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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER 

                     Bu çalışma 2017 yılında İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Antropoloji bölümü Sosyal Antropoloji Ana bilim dalı bünyesinde lisans öğrencileri 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yorgancılık mesleğinde kullanılan 

malzemeler, yorgan dikim aşamaları, yorgan çeşitleri, yorgancılıkta kullanılan aletler, 

yorgancılığın tarihi ve yorgancılığın etimolojisiyle, çalışma ve sosyal yaşamları, kanaat 

ve tutumları, demografik yapıları, eğitim durumları, medeni durumları, göç bilgileri ve 

yaşadıkları yerin özellikleriyle birlikte mülkiyet kavramı ile olan ilişkileri; kısaca 

sosyokültürel özellikleri antropolojik bir bakış açısıyla incelenmiştir.Çalışmada 

amaçlanan Türkiye’nin kültür haritasını gözlemlemek, kültürel değerleri ortaya koymak 

ve bu değerlerin aktarılması düşüncesinden yola çıkarak yorgancılık mesleğiyle ilgili 

önceki yıllarda hazırlanan çalışmalar ile karşılaştırmalar yapıp, yorgancılık mesleği ve 

yorgancı esnafının değişimini belli bir disiplin altında ortaya koyabilmek ve mesleğin 

devam etmesine katkı sunabilmektir. 

                     Toplamda 94 yorgancı ile görüşülmüştür. Bunların 73 tanesi dükkân 

sahibi; 21 tanesi ise dükkân sahibi olmayan kişiler olup bu kişiler parça başı usulüyle 

veyahut sürekli olarak o dükkânda çalışan kişilerdir.  

                   Ana ayrım olarak ise konuşulanların yaşları referans alınmış olup, 

konuşulanlar 54 yaş altı ve 55 yaş üstü olarak 43 frekansa karşılık 51 frekans olarak 

ayrılmışlar ve ayrı ayrı değerlendirilmişlerdir.  

                  Bu çalışmanın ortaya çıkması için yol gösteren ve katkı sağlayan birçok 

insan bulunmaktadır. 

                    Bizlere son derece iyi davranan, deneyimiyle, bilgisiyle bizlere yol gösteren 

değerli hocamız sayın Prof. Dr. Yüksel KIRIMLI’ ya 

                    Bizleri sahaya çıkmaya hazırlayan, bilgi birikimiyle, tecrübeleriyle, sabrıyla 

yol gösteren, sistemli bir çalışmanın nasıl yapılması gerektiğini öğreten saygıdeğer 

hocamız sayın Dr. Öğr. Üyesi Rabia Ebrar AKINCI’ ya  
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                Sorduğumuz bütün soruları bıkmadan cevaplayan, bizlere çözümler sunan, 

genel kültür bilgisiyle, tecrübeleriyle ve arkadaşlığıyla hiçbir zaman unutmayacağım 

Sayın Arş. Gör. M. Utku İÇEN’ e 

               Bu süreçte bize yardımlarını esirgemeyen, bilgisiyle ve deneyimleriyle bize 

katkı sunan, bizlerle ilgilenen Sayın Arş Gör Oya TOPDEMİR KOÇYİĞİT’ e 

                Sorulan sorulara yine içtenlikle cevap verdiği ve bütün samimiyeti için Sayın 

Arş. Gör Bilgen KOMUT TALAY’A 

               Katılarak gözlem çalışması yapmama izin veren, görsel belgeleme çalışması 

için de ayrıca izin veren, çok kısa süreliğine de birlikte olsak ta beni çırağı gibi gören ve 

seven , benim de kendisini tanıdığım için mutlu olduğum yorgancı ustası Sayın İlhan 

YILDIZ ve Eşi Makbule YILDIZ hanımefendiye, 

               Beni mülakat için kabul eden, etmeyen, benimle deneyimlerini ve fikirlerini 

paylaşan, paylaşmayan bütün yorgancılara, 

                Sakinliğiyle, efendiliğiyle, her zaman geç kalmama; telefonlara zaman zaman 

cevap vermememe rağmen anlayışlı davranışıyla, motive edişiyle, dostluğuyla, 

sohbetiyle ve yardımlarıyla yanımda olan ekip arkadaşım Özgür KARADENİZ’ e 

               Samimiyetiyle, dostluğuyla, sohbetiyle; onu ne kadar sinir etmiş olsam da 

sabırlı davranışıyla, yardımlarıyla, motive konuşmalarıyla yanımda olan ekip arkadaşım 

Sultan AYAN’ a  

               Beni her daim motive edişiyle, yardımlarıyla, sevgisiyle, aşkıyla benim 

yanımda olan, canımdan çok sevdiğim hayatım, meleğim, bir tanem, kısacası her şeyim 

olan Merve ÖZENÇ’ e 

                 Maddi manevi her zaman yanımda olan, okuduğum bölüme itiraz etmeyen, 

her daim onların sevgisiyle ve desteğiyle hayatta kalacağım Canım Aileme, 

                                           Teşekkür ederim...          
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GİRİŞ 

ANTROPOLOJİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 

 Antropoloji Nedir? 

Antropoloji en geniş anlamı ile insan bilim demektir. Ancak bu tanım kapsamı son 

derece geniş olup, insanı konu almış olan diğer disiplinlerle, antropolojinin farkına 

işaret etmez. Bu nedenle antropologlar kendi disiplinlerini daha kesin çizgilerle 

sınırlamaya çalışırlar. İlk olarak disiplinin ismini ele alalım: Antropoloji kelime yapısı 

olarak iki Yunanca kelimenin birleşimidir. İnsan anlamına gelen Anthropos ile düzenli 

bilgi anlamında olan logos. Böylece kelime anlamı olarak antropoloji, insanla ilgili 

düzenli bilgi anlamındadır. Antropoloji birey olarak insanla ilgilenmez. İlgisi grup 

içinde yaşayan insan ve bu insanın yaptıkları ve davranışlarıdır. (Saran, 1993:21)     

Antropolojiyi genel olarak iki kısma ayırabiliriz: Fiziksel Antropoloji ve Kültürel 

Antropoloji. 

1-) Fiziksel Antropoloji: İnsanoğlunun fiziksel gelişimini, evrimini inceler. Yani, 

insanın biyolojik gelişmesinin tarihi ile ilgilidir. İnsanın insan olabilmek için geçirdiği 

aşamaları ele alır. Çeşitli insanların fiziksel özelliklerini inceler. İnsan ırklarını, insanın 

doğuşundan modern hale gelinceye değin geçirdiği biyo - fizyolojik değişiklik ve 

aşamaları, ırk karışımlarını ele alır. Irkların karşılaştırılması ve ırk ilişkileri belli başlı 

konularıdır. İnsanların hayvanlarla farklılıkları, iskelet ve kaslarında karşılaştırılması da 

diğer konulardır. (Tezcan, 1996:1) Fiziki antropoloji insan biyolojisinin araştırılmasıdır 

fakat sadece biyoloji konu edinmez. Atalarımızdan kalan fosilleri, dünyanın 

başlangıçtaki nüfusu boyunca çeşitli genlerin dağılımını, gen mirasının mekanizmasını, 

farklı bölgelerdeki insanların şekil ve renk farklılığını ya da insanların ve yakın 

akrabalarının davranış şekillerini inceler. Fiziki antropologlar tüm bu soruların cevabını 

ararken, nesnelerin yaşadığı tabii ve sosyal hayatla ilgilerini araştırılar. Yani fiziki 

antropolojinin gerçek çalışma alanı insanların ve onların yakın akrabalarının tabii ve 

sosyal durumları ya da tabiatları içerisindeki biyolojik gelişimi üzerinedir. (Hunter; 

Whitten 1987:3) 
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2-) Kültürel Antropoloji : “Antropolojinin bu kolu, çeşitli alt disiplinlere ayrılmıştır. 

Bu disiplinler yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahiptirler.” (Saran, 1993:22) Bu alt 

disiplinleri şöyle sıralayabiliriz 

Etnoloji: Yunanca halk anlamına gelen ethnos sözcüğünden türetilen etnoloji özellikle 

ilkel diye nitelenen halkları ve onların kültürlerini inceler. (Örnek, 1971:80) Etnoloji 

kültürler arası farklar ve benzerliklerle ilgilenmiş, kültürün tarihsel gelişimini ve çeşitli 

kültürlerin birbirleriyle ilişkisini konu almıştır. Bir topluma has örf ve adetlerin ya da 

belirli bir toplumun kültürünün incelenmesi ise etnografyanın konusu olmuştur. (Saran, 

1993:22) 

Lengüistik : “Dillerin yapısal özelliklerini, konuşma biçimlerini inceler. İnsanların 

düşünce ve görüşlerini belirtmek için kullandıkları çeşitli kalıpları, yani dillerini inceler. 

Hem dillerin belirli gruplarının tarihini, hem de bugün konuşulan dillerini inceler. Dilin 

rolü ve kültürün diğer yönleriyle ilişkilerini ele alır. İnsana özgü iletişim ve ifade etme 

sistemlerinin incelenmesi, lengüistiğin temel uğraşı alanıdır.” (Tezcan, 1996:2) 

Sosyal Antropoloji: “Kültür Antropolojisinin toplumsal olguyu inceleyen bölümü ise 

Sosyal Antropoloji olarak adlandırılır. Toplumsal olgu denildiğinde genellikle şunlar 

kastedilir: Sosyal örgütlenme, evlilik adetleri ve örfleri, adetler ve ahlaksal amaçlar, 

folklor, inanç sistemi, din, dil ve dille düşüncenin ilişkileri vb.” (Saran, 1996:143) Bu 

dal önceleri ilkel toplumları ele alırdı. Bugün yaşayan kültürleri de inceler. (Tezcan, 

1996:3) Sosyal antropolojinin inceleme sahası sosyal davranışlar ve sosyal gruplarda 

organizasyon ve kültür evrenselleridir ve sosyal antropoloji kültürün teşekkülüne ve 

değişimine hâkim olan kanunları arayacaktır. (Saran, 1971:16) “ 
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METODOLOJİ 

   SAHA ÖNCESİ YAPILAN AŞAMALAR 

Araştırmada İzlenen Yöntem 

 Etnografların, genel itibariyle “kültürel” sıfatıyla tanımlanan meseleler üzerine 

sosyal-kültürel antropoloji uzmanlarının, saha çalışması yürütmesi zorunludur. Saha 

çalışması, araştırmacının incelediği topluluk içerisinde bizzat yaşadığı ve araştırmasının 

başında ortaya koyduğu sorulara cevap oluşturacak verileri toplamak için o topluluğun 

gündelik hayatına hem katıldığı hem de bu hayatı gözlemlediği uzun bir zaman 

dilimidir. (Hart, 2011:13) 

 Araştırmacı kendi kimliği üzerine, çok farklı dünya görüşlerine sahip insanlarla 

yaşanan kültürel karmaşaların anlamı üzerine, bu farklılıkları çarpıtmaksızın nasıl temsil 

edileceği ve uzmanlaştırılacağı üzerine kafa yorar. “Katılımcı gözlemci’’ denen kavram, 

mülakat, yoklama, anket, fotoğraf ve zaman zaman videoyu da kapsayan farklı 

araştırma biçimlerini de içine alır. Aslında araştırmacının, araştırma sahası konusunda 

ilginç ve işe yarar “verileri’’ toplamasını sağlayan her yol bir yöntemdir. Bu nedenle 

araştırmacının çalışmaları yürütme sürecinde genellikle farklı yöntem türlerini dikkate 

alması ve denemesi gerekir. Baş bir deyişle, saha çalışmasının başında kesin ve 

değişmez bir plan geliştirmesi şart değildir, hatta çalışma ilerledikçe sorularını ve 

yaklaşımını değiştirmeye daima açıktır.(Hart, 2011:14) 

 Bir sosyal araştırma, genel sonuç elde edinceye kadar belirli aşamalardan geçer. 

Bu aşamalar; 

1) Konu Seçimi 

2) Ön araştırma 

3) Problemi Sınırlandırma 

4)Örnek Seçimi 

5)Mülakat sorularının hazırlanması 
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6)Mülakat uygulaması 

7)Araştırmada elde edilen verilerin gruplandırılması 

8)Toplanan Bilgilerin Dökümü 

9) Elde edilen Verilerin Gruplandırılması 

10) Raporun yazımı olarak sıralamak mümkündür (Akkayan,1979:54). 

Şeklinde sıralanabilir. 

 Konu Seçimi 

   Günümüzde insanlar, geleneksel tarzda üretilen yorganları tercih etmeyip, daha 

ucuza satın alınabilen, model alternatifi daha fazla olan, temizliği daha kolay olan, 

birçok yerden satın alınabilen, seri üretim fabrikasyon yorganlara yönelmiştir. Bu 

durum bir zanaat olan geleneksel yorgancılığın bitme noktasına gelmesine neden 

olmuştur.  

1985 yılı 3.sınıf antropoloji öğrencilerinin geleneksel yorgancılık sanatının kaybolması 

hakkında saha araştırması mevcuttur. Bu durum konu seçimimizde etkili olmuştur. Bu 

konunun çalışılması sayesinde bölümümüzde 31 sene önce yorgancılığın bitmesi 

söylentileri üzerine aynı yöntem ile yapılan yorgancılık çalışmasında elde edilen veriler 

ile günümüz şartlarında elde edilmiş verilerin karşılaştırılabilmesi mümkün olacak, bu 

konuda yapılan bir çalışmanın mevcudiyeti zamanın yorgancılığa olan etkilerini ve 

günümüzde yorgancılığın konumunun izah ederken çalışmamızı güçlendirecektir. 

Ön Araştırma 

  3.sınıfta ‘Sosyal Antropolojide Araştırma Planlama Ve Veri Toplama 

Uygulaması’ dersinde saha araştırması için yöntem, konu, zaman sınırlaması ve çalışma 

ekibi gibi aşamalar belirlendi. İlk olarak bütün sınıf il dışına çıkıp köy monografisi 

çalışacakken ekip arkadaşlarımızdan çeşitli zorunluluklardan dolayı dolayı şehir dışına 

çıkamayacak olanlar için de ikinci bir çalışma planı yapıldı. 

          Kapalı Çarşı’daki İstanbul Yorgancılar ve Çeyiziler Odası’na ilk ziyarette Oda 

başkanı Nazmi İnce’nin sadece çarşamba günleri Oda’da olduğunu öğrenildi, 

görüşebilmek için 19.04.2017 tarihine randevu alındı.  
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Oda Başkanı ile tanışmaya gidildi. Zamanın mesleğe olan etkisini, odanın eski adının 

İstanbul Yorgancı ve Hallaç Esnafı Zanaatkarlar Derneği olmasından da görülüyor. 

Randevu da, çalışmadan ve çalışmanın amacından bahsedildi, yorgancılık hakkında 

sohbet edildi.  

Odanın, kullanılan malzemeleri toptan ucuza satın alıp esnafa ucuz mal temin ettirmek 

gibi amaçlar için kurulduğunu, yorgancılığın Trabzon ili Maçka ilçesinden doğduğunu, 

yorgancıların çoğunluğunun Trabzonlu olduğu öğrenildi. Ayrılırken odaya üye olan 

esnafların listesi alındı. Liste de 302 adres vardı fakat tamamının değil 172 tanesinin 

yorgancı olduğu ifade edildi. İfade edilen bu durumun geçerliliğini test edebilmek 

amacıyla yorgancılar odasından alınan liste incelendi. Listede işletme sahibinin adı-

soyadı, dükkanının adresi ve hemen hemen her adrese ait telefon numaraları kayıtlıydı. 

Listede yorgancılarla birlikte, odaya kayıtlı olan çeyiziler, gelinlikçiler ve diğer 

mefruşatçıların da adreslerini kapsıyordu Buradan adreslerin ne tür bir işletme olduğu 

bilinmiyordu. Bundan sonraki aşamada dükkânları tespit etmek, yorgancı ağı 

oluşturmak, meslek hakkında bilgiler edinebilmek için katılarak gözlem çalışmaları 

yapıldı.  

 Elimizdeki liste sadece yorgancıların değil, odaya kayıtlı olan çeyizciler, gelinlikçiler 

ve diğer mefruşatçıların da adreslerini kapsıyordu. Bu durumda sadece bu verinin 

dükkânların tespit edilmesinde eksik kalacağı kanaatine varıldı ve bu liste ile birlikte 

çeşitli mobil uygulamalar kullanıldı. ( Google Maps, İbb Haritalar vb.) 

