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Binlerce Y›ll›k Malzeme: Deri

Deri, ça¤lar boyunca kullan›lan, en eski
do¤al malzemelerden biridir. Koyun derisi, keçi derisi ve s›¤›r derisi olmasayd› bugün ne giyecek ayakkab›m›z ne de bizi so¤uktan koruyacak deri ceketler olurdu. Ama derinin kullan›m alanlar› yaln›zca bunlarla s›n›rl› de¤il.
Arkeolojik verilere göre insanlar avc›l›¤a
baﬂlad›¤› günden beri deriyi çeﬂitli ﬂekillerde
kullan›yor. Bu nedenle en eski mesleklerden
birisi dericilik olarak kabul ediliyor. Deri hayvanlar›n, özellikle s›cak kanl› olanlar›n, bedenini saran yumuﬂak ve esnek bir yap›d›r. Bu
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katmanda genel olarak üç tabaka bulunur. En
üstte ince ve koruyucu özelli¤i olan epidermis
tabakas› vard›r. Bu tabaka canl›l›¤›n› yitirdi¤inde pul pul dökülerek yerini yeni gelen tabakaya b›rak›r. Epidermiste k›llar ve ya¤ bezleri
olur. Bunun alt›nda corium ad› verilen as›l tabaka vard›r. Bu tabakada da k›l keseciklerinin
kökleri, ya¤ bezleri, kan damarlar› ve sinirler
bulunur. Coriumda deriyi oluﬂturan hücreler
birbirine liflerle ba¤l› olarak bulunur. Buradaki liflerin çeﬂidi hayvan›n türüne göre de¤iﬂir.
Bu nedenle de her hayvan›n derisi farkl›d›r.

Bu tabakan›n alt›ndaysa ya¤lardan oluﬂan gevﬂek bir doku bulunur.
Derinin iﬂlenmesine tabaklama ad› verilir.
Tabaklanacak deriler önce mekanik bir ﬂekilde
etlerinden ayr›l›r. Daha sonra çeﬂitli kimyasal
iﬂlemlerle epidermis temizlenir. Ard›ndan da
hem derinin çürümesini önlemek hem de esnekli¤i sa¤layabilmek için ya¤lama ve benzeri
iﬂlemler yap›l›r.
Deri iﬂlemecili¤inin ilk kez hangi dönemde
ve nerede yap›ld›¤› tam olarak bilinmiyor. Atalar›m›z›n taﬂ devrinden beri deriyi çeﬂitli ﬂekillerde kulland›¤›n› biliyoruz. Ancak derinin iﬂlenip kullan›lmaya baﬂlanmas› hayvanlar›n evcilleﬂtirildi¤i dönem olarak bilinen Neolitik’e
rastl›yor. Bu dönemde avlanan hayvanlar›n derileri önce tuzlanarak bozulmas› engelleniyordu. Bir süre güneﬂte kurutulduktan sonra da
kullan›lmaya baﬂlan›yordu. Bu dönemde iyi iﬂlenemeyen deriler genellikle sert ve dayan›ks›z
oluyordu.
Günümüzdekine benzer deri iﬂlemecili¤inin
ilk kez Mezopotamya’da geliﬂti¤ini görüyoruz.
Bu topraklarda yaﬂam›ﬂ Sümerler, Asurlar,
Akadlar ve Babilliler derileri günümüzdeki
yöntemlere benzer ﬂekilde iﬂleyerek kullan›yorlard›. Örne¤in, o dönemlerde Babil’in k›rm›z› keçi derisi çok ünlüydü ve bu deri, çeﬂitli dini törenlerde kullan›l›yordu.
Antik ça¤da evcilleﬂtirilen ya da avlanan
birçok hayvan›n derisi iﬂlenerek kullan›l›yordu. S›¤›r, keçi, koyun baﬂta olmak üzere, köpek, eﬂek, domuz, deve, tavﬂan, da¤ keçisi,
geyik, kurt, su y›lan›, yaban kedisi, vaﬂak, s›rtlan, fil, kaplan ve köpekbal›¤› gibi hayvanlar›n
derileri de de¤erlendiriliyordu. Bunlardan elde
edilen deriler temizlenmek için önce tuzlu suda tutuluyor ve sonra da gölgede kurutuluyordu. Temizlenen deriler, içlerine gübre eklenen
su dolu kaplarda bekletiliyor ve böylece k›llar›n›n dökülmesi sa¤lan›yordu. Hayvan postlar›
da un, üzüm suyu, ﬂarap, bira, süt ve tuz ile
iﬂleniyordu.
Tüyleri ar›nd›r›lm›ﬂ deriler çeﬂitli mineral
ve bitkilerle iﬂlendikten sonra kullan›lacak duruma getiriliyordu. Deri iﬂlemecili¤inde kullan›lan en önemli malzeme ﬂapt›. Çünkü ﬂap
hem tabaklama da hem de derilerin boyanmas›nda sabitleﬂtirici iﬂlevi görüyordu. Bu iﬂlem
için ﬂap önce yumurta sar›s› ve unla kar›ﬂt›r›l›yor, sonra da derilere sürülüyordu. ‹ﬂlemin sonucunda da suya dayan›kl› bir deri elde ediliyordu. O dönemde bilinen en önemli ﬂap rezervi, ad›n› ﬂaptan alan ﬁebinkarahisar’dayd›.
Bu nedenle ﬁebinkarahisar’›n Anadolu deri iﬂ-
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Meﬂe palamudu

