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Kaz Tüyü ve So¤uk Havalar
Eylül, ekim kas›m aylar› ard›ndan aral›k ay›
kap›m›za gelip dayand›. Aral›k, güney yar›m kürede bulunan ülkelerde yaz mevsimi içinde olsa
da, bizim ülkemizde ocak ay›yla birlikte en so¤uk ayd›r. Aral›k ay› denilince bu yüzden de hep
so¤uklar akla gelir. Biz de bu so¤uk ayda kendinizi s›cak tutabilmeniz için bir iki yeﬂil tekni¤i size hat›rlataca¤›z.
‹nsano¤lu günümüzden milyonlarca y›l öncesinde s›cak bir bölgede ortaya ç›km›ﬂt›. O tarihlerde insano¤lunun üﬂüme gibi bir problemi yoktu. Ancak, insanlar say› bak›m›ndan artmaya
baﬂlad›klar›nda yeni besin kaynaklar› ve yeni yaﬂam alanlar› bulabilmek için yola koyuldular. Bu
noktada Afrika’dan yola ç›kan insanlar kuzeye
do¤ru yani so¤uk bölgelere do¤ru ilerlemeye
baﬂlad›lar. ‹lk insan topluluklar› so¤uk iklimle
karﬂ›laﬂt›klar›nda büyük ölçüde yaﬂamlar›n› yitirdiler. Ama vazgeçmediler ve so¤u¤a çeﬂitli ﬂekillerde karﬂ› koymay› ö¤rendiler. Aradan binlerce
y›l geçtikten sonra, avlad›klar› hayvanlar›n derisini yüzerek kendilerine kürklü giysiler yapt›lar
ve so¤u¤a karﬂ› daha dayan›kl› hale geldiler. Bu
kürklü dönemden uzun bir süre sonra da yerleﬂik hayat› seçen atalar›m›z bilinçli bir ﬂekilde tar›m yapmaya baﬂlay›nca, so¤uk onlar için öldürücü olmaktan ç›kt›. Çünkü tar›m döneminde
atalar›m›z, evcilleﬂtirdikleri koyun, keçi gibi hayvanlar›n yünlerini e¤irerek kendilerine yünlü elbiseler yapmay›, keten ve pamuk gibi lifli bitkilerden kumaﬂ üretmeyi
ö¤rendiler. Böylece önceleri ç›plak olan, daha sonra kürklerle
yar› giyinik bir görünüm kazanan
insano¤lu, tar›m dönemiyle birlikte tamamen giyinik bir hale
geldi.
K›ﬂ›n so¤uk günlerini ›s›tan
en önemli keﬂiflerden biri de
ateﬂti. Ateﬂin keﬂfedilmesiyle birlikte yemek, güvenlik gibi bir çok al›ﬂkanl›¤›m›z de¤iﬂti ve bununla birlikte so¤u¤a karﬂ› da büyük bir direnç
kazan›ld›.
Ça¤›m›zda hepimiz ›s›nmak için fosil yak›tlar› kullan›yoruz. Bunlar› soba ve kaloriferlerimizde yak›t olarak kullan›yoruz ya da bunlardan elde etti¤imiz elektrikle ›s›n›yoruz. Ama aç›k alan-
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larda, bunlar ›s›nmam›z için yeterli olmuyor ve
bizler üzerimize giydi¤imiz k›yafetlerle so¤u¤a
karﬂ› koymaya çal›ﬂ›yoruz. Aç›k havada bizi so¤uktan koruyan en kaliteli giyeceklerse kaz tüyünden yap›lm›ﬂ giyecekler.
Kaz tüylü giyecekler ilk kez Kuzey Amerika
yerlileri taraf›ndan keﬂfediliyor. Çünkü yak›n zamana kadar Kuzey Amerika yerlileri, yaﬂamlar›n›
çad›rlarda sürdürüyorlard›. Bu nedenle de s›k›
giyeceklere ihtiyaçlar› vard›. Deri ve kürklü giyecekler iyi ›s›t›yordu; ancak kaba olduklar› için
hareket etmeyi engelliyorlard›. Yünlü kumaﬂlar
da iyi ›s›t›yordu; ancak a¤›r olduklar› için ve ›sland›klar›nda ›s›tma gücünü kaybettikleri için
pek tercih edilmiyordu. Uzun aray›ﬂlar sonucundaysa so¤u¤a karﬂ› korunma sa¤layacak en iyi malzemenin kaz tüyü oldu¤u
bulundu. Peki neden yüzlerce kuﬂ türü aras›ndan
sadece kaz tüyleri so¤u¤a
karﬂ› dayan›kl›yd›?
Kazlara geçmeden önce k›saca tüyün ne oldu¤unu aç›klayal›m. Tüyler,
sürüngenlerin pullar› ve memelilerin
k›llar› ile eﬂ de¤er özellikte olan, kar›ﬂ›k yap›l›, keratinleﬂmiﬂ epidermis hücrelerinden meydana gelen uzant›lar. Bir tüy inceledi¤inde, iki k›s›mdan oluﬂtu¤u görülüyor. Bunlar tüy ekseni
ve tüy bayra¤› ad› verilen k›s›mlar. Tüyler görevlerine göre de 3 gruba ayr›l›yor. Bunlar da; telekler, k›l tüyleri ve hav tüyleri. Telekler, kuﬂlar›n uçmas›na yarayan ince uzun yap›l› olanlar ve
genellikle kanatlarda ve kuyrukta bulunuyorlar.