Dükkânları tespit etmekteki amaç, yazın saha araştırması esnasında, adreslerin kolay 

bulunmasını sağlamak, aynı zamanda daha önce görüşmüş ve tanışmış olmanın vereceği 

güveni oluşturmaktı. Dükkanların tespiti için ilçeler dağıtıldı, bu dağılım, yazın 

yapacağımız mülakatların da ilçelerini belirlemiş oldu. Dükkanları tespit aşamasında 

kullanacağımız kısa bir mülakat formu hazırlandı. Bu form 2 sayfadan oluşmaktaydı. İlk 

sayfada temel demografik bilgiler, ikinci sayfasında ise meslek ile ilgili sorular yer 

almaktaydı. 25-26 nisan tarihlerinde dükkan tespitlerine başlandı 

Ön araştırmada kullandığımız diğer bir teknik ise katılarak gözlem tekniğidir. 

Dükkanlarda vakit geçirilerek ustalar ile birlikte, pamuk attık, yorgan dikmeye çalıştık, 

gerektiğinde pamuk çuvalı taşıdık. Böylece, ustaların, günlük yaşamlarında, 

dükkanlarında nasıl vakit geçirdiği ile ilgili bilgiler topladık, aynı zamanda bir iletişim 

kurarak diğer yorgancıların da kapısını çalmamıza yardımcı oldu.  
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Ön araştırmada zorlanılan noktalardan biri, listede veya haritalarda yorgancı olarak 

görünen dükkanların, aslında birer çeyizci, gelinlikçi olduğunun saptanmasıydı. Buna 

bir neden Yorgancılar Odasından alınan listede gelinlikçiler ve çeyizcilerin de 

bulunmasıydı.  

Konu ile ilgili Yorgancılar Odası başkanı Nazmi İnce ile görüştüğümüzde 2015 yılından 

itibaren odada sadece yorgancıların üye olmadığı ve  2019 yılına kadar tüm çeyizcileri, 

gelinlikçileri kendi bünyelerinde toplayacaklarını ifade etti.. Buna neden olarak odanın 

üye yetersizliği nedeni ile kapanma tehlikesi yaşadığını söyledi.  Bazı ilçelerde ise 

İstanbul’da sürekli devam eden kentsel dönüşüm etkisiyle bir çok dükkanın adresi 

değişmiştir. Kimi dükkânlar zorunlu bir şekilde yer değiştirirken, kimi dükkân sahipleri 

dükkânlarını kapatmak zorunda kalmışlardır. 

Problemin Sınırlandırılması 

Konu sınırlandırması konu seçimi esnasında İstanbul’daki yorgancı esnafı şeklinde 

olmuştur. Burada hem yorgancı esnafının sosyoekonomik durumu hem de yorgancılık 

hakkında teknik bilgiler edinilmesi esas alınmıştır. Pilot görüşme ile birlikte üzerinde 

çalışmak istediğimiz konular; demografi, evlilik, eğitim, göç, semt ve mesken, çalışma 

hayatı, dükkan bilgileri, yorgancılıkta kullanılan malzeme ve aletler, sağlık, sosyal 

yaşam, kanaat ve tutum olarak belirlendi. 

   Örnek Seçimi 

Konu ile ilgili verilerin toplanması amacıyla ilk olarak İstanbul Yorgancı ve Hallaç 

Esnafı Odasına gidildi. Bu aşamada lisans bitirme çalışmasında 5 arkadaştık. Çalışmada 

İstanbul’un tümü ele alınacaktı, ilçeler eşit bir şekilde dağıtılacaktı. Daha sonrasında 2 

arkadaşımız çalışmadan kendi isteği doğrultusunda ayrılmıştır. Bu durum, hem 

İstanbul’un büyüklüğü nedeni ile hem de çalışmada yer alacak kişilerin sayısı nedeni 

ile, çalışma kapsamının daraltılmasına neden olmuştur.  Bu doğrultuda, Yorgancılar 

Odasından edinilen ilçeler, adreslere göre dağıtılmıştır.  Listeye göre en çok yorgancının 

bulunduğu ilçeler seçilmiş,  daha sonrasında ilçeler rastgele bir şekilde eşit sayılarda 

paylaşılmıştır. 
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Mülakat formunun hazırlanması 

Mülakatlar; alan araştırmalarında sıklıkla kullanılan etkin bir bilgi alma yöntemidir. 

Mülakat soruları uygulanacak olan kitleye uygun hazırlanmalıdır. İkinci ön araştırma 

öncesi temelleri atılan mülakat formlarının sistematik, işler ve kullanılabilir hale 

getirilmesi için sistemli şekilde yoğun çalışılmıştır.  

Ön araştırma ile birlikte yürütülen literatür çalışması, mesleki ve sosyokültürel bir takım 

bilgiler sunmuştur. Literatür taraması yaparken ilk olarak bölümde yer alan ve 1985 

yılında yapılan çalışmalar incelendi. Eski çalışmanın mülakat formundaki soruların biri 

kısmı birebir alındı, bir kısmı geçen zaman zarfında artık sorulmasına gerek kalmadığı 

için alınmadı örneğin evde televizyon olma durumu sorusu ve değişen zamanın getirisi 

olarak yeni sorular eklendi örneğin dükkânda internet olma durumu, dükkânın sosyal 

medya hesabı olma durumu vb. Daha sonrasında burada yer alan bilgilerin işimize çok 

yarayacağını düşünülerek, bibliyografyamızda yer almasına karar verildi  

   Bu aşamada yararlandığımız diğer kaynaklar; 

http://dergipark.gov.tr/  

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp ;  

 gibi, makale, yüksek lisans tezleri, çeşitli araştırmaların yer aldığı internet siteleridir. 

   Bu bilgiler ve ilk ön araştırmada edinilen bilgiler ile birlikte, bir mülakat formu 

oluşturulmuştur. Ardından hazırladığımız soruların sahada nasıl işleyeceğini görmek 

için pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Daha önceden tanışıp çalışmamızı anlattığımız 

dükkanlarda ki ustalarla 24-25 mayıs tarihlerinde çalışmacı başına beşer mülakat 

denemesi yapıldı. Bunun sonucunda bazı soruların sorulma biçimini, bazı soruların 

sorulma sırasını değiştirilmiş ve bazı yeni sorular eklenmiş ve  mülakat formumuz son 

halini almıştır 

 

 

        

 

http://dergipark.gov.tr/
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp
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SAHA ÇALIŞMASI 

 Mülakat Uygulaması 

  Saha araştırmamızı 2017 yılının temmuz-ağustos aylarında gerçekleştirmek 

üzere mülakat uygulamamıza temmuz ayının üçüncü haftasında başlandı. Her gün 

dükkanlar gezilerek ustalarla mülakat yapılmaya başlandı. Aynı zamanda haftanın bir ya 

da iki günü belirlenip, seçtiğimiz bir dükkanda katılarak gözlem yapılmıştır. Gerek 

adreslere ulaşmanın uzun sürmesinden, gerekse ilk defa görüşülen ustanın güvenini 

kazanmakta zorlanmamızdan dolayı çalışma Eylül ayının ortalarına kadar devam etti.  

  3 arkadaş, yaklaşık 2-2,5 aylık saha sürecimizde 22 ilçe gezerek 99 mülakat 

uygulaması yapıp 250 ye yakın adres ziyareti gerçekleştirdik. Mülakatların 30 kadarı 

kendi tarafımdan yapılmıştır. Çalıştığım yerler ise Avrupa yakasında yer alan Avcılar, 

Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenler, Eyüp Sultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, 

Küçükçekmece ilçeleri ile Anadolu yakasında yer alan Ümraniye ve Üsküdar İlçeleridir. 

   Elimdeki 71 adresten 29 mülakat yapabildim. 29 mülakatın 25 tanesi dükkân 

sahibi ile 4 tanesi ise seyyar ya da dükkân sahibi ile çalışan kişilerdir. 

Geriye kalan 42 adresten 7sinde mülakat teklifime ret cevabı aldım. 35 dükkân ise 

çeşitli sebeplerden dolayı çalışma kapsamına alınamamış ve ya mülakat yapılamamıştır. 

Köksal Cavrar isimli yorgancının mülakatı Çalışma arkadaşım Sultan Ayan da aynı 

kişiyle farkında olunmadan mülakat yapıldığının anlaşılması ve çelişkili ve güvensiz 

ifadelerinden dolayı iptal edilmiştir. 

Ayrıca soy ismi öğrenilemeyen ‘Osman’ isimli yorgancının mülakatı artık yorgan 

dikmediği ve dükkânını pek açmadığı gibi anlamsız ifadelerinden dolayı iptal 

edilmiştir.(Bkz Tablo: r-1) 
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r-1 İLÇELERE GÖRE GÖRÜŞME RAPORU 

GİDİLEN İLÇELER YAPILAN RED ADRESİ 

BULUNAMAYAN-

TAŞINMIŞ, 

BAŞKA 

ALANLARDA 

HİZMET VEREN 

DÜKKÂNLAR 

TOPLAM 

FATİH 4 4 24 32 

BEYOĞLU 5 1 2 8 

EYÜP 1 1 0 2 

BAYRAMPAŞA 1 0 2 3 

GAZİOSMANPAŞA 3 0 0 3 

KÜÇÜKÇEKMECE 2 1 0 3 

ESENLER 2 0 0 2 

AVCILAR 2  0 7 9 

ÜSKÜDAR 1  0 0 1 

ÜMRANİYE 3  0 0 3 

GÜNGÖREN 5  0 0 5 

TOPLAM 29 7 35 71 
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Saha çalışması esnasında karşılaşılan aksaklıklar 

Gittiğimiz yerlerde kentli insanının güven problemiyle karşılaştık. Bizimle görüşme 

yapmak, bilgi vermek istemediler. Bazıları maliyeden geldiğimizi düşünüp çekimser 

yaklaştı. (özellikle bu dükkânlar odaya ya da başka bir kuruma kayıtlı olmadan 

çalışıyorsa ya da vergi muafiyetinden yararlanmak için dükkânın kirasını resmi olarak 

daha az gösterdiyse) Bazıları da dolandırıcı olduğumuzu düşündü. Bu gibi durumlarda 

okulumuzu referans göstermemizin yanında daha önce ziyarette bulunduğumuz 

ustaların ismini bazen de o ustaların sözlerini referans gösterip bu dükkânlardaki 

ustalarla da görüşmeye, dükkan sahiplerine kendimizi, çalışmamızı, amacımızı daha iyi 

anlatmaya çalıştık.  

   Saha çalışmasında, kentte çalışmanın yarattığı bir problem ise dükkânlarda 

geçirilen zamanın kısıtlı olmasından kaynaklanan gözlemleme süresinin kısalığıdır. 

Saha çalışmasının önemli bir parçası olan ‘katılarak gözlem’, zamanın kısıtlı oluşu, 

güven problemi gibi sebeplerle tam olarak sağlanamamıştır. Ancak daha fazla katılarak 

gözlem yapabilmek amacıyla; birer adet dükkân seçilip, dükkân sahipleriyle anlaşıp, o 

dükkânlara sık sık ziyarette bulunuldu. Gerektiğinde ise yardımcı olundu. Yorgan 

Dikim aşamalarının fotoğrafları çekildi. 

Mülakat formunda yer alan bazı sorular sorulurken zorluklar yaşanmıştır. Özellikle aile, 

demografi, evlilik, anne-baba bilgileri alınırken, konuştuğumuz insanlar çekimser 

davranmıştır. Yorgancılık ile ilgili sorular öne çekilerek sorulsa da, bu sorulara 

gelindiğinde bazı ustalar cevap vermek istemediler. Özel buldular, hatta bazıları 

hakarete varan kelimeler kullanarak mülakatı sonlandırmak istediler. 

SAHA SONRASI YAPILAN AŞAMALAR 

Saha araştırması tamamlanıp 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla yapılan 

mülakatlar Sosyal Antropoloji bölümüne getirilecekti. Mülakat formları 05.10.2017 

tarihinde teslim edildi. Her bir araştırmacı mülakatlarını muhafaza etmek için kutulara 

yerleştirip bölüm içerisindeki raflara yerleştirdi. 4.güz dönem dersi olan Sosyal 

Antropolojide Lisans Bitirme Çalışması 1 ve Sosyal Antropolojide Lisans Bitirmeme 

Çalışması Uygulaması 1 dersleri Prof. Dr. Yüksel Kırımlı’dan alındı. 
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Dönem boyunca ders saatlerinden arda kalan zamanlarda bölümde çalışabilmek için 

aylık nöbetçi listeleri oluşturuldu. Giriş-çıkış saatinin yazıldığı ve alınan kararların not 

alındığı bir defter oluşturuldu. 

Mülakatta Yapılan Hataların Kontrolleri  

      Bu aşamada mülakatların iki adımda kontrolleri yapılmıştır. İlk adımda yapılan 

kontrol mülakatçının kendisine aittir. Birinci adımda cevabını bildiğimiz ya da cevabına 

ulaşabileceğimiz ama boş kalmış soruların doldurulması, doğum tarihi ve yaş gibi 

sayısal ifadelerin birbiri ile tutarlılığının kontrolü, cevapların birbiri ile olan tutarlılığı 

gibi hatalar siyah ya da mavi kalemle doldurulmuş mülakat formlarına kurşun kırmızı 

kalemle not alındı. Cevap kısmı boş olan sorular; sorulup cevap alınamadıysa cevapsız, 

cevap kısmı boş kalmış ya da alınan cevabın soru ile anlam ilişkisi bulunmayan sorular 

boş belirsiz olarak not alındı.  

İkinci kontrol mülakat yapan kişinin ekip arkadaşı tarafından yapıldı. Bu kontrolde 

mülakatlara yapılacak müdahaleler ise mavi kurşun kalem ile yapıldı. Bu kontrolle, ilk 

kontrolde gözden kaçanlar, eksik cevaplar ve alınan cevapların tutarlılığı kontrol edildi. 

Mülakat formlarının neresinde, hangi sorularda hata yapıldığı, neden hata yapıldığı 

bizler için önemliydi. Hata dökümü yaparak hangi sorularda hata yapıldığı görülmeye 

çalışıldı.  

Hataların görünür hale gelmesi ve hataları analiz edebilmek için döküm kâğıdı 

kullanıldı. Bu işlem ile hangi soruda kaç defa hata yapıldığı çeltikler ile gösterilip 

toplam hata oranlarına bakıldı. Yapılan hataların nedenlerine bakılıp hata oranı yüksek 

olan sorular verilerin niteliğini düşürmemesi için veri havuzuna dahil edilmedi. Burada 

karşılaşılan hatalar ise boş-belirsiz oranının yüksek olduğu sorular ile  cevap 

alınamayan sorular oldu. 

Kod Formunun Oluşturulması ve Denemeleri 

Hata dökümü kod formuna hazırlıktır. Toplam da 100 mülakat varken cevaplarında 

tutarsızlık, eksiklik olması ve güvenilir mülakatlar olmamasından dolayı bazı 

mülakatlar döküme dahil edilmedi. dökülecek mülakat sayısı 94’e düşürüldü. 

Mülakatlara il, tüm ilçeler arasında bulunduğu ilçesinin alfabetik sırası ve o ilçedeki 

görüşmecilerin soy isim-isim sırasından oluşan 6 haneli mülakat kod numaraları verildi. 
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Mülakat formunda açık uçlu ve yarı yapılandırılmış olan soruların (yani ‘diğer’ 

kategorisi bulunan tüm soruların) cevaplarını kategorize edebilmek için kura da çekilen 

sayılara denk gelen mülakat kod numaralarına göre mülakatlardan yüzde otuzluk bir 

dilim seçildi. Rastgele seçilen bu 30 mülakattaki cevapların yaklaşık olarak tüm 

mülakatlardaki cevapları temsil edeceği düşünüldü. Açık uçlu sorulara alınan cevaplar 

tek tek dökülüp bir araya getirildi ve her soru için alınan cevaplar kendi içinde 

kategorize edildi. Burada cevapların kategorize edilmesinin amacı, bir sonraki aşamada 

oluşturulacak kod formuna tüm soruların cevaplarını toparlamak, cevapları maddeler 

haline indirgeyebilmekti. Alınan cevaplar kategori haline getirilirken, 1986 yılında ki 

çalışmada kod formu kullanılmadığı için, çalışmanın mülakat formu ve kendi 

oluşturduğumuz mülakat formundaki ortak ve benzer olan soruların tablolarının 

kategorilerine bakılarak, bazı kategoriler oluşturulmaya çalışıldı. Bu aşamada mülakat 

formunda yer alan bazı sorulara, artık gerek duyulmayacağı için kod formunda yer 

verilmedi. Örneğin diğer yorgancıların adreslerine ulaşabilmek için sorulan irtibat ve 

iletişim tablosu kod formuna dahil edilmemiştir. 