lemecili¤inde önemli bir yeri vard›r. ﬁap›n tek
olumsuz etkisi deriyi sertleﬂtirmesiydi. Bu nedenle de bir süre sonra derilerin tabaklanmas›
için ﬂap›n yan›nda çeﬂitli demir tuzlar› ve bitkilerden elde edilen tanen kullan›lmaya baﬂland›.
Böylece hem suya dayan›kl› hem de yumuﬂak
deriler elde ediliyordu.
Tanen çok önemliydi. Çünkü bu derinin niteli¤ini yükseltiyordu. Tanen elde etmek için
en çok kullan›lan bitki de meﬂe a¤ac›yd›. Eldeki verilere göre meﬂe palamutlar›, kabuklar› ve
üzerinde oluﬂan maz›lar MÖ 2350’li y›llarda
Harran’da kullan›l›yordu. O y›llarda tabaklanacak deriler, keçi postundan tulumlarda meﬂe
kabuklar›yla birlikte bekletiliyordu. Ard›ndan
sopayla dövülen deriler tabaklanm›ﬂ oluyordu.
Bir baﬂka yöntemde de meﬂe maz›lar› suda
kaynat›larak özel bir s›v› haz›rlan›yor ve deriler
bu s›v›n›n içinde bekletiliyordu. O y›llarda tanen için kullan›lan bir baﬂka bitki de nar a¤aMeﬂe maz›s›

Sumak

c›yd›. Nar a¤ac›n›n kabuklar› da tabaklamada
benzer ﬂekilde kullan›l›yordu. Ayr›ca bu kabuklar deriye sar›yla k›rm›z› aras›nda bir renk de
veriyordu. Bir baﬂka bitki de sumakt›. Sumakla tabaklama da iki ﬂekilde yap›l›yordu. Birincisinde deriler torba ﬂeklinde dikliyor ve içleri
sumakla doldurulup üzerlerine a¤›r taﬂlar konuyordu. ‹kincisinde toz haline getirilen sumak
yapraklar›, çiçekleri suland›r›larak deriye sürülüyordu. Böylece deri hem tabaklanm›ﬂ hem de
sar› renge boyanm›ﬂ oluyordu.
Tabaklanm›ﬂ derilerin su geçirmesini önlemek ve onlar› daha dayan›kl› k›lmak içinde genellikle ya¤lar kullan›l›rd›. Bunun için de tereya¤›, bal›k ya¤›, kemik ili¤i, beyin, süt ya da
yumurta sar›s› kullan›l›rd›. Bu tür k›vaml› maddelerle iﬂlenen derilerin gözenekleri t›kan›r ve
su geçirmez olurdu. Bu su geçirmeyen derilerde özellikle kap yap›m›nda, sandal yap›m›nda
ve ayakkab› yap›m›nda kullan›l›rd›.

Deri günümüzde en çok ayakkab› ve giyecek yap›m›nda kullan›l›yor. Ancak binlerce y›l
öncesinde, bugün kumaﬂ ve plasti¤in kullan›ld›¤› hemen her yer de kullan›l›yordu. Örne¤in,
deri sandaletleri MÖ 3000’li y›llarda yaln›zca
krallar ve askerler giyebiliyordu. O y›llarda dokumac›l›k tam geliﬂmedi¤i için giyecekler de
deriden üretilirdi. Daha sonra kumaﬂ üretimine
geçilmesiyle birlikte deri de sa¤laml›¤› nedeniyle asker giysilerinde ve z›rhlarda kullan›lmaya baﬂland›. Derinin yayg›n olarak kullan›ld›¤›
alanlardan biri de mobilyac›l›kt›. A¤açtan yap›lan iskeletler derilerle kaplanarak koltuklara,
divanlara ve yataklara dönüﬂtürülürdü. Bunun
d›ﬂ›nda kap›lar›n yap›m›nda özellikle sert olan
öküz derileri kullan›l›rd›. Derinin bir baﬂka kullan›m alan› da kap yap›m›yd›. Yiyecek ya da s›v› saklamak için kullan›lan kaplar deriden yap›l›rd›. Deri kaplar›n en önemli özelli¤i toprak
kaplar gibi k›r›lgan olmay›ﬂlar›yd›. Ayr›ca savaﬂ
araçlar›n›n da büyük bir bölümü deriden yap›l›rd›. Örne¤in kalkanlar, z›rhlar, mi¤ferler, k›l›ç
ve b›çak k›nlar›, sapanlar ve manc›n›klar hep
deriden yap›l›rd›. Ulaﬂ›mda da deri çok önemliydi. At arabalar›nda, atlar›n koﬂum tak›mlar›nda, eyerlerde, boyunduruklarda hep deri
kullan›l›rd›. Bunun d›ﬂ›nda denizcilikte kullan›lan yelkenlerin bir bölümü ve küçük sandallar
da deriden yap›l›rd›.
Deri temel gereksinimlerin d›ﬂ›nda toplumsal alanda da kullan›l›yordu. Örne¤in, davul,
tef, darbuka gibi birçok vurmal› çalg› deriden
yap›l›rd›. Bunun için deriler a¤açtan yap›lm›ﬂ
kasnaklara gerilir ve kenarlar›ndan çivilenirdi.
Derinin yaz› malzemesi olarak yani kâ¤›t yerine kullan›lmas› çok önemliydi. Bunun için özellikle derisi ince olan geyik, ceylan gibi hayvanlar›n derisi kullan›l›rd›. Deri papirüslere göre
çok daha dayan›kl›yd›. Çeﬂitli eﬂyalar›n yap›m›ndan artan deri parçalar› da at›lmaz, kaynat›larak zamk elde edilirdi. Bu zamk› da marangozlar kullan›rd›.

Haziran 2008

93 B‹L‹M ve TEKN‹K

