lanetlemekte ve daha yüksek bir 
gerçekliği aramaktaydı. Bu seçimini de çeşitli eski ve ikinci el giysiler aracılığıyla ifade etmekteydi. Bu giysiler ayırıcı stil olarak 
seçilip giyilmekteydi (McRobbie, 1994: 201). İkinci el stil, varlığını, çağdaş toplumun niteliklerini belirleyen tüketicilik özel-
liklerine borçludur. İkinci el stil, ilk sahipleri bıktığında kullanım değerleri son bulmayan metalardan artı değer yaratılmasına 
dayanmaktadır. Bu ürünler eskimiş olsalar bile tekrar diriltilmekte ve yeni bir tüketim çemberine sokulmaktadır. Zevk ve 
seçicilik tarzı, tıpkı ana akım modasını ya da moda gösterilerini tercih edenlerde olduğu gibi ikinci el alıcılarının seçimlerini 
belirlemektedir (McRobbie, 1994: 204). 20. yüzyılda önemli kentlerin çoğunda ikinci el giyim mağazaları olsa da, nispeten 
küçük çaplı bir ekonomik faaliyet olmuştur. Büyük miktarlarda eski giysi düzenli olarak gemi yoluyla Üçüncü Dünya ülkele-
rine nakledilmiştir. Bu ülkelerde giysiler hala kıttır ve takas edilmektedir (Crane, 2003: 17).

Yöntem: Konu ile ilgili çalışmalar, İstanbul ve Konya sınırları içindeki ikinci el mağazalarından, bitpazarlarından ve hayır 
derneklerinden gözlemler-görüşmeler yoluyla ulaşılan ve Türkçe internet sitelerinin incelenmesi ile elde edilen veriler 
araştırmanın materyalini oluşturmaktadır. Araştırmada Türkiye’deki ikinci el giysi pazarlarının durumunu ortaya koymak 
amaçlandığından tarama-değerlendirme metodu uygulanmıştır. Araştırma için gerekli verileri toplamak amacıyla, Türki-
ye’deki ikinci el giysi pazarlarının durumunu belirlemeye yönelik on sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştır-
ma kapsamında 17 adet ikinci el giysi mağazası, dört bitpazarı ve birçok dernek ve vakıf ile görüşülmüştür. 20.06.2012 ile 
10.07.2012 tarihleri arasında on dört adet ikinci el giysi satılan Türkçe internet sitesi incelenmiştir. Daha önceki yıllarda 
bitpazarları üzerine yapılmış olan araştırmalardan da yararlanılmıştır.  

Bulgular ve Yorumlar (Bitpazarları): Konya Merkezde iki bitpazarı vardır. Birincisi tarihi bir değere sahip olan Kapı Cami 
civarı Yılanlı Medrese içinde bulunmaktadır. Toplam dokuz küçük dükkân vardır ve pazarın tarihi çok eskilere dayanmak-
tadır. Ürünler geçimlerini bu işten sağlayan Yenimahalle Romen kadınlarından tedarik edilmektedir. Kadınlar evleri kapı kapı 
dolaşıp plastik eşya ile takas ederek temin ettikleri giyim eşyalarını bitpazarı esnafına satmaktadır. Esnaf gelen eşyaların iyi 
durumda olanlarını satın alıp, tasnif etmekte, temizleme, tamirat, ütü gibi işlemlerden geçirerek satışa sunmaktadır. Ürünler 
arasında genellikle erkek giysileri ve ayakkabıları bulunmakta, satılmadığı gerekçesiyle kadın giyimi olarak çok az sayıda 
ayakkabı ve yeni üretim üç etek entari bulunmaktadır. Pazarda en çok bulunan ürün erkek kot pantolonudur. Bunun yanı sıra 
erkek gömlekleri, yelekler, ceketler, kumaş pantolonlar, takım elbiseler, paltolar, eşofmanlar, montlar, iş önlükleri ve deri ceket 
bulunmaktadır. Nadiren kaliteli ürünlerin geldiği esnaf tarafından ifade edilmiştir. Ürün fiyatları oldukça düşüktür. 
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Fot. 1-2: Bitpazarından görünüm ve bir dükkan (Konya). Fot.:3 Eskici çarşısı (İstanbul). Fot. 4-5 : İkinci el gelinlik, ayakkabı ve aksesuarlar. 

Konya’daki ikinci bitpazarı ise eski garaj civarında pazar günleri belirli bir alanda kurulan açık hava pazarıdır. Pazarda ikinci el 
kıyafetlerin yanısıra düşük kalitede, ucuz, ithal yeni hazır giyim ürünlerinin ticareti yapılmaktadır.  İstanbul’daki bitpazarların-
dan birisi pazar günü Uzun çarşı boyunca tüm sokaklara kurulmaktadır. Bu pazarın 25-30 sene öncesine kadar halka açık ol-
madığı, günümüzde ise bu konuda biraz daha serbestlik olduğu belirtilmiştir. Uzun çarşı esnafının ifade ettiğine göre buradaki 
ürünler çöplerden toplanmaktadır. Ürünlerin müşterileri yine satıcıların tanıdıklarıdır. Uzun Çarşı içinde esnafın “eskiciler” 
olarak adlandırdığı küçük bir çarşı bulunmaktadır. 1940’lardan beri var olduğu ifade edilen çarşıda yedi dükkan vardır ve 
her türlü erkek kıyafetleri bulunmaktadır. Buradaki ürünler tanıdıklardan toplanmaktadır. Ürünlerin müşterileri dükkan sa-
hiplerinin tanıdıkları, akrabaları ve işçilerdir. Bu çarşı da çok emniyetli bir yer değildir (Fotoğraf 3). 2009 yılında yapılan 
bir araştırmaya göre; İstanbul’daki bitpazarlarından bir diğeri de Dolapdere’de pazar günleri sokak aralarına kurulmaktadır. 
Pazarda çöpten toplanmış ya da çalınmış iğneden ipliğe her türlü eşya satılmaktadır. Buradaki ürünler aşırı derecede ucuzdur. 
Alıcısı da satıcısı da yoksul insanlardır (www.radikal.com.tr).

İkinci El Giysi Mağazaları: Araştırmada Konya’da ikinci el giysi mağazası olmadığı tespit edilmiştir. İstanbul’daki ikinci el/
vintage mağazalarının çoğunluğu Beyoğlu, Eminönü, Kadıköy, Suadiye gibi semtlerde de mevcuttur. Genellikle mağaza sa-
hipleri eskiye olan tutkuları ve dönem giysilerine olan merakları yüzünden böyle bir mağaza açtıklarını söylemektedir. Tama-
men marka ürün satan mağazaların yanı sıra marka satmayan mağazalar da bulunmaktadır. Yurtdışından gelen ürünler, 
“flea market” olarak adlandırılan bitpazarlarından, pazarlardan, vintage mağazalarından ve müzayedelerden, yurtiçindeki 
ürünler ise aileden, eş-dosttan, eski dönem terzilerden ve halktan tedarik edilmektedir. Ürünler tamirat, kuru temizleme, ütü 
gibi işlemlerden geçirilerek müşteriye sunulmaktadır. Mağazalarda 1920’lerden günümüze kadar hazır giyim ve özel tasarım 
ürünler bulunmaktadır. İkinci el giysi/ vintage mağazalarında elbise, bluz gibi üst giysilerin yanı sıra; gömlek, etek, pantolon, 
gecelik, özel tasarım korse, ceket, gelinlik, ayakkabı, çanta, kemer, şapka ve çok az takı bulunmaktadır. Sadece çanta, kemer 
ve aksesuar satan bir mağaza mevcuttur. Ürünler sadece dönem malzemelerinden üretilmiş olup tamir, boya, cila gibi işlem-
lerden geçirilmektedir. Koleksiyoncular, öğrenciler, sanatçılar, oyuncular, sosyete mensupları, turistler, halk gibi toplumun 
her kesiminden insanlar bu mağazalardan alışveriş yapmaktadır. Film, dizi, tiyatro, kısa film, klip, reklam, düğün, nikah gibi 
durumlarda ürünler kiralık verilebilmektedir. Halka günlük ya da birkaç günlük olarak kiralık ürün veren mağaza da mevcut-
tur. Yurtdışında birçok mağazada kendi markası adı altında ikinci el giysi standı bulunan ve yabancı oyuncuların buralardan 
ürün satın aldıkları belirtilen bir ikinci el giysi mağazası bulunmaktadır. Ürün satışlarının ülke ekonomisine göre değişkenlik 
gösterdiği ve kış aylarına oranla yaz aylarında daha fazla satış yapıldığı ifade edilmiştir. 

İnternet: İnternet ortamında ikinci el kıyafetlerin satışı yapılan siteler, kullanılmış, vintage ve çoğunlukla satıcısının çeşit-
li nedenlerle hiç kullanmamış olduğu ürünlerin satıldığı yerlerdir. 20.06/ 10.07.2012 tarihleri arasında internet ortamında 
yapılan araştırmada satışa sunulan 35.897 adet ürün tespit edilmiştir. Sitelerde elbiseden iç giyime, ayakkabıdan gözlüğe kadar, 
marka ve markasız her türlü ürünü bulmak mümkündür. Büyük çoğunluğu kadın kıyafeti ve ayrıca erkek ve çocuk kıyafetleri 
de bulunmaktadır. Tek fiyatlı ürünlerin satıldığı sitelerin yanı sıra açık artırma ile satış yapan süreli siteler de vardır. Bu sitelere 
her gün yeni ürünler eklenmekte, satılan ürünler ise kaldırılmaktadır. Ürünler, dolap boşaltma, beden numarası değişikliği, 
bir heves ile alıp kullanmama, nişanlık, abiye elbise gibi ürünlerde ikinci defa kullanamama, hediye gelen ürünlerin kişiye 
uymaması, satın alınan ürünleri daha sonra beğenmeme gibi çok çeşitli nedenlerle satılmaktadırlar. Yapılan araştırma ile elde 
diğer veriler gruplanarak ürün türü, adedi ve fiyat aralığı doğrultusunda yorumlanmıştır. Kadın giyimi ürün türü, adedi ve 
fiyat aralığı incelendiğinde; toplam 21.803 adet kadın giyim eşyası olduğu görülmektedir. Bu ürünler arasında en çok elbise 
bulunmaktadır. İkinci sırada ayakkabı, bot ve çizme, üçüncü sırada gömlek- bluz en çok satışta olan ürünlerdir. En az bulunan 
ürünler ise sırasıyla, büstiyer, mayo-bikini, kemer ve pantolon-bluz takımıdır. Ürünler arasında bir adet kaftan da bulunmak-
tadır. Ürünlerin fiyat aralıklarına bakıldığında, tüm türlerde her bütçeye uygun ürün bulunduğu açıkça görülmektedir. Genel 
olarak en pahalı ürün kürk giysiler iken en ucuz ürün ise sweatshirtlerdir. Erkek giyiminde toplam 14.046 adet erkek giyim 
eşyası olduğu görülmektedir. Bu ürün türleri arasında en çok t-shirt bulunmaktadır. Gömlek ve pantolon ürünleri t-shirt ten 
sonra en çok bulunan ürünlerdir. En az bulunan ürünler ise smokin, kravat, cüzdan, kemer ve gözlüktür. Ürünler arasında en 
pahalısı damatlık en ucuzu ise bayan giyiminde de olduğu gibi sweatshirtlerdir. Çocuk giyiminde ise; toplam kırk sekiz adet 
erkek-kız çocuk giyim eşyası olduğu görülmektedir. Bu ürün türleri arasında en çok sweatshirt ve ayakkabı bulunmaktadır. 
T-shirt, gömlek ve pantolon ürünleri sweatshirt ten sonra en çok bulunan ürünlerdir. En az bulunan ürünler ise yağmurluk, 
etek, elbise, kazak ve monttur. Ürünlerin fiyat aralıklarına bakıldığında, tüm ürünlerin fiyatlarının birbirine yakın ve oldukça 
uygun olduğu görülmektedir. 