Kod formu ve yönerge formu ekipçe oluşturuldu. Oluşturulduktan sonra tüm ekip kendi 

mülakatlarındaki soruların cevaplarını fotokopi alınan formlar üzerinde kodladı. 

Yapılan kodlamalar önce kendimiz daha sonra ekip arkadaşımız olmak üzere iki adımda 

kontrol edildi. 

Alınan Yazılı Verileri İstatistiki İşlemlere Dönüştürme  

Kodlamalar ve kontroller bittikten sonra formlar SPSS isimli istatistik programına 

kaydedildi. SPSS programı yine ekipçe hazırlandı. Ardından tüm kodlanmış formlar 

yüklendi, program üzerinde tüm veriler birleştirildi. Bu sayede veri havuzu bilgisayar 

ortamına taşınmış oldu. 

Bütün verileri en iyi şekilde değerlendirebilmek, her bir verinin tüm veri havuzunda 

nerede yer aldığını gösterebilmek, çalışmadaki benzerlik ve farklılıkları 

vurgulayabilmek için ana ayrım oluşturulması gerekiyordu.  
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Ana ayrım olarak seçilecek sorunun her mülakatta mutlaka cevabının yer alması ve 

bütün mülakatları yaklaşık olarak yarı yarıya bölmesi gerekir. Bununla birlikte seçilecek 

ana ayrımın, amacında olması ve çalışma için anlamlı bir ayrım oluşturması gerekliydi.  

Görüşme yapılan yorgancıların hepsinin bu zanaatı usta-çırak ilişkisi içinde öğrendiği 

bilinmektedir. Fakat bugün mesleğin kaybolmasının bir sebebi de artık bu meslekte 

çırak yetişmemesidir. Yorgan dükkanlarında eskiden 8-9 kişinin çalıştıklarını söyleyen 

görüşmecilerin büyük çoğunluğu şu anda dükkanda tek kişi çalışmaktadır. Sahada 

görüldüğü kadarıyla da aktif olarak mesleği sürdüren yorgancılar kendilerini son nesil 

yorgancı olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda çalışma yapılan gruptaki yorgancıların 

meslekte bulundukları süre ve bu sürede yaşanılan değişimler bazı farklılıkları 

göstermektedir. Örneğin yaşı daha büyük olan yorgancılar eskiden yaptıkları birçok işi 

yapmayı bıraktıklarını söylerken yaşı daha genç olan yorgancılar o işi meslek hayatı 

boyunca hiç yapmadıklarını söylüyor. Buna eskiden sıkça dikilen ama artık divan 

kullanılmadığı için diktirilmeyen divan örtüsünü örnek verilebilir.  

Buradan yola çıkarak görüşmecileri ve cevaplarını yaşlarına göre ayırmanın verileri 

değerlendirirken farklılık ve benzerlikleri daha görünür kılacağını ve verilen cevapları 

kendi içinde değerlendirecek olmanın verileri daha sağlıklı sunmayı sağlayacağı 

düşünüldü.  

Ana ayrımı hesaplamak için görüşmecilerin yaşları medyanı hesaplandı. Bunun 

sonucunda 94 görüşmeci 54 yaş ve altı 43 görüşmeci ile 55 yaş üzeri olan 51 görüşmeci, 

olarak ikiye ayrıldı. 

Verileri tablo haline getirip sunmak, verileri karşılaştırma imkanı vereceğini,  soruların 

tüm veri içindeki yerini göstereceğini, yazıda sayfalarca anlatılacak veriyi bir şablon 

halinde sunmanın yararlı olacağından tercih edilmiştir.  

Tablo yapımına başlarken ilk olarak tablosu yapılacak sorular belirlendi ve tablosu 

olacak bu soruların tablo başlıkları listelendi. Tablo yapımına başlarken tablo grupları 

paylaşıldı ve Excel programında tablo şablonları oluşturuldu. Bu şablonlarda tablo 

başlıkları, ana ayrım, kategoriler ve formüller yer almaktaydı.  Şablonu tamamlanan 

tablolar, lisans bitirme çalışmasında odaklanılmak istenilen bölümlere göre tekrar 

paylaşıldı. Paylaşılan tablolara veriler yerleştirildi.  
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Bu aşamada SPSS programına veri girişinde yapılan hataları görme fırsatımız oldu. Kod 

formuna bakarak programdaki hataları düzeltildi. 

Yazıyla Anlatım  

Sayısal veriler halindeki veriler alandan elde edilen bulgular doğrultusunda 

yorumlanmış ve rapor haline getirilmiştir. Tablo yorumları gerçekleştirilirken teorik 

kısmı hakkında çeşitli kaynaklardan yararlanılmaya çalışıldı. Ayrıca örnek olaylar, tablo 

ve resimlerle desteklenen çalışmaya son şekli verilmiştir 
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3-ÇALIŞMA YAPILAN İL İSTANBUL HAKKINDA GENEL BİLGİ 

 

Harita 1: İstanbul ili haritası, Kaynak; 

http://www.turkiyerehberi.gen.tr/sehirler/istanbul-haritasi (19.06.2018 tarihinde 

erişildi.) 

Tarihçesi 

İstanbul’un tarihi, Yenikapı Theodosius Limanı kazılarıyla gün ışığına çıkan Neolitik 

çağ yerleşimiyle, 8500 yıl geriye uzanmış, bu süreçte kentin geçirdiği kültürel, sanatsal, 

jeolojik değişim ve kent arkeolojisi hakkında yeni bir dönem açılmıştır. İstanbul’un 

tarihi ile ilgili en göze çarpan özelliği, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi üç 

evrensel imparatorluğa başkentlik yapmış olmasıdır. M.S. 4. yüzyılda Roma 

İmparatorluğu çok genişlemiş; İstanbul, stratejik konumundan dolayı, İmparator Büyük 

Konstantin tarafından Roma’nın yerine yeni başkent olarak seçilmiştir. Kent 6 yılı aşkın 

bir sürede yeniden düzenlenmiş, surlar genişletilmiş, tapınaklar, resmi binalar, saraylar, 

hamamlar ve hipodrom inşa edilmiştir. 
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 330 yılında yapılan büyük merasimlerle, kentin, Roma İmparatorluğu’nun başkenti 

olduğu resmen açıklanmıştır. Yakın çağın başladığı dönemde İkinci Roma ve Yeni 

Roma adları ile anılan kent, daha sonra "Byzantion" ve geç devirlerde Konstantinopolis 

olarak adlandırılmıştır. Halk arasında ise kentin adı tarih boyunca "Polis" olarak anıla 

gelmiştir. Büyük Konstantin'den sonraki imparatorların da şehri güzelleştirme 

çabalarının devam ettiği anlaşılmaktadır. Kentteki ilk kiliseler de Konstantin'den sonra 

inşa edilmiştir. Batı Roma İmparatorluğu’nun 5. yüzyılda çökmesi nedeniyle, İstanbul, 

uzun seneler Doğu Roma İmparatorluğu’nun (Bizans) başkenti olmuştur. Bizans 

döneminde yeniden inşa edilen kent, surlarla tekrar genişletilmiştir. Günümüzdeki 6492 

m. uzunluğundaki ihtişamlı şehir surları, İmparator II. Theodosius tarafından 

yaptırılmıştır. 6. yüzyılda nüfusu yarım milyonu aşan kentte, İmparator Justinyen 

idaresinde bir altın çağ daha yaşanmıştır. Günümüze kadar ulaşan Ayasofya, bu 

dönemin bir eseridir. 726-842 yılları arasında kara bir devir olan Latin egemenliği, 4. 

Haçlı seferinin 1204 yılında şehri istilası ile başlamış, tüm kilise ve manastırlar ile 

abidelere kadar şehir yıllar boyu talan edilmiştir. 1261'de idaresi tekrar Bizanslıların 

eline geçen kent, eski zenginliğine tekrar kavuşamamıştır. İstanbul, 53 günlük bir 

kuşatma sonrası, 1453'te Türklerin eline geçmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in savaş 

tarihinde ilk defa kullanılan iri boyutlardaki topları, İstanbul surlarının aşılmasının 

önemli bir sebebidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti buraya taşınmış, ülkenin 

çeşitli yerlerinden getirilen göçmenlerle şehir nüfusu arttırılmış, boş ve harap olan 

şehrin imar çalışmalarına başlanmıştır. Şehrin eski halkına din hürriyeti ve sosyal haklar 

tanınarak, yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmıştır. Fetihten yüzyıl sonra ise Türk Sanatı 

şehre damgasını vurmuş, kubbeler ve minareler şehir siluetine hâkim olmuştur.  

16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanlarının Halife olmalarından ötürü, İstanbul tüm 

İslam dünyasının da merkezi olmuştur. Sultanların idaresinde şehir tamamen imar 

edilmiş, büyüleyici bir atmosfere bürünmüştür. Eski akropolde kurulu Sultan Sarayı, 

Boğaziçi'nin ve Haliç'in eşsiz manzarasına hâkim kılınmıştır. 19. yüzyıldan itibaren Batı 

dünyası ile sıklaşan temaslar sonrası, camiler ve saraylar, Avrupa mimarisi tarzında, 

Boğaziçi kıyılarına inşa edilmeye başlanmıştır. Kısa sürede inşa edilen birçok saray, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminin de sembolleridir. 
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Coğrafi Durum 

İstanbul, Avrupa ile Asya kıtaları arasında köprü görevi gören, bunların birbirine en çok 

yaklaştığı iki uç üzerinde kurulmuş bir şehirdir. Bu uçlar Avrupa kıtasında Çatalca, 

Asya kıtasında ise Kocaeli; güneyden Marmara ve Bursa, güneybatıdan Tekirdağ ve 

kuzeybatıdan Kırklareli ile çevrilidir. Şehrin adını aldığı ve Haliç ile Marmara arasında 

kalan yarımada üzerinde bulunan asıl İstanbul 253 km², bütünü ise 5712 km² 'dir. 

Marmara denizindeki Adalar da İstanbul iline dâhildir. İstanbul çevresinin bitki örtüsü, 

Akdeniz iklimi bitkilerini andırır. Bölgede en çok görülen bitki türü makidir. Bu bitkiler 

uzun ve kurak bir yaz mevsimine kendini uydurmuştur. Fakat iklimin özelliği dolayısı 

ile tepeler çıplak değildir. Yer yer görülen ormanlık alanların en önemlisi kentin 20 km. 

kuzeyindeki Belgrad Ormanı'dır. İstanbul ilinde büyük akarsu yoktur. En büyük akarsu, 

aynı zamanda Kocaeli Yarımadası'nın da en büyük suyu olan Riva çayıdır. 71 km. olan 

Riva Çayı, kaynaklarını Kocaeli ilinden alır ve güneydoğu kuzeybatı yönünde akarak 

Riva köyü yakınlarında Karadeniz'e dökülür. Boğaza dökülen suların en önemlileri 

Küçüksu ve Göksu dereleridir. Bunlardan başka Haliç 'e dökülen Kâğıthane ve Ali Bey 

Dereleri, Küçükçekmece Gölüne dökülen Sazlıdere, Büyükçekmece Gölüne dökülen 

Karasu Deresi, Terkos Gölüne dökülen Trança Deresi, İstanbul İlinin belli başlı 

akarsularıdır. İlde küçük fakat önemli üç göl vardır. Bunların üçü de Avrupa 

yakasındadır. Denizden ayrılmış olan Terkos Gölünün suyu tatlıdır. Kentin suyu 

buradan sağlanır. Marmara Denizi kıyısında bulunan Küçükçekmece (11 km²) ve 

Büyükçekmece (16 km²) Göllerinin suları denizle temasları olduğu için tuzludur. Yaz 

ayları genellikle sıcak geçen, kış aylan bölgeyi etkisi altına alan sistemlere bağlı olarak 

fazla soğuk geçmeyen İstanbul, Akdeniz ikliminin özelliklerini taşıyor görünse de, 

Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nın etkisiyle farklı özellikler taşır. Kış aylarında 

Karadeniz'den gelen soğuk-kuru hava kütlesi ile Balkanlardan gelen soğuk-yağışlı hava 

kütlesinin özellikle Akdeniz'den gelen ılık ve yağışlı güneyli hava kütlelerinin etkisi 

altındadır. Bütün ilde Karadeniz'in soğukça yağışlı (poyrazlı) havasıyla Akdeniz'in ılık 

(lodoslu) havası birbirini izler. İlde yaz-kış, gece-gündüz arasında büyük ısı farkları 

görülmez. 
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Demografik Yapı 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırlamış olduğu 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi (ADNKS) Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre İstanbul'un Toplam Nüfusu 

14.160.467 kişidir.   

İstanbul'un 14'ü Anadolu Yakasında, 25'i Avrupa Yakasında olmak üzere toplam 39 

ilçesi vardır. İstanbul'un 39 ilçesi nüfus sayısı bakımından 2013 yılı verilerine göre 

incelendiğinde en yüksek nüfusa sahip ilçesi Bağcılar, en az nüfusa sahip ilçesi de 

Adalar olmuştur. 

İSTANBUL'UN SANAYİ VERİLERİ 

İstanbul, Türk ekonomisinin en mühim merkezidir. Sanayinin üçte biri, ithalatın üçte 

biri, ihracatın beşte biri İstanbul’dan yapılmaktadır. Türkiye’nin en büyük sanayi, 

ticaret, ulaşım, reklam ve iktisadi kuruluşları İstanbul’dadır. Türkiye’nin en büyük 100 

sanayi kuruluşunun 42’si ve en büyük 500 kuruluşun 250’si İstanbul’dadır. 1952’de 

kurulan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin en büyük sanayi odasıdır. 40 meslek 

grubundan yedi bine yakın üyesi vardır. Türkiye’nin en eski kuruluşlarından olan ve 

1882’de kurulan İstanbul Ticaret Odası(İTO)’nın üye sayısı 100.000’e yakındır. Atmış 

binden fazla iş yeri bulunur. Sanayinin her dalında sanayi kuruluşları vardır. İmalat 

sanayiinde metal eşya, makina ve teçhizata çoğunluktadır. İstanbul’un sanayi ve Ticaret 

hacmi çok büyüktür.  
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YORGAN VE YORGANCILIĞIN TARİHÇESİ 

Yorgan Türkçe bir isimdir ve “Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün v.b.gibi 

şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü” anlamına gelmektedir (Türkçe Sözlük, 2005: 

2193). Bu kelime Kıpçak dillerinde “yogurgan”, Kumukça’da “yuvurgan”, Nogayca’da 

“yuvırkan-yurkan”, Altayca, Teleütçe’de “yurkan”, Tuvaca ve Hakasça’da “çorgan” 

(Clauson,1972) şeklinde bilinirken, Kırgız Türkçesinde “curkan”, Türkmen Türkçesinde 

“yorgan”, Uygur Türkçesi’nde “yodkan”, olarak kullanılmaktadır (Türk Lehçeleri 

Sözlüğü 1, 1990: 994). Kaşgarlı Mahmut bu kelimeyi “yogurkan” şeklinde kullanmış ve 

“anıng üze yogurkan aşuldu. –onun üzerine yorgan örtüldü-”ve “yogurkanda artuk 

adhak kösülse üşiyür-yorgandan ziyade ayak uzatılsa üşür” şeklinde örneklendirmiştir 

(Divan-ı Lügat it Türk, 1986: C.1, 197-4, C. 2,137-6).  

Batı Türkçesinde eski Türklerin “yogurkan” sözü yorgan şekline girmiş ve yatarken üste 

örtülen örtü anlamını kazanmıştır. Oysa eski Türkçede bu kelimenin anlamının daha 

geniş olduğunu aynı zamanda “üstlük, bürünülen örtü” manasını da taşıdığını biliyoruz. 

Divan-ı Lügat-it Türk’te “uragut yogurkan büründi- kadın örtü örtündü, 

çarşaflandı”şeklinde bir kullanım bize bunu anlatmaktadır (Divan-ı Lügat-it Türk,1986: 

C.2,141-13). Yani yorganın görevleri hem örtmek, hem de bürünmek, bir üst kıyafeti 

olarak kullanılmak şeklindedir. Çobanların geceleri bürünerek yattıkları bir kepenek 

veya üstlerine aldıkları bir aba da yorgan sayılmaktadır (Ögel, 1985: 221). Eski 

Türklerin pamuğun olgunlaşıp toplanması, temizlenmesi, hallaç yayı ile atılıp yorgan, 

yastık, minder yapımı konusunda bilgi sahibi olduklarını biliyoruz. Selçuklu ve 

Harzemşahlar döneminde pamuk atan yayla ilgili bilgiler günümüze ulaşmıştır. 

