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Abstract
Lichens are symbiotic organisms which have been used in food, dye, medicine, cosmetics, decoration, leather
industry, etc. in all over the world. Although there are researchs on natural dyeing feature of lichens in the world,
ethnobotanical use were not reported in our country. In this study, using mordant or without mordant natural dyeing
techniques are investigated on some lichens species (Cladonia convoluta, Xanthoria parietina, Ramalina fastigiata,
Pleurosticta acetabulum, Xanthoparmelia pulla, Xanthoparmelia somloensis, Ramalina farinacea, Pseudevernia
furfuracea, Hypogymnia physodes) collected from Ayvacık (Çanakkale) and İvrindi (Balıkesir) regions. Alum
(KAl(SO4)2.12H2O) is used as mordant. During dyeing procedures, 2.5 number-metric wool fibre is used. As a result of
dying, it is observed that these lichen spacies give colour in an interval from dirty yellow to red-brown to wool yarns.
Key words: lichens, natural dyeing, mordant, Balıkesir, Çanakkale
----------  ---------Ayvacık (Çanakkale) ve İvrindi (Balıkesir)’de yayılış gösteren bazı liken türleri üzerinde doğal boyama
çalışmaları
Özet
Likenler; dünya genelinde gıda, boya, ilaç, kozmetik, dekorasyon, deri sanayii vb. alanlarda sıklıkla kullanılan
simbiyotik canlılardır. Dünyada likenler üzerine yapılmış doğal boya çalışmaları bulunmasına rağmen ülkemizde
etnobotanik kullanımına rastlanılmamıştır. Bu çalışmada Ayvacık (Çanakkale) ve İvrindi (Balıkesir) yöresinden
toplanan bazı liken türleri (Cladonia convoluta, Xanthoria parietina, Ramalina fastigiata, Pleurosticta acetabulum,
Pseudevernia furfuracea, Xanthoparmelia pulla, Xanthoparmelia somloensis, Ramalina farinacea, Pseudevernia
furfuracea, Hypogymnia physodes) üzerinde mordansız ve mordanlı doğal boyama yöntemleri araştırılmıştır. Mordanlı
çalışmalarda alüminyum şapı (KAl(SO4)2.12H2O) kullanılmıştır. Boyama işlemleri süresince 2,5 numarametrik yün
iplik kullanılmıştır. Boyama sonucunda liken türlerinin yün iplerine kirli sarıdan kızıl-kahverengi tonlarına doğru renk
verdiği gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: likenler, doğal boyama, mordan, Balıkesir, Çanakkale
1. Giriş
Latince “lichen” terimi ilk defa M.Ö. 4. yüzyılda Yunanlı botanikçi Theophrastos tarafından ciğerotları için
kullanılmıştır. Likenlerin ilk uygun sınıflandırmasını yapan İsveçli Eric Acharius (1757-1819), likenolojinin babası
olarak bilinir. Çeşitli habitatlarda ve substratlar üzerinde geniş bir yayılışa sahip olan likenler ne bitki, ne yosun, ne de
mantardır (Karamanoğlu, 1971; Tutel 1986). Likenler en az bir alg (yeşil veya mavi-yeşil) türü ile bir mantar türünün
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birbirlerinden fayda sağlayacak şekilde fizyolojik ve morfolojik birleşmesinden oluşan simbiyotik organizmalardır
(Güner, 1986).
Yeryüzünde yaklaşık 20 bin türü bulunan likenler, kutuplardan çöllere kadar her yerde ve özellikle havası
temiz olan habitatlarda yaşarlar. Belirli türler hava kirliliğinin göstergeleridir. Uç şartlara dayanıklı ve uzun ömürlü
olmalarına karşın çok yavaş büyürler. Türkiye’de literatürde kayıtlı yaklaşık 1600 liken türü bulunmakla beraber bu
sayının henüz teşhisi yapılmamış olanlarla birlikte 3000’i aşacağı tahmin edilmektedir (Çobanoğlu, 2012). Likenler;
dünya genelinde gıda, boya, ilaç, kozmetik, dekorasyon, deri sanayii vb. alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bitkiler
gibi likenler de bazı renkli bileşikler üretirler. Diğer bitki gruplarında çoğunlukla bilinmeyen ve bazıları renk maddeleri
içeren kromojenlere sahip yegâne ikincil metabolitleri taşırlar. Diğer bir deyişle bu ikincil metabolitler likenlere renk
verme özelliğini kazandırırlar (Huneck ve Yoshimura,1996; Orange vd.,2001).
Liken asitleri de denilen likene özgü bu maddeler dünyanın bazı bölgelerinde özellikle pamuklu ve yünlü
boyamacılığı için önemli bir boyarmadde potansiyeli oluşturmuşlardır. Farklı renkler elde etmek için suda kaynatılarak
veya insan idrarında fermente edilerek işlem gören liken boyarmaddelerinin, yün ve ipek gibi hayvansal liflere özel bir
affinitesi olduğundan, 19. yüzyıla kadar sadece bu tekstil liflerinin boyanmasında işlevsel olmuşlardır. Ayrıca ahşap,
mermer, deri, şarap ve gıda boyası olarak da kullanılmışlardır (Kok, 1966).
Dünyada likenler üzerine yapılmış doğal boya çalışmaları bulunmasına rağmen ülkemizde, kolay toplanması