İKİNCİ EL GİYSİ PAZARLARI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
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Dernekler: Araştırma kapsamında birçok dernek ve vakıf ile görüşme yapılmıştır. Görüşülen dernek ve vakıflar arasından sa-
dece İstanbul’da iki vakıf ikinci el giysi faaliyetini gerçekleştirmektedir. Bunlar, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) ile 
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)’dır. Görüşülen diğer dernek ve vakıflar birkaç sene önce bu faaliyeti gerçekleştir-
diklerini, ancak bağışlanan ürünlerin kullanılacak durumda olmaması, kirli, ütüsüz olması ve bu ürünleri kullanılabilecek du-
ruma getirmek ayrı bir zaman ve insan gücü gerektirdiği için artık devam etmediklerini ifade etmişlerdir. KEDV, 2002 yılın-
dan bu yana dar gelirli ve üretici kadınlara destek olmak amacıyla ikinci el giysi faaliyetini sürdürmektedir. Dernek, hayırsever 
vatandaşlardan bağış olarak tedarik ettiği ürünleri kontrol etmekte, gerekiyorsa tadilat, yıkama, süsleme, ütü gibi işlemlerden 
geçirerek KEDV’e bağlı olan ve dernekle aynı yerde bulunan Nahıl Dükkânı’nda satışa sunmaktadır. Ülkenin her yerinden giy-
si, mobilya, mefruşat vb. kullanılabilecek durumda olan her tür eşya bağışı kabul edilmektedir. HEKVA, 1998 yılından bu yana 
ikinci el giysi bağışını ve 2008 yılından bu yana da ikinci el giysi satışını sürdürmektedir. Kıyafet bağışı özellikle kadın kıyafeti 
oranı daha fazla olmaktadır. İstanbul içinden yapılacak bağışlarda bağışçı ürünleri kendisi getirebildiği gibi dilerse vakıf aracı 
ile de teslim alınmaktadır. İstanbul dışından bağışlarda ise bağışçıların ürünleri kendilerinin vakfa ulaştırması istenmektedir. 
Gelen ürünlerden özellikle satışa sunulacak olanlar kalite kontrolden geçmekte, gerek duyulursa tadilat, yıkama ve ütüleme fi-
yatlandırma ve etiketleme yapılmaktadır. Vakfa ulaşan ikinci el kıyafetler ve diğer eşyaların bir bölümü bedelsiz olarak hizmet 
verilen kişilere ihtiyacı oranında dağıtılmakta, kalan kısmı vakıf bünyesindeki Çıtçıt mağazalarında satışa sunulmakta, elde 
edilen gelir vakfın hesaplarına aktarılarak yine yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler: Teknoloji ve sanayinin gelişmesi doğanın hoyrat ve dengesiz kullanımına yol açmakta ve doğal dengenin 
bozulmasını da beraberinde getirmektedir. Günümüzde artan bir hızla devam eden giyim eşyası üretimi doğal kaynakların en 
çok tüketildiği ve kirletildiği alanlardan birisidir. Doğal dengenin korunmasında, çevreye duyarlı ürünleri kullanmanın yanı 
sıra ikinci el kıyafetleri satın alma ve kıyafet bağışı yapmanın israfla mücadelede önemli bir rolü bulunmaktadır. İkinci el/ 
vintage giyim, farklı ve özgün stilleri ile herkesin içinde kendisini özel hissedebileceği bir dünya yaratmaktadır. Tüm dünyada 
hızla yayılan ikinci el giysi akımı pek çok kişinin farklılık arayışını karşılar hale gelmiştir. Türkiye’de de oldukça ilgi gören bu 
akım sonucunda; ikinci el giysi satan, şık butik mağazalar çoğalmaya başlamıştır. İkinci el/vintage mağazaları, markalı, mar-
kasız ve özel tasarım ürünlerin yanı sıra dünyaca ünlü giyim kuşam markalarının ürünlerinin piyasa değerinin altında ancak 
yine de pahalı satıldığı, kendi içinde yeni moda eğilimlerinin yakalanabileceği yerlerdir. Araştırma sonucunda günümüzdeki 
bitpazarlarında büyük çoğunlukla erkek giysileri satıldığı ortaya konmuştur. Geçmişte gerçekten kullanılmış ürünlerin el 
değiştirdiği bu mekânlarda küreselleşme, hızlı ve ucuz üretim, tanıtım, dağıtım teknolojileri nedeniyle ikinci el ürünlerin 
yanı sıra kalitesiz ve ucuz malların ticareti de yapılmaktadır. Son zamanlarda gerçek anlamda ikinci el alım satımı alıcının ve 
satıcının birbirini görmediği internet üzerinde yapılmaktadır. Satıcılar tarafından her gün yeni ürünlerin eklendiği ikinci el 
sitelerinde kadın, erkek ve çocuk için her türlü giyim eşyası yanı sıra çeşitli nedenlerle hiç kullanılmamış ürünlerin de satışa 
sunulduğu internet ortamında dünyaca ünlü markaların ürünlerini de bulmak mümkündür. Maddi durumu iyi olmayan 
ailelere yönelik sosyal çalışmalar yapan dernek ve vakıflar, ihtiyaç fazlası, kullanılmayan, temiz eşyaları toplayıp kar amacı 
gütmeyerek ihtiyaç sahibi insanlara dağıtarak ekonomilerine yardımcı olmaktadırlar. İstanbul’da faaliyet gösteren KEDV ve 
HEKVA gibi yardım kuruluşları kullanılabilir durumdaki ikinci el giysileri hayırsever vatandaşlardan ve firmalardan bağış 
olarak tedarik etmektedir. Kaliteli, az kullanılmış veya hiç kullanılmamış giysilerin ve abiye elbise, gelinlik, nişanlık gibi tek 
kullanım değeri olan giysilerin satış ya da bağış yoluyla elden çıkarılması, bu ürünlere ikinci hatta üçüncü defa yeniden kul-
lanımına fırsat yaratılması hem sosyo-ekonomik bakımdan zayıf olan kişilere destek olmak hem de giysi israfı ile mücadele 
açısından çok önemli bir uygulamadır.
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DEFİLENİN TARİHTEKİ YERİ ÖNEMİ VE MODA PAZARLAMASINA ETKİLERİ*

Naile Rengin OYMAN*, Duygu İrem ERDOĞAN**

ÖZET

Sunum tasarımı kavramının, tarihte, insanlığın kendisini ve kültürlerini farklı şekillerde sunmaya ve ifade etmeye başlamalarıyla gelişim gösterdiği bilinmektedir. 
Moda sektöründe tasarımların sunumu defile organizasyonlarıyla gerçekleşmektedir. Defile, genellikle basından ve alıcılardan oluşan seyircilere, moda tasarımı ve 
pazarlama mesajları iletmesi için tasarlanan bir pazarlama olayı olarak bilinmektedir. Tarihte ilk olarak canlı manken kullanan İngiliz moda tasarımcısı Charles Fred-
erick Worth ile başlayan defile kavramı; günümüzde belli temalar doğrultusunda, mekânları ve sunumlarıyla birer gösteriye dönüşmüş durumdadır. Moda endüs-
trisinde moda pazarlama, bir moda organizasyonunda, ürünlerin kullanıcılara tanıtılması ve ulaştırılması anlamında oluşturulacak her türlü aktiviteye denmek-tedir. 
Moda pazarlamadaki sunum özelliklerinden biri olan defile gösterileri ise, hem halkla ilişkiler çalışması olarak görülmekte hem de modanın pazarlanmasında kul-
lanılan önemli bir etkinlik olarak kabul edilmektedir. Defilelerde koleksiyonların tanıtılması yanında, moda tasarımcılarının ve markaların medyada yer alması da 
önemli bir hale gelmiştir. Bu çalışmada, moda dünyasında koleksiyonların sunumunda tercih edilen bir yöntem olarak defile, defilenin tarihteki yeri, önemi ve moda 
pazarlamasına etkileri incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Defile, Moda, Moda Pazarlama.
 

THE IMPORTANCE OF FASHION SHOW IN THE HISTORY AND ITS EFFECTS ON FASHION MARKETING

ABSTRACT

It is known that presentation design concept developed in the history as humanity started to present and express itself and its culture in different ways. The presen-
tation of designs in fashion sector is realized via fashion show organizations. Fashion show is known as a marketing event designed for conveying fashion design and 
marketing messages to the audience which is generally composed of press members and buyers. Fashion show concept started with British fashion designer Charles 
Frederick Worth who used a living model for the first time in the history; and today it became a show with certain themes, places and presentations. Fashion market-
ing is the name given to any activity which can be organized for introducing and delivering the products to users in fashion industry. Fashion shows, which are one 
of the presentation features in fashion marketing, are considered both as public relations works and an important activity used in fashion marketing. Giving place 
to fashion designers and brands in the press besides introducing the creations in fashion shows has become very important. In the present study, fashion show as a 
method preferred in the presentation of creations in fashion world, the importance of fashion in the history and its effects on fashion marketing will be examined. 
Keywords: Fashion Show, Fashion, Fashion Marketing.

Giriş: Giderek önem kazanan ve moda pazarlama alanında yenilenerek kendini geliştiren bir alan haline moda tasarımında 
defilelerin önemi yadsınamaz. Bir halkla ilişkiler çalışması olarak da kabul edilen defileler, tasarımcının ve çalışmalarının 
tanıtıldığı bir imaj gösterisi haline gelmiştir. İngiliz moda tasarımcısı Charles Frederick Worth’ten başlayan bu süreç dünyanın 
her yerinde uygulanmış, büyük gösterilere dönüşmüştür. Defileler ayrıca moda dünyasında iletişim kaynaklarına ve fuarlara 
ilk olarak yön veren moda gösterileri olarak bilinmektedir. Sunulan koleksiyonların yazı ve fotoğraflarla basında nasıl yer 
aldığı oldukça önemli bulunmaktadır. Yaratıcı, görkemli ve uzmanca hazırlanmış bir defile, gereksinimleri olmasa bile tüketi-
cileri satın almaya teşvik edebilmektedir. Bu durumdan dolayı defileler moda tasarımı alanında önemli bir pazarlama tekniği 
olarak görülmekte ve sıradan giysilerin modaya dönüşmesine katkıda bulunmaktadırlar (Tungate, 2006), (Çivitçi, 2004). Bu 
çalışmada defile kavramı, defilenin ortaya çıkışı, tarihsel süreç kapsamındaki gelişim süreci değerlendirilmiştir. Bütün bu 
gelişim süreci içerisinde moda pazarlamaya olan etkilerinin neler olduğu ve böylece defilenin moda dünyasındaki önemi 
araştırılmıştır.

Defile Nedir: Jackson ve Shaw’a göre “genellikle basından ve alıcılardan oluşan seyircilere, moda tasarımı ve pazarlama me-
sajları iletmesi için tasarlanan bir Pazarlama Olayı”dır (2009). Kawamura’ya göre ise defile; bir ürünün, canlı modellerle sunu-
munun yapıldığı bir gösteri olarak da tanımlanabilir. İyi bir defile gösterisinde sunulan ürünler, moda hakkında genel bir ifa-

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  tarafından 08-10 Ekim  2012  tarihleri arasında düzenlenen 
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Doç., Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Öğretim Üyesi, Isparta, renginoy-
man@sdu.edu.tr
** Uzman, Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü, Öğretim Görevlisi, Eskişehir, dierdogan@
anadolu.edu.tr 
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denin de oluşmasına yardımcı olmaktadır (2005). Withrow ise; defilenin tasarımcının tasarladığı kıyafetlerin ve aksesuarların 
canlı modeller yoluyla sunulduğu bir etkinlik ve özendirme olayı olarak bilindiğini belirtmektedir (2008). Jones defileyi şöyle 
açıklamaktadır; “yetkin bir moda gösterisinde yeni bir ürün perakende satın almacılara ve basına ilk kez sunulur. Bu aynı 
zamanda dergilere resim ve hikâyeler sunan bir halkla ilişkiler çalışmasıdır’ (2009). Moda tasarımcıları tarafından oluşturu-
lan son eğilimlerin yer aldığı defileler, her sezon özellikle ilkbahar yaz ve sonbahar kış olmak üzere gerçekleştirilmektedir. 
Bir moda tasarımcısı koleksiyon hazırlama sürecinin en başından, defilenin sunum aşamasına ve mankenlerin hazırlanma 
aşamasına kadar defilenin her ayrıntısıyla ilgilenebilmektedir. Defilelerin düzenlenmesindeki asıl amaç tasarımların satıl-
ması, moda eğilimlerinin (trend) sunulması ve gelecek sezon hakkında tahminlerin oluşmasına yardımcı olmaktır. Defiledeki 
gösterilerin tarzı ne olursa olsun asıl amaç satış yapmaktır (http://en.wikipedia.org/wiki/Fashion_show), (Withrow, B. 2008), 
(Goworek, 2006). Moda dünyasındaki en etkin gösteri olarak kabul edilen defileler, birçok firmanın etkili bir biçimde izleyici-
ye iletmek istedikleri mesajları, düzenledikleri ‘imaj gösterileri’ yoluyla aktardıkları sunumlardır (Çivitçi, 2004).

Defilenin Tarihteki Yeri: Moda defilelerinin başlangıcı olarak İkinci Dünya Savaş’ından sonra modaevlerinin yaptıkları or-
ganizasyonlar görülmektedir. Moda defileleri modanın kurumsallaşmasından sonra ilk olarak Fransa’da başlamıştır. Yapılan 
defileler sonrasında giysilerin faturaları evlere gönderilerek satış yapılmıştır. Mankenlik mesleği popüler olmuş, Paris ve Mi-
lano’da halka açık defilelerde modaevlerinin ve tasarımcıların kreasyonları sunulmuştur. Kawamura’ya göre açık defilelerde 
esas olan, modaevinin veya modacının, kreasyonlarının halka gösterilmesiydi. Bunlar, giyilebilir ve ciddi kıyafetlerdi (2005), 
(Gürsoy, 2010). Koleksiyon sunumunda canlı manken kullanımını, ilk olarak İngiliz tasarımcı Charles Frederick Worth 
gerçekleştirmiştir. İlk zamanlar manken olarak eşini kullanan Worth, daha sonra firmasında birçok manken bulundurmaya 
başlamıştır. Mankenler, ürünleri, müşterilere bir salonun içinde yürüyerek sunmuş ve defile kavramı ortaya çıkmıştır. Poiret 
ise, defileleri ilginç gösterilere dönüştürerek, çeşitli ülkelerde ve yerlerde sunumlar yapmış ve defile kavramının sınırlarının 
genişletilmesini ve popüler hale gelmesini sağlamıştır. Patou da defileleleri, basını ve sosyeteyi hedef alarak düzenlemiş, bu 
kavramın yayılmasında etkili olmuştur (Kawamura, 2005), (Tungate, 2006), (Mueller ve Smiley,1995). II. Dünya Savaşı’na 
kadar modanın başkenti sayılan, defilelerin düzenlendiği Paris’in savaştan etkilenmesi sonucu, Amerika’da moda haftaları 
düzenlenmeye başlamıştır. O zamana kadar Amerikalı stilistler, yöneticiler ve dergi çalışanları Fransa’da yapılan haute cou-
ture gösterilere katılmıştır. Amerikalı moda yazarı Eleanor Lambert’in ‘Press Week’ adını verdiği, Amerikalı tasarımcıları ön 
plana çıkarmak adına başlatılan bu moda haftası başarı kazanmıştır. 1994’e kadar moda gösterileri otel ya da çatı katı gibi 
çeşitli farklı yerlerde gerçekleşmiştir. Gelişen Amerikan modasına rağmen 1980’lere kadar moda ve moda gösterilerin merkezi 
tamamen Avrupa olarak kabul edilmiştir (Jones, 2009), (http://en.wikipedia.org/wiki/Fashion_Week).