Mesela,”Mamuk çapar yayı” sözü “pamuk döver yay” manasında kullanılmaktadır 

(Ögel, 1995: 152). 

Bir sonraki bölümde Türk kültüründe yorgan konusu işlenecektir. 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE YORGAN 

Günümüzde hem günlük hem tören eşyaları arasında sayılan yorgan, ustasının elinde 

süslenip onun iç dünyasını aktarırken bütün el sanatları gibi hem bir meslek ürünü, hem 

de halk estetiğini yansıtan bir malzeme olarak değerlendirilir. Türkçenin en eski kültür 

kelimelerinden biri olan “yorgan” günümüzde hemen hemen bütün Türk lehçelerinde 

hatta Balkan dillerinde de yaşarken aynı zamanda bir dil malzemesi olarak da atasözü, 

deyim, mani, türkü, masal gibi sözlü halk edebiyatı verileri içinde yerini almıştır. 

(Duvarcı,2010 s.508) 

Halk yaşayışının ve düşüncesinin dile yansıması sonucu yorgan kelimesi pek çok 

anonim kaynaklı dil malzemesinde kendine yer bulmuştur. Örneklendirirsek: 

Atasözlerinde  

Yorgan gitti, kavga bitti. Bitli yorganı kimse üstüne almaz. Ayağını yorganına göre uzat 

İyi olmayacak hasta yatağı bırakıp, yorgana işer. Çarşafsız döşekle, yüzsüz yorganla 

yatılmaz. Kadının iyisi yorganı yorgana katar, şaşkını yorgan deliğinden aya bakar. 

Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma, kürek. 

Deyimlerde 

 Pire için yorgan yakmak. Yorgan döşek yatmak, Yorgan kavgası yapmak, Kırk yamalı 

yorgan 

 Dualarda  

Telli yorgan içinde yatasın.(Evlenesin) Beddualarda Yazın ayrana, kışın yorgana 

muhtaç olasın  

Söz Gruplarında: Yorgan iğnesi, yorgan ipliği, yorgan ağzı, atlas yorgan, kadife 

yorgan, kuştüyü yorgan, kırk yamalı yorgan, sırmalı yorgan, hediye yorganı, yas 

yorganı, kışlık-yazlık yorgan, yorganlamak, yorgan kaldıran –yerde yıldız gibi yetişen 

bir bitki– (Derleme Sözlüğü, 1993: 4298).  
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İnanç ve Uygulamalarda  

Gece yorgan kaplanmaz, Evlenmek isteyen genç yorganını keser( Kaya, 29-09-2006). 

Manilerde 

Karpuz getir yiyeyim 

Aç yorganı gireyim 

Uyan uyan sar beni 

Var olduğun bileyim  

Denize atladın mı 

Yorganı topladın mı 

Çocuk dedi yatalım 

Kız dedi patladın mı 

Ağaca attım urgan 

Dibinde sarı yorgan 

O yar benim olursa 

Keserim çifte kurban 
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Türkülerde 

Elveriyor el veriyor 

Orta direk bel veriyor 

Açtım baktım al yorganı 

Mehemmed’im can veriyor (Çorum Türküsü) 

Edebiyatımızda da zaman zaman yorgan konusu ele alınmıştır.Abdülhak 

Şinasi’nin anlattığı geçmiş zamandan izler taşıyan eşyalar arasında 

yorganlar da vardır. Eskiden her evde yüklük denilen dolaplarda hem ev 

halkının ihtiyacı hem de gelebilecek misafirler için yatak yorganlar dururdu. 

Abdülhak Şinasi bir yüklüğün görünüşünü şöyle anlatmaktadır.”Bir 

yüklüğün kapısı açılır açılmaz, sağ ve sol taraflarında insan boyunca üst 

üste konmuş, ilk önce kalın döşekler,sonra pamukları iyi atılmış ve hiç 

bozulmamış şilteler, daha sonra da sakız gibi beyaz ve temiz yatak yüzleri 

ve bunlar üstünde de mevsime göre birer ikişer konabilecek bazıları yazlık, 

ince; diğerleri kışlık ve kalın rengarenk bir çok yatak yorganları istif edilmiş 

olurdu. Bunların bazısı alafranga çarşaflarının , frenk gömleklerinin küçük 

sedef düğmeleriyle iliklenmiş olur; Alaturka olanlar ise çarşaflarının 

kenarlarına teyellenmiş olurdu….”(Hisar,1978: 140). 
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YORGAN DİKİM AŞAMALARI 

Yorgan Yüzeyini Dikme İşlemi 

Yorganın iç yüzü fazla sallanmadan ve hırpalanmadan dışarıya çevrilir. 

Dikiş payları ve kat izleri ütülenerek, fazla iplikler temizlenir. 

Dikilecek yorganın özelliğine göre genellikle koyunyünü, pamuk ya da elyaftan 

seçilmiş dolgu malzemesi tartılır ve yorganda kullanılacak olan miktarı hallaç atma 

makinesinden geçirilir. 

Yorgan yüzünün ön tarafı altta kalacak şekilde düz zemine serilerek dolgu malzemesi 

yorgan kılıfının içine hiçbir boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. 

Yorgan kılıfı dikilmeyen ağız boşluğundan rulo yapılarak çevrilir ve yorgan yüzünün 

ağız kısmı dikilir. 

Dikim işleminden sonra yorgan çevrilerek astar kısmı alta bakacak şekilde düzgünce 

tahta zemine yerleştirilir. 

Dolgu malzemesinin iyice yorgan içine yerleşmesi için sopayla hem dövülür hem de 

bastırılır. Yorgan ne kadar çok dövülürse o kadar kaliteli olması söz konusudur. 

Dövülme işleminden sonra yorgan yüzü kaymaması için teyellenir ve sopayla dövme 

işlemleri ön yüzeyde de tekrarlanır. 

Yorgan Motifini İşleme 

Desenin kumaşa geçirilme işlemi, karbon kâğıdı, şablon, geometrik ölçüler ya da araç 

yardımı ve tırnak geçirme şeklinde bir takım teknikler ile yapılır. Ancak yorgancılar 

tarafından daha çok çırpı ipi ve tebeşir yardımı ile uygulanan teknik kullanılır. Bu 

tekniğe göre; 

Yüzeyin dikişe uygun hale getirilmesi ve dolgu malzemesinin kaymasını engellemek 

için teyel dikişi yapılır. 

Uzun kenarlardan 30-35 cm. içeriye teyel atılarak içte bir çerçeve oluşturulacak şekilde 

tüm kenarlar teyellenir. 
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Yorganın iç yüzü içe, dış yüzü dışa gelecek şekilde uzunlamasına ortadan ikiye 

katlanılarak pamuğun eşit dağılması için sopalanır. 

İkiye katlanmış vaziyetteyken önce içeriden yaklaşık 20 cm, sonra da kenarlardan 10 

cm uzaklıkta dikiş yapılır. 

Köşelere gelince tekrar sopalanarak işleme devam edilir. 

Ardından yorganın 10’ar cm uzaklıkta iki çubuk ya da kenar sıra denilen dikim işlemi 

yapılır. 

Yorgan ön yüzeyi içeride kalacak şekilde tekrar ters çevrilerek iyice sopalanır. 

Kenar sıraları sopa ile kontrol edildikten sonra yorgan yüzeyi kare, dikdörtgen ya da 

köşegen biçimde işlenecek motife göre eşit dilimlere ayrılır. 

Bu işlem için yorgan önce bütün kenarlardan ikiye sonra uzun ve kısa kenarlar çapraz 

gelecek şekilde katlanarak köşeler ve çapraz köşeler çizilir. Aynı şekilde çaprazdan ve 

ortadan yorgan ikiye katlanarak ortalar belirlenir. Bu işlemlerde çizimler için çırpı ipi ve 

tebeşir kullanılır. 

Bütün köşeleri ve kenarları çizilerek belirlenmiş yorgan üzerine desen tekrarlarında 

birleşim noktalarına dikkat edilecek şekilde kartondan yapılmış şekiller geçirilir. 

İşlemler dıştan içe doğru gidilerek tebeşir yardımıyla gerçekleşir. 

Tüm çizimler tamamlandıktan sonra desenlerin özelliğine bağlı olarak yorgan enine ve 

boyuna yine iç dolgu malzemesinin kaymasını önlemek için teyellenir. 

Çizilen motifler, teyellenen yorgan üzerine yorgan yüzü, pamuk ve astarı tespit 

edebilecek şekilde ilinti, desenin model özelliğine göre etrafına şekil verilirken sık iğne 

dikişi ile ince iş ve yine modele bağlı olarak sık şekilde işlenerek baskı tekniği 

kullanılarak dikilir. 
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YORGAN ÇEŞİTLERİ VE ÖLÇÜLERİ 

Tek Kişilik Yorgan: Bir kişinin örtünebileceği büyüklükte, küçük yataklar için 

kullanılan yorganlardır. 

Ölçüler: 

En: 1,65 cm 

Boy: 2,15 cm 

Çift Kişilik Yorgan: İki kişinin örtünebileceği büyüklükte, büyük yataklar için 

kullanılan yorganlardır. 

Ölçüler:  

En: 1,90 cm  

Boy: 2,20 cm 

Bebek Yorganı: Genellikle bebek yatakları için kullanılan yorganlardır. 

Ölçüler: 

En: 90 cm  

Boy: 1,40 cm 

Battal Boy: Özel boyutlarda yorgan isteyen müşterinin vereceği ölçüye göre dikilen 

yorganlardır. 

Ölçüler: 

 En: 2,10 cm  

 Boy: 2,40 cm 
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YORGANCILIKTA KULLANILAN MALZEMELER VE ALETLER 

Yorgan dikiminde araç olarak; hallaç makinesi, kalıp, çırpı ipi, 

İğne, yüksük, değnek, mezura, cetvel, makas, sabun, dikiş makinesi, gereç olarak ise; 

yüz ve astar kumaşları, dolgu malzemesi (yün ve pamuk) ve dikiş iplikleri 

kullanılmaktadır. 

Hallaç Makinesi: Yorgancılıkta pamuk ve yün kabartmaya yarayan motorlu bir 

makinadır. 

Makine tablasına yerleştirilen malzemeyi-yün veya pamuk-madeni iğneler yardımıyla 

Kabarık yumaklar haline getirmekte ve bir yorgan için gerekli malzemeyi yaklaşık 10 

Dakikada atmaktadır. Seri çalıştığı durumlarda 1 saatte 50 kg. üzerinde pamuk atabilir. 

Elektrikli motorun bulunduğu kısım demir ve çelikten üretilmektedir (Kömürcü, 2005). 

 

Fotoğraf 21: Hallaç Makinesi 

Kalıplar: Karton ve mukavvadan yapılan yorgan desenlendirme işleminde kullanılan 

Araçlardır. 

Çırpı ipi: Yorganı desenlendirme sırasında, ölçülü bir şekilde hiza almak ve yorganın 

Orta kısmını bulmak için kullanılan pamuklu ipliktir. 
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İğne: Çelikten üretilmiş, dikiş dikmek için kullanılan ince, ucu sivri, diğer ucunda 

İplik geçecek deliği bulunan araçtır. İyi bir iğne çok iyi cilalanmış ve ucu sivri deliğin 

içinde ipliğini koparmaması için cilalı ve düzgün olması şarttır. İğnenin bası gövdesine 

nazaran çıkıntılı olmamalıdır. Aksi takdirde kumaştan iyi geçmez. İyi bir iğne hafifçe 

bükülebilir ve kendi kendine doğrulabilir. Az bir kuvvetle büküldüğünde kırılan iğneler 

makbul değildir 

(Aker, 1970, s.411). 

Yüksük: İğne batmasını önlemek ya da iğneyi itmek için genellikle işaret ve 

Başparmağa takılan metalden yapılmış araçtır. 

Değnek: Çatma dikişi dikilen yorganın, içine dolgu malzemesi doldurulduktan sonra 

Bu dolgu malzemesinin homojen bir şekilde dağılmasını sağlayan araç olup 150 cm 

Uzunluğundadır ve genellikle ağaç dalından elde edilir. 

Mezura: Genellikle plastikten üretilen ölçü almak için kullanılan 150 cm uzunluğunda 

Şerit metredir. Mezür olarak da ifade edilir. 

Cetvel: Ahşap, plastik ve metalden üretilmiş ölçülü ve doğru çizgiler çizmeye yarayan 

Araçtır. 

Makas: Dikilecek yorgan boyutlarına göre ölçülendirilmiş kumaşları kesmeye 

Yarayan araçtır. Yorgancılıkta daha çok terzi makası diye adlandırılan büyük metal 

makas 

Kullanılmaktadır. 

Sabun: Yorgan dikiminde kullanılan kalıpları, yorgan yüzüne çizmek için 

Kullanılmaktadır. 

Yüzlük Kumaşlar: Yorgan dikiminde kullanılan kumaşlar kullanıldığı yere ve zamana 

göre çeşitlilik göstermektedir. Atlas, ipek ya da keten kumaşlar ve bunlarla birlikte 

Değerli taş, gümüş ve altın tel kullanımına Osmanlı Dönemi örneklerinden bu yana 

rastlanmaktadır. Yorgan yüzü olarak günümüzde genellikle deri saten ve basma 

kumaşlar kullanılmaktadır. Çeyiz amaçlı yorganlarda, bebek ve lohusa yorganlarında ise 

saten kumaş kullanılmaktadır. 

Astarlı Kumaşlar: Yorganın alt kısmına dikilen kumaşa astarlı denir. Astarlık Genelde 

patiska veya Amerikan bezinden yapılmaktadır. 

Dolgu Malzemeleri: Yorgan dikiminde bir diğer gereç de dolgu malzemeleridir. 

Yörede bu amaçla eskiden yün ve pamuk kullanılırken günümüzde “elyaf” olarak 

adlandırılan dolgu malzemesinin kullanımı daha yaygındır. 
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YORGANCI ESNAFININ SOSYOKÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ 

YORGANCILARIN DEMOGRAFİK YAPISI 

Yorgancılık mesleğinde de birçok meslek kolu veyahut zanaatta olduğu gibi 

Usta-çırak ilişkisi vardır. Mesleğe başlayanlar önce çırak olarak başlayıp; kalfa olarak 

devam edip en sonunda da usta olarak meslek yaşamlarına devam ederler. Çıraklıktan 

kalfalığa geçiş sürecinin işleyişi; kalfalıktan ustalığa geçiş sürecinin işleyişine göre daha 

belirli bir süreç içerisinde işler. Kalfalıktan ustalığa geçiş süreci ise daha belirsizdir. 

Hatta yorgancıların % 11,7 si yapılan çalışma ustalık seviyesinde olan insanlarla 

yapılmış olmasına rağmen kendisini usta saymamaktadır.( Bkz Tablo I-49)(Karadeniz, 

Ö,,2018) 

Yorgancılıkta ustalığı belirleyen diğer bir durum ise dükkân sahibi olup olmama 

durumudur. Bu işi kırk senedir yapan insanlar bile dükkân sahibi olmayıp parça başı ya 

da bir dükkânda çalışan insanlar oldukları için kendilerini kalfa olarak tanıtmaktadır.. 

 

Grafik.1. Konuşulanın Dükkân Sahibi Olma Durumu (%) 

Buna göre konuşulanların %77,7’si dükkân sahibi olup, %22,3’ü dükkân sahibi 

değildir. (Bkz Tablo A-1)(Grafik.1.) 
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Genellikle esnaflık mesleğiyle uğraşan zanaatkârlar çocukları için altın bir 

bilezik olarak düşündüklerinden dolayı kendi mesleklerini onlara öğretme gayretleri 

içerisine girmektedirler. Özellikle dükkân sahibi olan esnaflar hali hazırdaki işletmeleri 

kendilerinden sonra çocuklarına devretme arzusu duyarlar.  