ve çeşit zenginliği nedeniyle diğer bitkiler tercih edilmiş olup likenlerin geleneksel boya kullanımı üzerine sadece Aslan
(2000)’in yapmış olduğu çalışmaya rastlanmıştır. Liken boyaları yün veya ipeğin içindeki serbest amino asit
gruplarıyla, likendeki aldehit grubu arasındaki reaksiyon sonucu, stabil bir azometin bağlantısı oluşması ile ortaya çıkar.
Doğadaki bitkisel boyaların çoğu gibi likenlerin de kendi renkleriyle yün üzerinde suda kaynatma metoduyla verdikleri
renkler arasında bir bağlantı yoktur (Karunaratne, 1999).
Likenler direkt boyarmaddeler olup boyama işlemi esnasında mordana ihtiyaç duymazlar. Boyama tekniğine
göre sarıdan turuncuya, kırmızıdan mora doğru değişen çeşitli renkler verirler. Mordan gerektirmemekle birlikte pH
değişimlerine duyarlıdırlar ve farklı renk tonları elde etmek için tebeşir tozu, sirke, amonyak, idrar, çamaşır sodası,
demir, soğan kabuğu, ışgın (Rheum ribes) yaprakları ve bakır parçacıkları gibi bazı yardımcı maddeler ile birlikte
kullanılabilirler (Gaur, 2008; Saxena ve Raja, 2014).
Liken boyamacılığında en çok tercih edilen teknikler;
1) Suda Kaynatma Metodu (SKM): Bazı likenler suda çözünebilen boya maddeleri (Parmelia omphalodes ve
P. saxatilis’te bulunan salazinic asit gibi) ihtiva ederler. Bu likenlerle direkt boyama SKM ile uygulanır. Bununla
birlikte boya çıkarma işleminin çeşitli aşamaları vardır (Casselman, 1994). Bu yöntemle sarı, portakal rengi, kahverengi
ve pas rengi tonları elde edilmektedir.
2) Amonyakla Fermentasyon Metodu (AFM): Gyrophoric asit, evernic asit, lecanoric asit, olivetoric asit
(Bolton, 1991) gibi maddeler içeren likenlerden elde edilen boyarmaddeler AFM ile çıkarılırlar. Bu işlem liken
parçacıkları, su, amonyak ve oksijenin bir araya getirilip ayrıştırıldığı bir tür küp boyamacılığı işlemidir.
Bu çalışma ile bazı liken türlerinin yün ipleri üzerinde vermiş oldukları doğal renkler araştırılmıştır. Bu
çalışmanın ileride benzer ya da farklı likenlerle yapılacak doğal boyama çalışmalarına önemli bir kaynak teşkil edeceği
düşünülmektedir.
2. Materyal ve yöntem
Bu çalışmada 7 cins 8 taksona ait dalsı, yapraksı ve kabuksu tipte likenler, farklı habitatlardan (kaya ve ağaç
üzerleri) Nisan – Mayıs 2014 tarihleri arasında Ayvacık (Çanakkale) ve İvrindi (Balıkesir) bölgelerinden toplanmış ve
oda şartlarında, doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde muhafaza edilmiştir. Boyama işleminde kullanılan liken türleri
ve toplanma lokaliteleri Tablo 1’ de liken habitusları ise Şekil 1’ de gösterilmiştir. Boyama materyali olarak 2,5 numara
metrik yün ipi kullanılmıştır. Liken örneklerinin tür teşhisi Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü laboratuarında yapılmıştır (Smith vd., 2009).
Boyama yöntemi olarak AFM ve sıcak su banyosu tercih edilmiştir. Boyama hem mordanlı (farklı oranlarda)
hem de mordansız olarak yapılmıştır. Mordan maddesi olarak ekolojik açıdan sakıncasız olan alüminyum şapı
(KAl(SO4)₂.12H₂O) kullanılmıştır. Boyama işlemi öncesinde yün ipleri 3 saat boyunca suda bekletilmiştir. Sonrasında
mordanlı boyama yapılacak örnekler boyama öncesinde mordan banyosunda bir saat boyunca azami 80° C civarında
ısıda tutulmuştur.
AFM ile boyama:
İşlem için % 25’lik amonyak kullanılmış ve 0,25 litrelik bir kavanoz içinde % 3’lük solüsyon hazırlanmıştır (Şekil
2). Kavanoz içine önce bir ölçü liken, üzerine yün ipi ve tekrar bir ölçü liken konularak kavanoz kapatılmıştır. 10 hafta
kadar süreyle kavanozlar görece olarak daha serin ve güneş görmeyen bir alanda tutulmuşlardır. Daha sonra açılan
kavanozlardan alınan numuneler;
- Yıkanıp doğrudan gölgede kurutulmuş,
- Yıkanıp sodalı suda durulandıktan sonra güneşte kurutulmuşlardır.
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SKM ile boyama:
0,25 litrelik kavanozların içine bir ölçü liken, üzerine yün ipi ve tekrar bir ölçü liken yerleştirilerek kalan kısım
su ile doldurulmuş ve kapakları kapatılmıştır. Daha sonra kavanozlar günde 20 dakika kaynatılan suda tutulmuş,
ardından soğumaya bırakılmıştır. Bu işlem bir hafta süre ile her gün yapılmıştır. Bu süre sonunda da ipler dışarıya
alınmış, durulanmış ve gölgede kurutulmuştur.
Elde edilen renklerin adlandırılmasında Pantone TPX Color Chart renk skalası kullanılmıştır.
Tablo 1. Boyamada kullanılan likenlerin toplandığı lokaliteler / Table 1. The localities of collected lichens used dyeing
Tür
Cladonia convoluta (Lam.)
Anders.