Defilenin Önemi: Defilelerin amacı giysilerin tanıtılmasından çok bir markanın kendini tanıtmak, reklamını yapmak ve 
adından söz ettirmektir. Tasarımcılar ve firmalar karlarını arttırmak, imajlarını korumak ve özendirmeyi kuvvetlendirmek 
için defilelere katılmaktadır. Genel olarak tasarımcılar bunun için çizgilerini ve tasarımlarını abartılı bir şekilde göstererek 
dikkat çekmeye çalışmaktadırlar. Moda gösterileri de reklam olarak kabul edildikleri için, sunulan kitleye zayıf mankenlerle, 
abartılı makyaj ve saç stilleriyle gerçek dışı bir dünya sunulabilmektedir. Hakko (1983) bu durumla ilgili olarak; “bir modanın 
başarı kazanması büyük ölçüde de yeniliğin kendini geniş kitleye gösterebileceği bir sahnenin varlığına bağlı bulunur” şek-
linde ifade etmektedir (Withrow, B.2008), (Çivitçi, 2004). Defile gösterileri aynı zamanda halkla ilişkiler çalışması olarak da 
görülmektedir. Bu gösterilerinde perakende satın almacılara, moda editörlerine, fotoğrafçılara ve basına, satışa sunulan ilk 
ticari ürünün ilk gösterimi yapılmaktadır. Tasarımcıların fikir ve yaratıcılıklarının, giysilerle ve onları taşıyan mankenlerle, 
basına yansıyan sunumu oldukça önemlidir. Defileler ayrıca moda dünyasında iletişim kaynaklarına ve fuarlara ilk olarak 
yön veren moda gösterileri olarak bilinmektedir. Defilelerde sunulan koleksiyonların yazı ve fotoğraflarla basında nasıl yer 
aldığı oldukça önemli bulunmaktadır. Defilelerde oluşturulan koleksiyon doğrultusunda, seçilen müzik, modeller ve giysilerin 
nasıl taşıyacağına ve sunacağına kadar her ayrıntı önem taşımaktadır. Bu bağlamda Jones’a göre ‘defiledeki model firmanın 
ya da tasarımcının hedef kitlesinin son derece canlı bir yansımasıdır’ (2009), (Çivitçi, 2004). Günümüzde moda defileleri, 
artan maliyetler dolayısıyla belli bir zaman ve sistem içinde medyanın da aracılığı ile yapılmaktadır. Geçmişten farklı olarak 
defileler, kreasyonların tanıtımından çok medyada yer almak nedeniyle oluşturulmaktadır. Bu durum ise defilelerde gösteri-
ye yönelik tasarımların yapılmasına yol açmıştır (Şekil 3.) (Gürsoy, 2010). Örneğin 2000 yılında Belçikalı tasarımcı Martin 
Margiela’nın Fransız ulusal tren istasyonunda defile yapması,  Viktor&-Rolf ’un defile gösterisinde tüm mankenlerini siyaha 
boyaması ya da Galliano’nun her defilesinin tiyatral bir havaya sahip olması gibi (Evans, 2003). Defilelerin gösteri amaçlı 
yapılmasını Davis (1997)’in aktarımı ile Cunningham şöyle ifade etmektedir “Paris, New York ve başka yerlerde yılda iki kez 
düzenlenen defileler, artık modacı ile küçük ve sadece ona ait olan müşteri kitlesi arasında irtibat sağlama işlevi görmeyip çok 
genişlemiş bir hazır giyim pazarını hedef aldığı için, gittikçe tiyatro gösterisine ve medya için önceden hazırlanmış göste-ri-
lere benzemektedir”. Gösterinin bir parçası olarak defilede, koleksiyonun konusu ve konseptine göre; “defilenin ışığı, sahne 
donanımı, aksesuarlar ve makyaj” ayarlanmaktadır. 

Moda Pazarlama: Moda alanında çalışan firmalar müşterilerinin devamlılığını sağlamak adına ürünlerinin pazarlamasını 
yapmak durumundadırlar. Buna bağlı olarak moda pazarlama; firma organizasyonu, ürün geliştirme, satın alma, satış pro-
mosyon, konumlandırma ve fiyatlandırma gibi aktiviteleri, müşteri ya da potansiyel müşteri açısından düşünme biçimidir 
(Çivitçi, 2004). Firmanın müşteriye ulaşabilmek adına elindeki ürünleri onun algılayabileceği ve ulaşabileceği şekilde sun-
ması gerekmektedir. Moda pazarlama organizasyonunun temelini; 4p olarak bilinen ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurmadan 
oluşan pazarlama karmasının, hedef pazar olarak bilinen birtakım müşteri gruplarının değişen ihtiyaçlarına yönelik, değişen 
pazarlama ortamına pazarlama ve tasarım araştırması yoluyla yansıtma süreci oluşturmaktadır (Jernigan ve Easterling,1990).
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Defilenin Moda Pazarlamasına Etkileri: Moda pazarlamanın tutundurma aşamasında, müşterilerle işletmeler arasında 
iletişim sağlayacak ve müşterileri satın almaya teşvik edecek çalışmalar yapılmaktadır. Tutundurma; bilgilendirmeyi, imaj 
oluşturmayı, hatırlatmayı ve inandırmayı kapsayan bir pazarlama aracı olarak bilinmektedir. Moda pazarlama alanında tutun-
durma araçları reklam, kişisel satış, satış geliştirme ve halkla ilişkiler olmak üzere 4 gruptan oluşmaktadır. Moda pazarlamada 
tutundurma araçlarından biri sayılan defile organizasyonları, en etkili iletişim ve tanıtım uygulaması olarak kabul edilmek-
tedir. Moda tasarımında bir tasarım tanıtılmadan beğeni toplanılamayacağı düşünülmektedir. Yaratıcı, görkemli ve yetkin 
biçimde hazırlanmış bir defile, gereksinimleri olmasa bile tüketicileri satın almaya teşvik edebilmektedir. Defilelerde sunulan 
gisyilerin gösteri amacı taşımasına rağmen, sonrasında denenmesi ile beğeni görmesi ve taleplerin artması mümkün olmak-
tadır. Bu anlamda müşterilerin de defileler sayesinde moda pazarlamaya iyi ya da kötü yönde etkileri oldukları görülmektedir. 
İyi bir tasarımın kabul görmesi için özendirmenin de aynı derece iyi yapılması gerekmektedir. Defileler moda tasarımı ala-nın-
da önemli bir pazarlama tekniği olarak görülmekte ve sıradan giysilerin modaya dönüşmesine katkıda bulunmaktadırlar 
(Tungate, 2006), (Çivitçi, 2004). Defileler Haute couture ve pret a porter gibi çeşitli alanlardan oluşmaktadır. Haute couture 
ürünleri genellikle defilelerde ve basında yer alan koleksiyonlardan oluşurken, pret a porter hazır giyime yönelik daha geniş 
bir kitleye ulaşılması hesaplanan tasarımlardır. Paris, Milano, Londra, New York ve Tokyo gibi moda başkentlerinde yılda 
iki kez olmak üzere gerçekleşen defilelerin hazırlık süreçlerinde basın ve medya, özellikle moda pazarlama konuları önem 
taşımaktadır. 

Sonuç: Üretim sonrası pek çok tasarım sergilenmek, teşhir edilmek ve sunulmak üzere çeşitli yollarla farklı alanlarda sunul-
maktadır. Tasarımlar genellikle; galeriler, müzeler, sergiler, fuarlar gibi çeşitli sunum alanlarında sergilenmektedir. Fuarlar 
toplumun daha çok kesimine ulaşabilirken, galeri gibi hedef kitlesi daha küçük olan yerler tercihe göre kullanılmaktadır. 
Özellikle galeriler trendlere ve dönemlere göre tasarlanabilen yerler olarak bilinmektedir (Lorenc ve Ark., 2007). Günümüzde 
sunum tasarımı; sanat, tasarım ve iletişim dünyasının bir parçası olarak kabul edilmektedir. Moda sektöründe tasarımların 
sunumu, mağaza, sergi, galeri gibi alanların yanı sıra defile olarak da gerçekleşmektedir. Defileler, markaların kendilerini 
tanıtma, fark ettirme ve devamlılıklarını sağlamaları adına hazırladıkları, moda pazarlamasına da bu anlamda katkı sağlayan 
organizasyonlar olarak kabul edilmektedir. Sunulan tasarımların özgün ve bir önceki sezondan farklı olması, oluşturulan 
eğilimlerin tüketici tarafından tanınması ve aynı zamanda bu tanıtımın basın ve medya yoluyla geniş kitlelere aktarılması 
amaçlanmaktadır (Jones, 2009). Günümüzde gittikçe önemi artan ve moda haftaları kapsamında gelenekselleşen defile 
göste-rileri moda pazarlama alanında, basının ilgisini çekmesi açısından oldukça etkili bir araç olarak görülmektedir.
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SOCIAL MEDIA AS A TOOL FOR FASHION MARKETING: SUCCESS OF MAVI JEANS* 

Dilek CUKUL *

ABSTRACT 

Social media marketing is a new and rapidly growing way to reach out to potential customers. Using social media channels such as Facebook, Twitter, YouTube, and 
hundreds more is becoming an effective tool for promoting the company and its products. The fashion industry is definitely becoming more accessible to the general 
public. The use of social media is also a chance to study and anticipate fashion behaviors, and also makes it easy to get a reaction toward new trends. In this paper, 
the Turkish textile company Mavi Jeans, which is one of the top 25 companies using social media successfully according to CNBC-e Business Magazine, was examined 
as a case study. Mavi Jeans’ business success is extended by using Facebook and Twitter. Their outstanding efforts and success is quite remarkable. The findings have 
shown that social media supports their marketing strategy by letting them managing trends and learning the customer interest instantly. Therefore, their campaigns 
and other social media efforts made   were presented in this study to provide guidance to other textile companies. Finally, it is suggested that fashion and textile 
companies should take their place in this new medium effectively in order to increase their competitiveness in the market.
Keywords: Social Media, Fashion, Marketing, Mavi.

MODA PAZARLAMASINDA BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA: MAVİ JEANS’İN BAŞARISI

ÖZET

Sosyal medya pazarlama, potansiyel müşteriye ulaşmak için yeni ve hızla gelişen bir yoldur. Facebook, Twitter, Youtube ve daha yüzlercesi gibi sosyal medya kanalları 
şirketleri ve ürünlerini tanıtmada etkili bir araç haline gelmektedir. Moda endüstrisi de halka daha ulaşılabilir hale geldiği kesindir. Markalar ve perakendeciler sosyal 
medyayı sadece müşteriler ile iletişim aracı olarak kullanmakla kalmayıp aynı zaman da onları dinleyebileceği bir ortam olarak kullanmaktadır. Sosyal medya mo-
dacıların ve butiklerin daha iyi tanınmasına global çapta uygun maliyetlerde yapılmasına olanak sağlamaktadır. Sosyal medya kullanımı moda davranışlarını tahmin 
etmede ve yeni eğilimlere ulaşmada kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada, CNBC-e Business Magazine’e göre sosyal medyayı en iyi kullanan 25 şirketten biri olan 
Türk tekstil firması Mavi Jeans örnek olay olarak ele alınmıştır. Mavi Jeans’in ticari başarısı Facebook ve Twitter kullanımı ile genişlemiştir. Sosyal medyadaki sıra dışı 
çabaları ve başarıları oldukça ilgi çekicidir. Bulgulara göre, eğilimleri belirleyebilmek ve müşterilerin ilgilerini anında öğrenmek suretiyle, sosyal medya Mavi Jeans’in 
pazarlama stratejilerini desteklemiştir. Bu nedenle, diğer firmalara örnek olmasını sağlamak amacıyla Mavi Jeans’in sosyal medya kampanyaları ve sosyal medyayı 
kullanımdaki başarıları bu çalışmada sunulmuştur. Sonuç olarak moda ve tekstil firmalarına, pazardaki rekabet gücünü arttırabilmeleri, marka ve ürünlerini daha iyi 
tanıtmak için sosyal medya dünyasında etkili bir şekilde yer almaları önerilmiştir. 
Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya, Moda, Pazarlama, Mavi.

Introduction: Through the vast advancement of technology, people nowadays depend highly in the technology. We are able 
to accomplish things fast and efficient through the high tech and connect with different people in diverse culture and race 
through different social media marketing. Businesses are one of the great benefactors of social media marketing. Social Media 
optimization is one of the popular way of promoting the product online. It is cost effective and as long as it is published online, 
higher the chance that people unravel the business (1). According to Forrester Research, 75% of Internet surfers used “Social 
Media” in the second quarter of 2008 by joining social networks, reading blogs, or contributing reviews to shopping sites; this 
represents a significant rise from 56% in 2007. The growth is not limited to teenagers, either; members of Generation X, now 
35–44 years old, increasingly populate the ranks of joiners, spectators, and critics. It is therefore reasonable to say that Social 
Media represent a revolutionary new trend that should be of interest to companies operating in online space—or any space 
(Kaplan and Haenlein, 2010: 59-68). Thus, social media have become a major factor in influencing various aspects of consum-
er behavior including awareness, information acquisition, opinions, attitudes, purchase behavior, and post-purchase commu-
nication and evaluation (Mangold and Faulds, 2009: 357-365). Social media applications provide users with the technology to 
both produce and distribute information. These technologies allow for collaborative writing (e.g., wikis), content sharing (e.g., 
text, video, and images), social networking (e.g., Facebook), social bookmarking (e.g., ratings, tagging), and syndication (e.g., 
RSS feeds) (Malita and Martin, 2010: 300-306).

Power of Social Media for Marketing: Web-based communication offers a potential to speak directly to customers and buy-
ers, establishing a personal link. It is possible to reach niche buyers with targeted messages and get the right message to the 
right people at the right time (Scott, 2007: 320). With the social media marketing, promoting the business in the best possible 
way, create an intact supporters as well as followers. There is higher chance of dragging the prospect buyers and also higher 

* This study was presented as a paper at the “1st International Fashion and Textile Design Symposium” organized between the 8th and 
10th October 2012 by the Department of Fashion and Textile Design, Faculty of Fine Arts, Akdeniz University.
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chance to build followers and loyal visitors (2). Blog, one of the important platforms of Social media, provides to communicate 
to the existing customers. Blog communication takes place all year long. Customers talk to each other and often to prospective 
customers. In addition, blog can also build brand awareness, brand loyalty, reach to new customers, and credibility in your 
market segments (Borges 2009:177). Social media marketing is also cost-related. The advantage of reaching your targeted 
market for little or no cash investment is substantial, and the audience wanting your information voluntarily joins or follows. 
The viral nature of social media means that each person who reads your posts has the capability to spread the news farther 
within his own network, so information can reach a large number of people in a short time. Updating the social media ac-
counts takes time and effort and needs a senior person with knowledge about the company and products. It is ongoing work 
to find new angles about the products continually and to post and re-post information. The information is only visible for a 
short time before newer posts replace it. In addition, publishing obvious advertising copy is unacceptable in the social media 
world (3). The biggest risk in social media marketing, and one of the most common mistakes companies make, is diving into 
social media without a strategy. A social media plan must begin with an objective, followed by a strategy and a list of tactics, 
as well as a definition of the resources, the budget, the tolerance for failure, a time-line, and measurement strategies (Borges 
2009:114). Tons of Twitter represents a future where media access is unbridled and consumer attention is highly fragmented. 
Consumers frequently access information and entertainment, communicate with others and express themselves, and they do 
this across a wide range of sources and applications seamlessly from multiple locations. Consumers’ interaction with media 
begins when eyes open and ends when eyes close. A large share of consumer time is spent creating, receiving, searching for, 
and sharing information and entertainment for both work and leisure (4).