Ancak ebeveynler günümüzde üniversite eğitiminin alınmasının kolaylaşması ve 

diğer birçok nedenden dolayı çocuklarının iyi bir üniversite eğitimi almalarını ve 

profesyonel mesleklerde çalışmalarını istemektedir. Günümüzde birçok üniversite 

mezununun olması sebebiyle iş bulmanın zorluğu ve buna benzer sebeplerden dolayı 

gençler için babalarının mesleği ya da babalarının kurmuş oldukları işletmeler gençler 

için hala önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Bu durumun farkında olan bazı 

ebeveynler ne olur ne olmaz düşüncesiyle mesleğini çocuklarına küçük yaşlardan 

itibaren öğretebilme gayreti içerisine girebilmektedir. 

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı konuşulanın dükkân sahibi olup 

olmamasına göre çocuğunu yorgancılık mesleğinde yetiştirmeyi isteyip isteme durumu 

incelenmiştir. Bu duruma göre yalnızca %16,2’si çocuklarını yorgancılık mesleğinde 

yetiştirmek istemektedir.(Bkz Ö.1)  

 

Şüphesiz ki dükkân sahiplerinin çocuklarını yorgancılık mesleğinde yetiştirmek 

istememelerinin birçok sebebi vardır ancak konuşulanlar sahip oldukları dükkânlara 

rağmen özellikle ekonomik sebeplerden dolayı çocuklarını yorgancılık mesleğinde 

yetiştirmek istememektedir. Dükkân sahibi olmalarına rağmen çocuklarını aynı 

meslekte yetiştirmek istememeleri önemli bir göstergedir. Demek ki dükkân sahibi 

olmak önemli değildir. Meslek can çekişmektedir ve sahip oldukları dükkânları ya da 

meslekleri çocukları için bir seçenek bile olamamaktadır. Lakin konuşulan birçok 

kişinin lise mezunu olup da başka işlerde çalışan çocuklarının olduğu görülmektedir. 

ÖZEL TABLO 1: KONUŞULANIN DÜKKAN SAHİBİ OLMA DURUMUNA GÖRE ÇOCUĞUNU YORGANCILIK MESLEĞİNDE  YETİŞTİRMEK İSTEME DURUMU 

n % n %

GENEL 

TOPLAM
68 11 16,2 57 83,8

DÜKKAN 

SAHİBİ
68 11 16,2 57 83,8

N
İSTER İSTEMEZ
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Konuşulanların dükkân sahibi olmasına göre mesleğini sanat olarak görme 

durumlarına bakıldığında ise %94,3’ünün mesleğini sanat olarak gördüğü ortaya 

çıkmaktadır.(Bkz Ö.2) 

 

              Bu tablo bize konuşulan usta statüsündeki insanların mesleklerine saygılarının 

olduğunu ve işin ticari kısmına rağmen sanat kısmının önemsendiğini göstermektedir.  

              Konuşulanların yaşlarının dağılımı 33 ile 80 arasında olup;  Yaşlarının 

ortalaması 57,4’tür.( Bkz Tablo A-2)  

  Konuşulanların Yaşlarından çalışmanın ana ayrımını belirlerken de 

yararlanıldı. Konuşulanların yaşlarının medyanları alınarak çalışmanın ana ayrım 

belirlendi. 

 Konuşulanların %98,8’i Yurtiçi doğumlu olup; %1,1’i Yurtdışı doğumludur. 

(Bkz Tablo A-3) 

Konuşulanların yurtiçi doğumlu olanlarında doğum yerleri olarak Trabzon ve 

Kilis illeri göze çarpmaktadır. Konuşulanların % 52,7’si Trabzon doğumlu olup, 

%12,9’u İstanbul doğumludur.%10,8’ini ise Kilis doğumlular oluşturmaktadır. (Bkz 

Tablo A-4) 

Yorgancılık mesleğini genelde Trabzonluların ve Kilislilerin yaptığı 

konuşulanların memleketlerine bakarak anlaşılabilir. Konuşulan kişilerin % 63,8’i 

Trabzonlu olup; %10,6’sı ise Kilislidir. (Bkz Tablo A-5) 

Konuşulanların eğitim durularına bakılacak olursa İlkokuldan sonra formel 

eğitim almış olanların oranlarının düşük olduğunu görürüz. Bu durum mesleğe başlama 

yaşlarıyla paralel bir biçimde düşünülebilir.  

ÖZEL TABLO 2:KONUŞULANIN DÜKKAN SAHİBİ OLMA DURUMUNA GÖRE  MESLEĞİNİ SANAT OLARAK GÖRME DURUMU*

n % n %

DÜKKAN 

SAHİBİ
70 66 94,3 4 5,7

*3 frekans boş belirsiz olduğu için  tablodan çıkartılmıştır.

N
GÖ RÜR GÖRMEZ
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Konuşulanların %61,7’si ilkokul mezunu olup yalnızca %16’sı üniversiteye 

kadar okuyabilmişlerdir. (Bkz Tablo A-6) 

 

Grafik.2. Konuşulan Kişinin Medeni Hali (%) 

Konuşulanların %90,4’ünü evli insanlar oluşturmaktadır.(Bkz Tablo A-

7)(Grafik.2.)  Bu durumun oluşmasında konuşulanların yaşlarının ortalamasının 57,4 

olması etkilidir.(Bkz Tablo A-2)(Grafik.2.) 

Konuşulanlar içinde evli olan 85 kişinin eşlerinin yaş ortalaması 46,6’dır. (Bkz 

Tablo A-8) 

Evli konuşulanların eşlerinin %35,6’sı Trabzon doğumludur.(Bkz Tablo A-9)  

Evli konuşulanların eşlerinin memleketi ile kendi memleketleri arasında bir 

paralellik görülebilir. Bu durumun oluşmasında köyünde evlenip kente göç eden ya da 

kentte hemşerileriyle evlenen Trabzonlu yorgancı nüfusun etkisinden de bahsedilebilir. 

Evli konuşulanların eşlerinin %41,2’sinin memleketi Trabzon olup; bunu %9,4 

ile Kilis takip etmektedir.(Bkz Tablo A-10)  Konuşulan kişilerin memleketlerine 

baktığımızda ise aynı memleketten insanların birbirleriyle evlendikleri yönünde genel 

bir çıkarım yapılabilir. (Bkz Tablo A-5) 
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Evli konuşulanların eşlerinin %51,8’i ilkokul mezunudur.%10,6 ‘sı ortaokul 

mezunu olup, %9,4’ü lise mezunudur. Dikkati çeken diğer bir konuda evli 

konuşulanların eşlerinin %4,7’sinin sadece okuryazar olup %3,5’inin ise okuma yazma 

dahi bilmemesidir. (Bkz Tablo A-11) Bu oranlara bakıldığında ise çoğunluğu evli olan 

konuşulanların eğitim durumları ile (Bkz Tablo A-6) eşlerinin eğitim durumları arasında 

bir paralellik olduğu göze çarpmaktadır.  

  Evli konuşulanların %80 gibi ezici bir çoğunluğu çalışmamaktadır. Çalışmayan 

eşlerin çalışmama sebeplerine bakıldığında ise %92,6’sının ev hanımı olduğu için 

çalışmadığını görürüz. (Bkz Tablo A-12) Bu oranlara bakıldığında ise Türk aile 

yapısının izlerini görürüz. Eve para getirenin erkekler; evde olup evin ve çocukların 

yönetiminin ise kadınlarda olduğu izlenimine sahip oluruz. 

 85 eşten %8,2’si ise çalışmaktadır. (Bkz Tablo A-12)  Çalışan eşlerin ise 

%57,1’i ise işçi olarak çalışmaktadır. (Bkz Tablo A-13) Profesyonel mesleklerde çalışan 

eşlerin ise 2 kişiyle sınırlı olduğunu görürüz. Bu durum konuşulanların eşlerinin eğitim 

durumlarıyla bir paralellik taşıyor olabilir. Çünkü konuşulanların eşlerinin yalnızca 

%10,6’sı lise ya da üniversite mezunudur. (Bkz Tablo A-11) 

Konuşulan kişinin hane nüfusuna baktığımızda ise 2 kişilik hane nüfusuna sahip 

28 kişinin, 3 kişilik hane nüfusuna sahip ise 27 kişinin olduğunu görürüz. 4 kişilik hane 

nüfusuna sahip olanların sayısının ise 22 olduğunu görürüz. (Bkz Tablo A-14) Bu 

rakamlara bakıldığında ise konuşulan kişilerin yaşlarıyla paralel olarak (Bkz Tablo A-2) 

çocuklarının okumak için dışarda bulundukları ya da evlenmiş ve ayrı eve çıkmış 

olduklarından dolayı hane nüfuslarının azalmış olduğu çıkarımını yapabiliriz.  Bu 

durum konuşulan kişilerin hane dışında yaşayan çocuk sayısı tablosuna bakılarak ta 

görülebilir.(Bkz Tablo A-21) 

Konuşulan kişilerin hanesindeki cinsiyet kompozisyonlarına bakıldığında ise 

%88,3 ile Kadın ve Erkeğin birlikte yaşadığını görürüz. (Bkz Tablo A-15)Bu durum hiç 

şüphesiz ki konuşulanların doğal olarak eşleriyle ve kız çocuklarıyla birlikte 

yaşamasından kaynaklanmaktadır. Bu yönüyle bu verinin pek bir anlamının olmadığı 

özeleştirisini yapabiliriz. 
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Konuşulan kişilerin hanesini oluşturan bireylerin konuşulana göre yakınlığına 

bakıldığında ise %42,7’sinin konuşulanların eşlerinden, %25,6’sının konuşulanların 

erkek çocuklarından, %22,6’sının ise konuşulanların kız çocuklarından oluştuğu 

görülmektedir.  

Bu oranlara bakıldığında ise çekirdek aile yapısının baskın varlığı 

görülmektedir.  

Konuşulanın çocuğu olma durumuna bakıldığında ise %96,8 ile konuşulanların 

çocuk sahibi oldukları görülmektedir.(Bkz Tablo A-17) 

Konuşulanın çocuklarının cinsiyet kompozisyonuna bakıldığında ise %16,5’inin 

yalnızca erkek çocuğunun, %22,0’ının yalnızca kız çocuğunun ve konuşulanların 

%59,3’ünün hem kız hem de erkek çocuğunun olduğu görülmektedir.(Bkz Tablo A-18) 

Konuşulan kişilerin hiç üvey çocuğu yoktur. Konuşulanların çocuklarının hepsi 

öz çocuklarıdır. (Bkz Tablo A-19) 

Konuşulan kişilerin ortalama çocuk sayısı 2,5’tir. Konuşulan kişilerin çocuk 

sayısına bakıldığında ortalama aile büyüklüklerinin de ortalama 4-5 kişiden oluştuğu 

anlaşılabilmektedir. (Bkz Tablo A-20) 

Konuşulan kişilerin toplam çocuk sayılarına göre hane içinde yaşayanlarının 

oranı %43,8 olup hane dışında yaşayanların oranı ise %55,7’dir. (Bkz Tablo A-21)  

Bu oranın oluşmasında(Özellikle hane dışında yaşayan çocukların oranı) 

konuşulanların çocuklarından evlenip kendi evinde yaşayanların ya da eğitim görmek 

amacıyla şehir dışında bulunanların sayısıyla doğrudan ilişkisi vardır. 

Konuşulan kişilerin hane içinde yaşayan çocuklarının %53,1’ini erkek çocukları, 

%46,9’unu ise kız çocukları oluşturmaktadır. (Bkz Tablo A-22) 

Konuşulanların hane içinde yaşayan çocuklarının %81,3’ü bekâr olup 

%%14,6’sı ise 14 yaş altındadır.(Bkz Tablo A-23)  Bu durum konuşulanların 

çocuklarının konuşulanların yaşları ile paralel olarak ta (Bkz Tablo A-2) küçük olduğu 

ya da konuşulanların evli olan çocuklarının hane dışında yaşadıklarını göstermektedir. 
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Konuşulanların hane içinde yaşayan çocuklarının %84,4’ü İstanbul doğumludur. 

(Bkz Tablo A-24) Bu durum konuşulanların göç ettiği yaşlarda henüz evli ya da çocuk 

sahibi olmadıklarının bir göstergesidir. Mevcut duruma bakıldığında konuşulanların 

%83,0’ı (78 kişi)İstanbul’a göç etmiş olup (Bkz Tablo D-1) göç eden 78 kişiden de 38 

kişi 11-19 yaş aralığındadır. Bu tabloya bakıldığında göç edenlerin küçük yaşlarda göç 

etmeleri nedeniyle İstanbul’da evlendikleri ve çocuklarının da İstanbul’da doğdukları 

sonucu çıkarılabilir. 

Konuşulanın hane içinde yaşayan çocuğunun eğitim durumuna bakıldığında 

%26’sının Lisans mezunu olduğu,%17,7’sinin ise lisans eğitimine devam ediyor oluşu 

göze çarpmaktadır.(Bkz Tablo A-25) Bu durum) konuşulanların çocuklarını okutmaya 

çalışmaları ile alakalı olduğu kadar: konuşulanların yaş ortalamasıyla da alakalıdır. (Bkz 

Tablo A-2)Ancak sonuç olarak Yorgancılar çocuklarını okutmak istemekte ve bunun 

için çaba göstermektedirler. 

Konuşulanların hane içinde yaşayan çocuklarının %66,7’si çalışmamaktadır. 

(Bkz Tablo A-26) Bu durum konuşulanların çocuklarının ailenin ekonomik durumuyla 

da alakalı olarak çalışmak zorunda olmadıklarını göstermektedir.  

Konuşulanların hane içinde yaşayan ve çalışmayan çocuklarının %71,9’u 

öğrenci oldukları için çalışmamaktadırlar.(Bkz Tablo A-27) Bu durum çalışmak 

zorunda olmadan öğrenim yaşamlarını sürdürebildikleri hipotezini güçlendirmektedir. 

Konuşulanların hane içinde yaşayan ve çalışmakta olan çocuklarının %39,3’ü 

profesyonel mesleklerde çalışmaktadırlar. (Bkz Tablo A-28) Bu durum konuşulanların 

çocuklarının eğitim durumlarıyla paralel olarak düşünülebilir.(Bkz Tablo A-25) 

Konuşulanların hane içinde yaşayan çocuklarının yaşlarının ortalamasının 18,6 

olduğu görülmektedir. (Bkz Tablo A-29) 

Konuşulanların hane dışında yaşayan çocuklarının cinsiyet kompozisyonuna 

bakıldığında kız ve erkek çocuklar arasında neredeyse bir eşitlik söz konusudur. 

Konuşulan kişilerin hane dışında yaşayan çocuklarının %50’si erkek çocuğu olup 

%49,2’si kız çocuğudur. %0,8’inin cinsiyetine ise cevap alınamamıştır. (Bkz Tablo A-

30) 
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Konuşulanların hane dışında yaşayan çocuklarının medeni hallerine bakıldığında 

%81,1’inin evli olduğu görülmektedir.(Bkz Tablo A-31) Bu durum konuşulanların hane 

dışında yaşayan çocuklarının hane dışında yaşamak istemesi ya da yaşamak zorunda 

kalmasının bir göstergesidir. Bu durumun oluşmasında hane dışında yaşayan kız 

çocuklarının oranı da etkilidir.(Bkz Tablo A-30) çünkü evlenen kız çocuğu 

patrilokalliğin baskın olduğu toplum yapısından dolayı anne babasının evinden 

uzaklaşabilmektedir. 

Konuşulanların hane dışında yaşayan çocuklarının %85,2’si İstanbul 

doğumludur.(Bkz Tablo A-32) Bu durum konuşulanların hane içinde yaşayan 

çocuklarının doğduğu ille hem aynılık hem de oransallık olarak paralellik 

göstermektedir.(Bkz Tablo A-24) Böylece Tablo A-24’teki verilerden yola çıkarak 

yaptığımız yorumların aynısını Tablo A-32de de yapabiliriz. 

Konuşulanların hane dışında yaşayan çocuklarının %82’si İstanbul’da 

yaşamaktadır. (Bkz Tablo A-33) Bu durum konuşulanların çocuklarının anne 

babalarından pekte uzaklaşmak istemediklerinin ya da uzaklaşma imkânı 

bulamadıklarının bir tezahürü olarak düşünülebilir. 

Konuşulanların hane dışında yaşayan çocuklarının %56,2’si evlilik nedeniyle 

hane dışında yaşamaktadır.(Bkz Tablo A-34) Bu durum evlenmenin ayrı bir hanede 

yaşamak için bir sebep olabileceği düşüncesini doğurabilmektedir.  