K›l tüyleriyse baz› kuﬂlar›n a¤›z çevresinde bulunan özel tüyler. Bunlar›n d›ﬂ›nda, teleklerin aras›nda ve kuﬂun özellikle gö¤üs ve baﬂ k›sm›nda
bulunan, gevﬂek haldeki dik duramayan ince ve
kuvvetsiz tüylere hav tüyleri ad› veriliyor. Bu tüylerin görevi de kuﬂun vücut ›s›s›n› korumak.
Hav tüyleri, orta k›s›mlar›nda bulunan eksenlerinin içinin boﬂ olmas› ve bayrak ad› verilen di¤er k›sm›n›n dall› bir yap› göstermesiyle yüzey
alan›n› çok geniﬂ olan tüyler. Bu nedenle de hav
tüyleri içinde ve çevresinde ba¤lad›¤› havaya izo-

lasyonu sa¤l›yor. Biliminsanlar›, dünyada bilinen
en iyi izolasyon malzemesi olarak havay› kabul
ediyorlar. Kazlarda bulunan hav tüyleri de bu iﬂi
en iyi ﬂekilde yap›yorlar. Yüzlerce kuﬂ içerisinden kazlar›n tercih edilmesi nedeniyse bu kuﬂlar›n dünyan›n en so¤uk bölgelerinde bile yaﬂayabiliyor olmas›. Örne¤in Sibirya kaz› (Branta ruficollis) bir çok canl› türünün yaﬂayamad›¤› ekstrem so¤uklarda bile yaﬂayabiliyor. Bizim yak›ndan tan›d›¤›m›z tavuk, güvercin, kumru, serçe gibi ›l›man iklim kuﬂa¤›na ait kuﬂlarsa, kazlar›n sahip oldu¤u geliﬂkin hav tüyleri olmad›¤› için so¤uk iklimin görüldü¤ü bölgelerde yaﬂayam›yorlar. Bu yüzden biz de kaz tüyü yerinde tavuk tüyü kullanam›yoruz.
Günümüzde kaz tüylerinden yap›lm›ﬂ pantolonlar, montlar kuzey ülkelerinde s›kl›kla kullan›l›rken, kaz tüyünden yap›lm›ﬂ uyku tulumlar›
özellikle da¤c›lar taraf›ndan kullan›l›yor. Bu tulumlarla -50 °C’de rahatl›kla uyuyabilirsiniz. Kaz
tüyleri dünya genelinde en yayg›n olarak, yatak,
yast›k ve yorgan yap›m›nda kullan›l›yor. Teknoloji sayesinde bu gün birçok üründe kaz tüyünün
yapt›¤› iﬂi yapan, sentetik olarak üretilmiﬂ elyaf
malzemeler kullan›lsa da, gerçek kaz tüyü elyafa
göre 3 kat daha fazla yal›t›m sa¤l›yor ve bu nedenle 3 kat daha fazla ›s›t›yor. Bu kadar de¤erli
olan kaz tüylerinin tek dezavantaj› fiyat›. Kaz tüyü pahal› oldu¤u için baz› bölgelerde ona benzer
özellikte olan ördek tüyleri de kaz tüyünün yerine kullan›labiliyor.
Dünya genelinde kaz tüyü üretiminde yaklaﬂ›k %40’l›k üretimle Çin geliyor. Tüyleri için yetiﬂtirilen kazlar olgunlaﬂ›nca 6 haftada bir yolunuyor ve bir kazdan her yolumda yaklaﬂ›k 100
gr tüy elde ediliyor. Belki bahçenizde sizde kaz
yetiﬂtirerek onlardan elde etti¤iniz tüylerle kendinize sizi hiç üﬂütmeyecek yorganlar yapabilirsiniz.
Kaz ve ördek tüylerinin d›ﬂ›nda, içinde havay› hapsettikleri için bitkilerin yapraklar› da
asl›nda iyi bir izolasyon malzemesi. Ancak bitkilerin dezavantaj›, kaz tüylerine göre a¤›r ve
k›r›lgan olmas›. Köylerde yap›lan kerpiç evlerde saman, çeltik gibi bitkisel malzemelerin kullan›lmas›n›n bir nedeni de izolasyon. Ama bu
kullan›m ﬂekilleri de son y›llarda yerini gaz betonlara b›rakt›. E¤er sizler çok üﬂüyorum diyorsan›z ve kaz tüyü bulam›yorsan›z, kendinize
saz (Phragmites australis) yapraklar›ndan güzel bir yorgan yapabilirsiniz. Bunun için yaz›n
saz yapraklar›n› toplay›p yaklaﬂ›k 2’ﬂer cm
arayla keserek elde etti¤iniz küçük yaprak parçalar›n› güneﬂte kuruttuktan sonra elde etti¤iniz malzemeyi yorgan içi olarak kullanabilirsiniz. Sazdan yapaca¤›n›z bu yorgan, pamuktan
yap›lm›ﬂ yorgana göre sizi daha çok ›s›tacakt›r
ama pamu¤a göre daha a¤›r ve daha k›sa
ömürlü olacakt›r.