The Success of Mavi Jeans in Social Media: Mavi Jeans,  as  a  Turkish  brand was born in Turkey and then it became one of 
the players in the jeans category as a global brand. Founded in 1984 as a textile company Erak Giyim Sanayi A.S concentrated 
initially in blue jeans produced for Lee, Mustang and Calvin Klein.  Its brand Mavi Jeans, founded in 1991, is a full collection 
of jeans wear for young women and men. In 1993 they have done launch of the brand in Turkey (Mavi Jeans). It entered the 
USA market in 1996 and founded the Mavi America in New York. In 50 countries, it has 4,000 specialty stores. Its philosophy 
is perfect fitting jeans and Mediterranean feeling: Maviterranean. In 2006, Time Magazine showed Mavi among the best 16 
jeans brands of the world. In 2004, American Cosmo Girl magazine readers voted Mavi as ‘the sexist jeans’ Istanbul T-shirt 
Project has been awarded as number 1 in the marketing communication category of Turkish Public Relations Association’s 
‘Golden Compass Public Relations Awards in 2006. In 2007, Mavi Jeans held the first place in ready wear sector in the Capital 
magazine’s annual ‘The Most Admired Companies of Turkey’ survey (Mavi Jeans). These are only some of the achievements of 
Mavi Jeans nationwide and globally (5, 6).

Mavi jeans opened its company web page in 1998 and it was the first step for Mavi jeans in the interactive world. The page, 
which is offering online shopping, was attracted in a short time with ease of use and functionality. In addition, the visitors of 
the webpage shared the items they enjoyed through Facebook, Friendfeed and Twitter. So, the sharing of the visitors helped to 
reach their friends. Mavi Jeans refers interactive projects in order to take attention of the young people. In recent years, with 
the creative projects, Mavi Jeans has managed to increase the number of Facebook fans 78 % and Twitter followers 217 % (7). 
Mavi Jeans is an attractive brand. The main reason for that is being first and applying creative projects in Facebook. Therefore, 
Mavi launched new projects in the first five months of 2011 and won 175 thousand more funs (8). The rate of the increase in 
fun number is growing everyday. Its marketing strategy with the “perfect fit” concept, not only physically but also culturally, is 
the biggest factor, in moving Mavi away from being simply a make of jeans to a much larger global fashion brand. Apart from 
creating a lifestyle for its customers, Mavi has become a part of their lives, making them also a part of Mavi. Their philosophy 
is to create a new Mediterranean fashion brand around jeans, which have a perfect fit, and around blue jean culture (9). Mavi 
started the first online sale of blue jeans. Today, various products are available at m@vistore, which one can access through 
www.mavi.com (Utkun and Atılgan, 2010: 26-31).

Method: In this study, a case study methodology was used to present Mavi Jeans’ social media campaigns as a part of their 
integrated communication strategy. The study investigated their social media campaigns, their goals in using social media, 
the benefits to the company, and the experience gained. The findings show that social media is very useful to their marketing 
strategy because it allows them to set trends and immediately assess customer interest. In the process, Mavi has gained valu-
able skills in interactive communication, in taking the market pulse, using media for marketing and in managing trends. In 
addition, the findings show that Mavi is concerned with originality, novelty, sincerity and innovativeness in social media. As 
a result, Mavi Jeans has become aware that social media is a powerful and an undeniable tool for new generation marketing. 
Therefore, Mavi Jeans uses that powerful tool effectively and has become a model for the other textile companies in Turkey. 

Mavi Jeans’s Campaigns in Social Media: Mavi Jeans uses Instagram actively, as well as Faceboook, Twitter, FriendFeed, 
Youtube, Flickr, and Foursquare. This intensive use of media and its successful campaigns make Mavi Jeans a brand that stands 
out and which has a different vision. Therefore, Mavi Jeans is a very good example of a brand that uses social media effectively 
in each platform. According to the social media report of the American Stylophane company, when the number of fans were 
taken in consideration, Mavi ranked 8th in the Platinum category of all the jean brands in the world, and ranked 1st regarding 
their interaction with customers. Mavi as a brand understands the young generation very well, and tries to spend more time 
on them in different areas, and in social media, also.  Mavi Jeans is not only present in digital media, but is also being active 
7/24. Mavi Jeans accepts online communication as a very powerful channel and a complementary tool for the other media. 
Thus, they develop new projects and ideas for social media. They also use social media as a platform for customer relation-
ships (10, 11). Mavi Jeans is in communication and interaction everyday with its Facebook followers with a mass following 
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of more than 500 thousand. Socialbakers, the recipient of the Red Herring 100 Europe 2011 Award, which is a global social 
media and digital analytics company, helps companies measure the effectiveness of their social marketing campaigns across 
all major networks, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn and Google+. According to Socialbakers statistics for Mavi Jeans 
in April, 2012, Mavi fans are increasing dramatically (32841 new fans in April, 2012).  Their fanpage score is very high with 
78% as seen in Figure 1.

Figure 1: Mavi Jeans social media statistics (12).

If Mavi Jeans had only been using the corporate web site for the promotion of the company, participation in media and dif-
fusion of the campaigns would not have been as effective as it has been. From that point of view, social media channels, par-
ticularly Facebook, can provide fast and effective communication instantaneously.  Mavi Jeans manages to attract attention to 
itself by employing campaigns, contests, ads and so on. These active campaigns result in more followers everyday and succeed 
in gaining their ongoing interest. In addition, Mavi Jeans has strongly bonded with its followers. There are links for www.mavi.
com and twitter.com/mavitr on Mavi Jeans Facebook. If the followers would like to buy anything from the collection they can 
easily click and access Mavi Jean’s online shopping page. All these interactions help to create friendliness and trust with the 
brand. In addition, all those shares and comments are on other peoples’ profile and provide brand awareness (13). The social 
media campaign seen in Figure 2 “Which One is Kivanc’s Mavi”, (Kivanc Tatlitug; a famous actor and model) the first of which 
was presented in 2010, was designed as an application that would last for four weeks in 2011. Users were asked to guess the 
outfits that Kivanc would wear every week from a selection of shirts and jeans displayed in the catalogue in the application. 
The user who guessed the combination first was awarded the combination that Kıvanç wore that week or a 150 TL valued gift 
card. In addition, every 10th gift card owner who guessed the combination correctly won 10 Kartus (gift card) points, and 
every 5th person won an Istanbul t-shirt. At the end of the campaign, members of the Mavi Jeans Facebook Page increased by 
47,000 people, and a total of 20,745 combination selections were entered (14).

Fig. 2: Mavi Jeans’s “Which One is Kivanc’s Mavi” Facebook campaign (14). Fig. 3:  “Delidolu” on Facebook (15). 
Fig. 4: a. Tweetwall commercial on Facebook (21), b. Mavi Beyoglu store, 2011 (22)

Mavi Jeans runs some competitions between its funs on Facebook.  The competition called “Mavi’yle Kıvanç’ın Çekimin-de-
yim” offered to fans the chance to meet and watch Kıvanç Tatlitug (a famous Turkish actor/model) during the commercial 
shooting of the 2011 Spring/Summer Collection. The number of Mavi fans increased by 44% with that campaign. Mavi Jeans 
pursued these campaigns and the other competition campaigns most entertainingly. Mavi Jeans uses social media both to 
advertise its products and to ascertain the perception of buyers. Mavi Jeans applied that approach for its new product called 
“Delidolu”. Before starting to sell it in their stores, it had been advertised on Facebook and the reaction of the followers to the 
product was examined. Due to a large number of “like” responses for the product on Facebook, the inventory of that product 
was revised before selling it in stores. As soon as it went on sale in stores, 1,000 “Delidolu” products were sold within 4 days. 
Figure 3 depicts “Delidolu” photo on Facebook. The campaign called “Modada jean rüzgarı, çok mu çok esiyoruz” with Kıvanç 
Tatlıtuğ, published in April 2011, was watched by 30 thousand people within an hour after its release on the internet, and 
watched by 10 million people a week later. Mavi Jeans is also the first brand in Turkey that chose the actors for its commercial 
film from Facebook followers (8). Istanbul T-shirts are another example of creative marketing by Mavi Jeans. Mavi was the first 
brand to notice that there was no T-shirt for Istanbul. After capturing record unit sales, adding new designs to the Istanbul 
T-shirt collection was inevitable for Mavi Jeans (16). The collection became a huge one during the summer season of 2010 with 
an additional 42 designs prepared by 23 different designers (17). In order to add a new product to the collection the  “Istanbul 
Design” contest (http://istanbulatasarla.mavi.com/) was held in 2011 (7). The contest began with a record participation of 500 
people in the first three days and reached to 1500 people in two weeks (13). In addition to all of these successful social media 
activities, Mavi Jeans organized a gala on Facebook for the first time in Turkey in 2011. In two weeks, 364,000 people clicked 
the “like” button for the commercial in the digital environment and the rating number of the commercial reached to 10 million 
people through the viral effect (13). 
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As Mavi Jeans was satisfied with so much interest in the advertising campaigns, a similar advertising campaign is also on 
Facebook this year with the well-known model Adriana Lima. The “Adriana Lima loves Mavi Jeans” commercial was first 
published on Facebook on the 13th of April. The other successful contest on Mavi Jeans’ Facebook was called “Mavi’ni bul” 
(Find your Mavi). The winner of that contest won presents from Mavi Jeans. As an extension of this campaign, an innovative 
application has emerged which gives a different dimension to the customer experience at stores. This innovation allows cus-
tomers to get to know the most appropriate model of jeans for themselves by means of following the instructions on a touch 
screen at a “Find your Mavi” stand at the stores. That interactive stand helps to attract the attention of the customers to Mavi 
products (18).

Mavi Jeans social media activities continue on different platforms. Twitter is one of them. Mavi Jeans has almost 8,000 follow-
ers on Twitter and it continues to implement the same strategy here as it does on Facebook. For example, “Mavi Tweetwall” 
which was a special project that the new year messages of Mavi followers were featured online on store windows. The other 
Twitter project came out from one of Mavi Jeans’ commercial. In that commercial, “Kıvanç Tatlıtug” coined the catchword 
“cok sev” (love much) by saying it instead of “cok yasa” (bless you) when his girl friend sneezed. That catchword was loved very 
much by the audience and created a new trend. Thus Mavi Jeans found a way to use it for its own sake and asked its followers 
to write tweets with “cok sev” hashtags and published those tweets on store windows in Beyoglu and Istinyepark. The owner 
of the best tweets of the day then won a New Year’s present. During the campaign, Mavi received 6,200 different tweets and 
increased its followers by 20 % (19, 20). Figure 4 shows the tweetwall commercial on Mavi Jean’s Facebook and the window 
of Mavi Beyoğlu store. 

Conclusion: Nowadays, social media has become one of the most effective, easiest, and most economical way-to directly and 
interactively communicate with the buyers. Successful positioning of a brand in social media improves the brand’s social value 
and also increases consumer loyalty. Accordingly, the sales potential rises. 60% of Facebook and Twitter users recommend 
the brands that they follow to others. The importance of these media is obvious as the most significant decision-making fac-
tor behind purchasing for 50% of the users is “word of mouth marketing” (23). Therefore, an important lesson is that compa-
nies should create unique and distinctive content to differentiate themselves from other. While the power of social media on 
brands is increasing every day, the success of the Turkish brand Mavi Jeans’ in social platforms has been among the world’s top 
10. The number of Mavi Jeans’ followers on their Facebook page is more than 500,000. With this number, Mavi Jeans ranks 
8th of all jeans brands, and it has achieved a global success. According to the social media report of Stylophane Company, for 
the last months, Mavi Jeans has become number one among the brands. As a result, of their experience, Mavi Jeans is aware 
that social media is a powerful and an undeniable tool for new generation marketing. Therefore, Mavi Jeans uses that powerful 
tool effectively and serves as a model for the other textile companies in Turkey. The other companies, which intend to become 
a brand or to strengthen their brands, should endeavor to produce more innovative and interactive content on their media, as 
Mavi Jeans does.  When it is perused from the perspective of the consumer, social media is an important source for receiving 
detailed information about the company, its products and also its campaigns. If social media is well utilized, interaction, shar-
ing and the ability to measure immediate response are advantages that could be a great opportunity for the companies. Mavi 
Jeans’ success in using social media is highly recommended to other companies. 
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DENİM ÜRÜNLER HAKKINDA TÜKETİCİ BİLİNCİNİN ARAŞTIRILMASI*

Özge URAL* 

ÖZET

Denim, bir Amerikan kumaş dergisinin 1960’lı yıllarda ifade ettiği gibi “ebediyen genç kalabilen, ama aslında dünyanın en eski kumaş çeşitlerinden biri”dir. Yıllardır 
süregelen yoğun ürün geliştirme çabaları sonucunda denim giyim eşyaları, bugün her yaştan, her kesimden insanın gardırobunda yer alan, aile boyu giyilebilen, 
bazı çevrelerce “yüksek moda ürünü giysiler” olarak algılanan giysilerdir. Tarihsel bir süreçten geçen denim, farklı yıkamalar ve çeşitli terbiye işlemleriyle geliştirilerek 
form ve süslemelerle sürekli yenilenmektedir. Denim ürünlere uygulanan yıkama işlemleri; hem giysi halinde hem de kumaş halinde gerçekleştirilmektedir. Yıkama 
işlemlerinde amaç, boyarmaddeyi kumaş üzerinden uzaklaştırarak kumaşın rengini açmak, kumaşta çekme dayanımını sağlamak ve sert tutumu gidermektir. An-
cak denim kumaşların hazırlanması, boyanması, yıkama ve taşlama teknikleriyle ağartılması sırasında ortaya zararlı maddeler çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı 
tüketicilerin denim ürünler hakkında genel bilgilerini, bilinç düzeylerini incelemektir. Araştırmanın verileri Ankara ilinde denim ürün tüketicilerine anket uygulaması 
yapılarak elde edilmiştir. Anket formu yardımıyla toplanan veriler değerlendirilerek yorumlanmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Denim, Denim Ürünler, Denim Giysiler, Tüketici Bilinci. 

A STUDY INTO CONSUMER CONSCIOUSNESS ABOUTDENIM PRODUCTS

ABSTRACT

Denim is one of the oldest types of fabric about which one of the American magazines mentioned in 1960’s as the one to able to stay young forever. As a result of 
extensive product development efforts over the years,  today denim clothing made   of denim fabric find their place in the wardrobes of all ages and people from 
all walks of life, and they are regarded as family-sized wearable, even in some circles “the product of high fashion clothing” textile and apparel products. Washing 
process of denim products’, are carried out both as they are fabrics or clothing. The aim of the washing processes is to fade the color of the fabric, while disposing of 
pigments in some places through the fabric, to provide the tensile strength of the fabric and to eliminate the harsh stance at the crude fabric. The aim of this research 
was to examine consumers’ general knowledge of denim products and to investigate the levels of consciousness. The data was collected through the survey in Ankara 
denim consumers through a questionnaire. The data were analyzed and several recommendations were put forward.
Key words: Denim, Denim Products, Consumer Consciousness, Denim Clothing.