Konuşulanların hane dışında yaşayan çocukları eğer İstanbul’da bulunuyorsa 

hangi ilçede bulundukları sorusundan anlamlı bir sonuç çıkamamıştır çünkü %64’ü boş 

belirsizdir. (Bkz Tablo A-35)Bu soru mülakatçıların acemiliği, karşılaşılan güven 

problemlerinin mülakatçıya getirdiği endişeler ve zaman kısıtlılığı gibi nedenlerden 

dolayı sorulamamıştır. 

Konuşulanların hane dışında yaşayan çocuklarının eğitim durumlarına 

bakıldığında ise %52,5’inin Lisans mezunu olduğu göze çarpmaktadır.(Bkz Tablo A-

36) Bu oran konuşulanların çocuklarını okutmaya isteklerinin ve okutabildiklerinin bir 

göstergesidir. 
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Konuşulanların hane dışında yaşayan çocuklarının %72,1’i 

çalışmaktadır,%18,9’u ise çalışmamaktadır.(Bkz Tablo A-37) Çalışmayan %18,9’un 

%56,5’i ise ev hanımı olduğu için çalışmamaktadır.(Bkz Tablo A-38) Bu durum 

patriarkal toplum yapısıyla alakalıdır. Çalışan erkek eve para getirmekte; çalışmayıp 

evde oturan kadın ise muhtemelen çocuk bakmakta ve ev işleriyle uğraşmaktadır. 

Konuşulanların hane dışında yaşayan ve çalışan çocuklarının %59,1’i 

profesyonel mesleklerle uğraşmaktadır. (Bkz Tablo A-39) Bu durum konuşulanlarının 

(hane içinde yaşasın ya da yaşamasın) çocuklarının eğitim durumlarıyla paralel 

düşünülebilir. (Bkz Tablo A-25)(Bkz Tablo A-36) 

Konuşulanların hane dışında yaşayan çocuklarının yaş ortalaması 30,2’dir. (Bkz 

Tablo A-40)  

Konuşulanların hanesini oluşturan çekirdek aile dışındaki toplam 13 bireyin 

%23,1’inin konuşulanların annesi,%23,1’inin konuşulanların babası,%23,1’inin 

konuşulanların torunu,%7,7’sinin konuşulanların gelini ve yine %7,7’sinin ise 

konuşulanların eşinin kardeşinden oluştuğu görülmektedir. (Bkz Tablo A-41) 2 kişi ise 

birbirlerinin köylüsü olup aynı evde kalan iki yorgancıdır. 

Konuşulanların hanesini oluşturan ‘’Diğer’’ bireylerin yaş ortalaması 35,5’tir. 

(Bkz Tablo A-42) 

Konuşulanların hanesini oluşturan ‘’Diğer’’ bireylerin %38,5’i evlidir. Evlilik 

çağına gelmemiş olanlar ise %30,8 oranındadır. (Bkz Tablo A-43) Bu oranlar 

konuşulanların hane içinde yaşayan anne-babaları ve torunlarından kaynaklanmaktadır.  

Konuşulanların hanesini oluşturan ‘’Diğer’’ bireylerin %30,8’i İstanbul doğumlu 

olup,%23,1’i Trabzon doğumludur. (Bkz Tablo A-44) 

Konuşulanların hanesini oluşturan ‘’Diğer’’ bireylerin %46,2’si ilkokul 

mezunudur. (Bkz Tablo A-45)  

Konuşulanların hanesini oluşturan ‘’Diğer’’ bireylerin %76,9’u 

çalışmamaktadır.(Bkz Tablo A-46)  Çalışmayanların %30’u ev hanımı olduklarından 

dolayı çalışmazken geri kalanlar ise %20’şer oranla öğrenci, emekli ya da 6 yaşından 

küçük olduğu için çalışmamaktadırlar.(Bkz Tablo A-47) 
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Konuşulanların hanesini oluşturan ‘’Diğer’’ bireyler çalışıyor ise işi’’ sorusunun 

tablosuna bakıldığında ise şöyle bir durumla karşılaşılmaktadır; 2 kişi aynı evde 

yaşayan ve birbirlerinin köylüsü olan yorgancılardır. (Bkz Tablo A-48) Bu nedenle soru 

amacına ulaşamamaktadır. 

Konuşulanların anne babasının hayatta olma durumuna bakılırsa yaşları ile 

paralel olarak (Bkz Tablo A-2) Konuşulanların %47,9’unun anne ve babası hayatta 

değildir.(Bkz Tablo A-49) 

Konuşulanların %94,7’sinin kardeşi vardır.(Bkz Tablo A-50) 

Konuşulanların kardeşi olanlarının %76,4’ünün hem erkek hem de kız kardeşleri 

vardır. (Bkz Tablo A-51) 

Konuşulanların varsa hayatta olan toplam öz kardeş sayılarına bakıldığında ise 

ortalama 4,5 kardeşe sahip oldukları görülmektedir.(Bkz Tablo A-52) 45 kişi 2 ya da 3 

erkek kardeşe sahipken (Bkz Tablo A-53), 46 kişi 1 ya da 2 kız kardeşe sahiptir.(Bkz 

Tablo A-54) 

Bir sonraki bölümde ‘’Yorgancıların Eğitim Durumları’’ konusu işlenecektir. 
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YORGANCILARIN EĞİTİM DURUMLARI 

 

Grafik.3. Konuşulanın Türkçe Dışında Dil Bilme Durumu (%) 

             Konuşulanların %17’si Türkçe dışında en az bir dil bilmektedir. Bu oran 54 yaş 

altında 16,3 olup; 55 yaş üstünde %17,6’dır. (Bkz Tablo B-1)(Grafik.3.) Bu soru 

sorulurken ‘Yabancı dil’ olarak değil ‘’Türkçe dışında dil bilme’’  olarak sorulmuştur. 

Bunun sebebi ülkemizde yaşayan Kürt, Laz, Arnavut, Çerkez, Gürcü gibi azınlıkların 

olması ve konuşulanlar arasında da Anadili ‘Türkçe’ olmayan ve farklı etnik 

kökenlerden gelen insanların bulunmasıdır. Bu dillere ‘’Yabancı dil’’ diyerek onların 

Ana dillerini ötekileştirmeme hassasiyeti gösterilmeye çalışılmıştır.  

            Konuşulanlar içinde Türkçe dışında dil bilen insanların toplam sayısı ‘16’dır. 

Bunların ‘7’tanesi 54 yaş ve altında olup,’9’ tanesi 55 yaş ve üstündedir. Türkçe dışında 

dil bilenlerin çoğunluğu ‘’Hangi dilleri bildikleri’’ sorusuna genel olarak kendi 

anadillerini cevap olarak verdikleri için konuşulanların yaşlarında gidilen ayrımda 

anlamlı bir sonuç çıkmaz. 

            Konuşulanlar içinde Türkçe dışında 1 dil bilenlerin sayısı 54 yaş ve altı için ‘6’, 

55 yaş ve üstü için ‘7’ olmak üzere toplamda 13 kişidir. Konuşulanlar içinde Türkçe 

dışında iki dil bilenlerin sayısı ise 54 yaş ve altı için ‘1’; 55 yaş ve üstü içi ise ‘2’dir. 

Toplamda ise iki dil bilenlerin sayısı ‘3’tür. (Bkz Tablo B-2) 

      



39 

          Konuşulanların, %15,8’i Arapça, %10,5’i Kürtçe, %5,3’ü Gürcüce cevapları ile 

kendi Ana dillerini söylerken; %21,1’i İngilizce, %10,5’i Almanca, %10,5’i 

Rusça,%5,3’ü Fransızca dillerini bilmektedirler.%21,1’ise ‘’Lazca’’ ve bunun gibi diğer 

dilleri bilmektedir. (Bkz Tablo B-2) 

          Konuşulanların %7,4’ü kursa gitmiştir. 54 yaş ve altındaki konuşulanların 

%11,6’sı, 55 yaş ve üstündeki konuşulanların ise %3,9’u bir kursa gitmiştir.(Bkz Tablo 

B-3) Toplamda ise konuşulanların %7,4’ü bir kursa gitmiştir. Ana ayrıma göre kıyas 

edildiğinde 54 yaş altındaki genç yorgancıların kursa gitme oranının 55 yaş ve üstüne 

göre yüksek olduğu görülmektedir. Bu oranlara bakıldığında ise genç yorgancıların 

sayıları toplam yorgancı sayısına göre az da olsa kendilerini geliştirme çabası içine 

girdikleri görülmektedir. 

         Konuşulanların ‘6’sı tek bir kursa gitmişken Yalnızca ‘1’ i iki ayrı kursa gitmiştir. 

Kursa gidenlerin tamamı ise meslek ve beceri kurslarına gitmişlerdir.(Bkz Tablo B-4) 

         Bir sonraki bölümde ‘’Yorgancıların Medeni Durumları’’ konusu işlenecektir. 
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YORGANCILARIN MEDENİ DURUMLARI 

 

Grafik.4. Konuşulanın Eşiyle Akraba Olma Durumu (%) 

      Konuşulanların %91,4’ü evlidir. Konuşulanların içinde evli olanların %91,9’unun 

hem kendisinin hem eşinin birinci evliliğidir.(Bkz Tablo C-1)(Grafik.4.) 

      Konuşulanların evlilik oranlarına baktığımızda ömür boyu tek eşliliğin hakim 

olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. 

      Konuşulanların evlilik yaşlarına bakıldığında ise ortalamanın 24,5 olduğu 

görülmektedir.(Bkz Tablo C-2) Belli bir meslek sahibi olup askerlik çağlarını da 

atlattıktan sonra konuşulanların evlenmeye başladığı görülmektedir. 

       Konuşulanların eşlerinin evlendikleri yaşların ortalamasının ise 20,9 olduğu 

görülmektedir. (Bkz Tablo C-3) Buradan konuşulanla eşleri arasındaki yaş 

ortalamasının birkaç yaş olduğu görülebilmektedir. 

       Ülkemizde akraba evliliği oldukça yaygındır. Türkiye istatistik kurumunun 2016 

yılında Türkiye genelinde yaptığı bir araştırmaya göre; 15 ve üzeri yaşta olup evlilik 

deneyimi yaşamış bireylerin eşleri ile akraba olup olmadıkları incelendiğinde, bireylerin 

%23,2'sinin eşi ile akraba olduğu görüldü. (TÜİK,2016) 
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         Bu verilerle paralel olarak konuşulanlar arsında da akraba evliliği yaygındır. 

Konuşulanların %23,5’i eşiyle akrabadır. 54 yaş altında %15,4; 55 yaş üstünde ise 

%30,4’ü eşiyle akrabadır.(Bkz Tablo C-4) Bu oranlara bakıldığında ise 54 yaş altı genç 

yorgancılar arasında akraba evliliği oranları önceki nesillere göre düşmüştür. 

        Konuşulanlar arasında akraba evliliği yapanların %55’i ise uzaktan akrabalarıyla 

evlenmişlerdir. (Bkz Tablo C-5) 

        Konuşulanlar arasında eşiyle akraba olmayan 65 kişinin ise %47,7’si eşleriyle 

anlaşarak evlenmişlerdir.%21,5’i ise görücü usulü ile evlenmiştir.(Bkz Tablo C-6)  Bu 

orana bakılarak görücü usulü evlenmenin oranının azımsanmayacak derecede olsa 

anlaşarak evlenenlerin çoğunluğu teşkil ettiği görülür. 

        Bir sonraki bölümde ‘’Yorgancılar Ve Göç’’ konusu işlenecektir. 
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YORGANCILAR VE GÖÇ 

 

Grafik.5. Konuşulanın İstanbul’a Göç Etme Durumu (%) 

       Konuşulanların %83’ü İstanbul’a dışarıdan göç etmiştir.(Bkz Tablo D-1)(Grafik.5.) 

       Konuşulanlar arasında göç edenlerin ise yaş ortalaması 15,6’dır. (Bkz Tablo D-2) 

Bu durum konuşulanların çalışmaya başladığı yaş ile paraleldir. (Bkz Tablo F-1)         

Konuşulanların birçoğu çocuk yaşta İstanbul’a geldiklerini ve çalışma yaşamlarına 

başladıklarını ifade etmektedir.  

       Konuşulanların %54,5’i Trabzon ilinden göç etmiştir. (Bkz Tablo D-3)  

       Konuşulanların %83,3’ü ekonomik sebeplerle; iş bulmak için İstanbul’a 

gelmişlerdir.(Bkz Tablo D-4) 

       Konuşulanların %29,5’i İstanbul’a tek başına göç etmiştir. (Bkz Tablo D-5) Bu 

oran önemli bir orandır çünkü ortalama 15,6 yaşlarında göç etmişler ve İstanbul gibi 

büyük bir şehirde hayata tek başına tutunmaya çalışmışlardır Bu durum o zamanın 

sosyal, ekonomik, ailevi yapısını göstermesi açısından önemlidir. 
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              Konuşulanların içinden göç eden kişilerin  %41’i kendilerini memleketlerine 

ait olarak hissetmektedir.(Bkz Tablo D-6) 54 yaş ve altı için bu oran %28,6, 55 yaş ve 

üstü için ise bu oran %51,2’dir. .(Bkz Tablo D-6)  Bu oranda yaş ilerledikçe 

konuşulanların memleketlerine olan özlemlerinin artmasıyla ilişkili olabilir. 

               Konuşulanların içinden göç eden kişilerin  %51,3’ünün kendisinden önce 

İstanbul’a gelen yakını vardır. (Bkz Tablo D-7) 29 kişi ‘1’ , 7 kişi ‘2’ 4 kişi ise ‘3’ 

yakınının kendisinden önce İstanbul’da yaşadığını söylemiştir. (Bkz Tablo D-8) Bu 

verilere bakarak konuşulanların içinden göç eden kişilerin %29,5’i İstanbul’a tek başına 

göç etmişse de (Bkz Tablo D-5)birçok göç eden kişinin göç ettikleri yerde mutlaka en 

az bir yakını vardır. Bu yakınların ise kimlerden oluştuğuna gelinirse %38,2 ile 

‘Kardeş’, %23,6 ile ‘Amca’ oldukları görülmektedir. (Bk Tablo D-9) Bu tablo bize göç 

edilen yerde daha önce göç etmiş aileden birisinin olmasının göç etmede önemli bir 

dayanak olduğunu gösterebilir. Her ne kadar göç eden kişinin yakınlarının yalnızca 

%40’ının konuşulan kişiye yardımcı olmasına rağmen (Bkz Tablo D-10) 

               Konuşulan kişilerin yakınlarının 15’i  ‘1’konuda 7’si ise ‘2’ konuda yardımcı 

olmuşlardır. Yardımcı olan yakınları konuşulanlara ya kalacak bir yer ayarlamışlar ve 

de çoğunlukla kendi evlerini açmışlar ya bir iş bulmuşlar ya da hem iş bulup hem de 

kalacak yer temin etmişlerdir.  

 

Grafik.6. Konuşulanın Kendisinden Önce İstanbul’a Göç Etmiş Yakınının Konuşulana 

Yardımcı Olma Durumu(%) 
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            Buna göre konuşulanların yakınlarının %40,9’u sadece konaklama konusunda 

yardımcı olmuş, %27,3’ü iş bulmuş; %31,8’i ise konuşulanlara hem konaklama imkânı 

sunmuş hem de bir iş bulmuş ya da konuşulanın kendisinin iş bulmasında ona yardım 

etmiştir.(Bkz Tablo D-11)(Grafik.6.) 

            Konuşulanların %83,3’ü İstanbul’a ekonomik sebeplerle yani iş bulmak için göç 

etmiştir. Bu durumun konuşulanların kendisinden önce gelen yakınları için de aynı 

olduğu söylenebilir. Konuşulanların yakınlarının %83,6’sı İstanbul’a ekonomik 

sebeplerle yani iş bulabilmek umuduyla gelmişlerdir. (Bkz Tablo D-12)(Grafik.7.) 

 

Grafik.7. Konuşulanın Göç Etme Amacı (%) 

            Bu durum 1950’li yıllardan itibaren başlayan ve 1980-1985 arasında doruk 

noktasına ulaşan büyük şehirlere olan göç dalgasından mesleği yorgancılık olan 

sanatkârların da etkilediklerini göstermektedir.  

            Bir sonraki bölümde ‘’ İstanbul’daki Yorgancıların Semt, Mesken Ve Mülkiyet 

İlişkisi’’ konusuişlenecektir. 
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İSTANBUL’DAKİ YORGANCILARIN SEMT, MESKEN VE MÜLKİYET 

İLİŞKİSİ 

                  Konuşulanların pek çoğunun oturdukları semtlere ya da ilçelere bakıldığında 

oturdukları semtlerin çalıştıkları muhite komşu ya da çok yakın oldukları görülmektedir.    

