
Havlı Kumaş
パイル織物

Japonya genelinde tek havlı kumaş üretim alanı olan Koyaguchi şehri 
Wakayama’ da yer almaktadır. Havlı kumaş, baz kumaş yüzeyine iplik
(havlı) bırakılması; başka bir deyişle 3 boyutlu bir yapıda dokunan 
kumaştır. Havlı kumaş, fok balığı kürkünü andırdığı için ‘‘fok balığı’’ olarak 
da adlandırılmaktadır. Bu ürünün, dünyaca ünlü giyim firmalarında giyim 
ürünü olarak kullanılması dışında; yatak ürünleri, manifatura, endüstriyel 
amaçlı ürünler gibi geniş çaplı bir kullanım alanı vardır.

和歌山には日本で唯一の総合パイルファブリック産地「高野口」があります。
「パイル」とは、基布に毛（パイル糸）が織り込まれ、あるいは編み込まれた３次元構造の立体的な布地です。パイルは
アザラシの毛皮に似ていることから、シールともいわれます。その製品は、世界の有名アパレルブランドで衣料として利
用されるほか、寝具、インテリア、工業用製品など、多岐にわたり利用されています。

Wakayama Havlı Kumaş Endüstrisi
和歌山のパイル産業

Wakayama Endüstrisi
和歌山県の産業

Wakayama’ nın Gezilip Görülecek Yerleri Yeşille örülü dağları, tertemiz ırmakları, güneş ışığının parıldadığı masmavi uçsuz bucaksız 
okyanusu, yıl boyunca meyve veren bereketli toprakları ile Wakayama muhteşem bir doğal 
cennettir. 
Dünya Mirasları’ ndan birisi olan ‘‘Kii Dağı Silsilesinde Kutsal Siteler ve Hac Yolları’’ nın 
bulunduğu Koya ve Kumano1 tarafından temsil edilen tarih ve kültür de mevcut olmakla 
beraber eski zamanlardan beri insanlara şifa veren meşhur kaplıcaların taştığı yerdir 
Wakayama.
1 Koya ve Kumano: Kukai adlı kişi tarafından Japon Budizmi’ nin kurulduğu bölgeler.
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‘ ‘Saiori ’ ’ (ç i ft  dokuma) adlı  kumaşın üretimi de Koyaguchi ’ de 
gerçekleştirilmektedir. Saiori, hali hazırda bir kez dokunmuş olan kumaşın 
dik şekilde iplik gibi kesilmesi, kesilen parçaların saç örgüsü gibi 
bağlanması ve son olarak bu parçaların ana kumaşa yatay konumda 
dokunması ile elde edilen, dünya çapında nadir bulunan bir kumaş 
türüdür.
Saiori, 1877 yılında Yasusuke Maeda tarafından keşfedilip, üretilmeye 
başladı. O dönemde, Saiori kullanılarak üretilen perde, masa örtüsü, duvar 
süsü gibi eşyalar Kobe’ nin yurtdışı odaklı ticaret firmaları tarafından 
Amerika’ ya ihraç edildi.

1900’ lü yıllara girilmesiyle, yeni kumaş araştırmaları hızlandı ve makine 
teknolojisinin de gelişimi sayesinde ana ürünler bazında havlı kumaş 
yönüne bir değişim yaşandı. 
1965 yılı’ ndan itibaren, yeni makinelerin kullanılmaya başlaması ile 
birlikte ürün çeşitliliğini muazzam biçimde artıran Koyaguchi’ nin, o 
dönem için  Japonya pazarında yüzde doksanlık bir payı olduğu 
dillendirildi. Sonrasında, otomobil ve motorlu taşıtlarda kullanılan koltuk 
kılıfları, paspas gibi aksesuarların malzemeleri üretilmeye başlandı. 

Müşteri ihtiyaçlarının değişmesi ve gelişmekte olan ülkelerin yükselişi ile 
beraber son yıllardaki üretim bölgelerini çevreleyen atmosfer büyük bir 
değiş im göstermektedir.  Bu değiş ime ayak uydurmak isteyen 
Koyaguchi’ nin üretici firmaları, pazardaki gelişim ile beraber ürünü 
‘‘Koyaguchi pile’’ olarak markalaştırdı. Günümüzde, Japonya içi ve yurtdışı 
fuarlara katılan, hatta üretim bölgesinde kendi fuarlarını düzenleyen bu 
firmalar aktif olarak ürünlerini tanıtma faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Koyaguchi Bölgesi’ nde özel dokuma ve örgü makinelerine sahip firmalar 
ile birlikte, boya ve işleme fabrikalarının kümelendiği organize sanayi 
bölgesi bulunmaktadır. Maharetli teknisyenlerin önderliğinde, yıllar süren 
çaba i le inşa edilen sistem, teknoloji  ve tecrübe hala varlığını  
sürdürmektedir. Havlı kumaş ürünleri Japonya sınırları içinde şüphesiz 
yoğun ilgi görmekle beraber, pek çok ülkeye de ihraç edilmektedir.

高野口産地には特殊な織り・編み機械を所有する企業があり、染色工場、加工場が集積しています。有能な技術者を
揃え、長い歴史から構築された体制と技術力、経験があります。パイル生品は、国内はもちろん世界各国へ輸出されて
います。

「再織」という生地も生産されています。一度織った織物を経糸(たていと)に沿って糸状に裁断しモール状の糸に仕上
げ、そのモール糸を緯糸(よこいと)に使い再度織り上げる生地で、世界的にも珍しい生地です。
1877年、高野口の前田安助氏が再織を創案し、生産が始まりました。神戸の外国商館よりカーテン、テーブルクロス、
壁掛などに使われ、米国に輸出されました。

1900年代に入って新しい織物の研究が繰り返され、機械化の進展につれ主製品はパイル織物へと変遷していきました。
1965年以降、新しい機械が導入され、各種製品を手掛け、パイル日本シェアの 90％近くを占めると言われました。その後
自動車車両用シートやマットなど資材の生産も始まりました。

消費者のニーズ変化や新興国の台頭など、近年産地をとりまく環境が大きく変化しています。産地企業は、販路開拓や
産地・産地製品の「KOYAGUCHI-PILE」ブランド化に取り組んでおり、国内展・海外展への参加や産地単独で展示
会を開催するなど積極的に活動しています。
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