Giriş: Tarihi 17. yüzyıla kadar uzanan denim kumaşlar ve bunlardan mamul, seri üretimi 1850’lerde başlayan denim giysiler, 
21. yüzyılda 7’den 70’e her yaştan ve her kesimden kadın, erkek ve çocuğun gardırobunda yer alan hazır giyim mamulleri 
haline gelmişlerdir (İTKİB Genel Sekreterliği, 2012). Tarihsel bir süreçten geçen denim, farklı yıkamalar ve çeşitli terbiye 
işlemleriyle geliştirilerek, form ve süslemelerle sürekli yenilenmektedir.

Denim Kumaşa Uygulanan Bitim İşlemleri: İndigoda boyanıp haşıllanan çözgülerle dokunan denim kumaşı, fırçalama, 
yakma, sanforlama, apreleme, burulma ve ütüleme işlemlerinden geçer. Doka sarılmış kumaş makineye beslenerek kumaşa 
daha önce yapılan terbiye işlemlerinde yapışan toz, uçuntu ve ipliklerin temizlenmesi için fırçalama bölümünde temizlenir. 
Buradan çıkan kumaş yakma işlemine tabi tutularak, mevcut uçuntular, yabancı elyaf ve tüylenmeler en aza indirgenir. Yak-
madan çıkan denim kumaşa boyama yapılmayacaksa, boyama teknelerinden geçmeden direkt apre teknesine gelir. Apreleme 
işleminde kumaş yumuşatılır, ıslatılır, dolgunlaştırılır ve dikiş olayı için kolaylık sağlanır. Denim kumaşa boyama yapılmış ise 
apre teknesinde boyalı kumaşın son yıkaması yapılır. Apre teknesinden çıkan kumaş burulma kontrol birimine gelir. Burulma 
işlemi, kumaşın hazır giyim işlemlerinde kalite problemlerini önlemek ve dikilmiş mamulün paça kısmında eğilmesini engel-
lemek amacıyla yapılır. 

Denim Giysiye Uygulanan Yıkama İşlemleri: Denim kumaşa karakteristik özellik veren en etkili işlem yıkama işlemidir. 
Yıkama oldukça zor ve deneyim gerektiren aşamalardan oluşmaktadır. Eskiden parça yıkama tabiri siyah veya mavi indigo 
boyalı denim mamullerin yıkanmasını ifade ederken; günümüzde yıkama, her türlü hazır giyim mamulü için uygulanabilen 
çok farklı, değişik görünüm ve tuşelerin elde edilebildiği bir sektör haline gelmiştir. Denim giysilere uygulanan yıkama işlem-
leri kuru ve yaş işlemler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kuru İşlemler: Kuru işlemler; denim giysiye, istenen kullanılmış görüntüyü vermek için yapılan ve giysiye mekanik olarak 
uygulanan işlemlerdir. İstenen görünümü sağlamak amacıyla, zımpara, kumlama (rodeo), kılçıklama, yıkama-eskitme, lazer, 

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  tarafından 08-10 Ekim  2012  tarihleri arasında düzenlenen 
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Dr. Öğr. Gör. Özge Ural, Gazi Üniversitesi, Ankara MYO, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, ozgeural@gazi.edu.tr.
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reçine işlemlerinin uygulanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Zımpara işleminde giysi, hava yastıkları ile şişirilebilen, “manken” 
denilen aparatlara yerleştirilmekte, istenen efekte göre, zımpara kâğıdıyla ya da makine ile zımparalama işlemi gerçekleş-
ti-rilmektedir. Kumlama işleminde giyside bölgesel aşınma efekti elde etmek için belirlenen bölgeye tabanca ile yüksek basınç-
ta kum püskürtülmekte ve indigo boyalı elyafın kumaştan ayrılması sağlanmaktadır. Tekstil firmalarında kumlama işleminde, 
yoğun bir şekilde toza maruziyet, kapalı ve küçük mekânlarda çalışma, yeterli koruyucu önlem alınmaması gibi sıkça yaşanan 
sorunlardan dolayı, silika içerikli kuma maruz kalan çalışanlar üzerinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açmaktadır. Kot 
kumlama, işçilerin slikozis hastalığına yakalanmalarına sebep olduğu gerekçesiyle Mart 2009’da Türkiye’de yasaklanmıştır. 
Kılçıklama işleminde efektin uygulanacağı bölgeye bu uygulama için tasarlanmış olan makine ile plastik kılçıklar zımbala-
narak, zımbalanan bölgelerin yıkama esnasında uygulanan yıkama efektini almamasını sağlamaktır (Korkmaz, 2009,52 ). Laz-
er işleminde, photoshop v.b. programlar kullanılarak bilgisayar ortamında çizilen şekiller, lazer ışınları ile indigo boyarmad-
desini yakarak kumaş yüzeyine aktarmaktadır. Lazer teknolojisi, su kullanımının olmaması nedeniyle ekolojik ve ekonomik 
bir işlemdir (http://www.expresstextile.com/20030320/dyes2.shtml, 2012). Reçine uygulamaları, giysiye kırışıklık efekti veya 
sert tuşeler vermek amacıyla yapılmaktadır. Bu uygulamalar spray tabancası ile daldırma metoduyla, makinede, eldivenle, 
fırça veya sünger ile yapılabilmektedir (Sefer, 2009,73).

Yaş İşlemler ve Kullanılan Kimyasallar: Yaş işlemlerde denim giysi, çeşitli kimyasal maddelerle temas haline getirilmektedir. 
Bunların bir kısmı istenilen terbiye özelliklerini ve görünümü sağlayan maddeler bir kısmı ise bu özelliklerin sağlanmasında 
yardımcı olan maddelerdir. Denim giysiye yapılan başlıca yaş işlemler; ön yıkama (haşıl sökme), taş yıkama, enzim yıkama, 
ağartma, tint, temizleme, yumuşatma işlemleridir. Yaş işlemlerde kırıksız, abrajsız ve istenilen tuşede bir sonuç elde etmek 
için kumaş üzerinde bulunan haşıl malzemelerinin uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle giysi ön yıkama (haşıl sökme) 
işleminden geçirilir. Üründe eğer nişasta bazlı haşıl var ise haşıl sökücü enzimler (alfa amilaz) kullanılmaktadır. Kullanılan 
enzimin çalışabileceği pH aralığına ve en aktif olduğu sıcaklık derecesine göre, gerektiğinde asetik asit kullanılmaktadır. 
Denim giysiye yumuşaklık ve çekicilik kazandırılması için uygulanan taş yıkama sürecinde; ponza taşı, kum gibi aşındırıcı 
materyaller, kumaş yüzeyinde çözgü ipliğinin üst tabakasındaki boyarmaddenin yıkama esnasında mekanik aşınma yoluyla 
uzaklaştırılmasını sağlamaktadırlar. Organik mikroorganizmaların yıkama işlemlerinde kullanılması ile mamüle kazandırdığı 
tutum, enzimi vazgeçilmez bir yıkama unsuru haline getirmiştir. Enzimler yüzey rengini açmada kumaş üzerinde oluşmuş 
olan tüyleri parçalayarak, kumaştan uzaklaştırılmasını sağlamakta ve sonraki süreçlerde tüy oluşmasını engellemektedir-ler 
(Karagöz, 2009, 43). Doğal kaynaklı oldukları için enzimler çevre dostudur. Ağartma işlemi, (soldurma veya süperleme) taş 
yıkamadan veya normal yıkamadan (rinse) sonra yapılan bir indirgeme reaksiyonudur. Potasyum permanganat, sodyum 
hipoklorit (HYPO), ozon veya enzim kullanılarak yapılır. Potasyum permanganat ve sodyum hipoklorit ile yapılan ağartma 
işlemlerinden sonra çok iyi bir nötralizasyon şarttır. Nötralizasyon işlemi  usulüne uygun yapılırsa hiç bir  yan tesir olmaksızın 
bu işleme tabi tutulan   mamuller kullanılabilir (http://www.yilteks.com.tr/yilteksyikama/ysss.asp). Ozonla ağartma işlemi, 
yıkama sektöründe sıkıntı yaratan ve toksik etkisi bulunan kimyasalların ortadan kalkması ve hipokloritin yerine kullanıl-
ması, kumaş üzerinde kalıntı bırakmaması açısından son derece önemlidir. Ancak uzun süre ozona maruz kalma durumunda 
baş dönmesi ve solunum yetersizliği yaşanabilmektedir. Tint işlemi, denim giysiyi hafifçe renklendirmek amacıyla, mamulün 
değişik bölgelerine püskürtme yöntemi ile değişik boyarmaddelerin atılması işlemidir. Temizleme işlemi, yıkama ve taşla-
ma işlemleri sürecinde denim üzerinde kalan, kumaşın renginde bulanık görüntüye sebep olan bağlı olmayan indigo bo-
yar maddesinin ve diğer kimyasal maddelerin uzaklaştırılması amacıyla yapılmaktadır. Çoğu zaman anyonik bir deterjan ile 
yapılan temizleme işleminde, temizleme banyosuna dispergatör eklenerek, deterjanların etkileri artırılabilir. Bunun yanı sıra 
persülfat, peroksit, kostik ve soda da temizleme etkisini artırmak için kullanılmaktadır. Yumuşatma işleminde, kumaşın nihai 
görüntüsü ve tuşesi yakalanır. Çoğu zaman katyonik yumuşatıcılar, zayıf asit ortamda kumaşa uygulanır. Amonyum e-saslı 
olan bu maddeler, kimyasal olarak yağ içerikli gruplar içerir, bu grupların yapısına göre slikon veya normal yumuşatıcılar 
olarak adlandırırlar. Normal yumuşatıcılarla sadece yumuşak bir tuşe elde edilebilirken, daha pahalı olmalarına karşın, slikon 
yumuşatıcılarla daha ipeksi bir tuşe elde edilir (http://cutekstil.blogcu.com/sights-denim-systems/4711495).

Tekstil Sektöründe Kullanılan Kimyasalların Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri: Tekstil sektöründe özellikle de denim sek-
töründe sıkça kullanılan bazı kimyasalların çevre ve insan sağlığı üzerine etkilerini şöyle sıralayabiliriz;

Hidrojen Peroksit Ağartmasının Çevreye ve Canlılara Etkisi: % 27.5- 70 ve fazlası konsantrasyonlarda solunum yolları ve 
deri için kuvvetli tahriş edici özelliktedir.  Hidrojen peroksit ayrıştığında su ve oksijene ayrılmakta ve çözünmeyen katı madde 
ya da gözle görülür bir bakiye bırakmaktadır. H2O2, atık suyun çözünmüş oksijen konsantrasyonunu artırmaktadır. Sodyum 
silikat atık suyun çözünmüş oksijen konsantrasyonunu ve süspansiyon halindeki katı miktarını arttırmaktadır.

Sodyum Hipoklorit Ağartmasının Çevreye ve Canlılara Etkisi: Aktif klor içeren maddelerle yapılan ağartmalardan sonra 
klor atıklarının uzaklaştırılmaması halinde (özellikle önce boyanıp daha sonra renklerin açılması suretiyle kullanılanlar) ciltte 
çeşitli alerjilere kabarma ve tahrişlere sebep olabilmektedir. Biyolojik arıtma için zehirlidir. Klorlu hidrokarbonlar biyolojik 
yönden güç parçalanma özelliğine sahiptir. Ekolojik açıdan toksikolojik özellik göstermektedir. Cl artıkları çevreye zarar ver-
mektedir.

Nişasta, Enzimler ve Bazı Bitim İşlem Maddelerinin İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri: Nişasta ve türevleri doğal 
polimerler olduğundan degradasyonu çok hızlı olup ufak arıtma tesislerinde işlenebilirler. Biyolojik olarak kolayca bozuna-
bi-lirler.

Özge URAL
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Polivinilalkolün (PVA) Çevreye ve Canlılara Etkisi: Aşırı ısıya maruz kaldığında dehidradasyona uğradığı için, PVA ile 
haşıllanmış kumaşların haşıl giderme yapılmadan yakılmaması gerekir. Bunun nedeni PVA’nın BOİ (Biyolojik Oksijen İhti-
yacı) ve KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) değerlerinin çok yüksek olması ve dehidrasyonun çok ağır olmasıdır. Bu sebepten 
dolayı, çevre kirliliğine yol açmaktadır.

Formaldehitin (HCHO) Çevreye ve Canlılara Etkisi: Burun, boğaz, solunum yollarında ve deride tahriş yapmaktadır. Yük-
sek miktarlara maruz kalanlarda idrar tutukluğu (anuri), tırnaklarda yumuşaklık, mide ve bağırsak rahatsızlığı görülebilir. 
Temas halinde deride alerji ve dermatitis yapmaktadır. 300 ppm gözlerde yanma ve üst solunum yollarında tahrişe yol açar. 
750 ppm’den yukarısı Giyside Alerjik reaksiyona yol açabilir. 300 ppm’den yukarısı hassas insanlarda deri tahrişine yol açar.