Konuşulanların %14,5’inin Maltepe ilçesinde oturdukları; bunu %8,5 oranı ile sırasıyla 

Ataşehir, Kadıköy ve Zeytinburnu ilçelerinin takip ettiği görülmektedir.(Bkz Tablo E-1)  

Konuşulanların dükkânlarının bulundukları ilçelere bakıldığında (Bkz r-1İlçelere Göre 

Mülakat Raporu) mülakat yapılan ilçelerdeki konuşulanların sayılarıyla paralel olarak 

oturulan ilçelerdeki konuşulan sayılarının paralellik taşıdığı görülebilmektedir.   

Dolayısıyla konuşulanların oturdukları ilçelerde dükkânlarının bulunduğunu ya da 

başka bir deyişle genel olarak dükkânlarının bulunduğu yerlerde oturduklarını 

söyleyebiliriz.

 

Grafik.8. Konuşulanın Evden Dükkâna Nasıl Ulaştığı (%) 

                Bu durum konuşulanların %51,1’inin evlerinden dükkânlarına yürüyerek 

gitmelerinden de rahatlıkla görülebilmektedir. (Bkz Tablo E-2)(Grafik.8.)  

                 Konuşulanların %21,3’ü toplu taşımayı kullanırken; %20,2’si ise özel 

araçlarıyla evlerinden işlerine yani dükkânlarına gitmektedirler.(Bkz Tablo E-

2)(Grafik.8.) 
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                  Konuşulanların evlerinden dükkânlarına ya da dükkânlarından evlerine 

ortalama 16,9 dakikada ulaşmaları da oturdukları ilçelerde ve ya oturdukları semtlere ya 

da ilçelere yakın yerlerde dükkânlarının bulunduğunun göstergesidir.(Bkz Tablo E-3) 

                  Konuşulanların %59,6’sı daha önce başka bir ilçede ikamet etmemişlerdir. 

(Bkz Tablo E-4) Bu durum konuşulanların sıklıkla yer değiştirmediklerini 

göstermektedir. Ancak konuşulanlar arasında sayıları çok olmamakla birlikte sıklıkla 

ilçe değiştirenler olduğu gibi; işlerinden dolayı sıklıkla il değiştirenler de mevcuttur. 

                 Ayrıca konuşulanların daha önce başka ilçede ikamet etme durumuna göre 

önceden başka yerde yorgancı dükkânı işletme durumu incelendiğinde daha önce başka 

ilçede ikamet edenlerin %44’ünün başka yerde yorgancı dükkânı işlettiği görülmektedir.   

Bu oran daha önce başka ilçede ikamet etmeyenlerde %25,5’tir.(Bkz Ö.3.) 

 

                  Bu durum yukarıda savunulan hipotezin doğruluğunu ispat etmeye 

yarayabilecek önemli bir diğer veridir. 

                  Konuşulanların %15,7’sinin daha önce Kadıköy’de oturduğu 

görülmektedir.(Bkz Tablo E-5) Bu durum İstanbul’un Anadolu yakasında yapılan 

mülakat sayısının fazla oluşunun ve Kadıköy ilçesinin eskiden beri gelen çarşılarıyla 

(Örneğin Moda çarşısı, Bahariye çarşısı gibi) yoğun bir esnaf nüfusu barındırmasının 

bir sonucudur. 

                 Konuşulanların önceden oturdukları ilçeyi seçme nedenlerine bakıldığında 

ise %25,5 ile ‘İşe yakınlık’ nedeninin ağır bastığı görülmektedir.(Bkz Tablo E-6) Bu 

sebep dükkânların neden oturdukları yerlere yakın olduklarını açıklar nitelikte bir 

gösterge olarak sayılabilir. 

ÖZEL TABLO 3:KONUŞULANIN DAHA ÖNCE BAŞKA İLÇEDE İKAMET ETME DURUMUNA GÖRE BAŞKA YERDE YORGANCI DÜKKANI İŞLETME DURUMU*

n % n %

GENEL 

TOPLAM
72 23 31,9 49 68,1

ETTİ 25 11 44,0 14 56,0

ETMEDİ 47 12 25,5 35 74,5

*2 Frekans cevapsız olduğundan dolayı tabloda yer almamıştır.

N
İŞLETTİ İŞLETMEDİ
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            Konuşulanların önceden oturdukları ilçeden ayrılma nedeni olarak ise %27,5’i 

‘İş’lerini göstermişlerdir.(Bkz Tablo E-7) İşlerinin değişmiş olması ya da iş yerlerinin 

taşınmış olması kendilerinin de muhitlerini değiştirme ihtiyaçlarını doğurmuştur.    

                      Konuşulanların %13,7’si ise ev satın aldıkları için oturdukları ilçeden 

ayrılmıştır.        Konuşulanların ev ya da başka bir gayrimenkule sahip olma oranları 

azımsanmayacak derecededir. 

 

Grafik.9. Konuşulanın Gayrimenkulü Olma Durumu (%) 

                 Buna göre konuşulanların %64,9’unun gayrimenkule sahip oldukları 

görülmektedir.(Bkz Tablo E-8)(Grafik.9.) 

                 Konuşulanların içinde gayrimenkulü olan 61 kişiden 37 sinin ‘1’ 

gayrimenkulü 27’ sinin ise ‘2’ gayrimenkulü bulunmaktadır. (Bkz Tablo E-9) Bu oran 

bize konuşulanların çoğunluğunun en azından kendilerine ait mülkleri olduklarını ancak 

gayrimenkul zengini olacak kadar da mülkleri olmadıklarını göstermektedir.  

                 Konuşulanların içinde gayrimenkulü olanların %64,4’ünün ‘Ev’i varken; 

%22,7’sinin ise Dükkânı bulunmaktadır. (Bkz Tablo E-9) 

                 Konuşulanların içinde gayrimenkulü olanların %69,3’ünün gayrimenkulleri 

İstanbul’da; %15,9’unun ise gayrimenkulleri Trabzon’da bulunmaktadır. (Bkz Tablo E-

10)Bu oranlar yaşadıkları şehirle ve Memleketi Trabzon olanların sayısıyla 

açıklanabilir.(Bkz Tablo A-5) 
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                   Konuşulanların içinde gayrimenkulü olanların %85,2’sinin mülkleri 

kendisine aittir.(Bkz Tablo E-11) Bu oran Ataerkil toplum yapısından kaynaklanıyor 

olabilir. Çünkü gayrimenkullerin yalnızca %4,5’i eşinin üzerine ya da %1,1’i Eşi ile 

ortaktır. .(Bkz Tablo E-11) 

                  Konuşulanların %58,5’i ev sahibi; %35,1’i ise kiracıdır.(Bkz Tablo E-12) Bu 

oranlar ev sahibi olanların yanında kiracı olanların da azımsanmayacak derecede 

(Yaklaşık 2/3) olduklarını göstermektedir. 

                  Konuşulanların içinde kira verenler ortalama 813,60 Türk Lirası aylık kira 

vermektedirler.(Bkz Tablo E-13)  

                  Konuşulanların içinde ev sahibi olanların  %76,4’ünün oturduğu evin tapusu 

kendi üzerinedir.(Bkz Tablo E-14) %9,1’inin ise Babasının üzerinedir. .(Bkz Tablo E-

14) Bu oran bize Babanın ölene kadar hâkimiyetinin olduğunu göstermektedir. Yahut 

yaşlılıkta ona baksınlar diye sigorta olarak malının, mülkünün görüldüğünün 

göstergesidir. 

                  Konuşulanlar içinde ev sahibi olanların %81,8’i oturdukları evi satın 

almışlardır.(Bkz Tablo E-15) 

                  Konuşulanlar içinde ev sahibi olan 55 kişinin 14’ü 1995-199 yılları arasında 

eve sahip olmuşlardır.(Bkz Tablo E-16) Bunun nedeni o dönemde yaşanan ekonomik 

krizlerin (Bkz 1994 Ekonomik Krizi) ya da depremlerin (Bkz 1999 Gölcük Depremi) ev 

fiyatlarını ucuzlatmış olması olabilir. 
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Grafik.10. Konuşulanın Motorlu Taşıtı Olma Durumu (%) 

                  Konuşulanların %40,4’ünün motorlu taşıtı bulunmaktadır.(BkzTabloE-

17)(Grafik.10.) Konuşulanların motorlu taşıtlarının  %95,1’ini ise otomobiller 

oluşturmaktadır.(Bkz Tablo E-18) 

                  Motorlu taşıtların %87,8’i konuşulanların kendi üzerlerinedir.(Bkz Tablo E-

19) 

                  Motorlu taşıtların %61,0’ı iş amaçlı kullanılmazken, %34,1’i iş amaçlı 

kullanılmaktadır.(Bkz Tablo E-20) İş amaçlı kullanımda kastedilen dikilen yorganların 

ya da diğer ürünlerin müşterilerin evlerine araçla gönderilmesi ya da konuşulanların 

malzemeler(Pamuk, yün, elyaf vesaire) ve bazı aletleri araçla taşımalarıdır.  

                 Bir sonraki bölümde konu ile alakalı sonuç ve öneriler kısmı dile 

getirilecektir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

                  Bu çalışma 2017 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yapılmıştır. 

Toplamda 3 kişiyle 94 mülakat gerçekleştirilmiştir.  

                  Yapılan çalışma neticesinde yorgancıların çoğunluğunun Trabzonlu -

özellikle Maçkalı- oldukları saptanmıştır. Kilislilerin de bu işi yoğun olarak yapan diğer 

bir memleket gurubu olduğu görülmüştür. 

                 Çalışmada varılan bir diğer sonuç meslekte eskisi kadar çırak yetişmemesi 

durumudur. Meslekte çırak yetişmemesinin en önemli sebeplerinden birisi yorgancılık 

mesleğinin kaybolmaya yüz utmuş bir meslek dalı olmasıdır. Ayrıca zorunlu eğitim 

süresinin önce 8 yıla, ardından 12 yıla çıkarılması da çırak bulmayı zorlaştırmaktadır; 

çünkü yorgancılık mesleğini öğrenmeye başlama çağı 11-14 yaşlarına denk 

düşmektedir. 

                  Fabrikasyon yorganların yaygınlaşması el emeği yorganlara olan talebi 

azaltmaktadır. Fabrikasyon yorganların ucuz olması ve kolayca yıkanabildiğinin 

düşünülmesi sebebiyle vatandaşlar hazır yorganlara yönelmektedir. 

                Yorgancıların vergi muafiyetinden yararlanmasına rağmen, satışların azlığı, 

dükkân kiralarının yüksek gelmesi sebebiyle yorgancılar meslekten para kazanmada 

sıkıntılar çekmektedir. Öyle ki yorgancılık mesleğini yapan kişilerin büyük bir kısmı 

emeklidir. Emekli maaşı olmasa geçinemeyeceklerini ifade eden hatta ve hatta emeklilik 

maaşlarının da dükkânlarının masrafları için harcandığını ifade eden birçok kişi 

olmuştur. 

                Konuşulanların birçoğu pamuk ve yün yorganların sağlık açısından değerinin 

vatandaşlarca bilinmediğinden yana dem vurmaktadır. Bu durumun tersine 

çevrilebilmesi için pamuk ve yün yorganların tanıtımına önem verilmesi gerektiğini 

söylemektedir. Bunun için televizyonlara reklam verilmesi gerektiğini söyleyenler 

olmuştur.  

               Pamuk ve yün yorganların sağlık açısından önemi yadsınamaz. Pamuk ve yün 

yorganların sağlık açısından önemi konunun uzmanı hekimler tarafından 

televizyonlarda açıklanabilir, bu konu hakkında gazetelerde yazılar yazılabilir.  

               Televizyonlarda kamu spotu olarak elyaf malzemenin terleme, koku yapma ve 

astım gibi rahatsızlıklarda tetikleyici olması, alerjik durumlara neden olması gibi 
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olumsuz yönleri anlatılabilir ve bu yüzden pamuk ve yün yorganların kullanımı tavsiye 

edilebilir. 

             Çırak yetişmesi probleminin aşılması içinse meslek liselerinde, halk eğitim 

merkezlerinde ve sanat okullarında yorgancılık üzerine dersler verilebilir ve bu mesleğe 

ilgi arttırılabilir. Meslek yüksekokullarında bu sanat üzerine bir bölüm açılabilir. 

Sanatın desteklenmesi noktasında devlet tarafından vergi muafiyetinin kapsamı 

büyütülebilir. Faizsiz ve uzun süreli krediler verilebilir. Kira desteği verilebilir. Stopaj 

oranı azaltılabilir ve ya alınmayabilir.  

             Sonuç olarak yorgancılığın kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek olduğu açıktır. 

Ancak yine de bu sanatı yaşatabilmek için yapılabilecek şeyler de vardır. Ancak biz bu 

çalışmayı yaparken çalışmayı gerçekleştiren belki de son nesil insanlar olabileceğimizi 

düşündük. Yine de 1986 yılında yapılan çalışmada da yorgancılığın kaybolmaya yüz 

tutmuş bir meslek olarak görülmesi ileriki dönemlerde de yorgancılığın bir şekilde 

yaşayabileceğinin bir göstergesidir.  

            Bu sanatın devam etmesi ve gelecek nesillere de aktarılması dileğiyle... 
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GÖRSEL BELGELEME: YASTIK DİKİMİ 

 

 

Fotoğraf 1 ve 2: Öncelikle yastık doldurmak için kullanılacak olan pamuk, pamuk atma 

motorunda atılır. Pamuğu daha yumuşak olması için zaman zaman bu işlem bir kez 

daha tekrar edilir. 
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Fotoğraf 3: Pamuk atılırken ortaya çıkan görüntü. 

 

Fotoğraf 4: Yastık kılıfının içine pamuk doldurma işlemi. 
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Fotoğraf 5: Pamuk atma motorunun  iç kısmına kaçan pamuk parçalarının falçata 

yardımı ile temizlenmesi. 

 

Fotoğraf 6: İçi doldurulan yastık kılıfları dikilmeden önce düz bir şekilde tutulur. 
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Fotoğraf 7: Yastığın ağzının dikilmesi. 

Fotoğraf 8: Pamuk doldurulmuş ve ağzı dikilmiş yastığın sopalanmadan önceki 

görüntüsü. 
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Fotoğraf 9: Sopalama işlemi yapılırken bir görüntü. 

Fotoğraf 10: Yastığın sopalama işlemi bittikten sonraki görüntüsü. 
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SAHA NOTLARI 

Görüşülen Kişi: Nazmi İNCE 

Görüşme Yeri ve Tarihi:  Beyazıt Mahallesi Yorgancılar Caddesi Mektep Sokak 

No:4 Fatih/İstanbul/19.04.2017 

                  Önceden kararlaştırdığımız gibi 11.30 da Beyazıt tramvay durağında beşimiz 

de(Özgür, Sultan, İlknur, Erman ve Ben) buluştuk ve Yorgancılar Caddesine gittik. 

Caddeye geldiğimizde yorgancılar odasına yaklaşık 15-20 merdivenli dar bir girişten 

çıkılarak ulaşıldığı göze çarpmaktaydı Ayrıca daire kapısının üstündeki bölümde 

Atatürk’ün bir sözünün yazılı olduğu görülüyordu. Merdivenlerin sonunda kapıyı 

çaldığımızda bizi başkan karşıladı.  

                   Başkan beyaz saçlı, küçük yüzlü, Karadeniz aksanıyla konuşan, 1.75 

boylarındaydı. Gri takım elbise giymişti ve bizimle gülümseyerek konuşuyordu. 