Toplanma lokalitesi
B1 Çanakkale: Ayvacık, Ayvacık Meslek Yüksekokulu karşısı, kayalık ve taşlık alanların üzeri,
12.04.2014, HŞ 100.

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.

B1 Çanakkale: Ayvacık, Ayvacık Meslek Yüksekokulu karşısı, kayalık ve taşlık alanların üzeri,
12.04.2014, HŞ 101.

X. parietina (L.) Th. Fr.

B1 Balıkesir: İvrindi, Madra Dağı, Gebeçınar köyü, köy girişi, ceviz ağacı (Juglans regia)
dalları üzerinde, 18.04.2014, HŞ 104.

Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.

B1 Balıkesir: İvrindi, Madra Dağı, Korucu girişi, Akçaağaç (Acer sp.) dalları üzerinde,
18.04.2014, HŞ 105.
B1 Balıkesir: İvrindi, Madra Dağı, Akçaağaç (Acer sp.) dalları üzerinde, 02.05.2014, HŞ 112.

Pleurosticta acetabulum (Neck.)
Elix & Lumbsch
Pseudevernia furfuracea (L.)
Zopf.

B1 Balıkesir: İvrindi, Madra Dağı, Kızılçam gövdesi (Pinus brutia) üzerinde, 02.05.2014, HŞ
113.

P. furfuracea (L.) Zopf.

B1 Balıkesir: İvrindi, Madra Dağı, Meşe dalları (Quercus sp.) üzerinde, 02.05.2014, HŞ 114.

Xanthoparmelia pulla (Ach.) O.
Blanco, A. Crespo, Elix, D.
Hawksw.&Lumbsch

B1 Çanakkale: Ayvacık, Ayvacık Meslek Yüksekokulu karşısı, kayalık ve taşlık alanların üzeri,
12.04.2014, HŞ 102.

X. somloensis (Gyeln.)Hale

B1 Balıkesir: İvrindi, Madra Dağı, Meşe dalları (Quercus sp.) üzerinde, 02.05.2014, HŞ 116.

Hypogymnia physodes (L.) Nyl.

B1 Balıkesir: İvrindi, Madra Dağı, Meşe dalları (Quercus sp.) üzerinde, 02.05.2014, HŞ 115.