Yumuşatıcıların Çevreye ve Canlılara Etkisi: Yumuşatıcılardan yağ asidi kondenzasyon bileşiklerinin biyolojik parçala-
nabilirlikleri iyidir. Diğer parafin, polietilen, silikon esaslı yumuşatıcıların ise biyolojik parçalanabilirlikleri ya hiç yok veya 
çok azdır. Ancak silikon bileşikleri arıtma tesislerinde rahatlıkla ayrılarak atık çamurla birlikte alınabilmektedir (http://www.
yenifrm.com/tekstil-kimyasallari-ve-cevreye-etkileri-marmara-uni-arkadaslardan-tez-calismasi-t64241.html). Tekstilde kul-
lanılan kimyasalların çevreye ve insana olan zararlı etkilerinin yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlardan daha fazla 
olduğu bir gerçektir. Günümüzde ekolojik yaklaşımların önem kazanması ile birlikte yapılan incelemeler artmıştır. Uyulması 
gereken anlaşmalar ve standartlar çerçevesinde ekolojik davranış işletmeler için zorunlu bir duruma gelmiştir. Kullandığımız 
her kimyasalın az veya çok mutlaka ekolojik bir etkisi vardır. Kimyasalların kullanımı bir anda ortadan kaldırılamayacağın-
dan, en azından doğaya daha az zarar veren maddeler kullanılmalıdır. Denim kumaşa ve bitmiş ürüne uygulanan terbiye ve 
yıkama işlemlerinde, uygulama yöntemlerinin, sürelerinin ve kullanılan kimyasal madde miktarlarının standartlara uygun 
olarak yapılması, gerek işçi ve tüketici sağlığı gerekse çevre sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Ürün üzerinde kim-
yasal madde kalıntılarının kalması insan ve çevre sağlığına zarar verecektir. Tekstil sektörü üretiminde açığa çıkan katı, sıvı, 
gaz atıklar için fiziksel arıtma, biyolojik arıtma ve çamur susuzlaştırma işlemleri yapılarak çevreye verilen zarar minimize 
edilmeye çalışılmaktadır. Fiziksel arıtmada; atık su arıtmaya verilmeden önce bir ızgaradan geçerek elek sistemine gelmekte ve 
buradaki maddeleri tutmaktadır. Biyolojik arıtmada; atık suya hava verilerek atık suda bulunan ve organik kirliliğe neden olan 
maddeler mikroorganizmalar tarafından parçalanmaktadır. Çamur susuzlaştırmada; biyolojik arıtmanın çökeltim havuzun-
da oluşan katı madde ve çamur, şartlandırma ünitesinde dozajlanmakta, kimyasal maddelerle oluşan katı maddeler, çamur 
yoğunlaştırma havuzunda yoğunlaştırılarak dibe çökmektedir. Üst kısımdaki su çevresel savaklarla toplanarak arıtma tesisi 
girişine verilmekte, kalan çamurun su içeriği azaltılarak susuzlaştırılması ve çamurun preslenmesi sağlanmaktadır (Sefer, 
2009,108).

Araştırma Yöntemi: Bu araştırmanın amacı tüketicilerin denim ürünler hakkında genel bilgilerini, bilinç düzeylerini ince-
lemektir. Araştırma evreni, denim tüketicileri olup, örneklem grup ise Ankara ilinde yaşayan ve denim ürün tüketicisi olan, 
araştırmaya gönüllü olarak katılan 47 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri tüketicilere anket uygulaması yapılarak elde 
edilmiştir. Anket formu yardımıyla toplanan veriler değerlendirilerek yorumlanmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur.

Araştırmanın Bulguları: Araştırmaya katılanların % 74,5’i kadın % 25,5’inin erkek olup, katılımcıların % 31,9’u 30 yaş altı, % 
36,2’si 31-40 yaş arasında,  % 21,3’ü 41-50 yaş arasında ve % 10,6’sı 50 yaş ve üzerindedir. Eğitim seviyeleri ise % 51,1’i üniver-
site, % 31,9’u lisansüstü ve %17’si lise mezunu olarak belirlenmiştir. 
Anket sorularına verilen cevaplar aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.

Tablo 1. Denim alışverişinde dikkat edilen kriterler

Tablo 2. Denim ürüne kullanım öncesi yıkama yapılması
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Tablo 3: Denim ürüne kullanım öncesi yıkama yapılma nedenleri

Tablo 4: Denim ürüne kullanım öncesi yıkama yapılmama nedenleri

Tablo 5: Denim ürünlerin üretim koşulları hakkında bilgi sahibi olma durumu

Tablo 6: Denim ürünlerin üretim koşulları çevre ve insan sağlığına zararları hakkında bilgi sahibi olma durumu
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Tablo 7: Denim ürünlerin üretim koşulları zararlı ise alışverişe etkisi

Sonuç: Tüketicilerin denim ürünler hakkında genel bilgilerini, bilinç düzeylerini incelemek ve çevre ve insan sağlığına 
yaklaşımlarını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmayla Ankara ilinde denim ürün tüketicilerine bir anket uygulaması 
yapılmıştır. Araştırmanın verileri incelendiğinde ankete katılan tüketicilerin denim alışverişlerinde öncelikle modele, fiyata ve 
markaya dikkat ettikleri kaliteyi 4. sırada önemsedikleri görülmüştür. Anket değerlendirmesine formunun göre tüketicilerin 
% 40,4’ü denim ürüne yıkama yapmakta % 29,8’i kısmen % 29,8’i ise yıkama yapmamaktadır. Yıkama yapanlar öncelikle kirli 
olabileceği düşüncesi ve üretimde kullanılan boyarmadde veya kimyasal kalıntısı için yıkamakta, yıkama yapmayan veya kıs-
men yıkama yapanların yıkamama sebebi temiz olduğu kanaati veya yıkamayla bozulacağı endişesi olarak dikkat çekmektedir. 
Araştırmaya katılan tüketicilerin genel olarak denim ürünlerin üretimi hakkında ve üretim ortam ve koşullarının çevre ve 
insan sağlığına zarar verebileceği konusunda bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür. Ancak araştırmaya katılanlar eğer denim 
ürünlerin üretim koşul veya şartlarının çevre ve insan sağlığına zarar verebileceğini bilseler bu durumun alışveriş tercihlerini 
etkileyeceğini belirtmişlerdir. Elde edilen bu verilere göre denim ürünler hakkında genel olarak bilgi eksikliğinin olduğu, 
tüketicilerin denim alışverişinde çevre ve insan sağlığı konusunda bilinçli olmadığı söylenebilir. Ancak tüketicilerin, üretim 
koşulları hakkında yeterli bilgi sahibi oldukları durumda, çevre ve insan sağlığı konusunda hassas olacağı, satın alma eğilim-
lerini buna göre yönlendireceği görülmektedir. Denim ürünlerin üretiminde özellikle terbiye işlemleri ve yıkamalarda; işlem 
süreleri, kullanılan kimyasalların miktarı, uygulama yöntemleri öncelikle işçi sağlığı, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz 
sonuçlar doğurabilmektedir. Bu konuda işletmelerin duyarlı ve kontrollü çalışmaları, ilgili kurumlarca düzenli takiplerle çalış-
ma şartları ve ortamın uluslar arası standartlara uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. Merdiven altı üretimlerin kontrol 
altına alınması olabilecek zararların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tüketicilerin üretim koşulları, markanın 
ve kalitenin önemi, markanın çevreci olup olmadığı gibi konularda bilgi sahibi olması satın alma davranışlarını etkileyecektir. 
Bu konuda özellikle denim üreticilerine ve önde gelen markalara önemli görevler düşmektedir. 
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ALTERNATIVE MARKETING STRATEGIES IN COMMERCIAL ECO FASHION*

Arzu VURUŞKAN*,  Jörn FRÖHLICH**

ABSTRACT 

Fashion brands and companies that wish to market eco-fashion aim to benefit from the use of marketing campaigns addressing the fulfilment of this megatrend’s 
lifestyle aspects. The promoted “green” lifestyle is reflected on to the fashion items by means of a strong brand image, which is as important as the product itself.  
Therefore eco-fashion is ultimately bonded with brand architecture and all its visual components- from hangtag to store-design. Most fashion brands have incor-
porated terms such as eco, green, natural, organic and sustainable into their marketing campaigns in order to establish an association between their brand name 
and the environment, as well as shifting their business philosophy to socially responsible (and/ or politically correct) business practices, so that the customers are 
already familiar with the conventional marketing concept promoting the LOHAS lifestyle. Creating a serious awareness for alternative thinking and responsible act-
ing towards the environment requires alternative media to bring new messages across in order to differentiate them from conventional LOHAS marketing messages 
– making them more authentic and therefore more credible. This study investigates the relative importance of alternative marketing strategies of environmental 
friendly eco-fashion products and global responsibility reaching out to the younger generation.
Keywords: Eco-Fashion, Visual Marketing, Fashion Branding, Alternative Marketing, LOHAS.      
       

“EKOLOJİK MODA” MARKALARINDA ALTERNATİF PAZARLAMA STRATEJİLERİ

ÖZET

Çevre dostu-ekolojik moda ürünlerini ve bu kavramı pazarlama stratejilerine dahil etmek isteyen moda markaları, bu yeni trendi vurgulayan çeşitli kampanyalar-
dan yararlanmaktadır. Moda ürünlerinin yanı sıra, marka imajı ile birlikte öne sürülen yaşam tarzı, ürünün kendisi kadar önem taşımaktadır. Bu sebeple, ekolojik 
moda kavramı, markanın yapısı ve tüm görsel bileşenleri ile birlikte, ürün etiketinden mağaza tasarımına kadar güçlü bir şekilde bağlanabilir. Moda markaları, 
sosyal sorumluluğu esas alan girişimleri ve uygulamalarının yanı sıra, LOHAS yaşam biçimini müşterilere tanıtabilmek ve çevreci yaklaşımlarını marka kimliği ile 
birleştirebilmek için eko, yeşil, doğal, organik ve sürdürülebilir gibi kavramları marka isimlerine, logolarına, ürün etiketlerine ve tüm görsel pazarlama araçlarına 
dahil etmektedirler. Alternatif düşünce tarzlarını yaratarak, çevreye duyarlılık sağlamak, yeni mesajlar veren farklı araçlar ve yöntemleri gerektirmektedir. Bu şekilde, 
daha gerçekçi ve dolayısıyla daha geçerli olacak şekilde, geleneksel LOHAS pazarlama düşüncelerinden farklılık yaratılması amaçlanmaktadır. Bu çalışma, daha çok 
gençlere yönelik olarak hazırlanan, ekolojik moda ve küresel sorumluluk ile ilgili alternatif pazarlama stratejilerinin önemini incelemektedir.  
Anahtar Sözcükler: Ekolojik Moda, Görsel Pazarlama, Moda Marka, Alternatif Pazarlama, LOHAS.

Introduction: The relationship between fashion, sustainability and ethical issues covers a wide range of actions and is ana-
lysed in various perspectives. Ethical fashion can be defined as “fashion clothing that is produced under fair trade principles 
in sweatshop-free labor conditions, with efforts made to reduce the environmental harmfulness of the process” (Joergens, 
2006). Apart from the transformation of fashion products and fashion processes to the direction of sustainability, Fletcher and 
Grosse (2011:8) also add fashion systems as another category to credit sustainability in fashion. Each section requires different 
approaches, qualifications and routes to investigate the sustainability issues in fashion and to create a change. Consumers’ 
social and environmental concerns have grown in the last decade more than before, and the interest in eco-fashion has also 
grown consequently. Meyer (2001) claims that there has been a significant growth in green product introductions in the first 
half of the 1990s.The biggest changes in the customer profile are seen especially with the younger generation. As indicated by 
Ma, Littrell and Niehm (2012) the younger generation seems more receptive to company’s effort to support social problems in 
their purchase decision. With the changing demand of consumers, many apparel and fashion brands are shifting their busi-
ness philosophy to socially responsible (and/or politically correct) business practices incorporating terms such as eco, green, 
natural, organic and sustainable into their marketing campaigns. Yan, Hyllegard and Blaesi (2012) claim that companies have 
modified marketing strategies in an effort to promote brands and often incorporate terms such as eco, green, natural, organic, 
and sustainable in their promotional messages, including in or on, brand names/logos, product labels, advertisements, and 
company websites. In this study, it is chosen to refer as eco-fashion to this green and ethics related movement. This study aims 
to investigate the relative importance of branding by analysing alternative apparel/fashion brands’ visual marketing strategies 
and by discussing sample campaigns, the new media and the given message as well as the LOHAS consumer profile. The focus 
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is on new and alternative marketing campaigns (alternative in content, format and media) related with apparel/fashion brands 
to understand the profile of new target customers connecting this brand identity with sustainability and fashion. In terms of 
visual marketing, new media and platforms (such as Twitter, Facebook) and formats (guerilla marketing, flashmobs, etc.) are 
being discovered in order to not just give a new message, but create an awareness in (especially the younger) consumer´s mind 
for the need of new “sustainable” ways of thinking.

Analysing the Issue of Branding in Eco-Fashion And Target Customer: Analysing consumer interest to buying environ-
mental friendly and socially responsible fashion products is one main direction within eco-fashion, which sets up the base 
for marketing strategies. In order to analyse the personal values, beliefs, knowledge and attitudes relating to the intentions 
to purchase apparel from socially responsible businesses, Dickson (2000) claimed that consumers are concerned, but are not 
prepared to juggle this concern in their apparel consumer decisions. Pickett-Baker and Ozaki (2008) state that consumers 
have difficulty in identifying brands that are truly environmentally friendly, and that perform effectively, although consumers 
are willing to buy green products. As an example of a fashion specific analysis for the impact of ethical fashion on consumer 
purchase behaviour, Shen, Wang, Lo and Shum (2012) examined consumers’ willingness in Hong Kong to pay a premium 
for ethical fashion. Their results included consumers’ willingness to support ethical fashion businesses, but also their lack of 
knowledge. 

Additionally, it is seen that traditional consumer behaviour has also shown changes especially for the young customer. Exam-
ining young female consumers’ purchase behaviours related to non-food fair trade product, Ma, Littrell and Niehm (2012) 
discussed the needs of younger customers and the necessity of promotional marketing strategies that may encourage this 
particular consumer segment to engage in fair trade purchases. Considering the importance of younger consumers, Bennett, 
Sagas and Dees (2006) suggested that the young consumers have received considerable attention from marketers and adver-
tisers, since targeting young populations can help develop strong, lifelong relationships as consumers of products and services. 
They implied the effect of alternative media preferences and underlined the importance of understanding the consumption 
behaviours of this important segment. Similar to this study, Cordiner (2001) also states that the young generation is heavily 
influenced by a variety of media, with television, movies, magazines, video games and additionally internet communication 
channels, which are the main factors shaping their perceptions and beliefs adding that marketers need to understand this 
dynamic in order to communicate successfully with younger. 

Target Customers for Eco-Fashion: Fashion brands and companies that wish to market eco-fashion aim to benefit from the 
use of alternative campaigns in order to differentiate themselves and to target directly to the niche groups for eco-fashion. 

Visual Brand Architecture: The key in visual brand architecture is to create customer loyalty based on visually communicated 
brand values, brand image and brand promise. Figure 1 shows the hierarchy of brand architecture in terms of visual market-
ing, retail design and visual merchandising. The promoted “green” lifestyle is reflected on to the fashion items by means of a 
strong brand image, which is as important as the product itself. Therefore eco-fashion is ultimately bonded with brand archi-
tecture, identification of the target customer and all visual components of branding. Since the target group of eco-fashion has 
a different tendency, it is necessary to design subsequent levels accordingly. 

Figure 1: Visual brand architecture (Fröhlich, 2008)

LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability): According to the Maslow’s motivation theory (1954), psychological needs, 
called as the “hierarchy of needs” form a pyramid, starting with physical needs and continuing in the order of security needs, 
social needs, social esteem and self actualization. Similarly Manfred Max Neef ’s (1991) taxonomy of human needs refers to the 
same idea. In his approach, he identified nine fundamental human needs and four satisfiers for these needs as being, having 
doing and interacting. According to his scale, creation, identity and freedom refer to the top three sections. These theories 
can guide for the understanding of consumer trends, which are mostly based on self-actualization. This is where fashion and 
sustainability stand, since these can be called as a lifestyle at the top of hierarchy pyramid to reflect self-actualization. For 
branding, it is crucial to interpret this lifestyle through images and communicate with the customer through visual marketing 
tools and media. 
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Analysing the target group for eco-fashion, it is possible to associate the target group with a specific lifestyle known recent-
ly as LOHAS. LOHAS is introduced as an acronym for “Lifestyles of Health and Sustainability”, a market segment focused 
on health and fitness, the environment, personal development, sustainable living, and social justice (LOHAS,2012). Cortese 
writes an article in the “New York Times” in 2003 and mentions about LOHAS saying that the name is coined at the late 90s 
by marketers trying to define what they regarded as a growing opportunity for products and services that appeal to a certain 
type of consumer. For Emerich (2011), LOHAS receives the ultimate validation when it is subject to this full page article in 
“New York Times” in 2003. She emphasises the position of LOHAS as being new, progressive, forward-looking, visionary and 
transformative. 
The debates concerning responsible and sustainable consumption as well as the increasing importance of LOHAS contributed 
to the growing market supply of fashion with a social-ecological image. Especially the LOHAS, representing a high-income 
consumer group, are expected to promote the demand for fashionable and sustainable garments. LOHAS consumer profile 
shows some differences from the regular environmentalist “greenie” profile. Table 1 shows a comparison of the “fashionable” 
LOHAS trend to the original green Eco movement.

Table 1: Comparison of the original green Eco movement to LOHAS consumer profile.

Target customers from both profiles are not “traditional fashion customers” and have established a need for alternative mar-
keting strategies which will be analysed in the following.

Alternative Marketing: Creating awareness for alternative thinking requires alternative media to bring new messages across 
in order to make them more authentic and therefore more credible. Almost each fashion brand from the middle and upper 
market segment includes visuals and/or wordings in their marketing messages - superficially referring to how “valuable”/ 
“crafted, handmade and unique”/ “social responsible” and “eco- friendly” the product is. Their increased spreading of LOHAS 
marketing promises abuses severe LOHAS messages and leads to the focus of this study, which is determined to observe 
creative monobrands that go beyond conventional fashion and LOHAS image making. In terms of eco-fashion the younger 
generation seems to be more on the intersection of the two different consumer profiles as given in Table 1. To discuss the 
approach of younger customers and to analyse the customer profile from the same product group, three denim brands were 
chosen as examples: Bucks Öko-Jeans as an example of a low budget brand, and Levi´s and Diesel as two giants in this field. 
Before looking into these examples a non-commercial marketing approach from GREENPEACE, the world´s most popular 
non-profit organization is taken into perspective.  

Greenpeace Detox Campaign: The current Detox campaign launched by Greenpeace in Summer 2011 is being followed as 
an overall example of non-profit alternative marketing series to create awareness for water pollution by the textile industry 
(Greenpeace, 2012). Greenpeace launches the Detox campaign, challenging the apparel brands teaming up with their suppli-
ers and eliminating all toxic, persistent and hormone-disrupting chemicals from their products and production processes. The 
campaign is visually summarised by a logo containing the Chinese sign for water. Worldwide various events were coordinated 
in order to successfully create global awareness for the Detox campaign without running on a huge marketing budget, which 
would defeat the purpose of Greenpeace as a non-profit organisation. Nike, Adidas, Puma, H&M, C&A and Li-Ning have 
committed to Detox, in response to the growing international campaign (Greenpeace, 2012). The success of this campaign 
shows how Internet helps to globally spread alternative marketing methods in order to reach people and engage them into 
committing to the cause. Greenpeace showed not only successful alternative marketing strategies using the modern Internet 
platforms such as Facebook and Twitter in order to spread their word, but also the importance of proper branding of a cam-
paign.
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BUCK House of Jeans: For the global drinking- and groundwater pollution, the textile industry and the finishing process of 
jeans plays a dominant role. “Buck House of Jeans” is an example of eco-trendy designer jeans. The brand’s claim is the in-
novative technology that involves a production process from conventional organic cotton to finished designer jeans without 
water-pollution and without any limit to creativity (Buck House of Jeans, 2012). BUCK Jeans are mostly available over Internet 
and its commercial branding quality is at a very basic level. This business model is visually addressing the younger segment of 
LOHAS target customers and amongst other regular jeans wear they can choose a toxic free designer pair of jeans. The ques-
tion is how to direct their attention into the area of LOHAS.

Levi’s and Diesel: By questioning, the role of branding to make a younger target commit to some kind of LOHAS lifestyle 
awareness, the following examples of Levi’s and Diesel have been chosen. These examples show how an originally low budget 
style marketing approach for non-profit organisations (like Greenpeace Detox) has been professionally adapted by highly 
commercial monobrands. The observation of these two brands gives an interesting picture of adapting to new and alternative 
lifestyle demands (addressing the younger generation) by integrating alternative marketing strategies. 
In 2011 Levis introduced the campaign “Go Forth” following similar interactive dynamics as Diesel’s still ongoing “Be stu-
pid” campaign launched in 2010. Although not directly linked to environmentally friendly production processes or social 
concerns, such campaigns show the effect of alternative marketing tools for the need to change mankind’s perception. Both 
campaigns and their activities can be followed through Internet. The exchange of news and staying in touch with a chosen 
community of “friends” as identification figures is psychologically important for a target from 16-29 years of age in order to 
identify themselves with some kind of lifestyle yet to discover. Following the natural process of personal development, it helps 
them to find their own identity on their way into mature adulthood. Both marketing campaigns are designed around this par-
ticular need. It offers some kind of identification with bold, concerned, socially aware and environmentally responsible ways 
of thinking in an entertaining, yet not superficial way.

Diesel Campaign “Be Stupid”: The “Be Stupid” campaign encourages consumers to take risks moving beyond the smart and 
sensible track of life. The campaign includes online, press and outdoor advertisements featuring “stupid” acts, a digital recruit-
ment campaign for the Diesel music video/2010 catalogue, and viral activity outlining its philosophy. The campaign invites 
acts to include in the marketing campaign – addressing an aspect of vanity and the promise to fulfil the need of social recogni-
tion and “fame” (Diesel, 2012). “…The campaign chooses not to direct the customer into an ethical, sustainable “green” way of 
thinking, but surely implies that every individual is free to make its own “rebellious” choices and respect the choices of others 
no matter how strange they might seem.” (The thinking behind the campaign by creative director Mike Byrne on diesel.com).

LEVI`S Campaign “Go Forth”: Levis launches the campaign guiding the young target audience into a clear sustainable direc-
tion – encouraging him/ her to become a pioneer in making the world a better place. “… Our rally cry is “Go Forth.” A mar-
keting idea, to be sure, but I see it as much more than that. It’s a call to create positive change in the world. More than ever, the 
world needs people with pioneering spirit who still believe that anything is possible. … “Now is our time” manifests itself as 
we take this message around the world in the brand’s first-ever global marketing campaign (Robert Hanson, President, Global 
Levi’s® Brand on levis.com). Both campaigns neglect the quality of their products but invite the potential target customer to 
become posterboy/girl in their campaigns. “Let the world know how you made it better” is the hidden marketing message 
that appeals to the addressed target. The fact that Levi´s amongst the biggest global jeans brands plays the most active role in 
applied sustainable practises stays hidden in this campaign, but is to be found on another tab on its website.

Conclusion: The fashion industry has a significant impact on both environment and human well-being. For a complete 
action, designers, retailers and other industry members should participate and reflect their responsibility. Here, marketing 
visions play an important role. The success of similar marketing campaigns such as mentioned in this study is parallel with the 
understanding of new value system and communication through such alternative media while giving new messages. Under-
standing consumers’ attitudes and buying behaviour is critical to develop relevant marketing and merchandising strategies.
Today´s established LOHAS thinking and synchronized marketing refers to a target group of intellectual, socially established, 
wealthy individuals with an open and aware mind towards sustainable issues, in opposition to the “greenies” that are opposing 
to consuming fashion and are commercially not an interesting fashion target at all. People in the LOHAS crowd tend to be well 
informed, discerning and sceptical of advertising claims, therefore, it is necessary to think generally differently about market-
ing to this group. They like to be addressed in an ethical way, showing that they care about the environment without loosing 
“quality of life”. Educated consumers from approximately 16 to 29 years of age are increasingly becoming more intelligent to 
advertising tactics, which makes alternative marketing a great tool of subtle promotion. Within the natural spirit of youth, 
they are also looking to express themselves in a unique and individual way. The observed marketing strategies, in this study, 
referring to a young, dynamic, educated and fashion-aware target, are neglecting the fashion aspect and placing the individual 
in the center – in or outside of the establishment - free to express own “personal” values and believes, that are of course being 
channelled by the marketing industry.

Among the given examples in this study, as a differentiation it can be claimed that: The Greenpeace Detox campaign shows an 
immense presence of a potential and active target from 16-29 years of age. Buck´s offers a 100% sustainable product lacking 
the direct marketing approach to reach out to these potential customers.

Levis is encouraging their target to think and act responsibly also offering a 50% sustainable product line. Diesel encourages 
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their customers to think and act rebellious, but aware - not mentioning any sustainable aspect in their product categories. 
Given these observations these studies conclude that in eco-fashion marketing new strategies are being discovered in order to 
address a younger and different target. Therefore, in terms of tools and media, the internet and its powerful communicative 
platforms are very relevant. Fashion works as a subtle carrier in these “philosophical missions” carried out under the general 
topic of “how to make the world a better place”.
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SEMPOZYUM KAPANIŞ DEĞERLENDİRME

10 Ekim 2012. Akdeniz Üniversitesi SKS Dairesi Başkanlığı Salonları.
Oturum Başkanı: Prof. Günay ATALAYER

Prof. Dr. Çetin ERDOĞAN, Prof. Susan Taber AVİLA, Doç. Yüksel ŞAHİN

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen ve “1. Uluslararası 
Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali” kapsamında gerçekleşen “I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarım Sempozyumu”n-
da dört ayrı seksiyonda bildiriler sunuldu. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Bienal Düzenleme Komitesi Başkanı 
aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Yüksel Şahin, 
etkinliğin hazırlık aşamasını, gerekçelerini ve karşılaşılan güçlükleri dile getirdi ve hedeflerinin süreklilik olduğunu belirtti. 
Bu bağlamda bugüne dek tekstil araştırmalarının bağımsız etkinliklerde ele alınmadığını söyleyebiliriz. Daha açık bir ifadeyle; 
ister geleneksel ister güncel çalışmaları kapsayan bildiriler olsun; sunumları ya genel sanat etkinlikleri içinde ya da geleneksel 
sanatlar içinde -tüm yöresel üretimler içinde- onlarla bağları çerçevesinde ele alınmıştır. Zaman zaman bazı genel tekstil et-
kinlikleri olsa da süreklilik taşımamıştır. 

Bu etkinlik birinci olduğunu ilan ederek başladığı için hedefinin, kalıcılık ve süreklilik olduğunu görüyoruz. 1. Uluslararası 
Antalya Moda ve Tasarım Bienalinin;  tekstilin- sanat, yaratıcılık, yaratma teknikleri, çevre, üretim, yaratıcı elemanların so-
runları olarak -çok yönlü konularını ele aldığını söyleyebiliriz. Bu anlamda bir ilk olmasını “tekstil sanat –tasarım eğitimi” 
adına kazanım olarak değerlendiriyorum.

Tekstilin temel konularının yanı sıra, çevreci bir anlayışı ele alması, bu anlamda oturumlar hazırlanması dikkat çekicidir. 
Çağın konusu olan “yeşil çevre” konusu bir ilk etkinlikte unutulmamıştır. Konuların çok çeşitli ve güncel sorunları da kapsar 
olmasının anlamlı olduğunu, hem katılımcıların hem de alanların çeşitli seçildiğini söyleyebiliriz. Ancak, bir kısım sunum-
larda eksiklerin olduğu ve bildirilerin yayınlanma sürecinde hakem kurulundan geçirilmesi gerektiği dile getirildi. Bu açıdan 
bildirilerin, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin süreli yayını olan Akdeniz Sanat Dergisi’nde yayınlanacağı ve 
hakem onayından geçeceği göz önüne alındığında, bildiri kitabının önce basılmamış olmasının, bilim ve sanat dünyamız için 
doğru bir karar olduğunu görmekteyiz.

Oturumlarda tekstil eğitim alanı için birçok öneri ortaya çıktı. Oturumların parelel olmasının izlenmeyi imkânsız kıldığı, 
daha az sayıda oturum olması ve gün sayısının artırılması öneriler içinde yer almıştır. Bu nedenle görüşlerimiz ancak izleye-
bildiğimiz oturumlar ve bildiriler çerçevesinde olmuştur. Bu önerilerin ilgili organlar tarafından ele alınacağını umarız. Bienal 
kapsamında sempozyum oturumlarının yanı sıra dört çalıştay yapılmış, çalıştayların konu seçimi sanat, teknik, deneysellik 
ve tekstil modası/giyim modası alanlarında yapılmıştır. Alan seçiminin yeterli ve anlamlı olduğu görüşündeyim. Gelecek 
sempozyumlar da daha gelişerek sürmesinin iyi olacağını söylemek mümkündür. Ancak oturumlara katılmak çalıştayları 
engellediği için zaman problemini çözmek gerektiğini belirtmeliyim.

Sergilerin genel olarak nitelikli olduğu yarışmalı bölümlerin yararlı olduğu, gelecekte ödüllü sergilerin sürmesi öne-rilmek-
tedir. Ayrıca değerlendirmenin internet ağı üzerinden yapılış sisteminin hızlı ve güvenilir olduğunu ve ilk çalışmada bunun 
gerçekten düzenleyen ekibin başarısı olduğunu görmekteyiz. Ustalar, karma ve yarışmalı sergilerin tekstilin tüm katılımcıları-
na hitap ettiğini her konumdan sanatçı ve tasarımcıya yer verdiğini, gelecekte bu adların korunmasını öneririm. Sergi al-
anı konusunda daha özenli olmak gerektiği uyarılarını paylaşıyorum. Zorlukları kabul edilmekle birlikte sergileme ve yer 
konusunda sorun olduğu dile getirilmiştir.