H. physodes (L.) Nyl.

B1 Balıkesir: İvrindi, Madra Dağı, Meşe dalları (Quercus sp.) üzerinde, 02.05.2014, HŞ 117.

3. Bulgular
Bu çalışmada 7 cins 8 taksona ait dalsı, yapraksı ve kabuksu tipte likenler, farklı substratlardan toplanmıştır
(Tablo 1). Likenler AFM ve SKM işlemlerine tabi tutularak doğal renkler elde edilmiştir. Boyamada kullanılan
yöntemler ve elde edilen renkler Tablo 2’de gösterilmiştir. Boyama sonucu en fazla kirli sarı–kahverengi tonlarının
hâkim olduğu gözlenmiştir. Sodalı suda durulanmayı müteakiben güneşte kurutulan örneklerde renk değişikliği
gözlenmiştir. Mordan kullanılmadan yapılan boyamalarda rengin materyale daha çabuk geçtiği görülmüştür. AFM
işleminde kullanılan karışımlar tekrar kullanılabilir durumdadır.
SKM metoduyla yapılan boyamalarda, işlem ortalarında pembe tonları elde edilmiştir. Bu işleme devam
edildiğinde ise bu rengin zamanla kahverengiye döndüğü görülmüştür. Aynı renk değişim oluşumu AFM’da da
gözlenmiştir. Mordansız boyamaların mordanlı boyamalara göre yün ipliğe daha kolay renk verdiği ve renk tonlarının
mordanlı boyamaya göre daha koyu tonları içerdiği sonucuna varılmıştır (Şekil 3).
4.

Tartışma ve Sonuç

Ülkemiz, yer aldığı iklim kuşağı nedeniyle zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Bu bitkilerin pek çoğu,
yapısında içerdikleri etken maddelerden dolayı doğal boya bitkisi olarak boyamacılıkta sıklıkla kullanılmaktadır. Bu
kullanımda kaliteli renk ve haslık değeri yüksek olan boyamalar elde etmek için mordan maddelerinin kullanımı
gerekmektedir. Ancak, liken boyamalarında mordana nadiren ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı mordan maddelerinin toksik
olması ve yarattığı çevre kirliliği de dikkate alındığında; doğal boyamada liken kullanımının kolaylıkla alternatif olduğu
görülmektedir. Liken boyaları yalnız renk vermez aynı zamanda kendine özgü bir kokuya sahiptirler.
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Şekil 1. Liken türlerinin habitus görüntüleri A. Cladonia convoluta, B. Xanthoria parietina, C. Ramalina fastigiata, D.
Pleurosticta acetabulum, E. Pseudevernia furfuracea, F. Xanthoparmelia pulla, G. Xanthoparmelia somloensis, H.
Hypogymnia physodes, I. Xanthoria parietina.
Figure 1. Habitat views of lichens sp. A. Cladonia convoluta, B. Xanthoria parietina, C. Ramalina fastigiata, D.
Pleurosticta acetabulum, E. Pseudevernia furfuracea, F. Xanthoparmelia pulla, G. Xanthoparmelia somloensis, H.
Hypogymnia physodes, I. Xanthoria parietina.
Şekil 2. % 3’lük amonyak kullanılmış yün ipliğin likenlerle cam kavanozlarda bekletilme aşaması (AFM)
Figure 2. The process of fermentation in ammoniac 3%.
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Tablo 2. Liken türleri ile yapılan boyamalar ve elde edilen renkler
Table 2. The dyes and colors made from lichen species.
Örnek
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33

Liken Adı
Xanthoria parietina
Ramalina fastigiata
Pleurosticta acetabulum
Pseudevernia furfuracea
Xanthoparmelia pulla
Xanthoparmelia somloensis
Xanthoria parietina
Xanthoria parietina
Cladonia convoluta
Xanthoria parietina
Ramalina fastigiata
Pseudevernia furfuracea
Xanthoria parietina
Pseudevernia furfuracea
Cladonia convoluta
Xanthoria parietina
Ramalina fastigiata
Xanthoparmelia pulla
Xanthoparmelia somloensis
Xanthoria parietina
Cladonia convoluta
Ramalina fastigiata
Pleurosticta acetabulum
Pseudevernia furfuracea
Xanthoria parietina
Pseudevernia furfuracea
Ramalina fastigiata
Xanthoparmelia pulla
Xanthoria parietina
Pseudevernia furfuracea
Hypogymnia physodes

Yöntem
AFM
SKM
SKM
SKM
SKM
SKM
SKM
AFM
SKM
AFM
SKM
SKM
SKM
SKM
SKM
AFM
SKM
SKM
SKM
AFM
SKM
SKM
SKM
SKM
SKM
SKM
SKM
SKM
AFM
SKM
SKM

Mordan
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
% 15
% 15
% 15
% 15
% 15
% 15
% 20
% 20
% 20
% 20
% 20
% 20
% 25
% 25
% 25
% 25
% 25
% 25
% 30
% 30
% 30
% 30
% 30

Pantone no. (9)
Ham yün ip
21 TPX / 16-4702 TPX
67 TPX / 14-0827 TPX
52 TPX / 18-1154 TPX
63 TPX / 16-0847 TPX
66 TPX / 12-0721 TPX
52 TPX / 18-1142 TPX
2 TPX / 13-0917 TPX
1 TPX / 12-0712 TPX
67 TPX / 12-0738 TPX
60 TPX / 18-1425 TPX
73 TPX / 14-1036 TPX
73 TPX / 16-0947 TPX
61 TPX / 13-0822 TPX
72 TPX / 15-0953 TPX
67 TPX / 12-0738 TPX
53 TPX / 16-1328 TPX
72 TPX / 15-0948 TPX
67 TPX / 13-0720 TPX
51 TPX / 17-1137 TPX
62 TPX / 13-0915 TPX
67 TPX / 12-0738 TPX
67 TPX / 13-0739 TPX
83 TPX / 17-1046 TPX
73 TPX / 15-1046 TPX
70 TPX / 12-0824 TPX
72 TPX / 15-0953 TPX
73 TPX / 16-0945 TPX
61 TPX / 13-0922 TPX
1 TPX / 12-0812 TPX
73 TPX / 15-1142 TPX
64 TPX / 16-0742 TPX

Renk adı
Ecru
Limestone
Dusty Citron
Glazed Ginger
Olive Oil
Lemonade
Leather Brown
Italian Straw
Vanilla
Yellow Cream
Mahogany
Ochre
Bright Gold
Sunlight
Golden Yellow
Yellow Cream
Sandstone
Chinese Yellow
Custard
Cashew
Reed Yellow
Yellow Cream
Cream Gold
Golden Oak
Mineral Yellow
Pale Banana
Golden Yellow
Tinsel
Straw
Alabaster Gleam
Honey Gold
Green Sulphure

Şekil 3. Boyanmış yün iplikler (Örnek numaralarına göre kullanılan liken türleri ve elde edilen renk tonları Tablo 2’de verilmiştir).
Figure 3. Dyed wool fibres (Lichens are shown on Table 2 in order sample number)

Liken boyalarıyla renklendirilmiş ürünler, sekonder metabolitlerin (acı liken asitlerinin) lifleri böcekler için tatsız
kılması nedeniyle güve-geçirmez özellik taşımalarıyla da ünlüdürler (Shukla vd., 2014). Öte yandan, likenlerin çok
uzun zamanda yetiştikleri, ekolojik açıdan önemleri ve diğer bitkilere nazaran toplanma zorluğu düşünüldüğünde tekstil
sanayinde büyük ölçüde kullanıma uygun olmayıp sadece küçük, yerel el sanatları veya nadir üretimler için uygun
oldukları kanaatine varılmıştır.
Liken boyarmaddeleri sentetik boyalara göre çevre dostudur ve lif üzerinde daha iyi sonuç verirler fakat
zahmetli toplama işlemi ve uzun boyama süreleri liken boyaları ile üretilen ürünün daha pahalı olması sonucuna yol
açmaktadır. İncelenen kaynaklarda mordan kullanılmadan yapılan deneylerde güneş ışığı haslıklarının da düşük olduğu
sonucu görülmektedir (Shukla vd., 2014). Tarafımızdan yapılan mordanlı boyama örneklerinde ise mat renkler elde
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edildiği görülmüştür. Çok küçük ölçülerde olmaları ve çok yavaş büyümeleri sebebiyle ticari olarak büyük ölçüde ve
tekstil sektöründe kullanılmaları tavsiye edilmemekle birlikte küçük el tezgâhları ve ev ekonomisi endüstrisi için yerel
halkın kullanımına önerilebilirler.
Teşekkür
Arazi çalışmalarında desteğini gördüğümüz Balıkesir Korucu Orman İşletmesi Şefliği çalışanlarına teşekkür
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