Katılımcı kimlikleri açısından bakarsak; mesleki alandan katılanlar, serbest sanatçılar, sektörden gelenler, üniversitelerden 
akademisyenler ve tekstilin diğer kurumlarından gelenler olarak guruplandığını görüyoruz. Bu anlamda tekstil için iyi bir 
dağılım olduğunu söylemek mümkündür.

Bildirilerin sınıflandırılmasını ve yeniden gözden geçirilerek, bildiri kitabının mutlaka basılması ortak öneri olarak yer 
almıştır. Bildiriler; 
1- Tekstilde tasarım ve tasarımcı haklarını ele alan – hukuksal konular, 
2-Teknik tekstiller ve bilgisayar teknolojisi konuları, 
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3- Tekstil yaratıcılık, estetik –buluş-yaratıcı fikirler alanı,
4-Tekstil uygulamaları alanı olarak guruplandırılabilir.

Tekstil tasarım hakları adına bir oturum oluşturulması bu alanda bir boşluğa işaret etmiştir. Gelecek sempozyumlar da bu ala-
nın oturum olarak korunması ve sürmesi gerektiğini ve her oturumun şimdi olduğu gibi bir adla belirlenmesini öneriyorum.
Oturumlarda bazı katılımcılar tarafından dile getirilen önerilere burada yer vermek yararlı olacaktır.
*Ekrana konuşma sırasında bildiri metnini vermenin izleme zorluğu yarattığı ancak İngilizce metnin sunulabileceği,
*Fikri haklar konusunda yasa teklifi hazırlanması gerektiği biz tasarımcı ve akademisyenlere görev düştüğü,
*Sempozyuma davetli öğrenci çağırılmasını, ayrıca izleyici olarak öğrencilerin olması için çaba sarf etmek gerektiği,
*Tekstil sanat – tasarım eğitiminde ders içeriklerinin, sempozyum konuları çerçevesinde nasıl geliştirilebilir düşüncesiyle, 
karşılaştırma analiz inceleme, toplantıları yapılabileceği,
*Sektör temsilcisi olarak daha fazla katılımcının olmasına çaba sarf edilmesi nin yararlı olacağı belirtilmiştir. 
Bu önerilerin hazırlık komitesinde ele alınmasını ve uygun bulunanların değerlendirilmesini öneririz. Ayrıca, bir yabancı 
konuşmacı; öğrenciler nerede diye sorarak gelecek Bienallerde öğrenci katılımının artırılması için dikkat çekmiştir. 

Çalıştayların; yerel uygulamalar, yeni teknikler, üniversitede yaratıcılık eğitimi konuları olarak  üç alanı kapsayarak 
sürdürülmesinin tekstil yaratıcılık dünyasına katkı sağlayacağı kabul görmüştür. 

Bu etkinliğin İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Marmara Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
telerinin Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümleri olarak dönüşümlü yapılmasını öneriyorum. Böylece bölümler için üç yılda bir, 
daha kapsamlı rahat bir düzenleme olabileceğini, katılımcılar için ise her yıl bir tekstil yaratıcılık sempozyumu olacağını, 
bu alandaki akademisyenler ve sanat tasarım üreticileri için de verimli, paylaşımcı sürekli bir üretim ortamı oluşacağını 
düşünüyorum. Sözlerimi bu etkinliği hazırlayan tüm ekibe şahsım ve tekstil sanat –tasarım eğitimi adına teşekkürle bitirmek 
istiyorum.
Saygılarımla,   

Prof. Günay ATALAYER, 
Oturum Başkanı
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ AKDENİZ SANAT DERGİSİ’nde yayınlanmak üzere 
gönderilecek makalelerle ilgili yayın ilkeleri ve yazım kuralları
Akdeniz Sanat Dergisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınıdır.
Akdeniz Sanat Dergisi’nin amacı sanat- tasarım alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıların bilgi ve birikimlerini 
içeren çalışmaları paylaşmalarına olanak sağlamaktır. Akdeniz Sanat Dergisi’ ne gönderilecek yazıların; alanında bir boşluğu 
dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmamış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate 
değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olması şartı aranır. Makalelerin Akdeniz Sanat Dergisi’nde yayımlanabilmesi için, 
daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir 
toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilir.
Akdeniz Sanat Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez olmak üzere Mart ve Kasım aylarında yayımlanır. 
Makalelerin Değerlendirilmesi
Akdeniz Sanat Dergisi’ne gönderilen yazılar, dergi ilkelerine uygunluk açısından önce Yayın Kurulunca incelenir. Uy-
gun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına iade edilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akade-
mik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir. Değerlendirme için uygun bulunan yazılar, ilgili alanda iki hakeme 
gönde-rilir. Yazıların gönderilme ve onayının alınması aşamasında hakem ve yazarların isimleri en az beş yıl gizli tutulur. 
Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Ku-
rulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate 
alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, 
yazarlarına iade edilmez. Yazarın isteği durumunda, ’”yayına kabul yazısı’’ yalnızca hakem değerlendirme sürecini olumlu 
biçimde tamamlamış ve Yayın Kurulunca “yayımı uygundur’’ kararı alınmış makaleler için verilir. Değerlendirme sürecinden 
geçerek yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne devredilmiş sayılır. 
Bu ne-denle yazılarla birlikte yayın haklarının Akdeniz Sanat Dergisi’ne devredildiğine ilişkin bir sözleşmenin bulunduğu 
“makale sunum formu”nun da doldurulup gönderilmesi gerekmektedir.
Genel Yazım Kuralları
1. Yayınlanacak makalelerin konusu, yayın amaç ve kapsamıyla ilgili olmalıdır. 
2. Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, özgün ve bilimsel olması esastır.
3. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusça’dır.
4. Ana Başlık: İçerikle uyumlu olmalı, 14 punto, büyük ve koyu harflerle yazılmalıdır.
5. Yazar ad(ları): Yazar(lar)ın adları ve soyad(lar)ı ana başlık altında koyu harfle yazılmalı. Yazar(lar)ın varsa görev yaptığı 
kurum(lar), haberleşme ve e-posta adres(ler)i ilk sayfada yazar soyadına verilecek dipnot da (*) simgesi ile belirtilmelidir.
6. Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden en fazla 200 sözcükten oluşan Türkçe “özet’’ ve İngilizce 
“abstract’’ bulunmalıdır (Rusça makaleler için İngilizce özet şartı aranır). Özet içinde kaynak, şekil ve çizelge numaralarına 
değinilmemeli, dipnot kullanılmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özetinin altında bir satır boşluk bırakılarak en fazla 5 anahtar 
sözcük(keywords) verilmelidir. Türkçe makalenin İngilizce başlığı olmalı ve abstract’ın üstünde gösterilmelidir.
7. Ana metin: A4 sayfa boyutunda, Microsoft Word Program, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto ve 1 satır aralığı 
ile yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından üst 3cm, alt 3cm, sol 3cm, sağ 3cm, boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. 
Yazılar; özet, abstract, şekil, tablo yazısı, fotoğraf ve kaynakça dahil olmak üzere en fazla 10 sayfa olmalıdır (Yayın Kurulu 
gerekli gördüğünde tam metinlerin sayfa düzeninde ve yazım kurallarında düzenlemeler yapabilir).
8. Bölüm Başlıkları: Metinde ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Makaledeki tüm ara ve alt başlıklar 12 punto ve yalnızca ilk 
harfleri büyük, koyu karakterde yazılmalı ve iki nokta üst üste konulmalıdır.
9. Şekil ve Tablolar: Tablonun numarası ve başlığı bulunmalıdır (Tablo 1:, Şekil 1: ). Şekil ve tablonun altından kaynak bilgisi 
eksiksiz olarak verilmelidir. Tablo, Şekil ve yazılar 10 punto olmalıdır.
10. Görseller: Yazı içinde en fazla altı adet fotoğraf yer alabilir. Fotoğraf ya da özel çizimin kısa kenarı 10 cm. olacak şekilde 
300 DPİ (Jpeg) formatında kaydedilmelidir. Metin içinde kullanılan tüm görseller ayrıca makaleye ek olarak jpeg formatında 
gönderilmelidir. Görsel numaraları ve açıklamalar görselin hemen altına ortalı şekilde 10 punto yazılmalıdır. Görsel tipi ve 
numarası italik ve noktadan sonra yazılmalıdır (Fotoğraf 1:, Çizim 1: ). Makalede, yer alan tüm görsellerin künye ve atıf bilgisi 
KAYNAKÇA sonuna Görsel Kaynakça başlığı altında verilmelidir.
11. Dipnot: Dipnot kullanımına yalnızca açıklayıcı bilgi için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yapılmalıdır. Ancak 
dipnotlarda da kaynak gösterilecekse metin içi kaynak gösterme yöntemi kullanılmalıdır.
12. Alıntı ve Gönderme: Yazar doğrudan ya da dolaylı yapmış olduğu tüm alıntıda göndermede bulunmalıdır. Tüm gönder-
meler parantez içinde ve aşağıdaki örneklerdeki gibi yazılmalıdır. Beş satırdan az doğrudan alıntının satır arasından, daha 
uzun alıntı ise satırın solundan 1.5 cm. içerden ve blok olarak ve 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. Göndermeler için asla dipnot 
kullanılmamalıdır. Tüm göndermeler parantez içinde ve aşağıdaki biçimde yazılmalıdır. Satır arasındaki doğrudan alıntı tır-
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nak içinde verilmeli ve dik yazı yazılmalıdır. Alıntıda italik yazı kullanılmamalıdır. 
Tek yazarlı çalışmanın geneline yapılan göndermede; (Tunalı, 1996). 
Tek yazarlı çalışmanın belirli sayfasına yapılan göndermede; (İnalcık, 2008: 71),
İki yazarlı çalışmalara göndermelerde; (Adıgüzel ve Özkavruk, 2010: 14),
İkiden fazla yazarlı yayınlarda; (Isozaki vd., 1995: 18) biçiminde gösterilmelidir.
Kaynakçada diğer yazarların ad soyadı bilgilerine yer verilmelidir.
Yazar adı metin içinde geçiyorsa kaynağın sadece yayın tarihi ve sayfası yazılmalıdır: İnalcık (2008:71) bu konuda “…….. ” nu 
belirtir.
Yayım tarihi olmayan yapıtlarda ve yazmalarda yalnızca yazarların adı ve sayfası (Tansuğ: 15),
Yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. yapıtlarda ise kaynağın ismi, varsa cilt ve sayfa numarası
Yazılmalıdır (Brittanica 8, 2010: 189).
İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda aşağıdaki gibi yazılmalı ve kaynaklarda belirtilmelidir: Kaemmer
(1993: 9)’un da ifade ettiği gibi “.........” (Yükselsin 2009: 453’den). Ya da “…………..” (Kaemmer
1993:9, Yükselsin 2009: 453’den).
Kaynak kişi ile yapılan görüşmeler metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli (Şahin 2012). Kaynak Kişi, ayrıca 
kaynaklarda da verilmelidir.
13. Kaynakça: Kaynaklar metnin sonunda alfabetik olarak sıralanmalı ve türlerine göre gruplandırılmadan yazılmalıdır. Kay-
naklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış 
yayınlar ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir:
Kitaplar: B. Deniz, Türk Dünyası Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 2000, s.5. Yabancı 
bir yayın ise Örneğin; Yanni Petsopulos, Les Kilims, Tapis Tisses et Brodes du Moyent- Orient, Fribourg, 1979, p.66 veya 
ppp.55-782.
Kitap içi Bölümler:
Sürür, Ayten (2011). “Yirminci Yüzyılda Moda ve Bursa’da Gelinlikler”, Bursalı mısın Kadifeli Gelin, ed. Dilek Yıldız Karakaş, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi Yayınları, s. 12- 54.
Makaleler: 
Adıgüzel, F., Özkavruk E., (2010). “A Instigative Attitude: “Concpicuous Consumption” at the Ottoman Ourt by the Patrons 
During Suleyman I’s Reign”, Yedi (4): 9- 15.
Tezler:
Teker, Menekşe Suzan (2012). Akdeniz Bölgesinde Yetişen Bazı Boya Bitkilerinin Drog ve Posaları ile İlmelik Yün İpliklerinin 
Boyanması ve Haslık Değerleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  Antalya: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü. 
İnternet kaynakları:
İnternet elde edilen verilerin kaynakları mutlaka gösterilmeli ve Kaynakçada erişim adresi ve erişim tarihi belirtilerek ve-
rilmelidir. Ulaşılan kaynak erişim adresinden bir satır altta olmalıdır.
http://www.rekra.com.tr/gp/bytky-soezluu/n-s/salvia-tomentosa-labiatae-/ (30.07.2012). 
O. Deveoğlu, R.Karadağ, ‘’Genel Bir Bakış: Doğal Boyarmaddeler’’, Fen Bilimleri Dergisi, Marmara Üniversitesi Anma To-
plantısı (15- 17 Mart 2006) İstanbul Üniversitesi.
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14. Yazıların Gönderilmesi: 
Yukarıda belirtilen ilkelere ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazılar, (“Makale Sunum Formu’’) ile birlikte e-pos-
ta yoluyla aşağıdaki adrese gönderilir. Gönderilen yazılarda metin içinde kullanılan tüm görsel (çizim, fotoğraf vb.) gereç 
ayrıca 10’uncu maddede belirtilen kurallara göre düzenlenerek JPEG formatıyla gönderilmelidir. Çevirisi yapılmış makalele-
rin değerlendirmeye alınabilmesi için özgünlerinin ve makale sahibinden (asıl yazar veya hak sahibi yayınevi) izin yazılarının 
da gönderilmesi zorunludur. Ön inceleme ve hakem değerlendirmesi doğrultusunda geliştirilmek ve/veya düzeltilmek üzere 
yazarlarına geri gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapılarak en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılır.
Akdeniz Sanat Dergisinde yayımlanan yazılardaki görüşlerin ve çevirilerin bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazarlarına 
aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ancak,  yayımlanan yazılar dergi yönetiminin yazılı izni 
olmaksızın başka bir yerde (basılı olarak ya da internet ortamında) yeniden yayımlanamaz. Yazar, makalesinin Akdeniz Sanat 
Dergisinde yayımlandığını belirtmek kaydı ile gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında; yazısının tümünü ya da bir 
bölümünü ücret ödemeksizin kullanma ve yazıyı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkına sahiptir. Dergiye 
yazı gönderen tüm yazarlar bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.
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