Öncelikle başkan bizi karşılıklı olarak dikdörtgen ve ten rengi bir toplantı masasına 

oturttu ve bize çay ısmarladı. Sonrasında ise hepimize odanın bastırdığı broşürlerden 

dağıttı. Odanın bulunduğu daire iki bölüme ayrılmıştı. Bir bölüm idari bölüm olarak 

diğer bölümde Duvarlarında yorganların asılı olduğu boydan boya sedirle donatılmış 

atölye kısmı. İdari bölümde oda kapısının karşısındaki duvarda günümüz 

cumhurbaşkanının çerçeveli bir fotoğrafı ile bir önceki cumhurbaşkanının çerçeveli 

fotoğrafı ve Türkiye esnaf ve sanatkârlar odası başkanının çerçeveli fotoğrafı yan yana 

asılı durmaktaydı. Altında bir pano ve onun yanında bir boy aynası asılıydı. O duvarın 

tam karşısında kapının girişinden itibaren sağ üstteki duvara baktığımızda ise odanın 

kuruluşundan itibaren görev yapmış başkanların çerçeveli fotoğrafları yan yana 

asılmıştı. Fotoğrafların sağ çaprazında ise yine duvara asılmış eski etkinlik resimleri 

onun sağında çerçeveli bir şekilde yönetim kurulu listesi onun hemen yanında ise Ahilik 

duası metninin çerçevelenmiş hali asılı durmaktaydı. Toplantı masasının karşısında ise 

iki adet çalışma masası vardı. Masaların üzerinde ise masaüstü bilgisayarlar ile Ofis 

araç gereçleri bulunmaktaydı. Odada ayrıca bir adet sancak boyutunda Türk bayrağı ve 

Bir adet sehpa, iki tane ofis koltuğu, İki adet misafir sandalyesi ve toplantı masasına ait 

7-8 adet sandalye ile birlikte sekreter masasının altında bir adet para kasası 

bulunmaktaydı. Sadece bunlar da değil çerçeveli fotoğrafların yanı sıra başkanın 

çalışma masasının sağındaki duvarda kişiye özel işlemeli bir adet yorgan ile Atatürk’ün 

portresinin işlendiği bir adet yorgan asılıydı. Ayrıca Daire bölümleri birbirinden ayıran 

saydam camın üzerinde gazete parçalarının asılmış olduğu görülüyordu. 
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              Odada bizimle birlikte başkanın yanı sıra bir de oda sekreteri bir erkek 

bulunmaktaydı. 60-65 yaşlarında orta boylu, hafif dökülmüş saçları olan, esmer tenli 

birisiydi ve altında lacivert bir pantolon üzerinde çizgili beyazımsı bir gömlek vardı. Biz 

başkanla konuşurken O da işleri ile uğraşıyor ara sıra sorulan bazı sorularda başkana 

yardımcı olmaya çalışıyor. Bize kayıtlı verilerin çıktılarını almaya çalışıyordu.  

             Başkanla görüşmemizde öncelikle başkan bize odanın kuruluşundan 

bahsetmeye başladı. Odanın kurucusunun babasının bu mesleğe başlarken Trabzon’dan 

o zamanlar işgal atında bulunan İstanbul’a pasaportla nasıl geldiğinden bahsederek söze 

başladı.  Sonrasında ise yorgancılığın ve yorganın öneminden bahseden atasözleri ve 

deyimlerden, işin zanaat kısmının yanı sıra işin sanat kısmının öneminden ulu önder 

diye bahsettiği Atatürk’ün sözlerinden alıntılar da yaparak anlatmaya başladı. 

Yorgancılık için meslek yüksekokullarında bölümler açma çabasından, bir yorgancılık 

müzesi kurma düşüncesinden bahsetti. Bu sanatı yaşatabilmek için yıllardır odada çeşitli 

kademelerde görevler aldığından, yaklaşık son on beş yıldır da başkan olmak için çaba 

gösterdiğinden bahsetti. Siyasilerden ve bürokratlardan son zamanlarda mali olarak 

ciddi destekler aldıklarından, Hatta onların da dâhil olduğu birçok ünlüden destek 

almakla birlikte özel siparişler de aldıklarından bahsetti. Bunların içerisinde 

Cumhurbaşkanının kızı, Şenol Güneş, Derya Baykal ve hatta geçmiş dönemlerde 

İngiltere kraliçesinin bile olduğundan bahsedildi. Ancak daha çok destek bekledikleri, 

Bu sanatın ölmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ve bu süreçte toplumun 

önderlerinden ve medyasından daha çok destek görmek istediklerini söyledi. Ayrıca 

kendisinin yazmış olduğu kitapların olduğu ve böyle birkaç kıymetli insanın daha bu 

sanat hakkında kitaplar yazdığından makaleler yayınladığından bahsetti. Ertesi gün bir 

televizyon programına çıkacağını ve bizim de o programı izlememizi önerebileceğini 

söyledi. İnternet sitesinde bu programlarla ilgili birçok video ve gazeteye verilmiş 

birçok röportajının olduğunu ve siteye girip bunlardan da yararlanabileceğimizi ifade 

etti.  

              Bunların dışında sorularımıza açık ve net cevaplar vermekten geri durmayıp, 

görüşmenin sonuna doğru bazı arkadaşların işleri çıkması ve derse girecek olmaları 

sebebiyle azalan bizlerin iletişim bilgilerini alarak bizlere her türlü yardımda bulunmaya 

hazır olduğunu söyledi.  Yapılan görüşme sırasında ses kaydı almamıza izin vermiş olup 

fotoğraf çekimine de mani olmamıştır. Hatta kendisi ve sekreteri bizim kadrajımıza poz 

vermiştir. Daha sonra son kalan iki kişi olarak Özgürle ben bize ayırdığı değerli 

vaktinden dolayı teşekkür ederek oradan ayrıldık. 
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Görüşülen Kişi: Mustafa DAĞ 

Görüşme Yeri ve Tarihi: : İskender Paşa Mahallesi Feyzullah Efendi Sokak 

No:16/A Fatih/İstanbul/27.05.2017 

                 Dükkândan içeri girdiğimde yine önceden deneme mülakatı yaptığım 

Mustafa DAĞ Bey ile karşılaştım. Mustafa DAĞ Bey’in üzerinde koyu lacivert bir 

gömlek, altında ise mavi bir kot pantolon vardı. Mustafa Bey zayıf, esmer tenli, 

gözlüklü, siyah saçlı birisidir. 

                 Mustafa Bey ile karşılaşınca önce kendimi hatırlatmak için daha önceden de 

dükkânına deneme mülakatı yapmaya geldiğimi ve kendisine yazın tekrar geleceğimi 

söylediğimi ifade ettim. Ardından orada bulunma amacımı kısa ve öz bir şekilde 

anlattım. Kendisiyle mülakat yapmak istediğimi ve yardımcı olursa sevineceğimi 

söyledim. O da benim bu teklifimi kabul etti.  

                  Bu arada Mustafa Bey geldiğimde yorgancı tezgâhının üzerinde yorgan 

dikmek ile meşguldü. Ben geliş amacımı anlattığım sırada bir yandan bana bakıyor, bir 

yandan benimle konuşuyor, bir yandan da elinde bulunan beyaz günlük yorganı 

dikmeye çalışıyordu. 

                  Mustafa Bey ile mülakata başladığımızda ilk olarak çalışma hayatı ile ilgili 

sorulardan başlamayı tercih ettim çünkü her ne kadar daha önce de mülakat yapmama 

rağmen aradan uzun bir zaman geçtiği için aramızda güven problemi oluşabilir kaygısı 

güdüyordum. Karşı tarafta herhangi bir yanlış anlamaya geçit vermemek için kişisel 

hayatı ile ilgili sorulardan başlamamayı uygun gördüm. 

                  Mülakat sırasında daha önce rastlamadığım cevaplara rastladım. Örneğin 

yorgancılığa nasıl başladığını sorduğumda ilk olarak oturmayı öğrenerek başladığını 

söyledi; sebebini sorduğumda ise duvara yaslanarak oturmanın bir yorgancı için doğru 

olmayacağını ve çocukları bu duruma alıştırmak için egzersizler yaptırdıklarını söyledi.                    

Yorgancılığı meslek olarak neden seçtiğini sorduğumda ise babasının kahveci 

olduğunu, bu işe başlamadan önce bazı zamanlar babasına yardımcı olmak için zorunlu 

olarak kahvede çalıştığını ve bu durumun o zaman için canını sıktığını söyledi. 

Babasının yanında sıkıldığından dolayı önceden tanıdığı bir yorgancı ustasının yanına 

çırak olarak girme kararı almış. 

                  O zamanki ustası Mustafa Beyin parmaklarının küçük olduğundan dolayı 

eğer çok çalışırsa ileride iyi bir yorgancı ustası olabileceğini söylemiş. 
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                Bir başka dikkat çekici bilgi ise yorgan iğnelerini satan ve Anadolu’daki çoğu 

şehri gezen bir toptancının olması imiş. Anladığım kadarıyla bu işi o kişiden başka 

yapan yokmuş. Ancak adını, soyadını ve diğer iletişim bilgilerini bilmiyormuş. 

                 Mülakat esnasında dikkatimi çeken bir diğer nokta ise Dükkânın kirasının 

değerini söylememesi oldu. Nedenini ise stopaj olarak açıkladı. Daha ayrıntılı bir 

açıklama yapmadı. Mülakat esnasında cevap vermekten kaçındığı tek soru dükkân 

kirasının ne kadar olduğu oldu. 

                  Mülakat sürerken dükkâna bir kadın müşteri geldi. Bu kadın müşteri 60-65 

yaşlarında, başörtülü, yanakları al ve tombul birisiydi. Kısa boylu, tıknaz birisiydi ve 

mavi gözlüydü. 

                   Gelen müşteri daha önceden yastık siparişi verdiğini ancak siparişinin 

üzerine yeni bir sipariş vermek istediğini ve toplam fiyatın ne kadara gelebileceğini 

söyledi. İstediği şey iyi kalite pamuktan yapılmış yeni bir yastık ile ona uygun bir yastık 

kılıfı dikilmesiydi ve önceden verdiği sipariş ise pamuklu ve yünlü iki adet yastıkmış. 

Mustafa Bey ise hepsinin toplamda 95 lira tuttuğunu söyledi. Kadın ise fiyatı 

beğenmedi çünkü bir yastığın fiyatının kılıfıyla beraber 20 lira olduğunu ve üç adet 

yastığının fiyatının 60 lira olması gerektiğini söyledi. Mustafa Bey ise kadına Zaten 

pamuğun kilosunun fiyatının 35 lira olduğunu ve yastığın fiyatının böylelikle 55 liraya 

denk geldiğini anlattı. Kadın iyi kalite pamuktan yapılan yastık ayrımını anlamadığı için 

dükkân sahibi ile bir süre tartıştı. Sonra ise tekrardan hesaplamayı yapmaya karar 

verdiler ve yaptılar. Ancak Mustafa Bey durumu bir kez daha hesaplama sırasında tane 

tane anlatınca kadın bu sefer anladı ve fiyat teklifini kabul etti. Ardından helalleştiler ve 

kadın dükkândan dışarı çıktı. 

                  Gelen müşteri mülakatın aksamasına sebep oldu ancak müşteri gittikten 

sonra Mustafa Bey ile olan sohbetimize kaldığımız yerden devam ettik. Mustafa Bey 

sohbet esnasında esprili ve güler yüzlü davrandı. Çay ve sigara ikram etti ben de kabul 

ettim. Samimi bir havada gerçekleşen sohbetin bitiminde teşekkür ederek çantamı 

toparladım ve dükkândan ayrıldım. Saat 16.00 gösteriyordu. 

                 Ardından o gün için başka yere yorgun olduğum için gidemedim ve günü iki 

mülakat yaparak bitirmiş oldum ve evime geçtim. 
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Görüşülen Kişi: İlhan YILDIZ 

Görüşme Yeri ve Tarihi: Cevdet Paşa Caddesi Tevfik Fikret Sokak No:32 

Fatih/İstanbul/27.05.2017 

                   Saat 11.30 gibi önceden planladığım vakitte evden çıktım. İlk olarak Fındık 

zade semtindeki FLOŞ YORGAN DİKİM EVİ’ ne gittim. Kapıda beni önceden de 

tanıdığım İlhan YILDIZ Bey karşıladı. Mülakatlara başlar iken öncelikle FLOŞ 

YORGAN DİKİM Evi’ni daha önce de katılarak gözlem çalışması yaptığım için tercih 

ettim. 

                    İlhan YILDIZ Bey’in üstünde beyaz bir gömlek altında ise mavi bir kot 

pantolon vardı. Geldiğimde o da dükkânı biraz öncesinde açmıştı ve sandalyede 

oturuyordu. 

                   İlhan bey memleketi Kastamonu’dan hafta sonu döndüğünden ve bu yüzden 

yorgun olduğundan bahsetti. Memlekette akraba ziyaretleri yaptığından bahsetti. Akraba 

ziyaretleriyle paralel olarak mangal ziyafetleri yaptıklarından ve bu yüzden de kilo 

almış olduğundan bahsetti.   

                  Ardından ise benim halimi hatırımı sordu ve yürütmüş olduğum çalışmanın 

gidişatının nasıl olduğunu sordu. Bende mülakatlara bugün başladığımı ve ilk olarak 

kendisiyle mülakat yapmak istediğimi söyledim. O da kabul etti. 

                 Daha sonra mülakata başladık. Mülakat esnasında daha önce verdiği 

bilgilerin bir kısmını tekrar almak zorunda kaldım çünkü sohbetin seyri açısından aynı 

şeylerden bahsetti. Önceki mülakata eklenen diğer soruları da sorduktan sonra mülakatı 

sonlandırdım.  

                Sonrasında ise yarın yorgan dikme işine başlayacağını istersem 

gelebileceğimi söyledi. Ben de katılarak gözlem çalışmasını önceden cumartesi olarak 

belirlememe rağmen teklifi kabul ettim. Sonrasında ise İlhan Beye katkılarından ve 

sorularıma verdiği cevaplardan dolayı teşekkür ederek oradan ayrıldım. 
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Görüşme Yeri ve Tarihi: Cevdet Paşa caddesi Tevfik Fikret sokak No:32 

Fatih/İstanbul/09.06.2017 

                    Saat 11.00 de önceden anlaştığım gibi FLOŞ yorgan dikim evinde hazır 

bulundum. Dükkânın önünde geldiğimde gri renkli HYUNDAİ marka bir araba 

duruyordu. Dükkânın solunda emlakçı arka bitişiğinde ise kadın kuaförü vardır. 

                     Geldiğimde İlhan (YILDIZ)  usta POSTA gazetesi okuyordu. Üzerinde 

mavi bir gömlek altında ise kot pantolon vardı. Sol kolunda saati ve gözünde ise yakın 

gözlüğü vardı. Gazetesini okurken bir yandan da oruç tuttuğunu ve oruç tutarken 

zorlandığını söyledi.  

                    Gazetesini okuduktan sonra dükkâna gri saçlı, üzerinde mavi, sarı, siyah, 

beyaz renkleri olan bir gömlek giymiş bir adam girdi ve pamuğun kilosunun fiyatını 

sordu. İlhan Usta ise yirmi lira ile kırk lira arasında değiştiğini söyledi. Adam en pahalı 

pamuğun özelliğini sorunca ise İlhan usta MAYDOS pamuğu olduğu için pahalı 

olduğunu söyledi. Sonra adam gitti. 

                      İlhan Usta ise sonrasında Yastık kabartma işlemi yapılacağını söyledi. 

Yastıkların kullanıldıkça kalitesinin düştüğünü müşterilerin ise yastıkların kabartılması 

talebiyle böyle bir durumda kendilerine yastıklarını getirdiklerini söyledi.  

İlhan Usta sonrasında ise kabartma işini yapmak için kullanacağı makinenin bulunduğu 

depoya indi. Bir süre sonra daha önce koltuk örtüsü siparişi vermiş olan bir müşteri 

geldi ve İlhan Usta kartvizitini bu adama verdi. Müşteri ise genç yaşlarda, esmer, mavi 

gömlekli, siyah bir pantolon giymiş, altında ise kahverengi kundurası olan bir adamdı. 

                     Daha sonra dükkâna bir kadın müşteri daha geldi. Kadın atmış-atmış beş 

yaşlarında, gözlüklü, başörtülü, gri pardösülü birisiydi. Kadın yastık ve kırlent 

yapılmasını istedi ve fiyatını sordu. İlhan Usta ise malzemesini getirmeden fiyat 

veremeyeceğini söyledi. Kadın tahmini bir fiyat vermesi için İlhan Ustaya ısrar edince 

İlhan Usta tahmini iki yüz ve ya üç yüz Türk lirası tutabileceğini söyledi. Sonrasında ise 

kadın gitti. İlhan Usta ise boşu boşuna benim onu depodan çağırdığımı malzeme 

getirmeden müşterilerle fiyat konuşmanın zor olduğunu ve aslında konuşmadıklarını 

söyledi. Sonrasında ise depoya geri döndü ve toz gelmemesi için deponun kapağını 

üzerine kapatmamı söyledi. Sonrasında ise depoya indi. 

                    Daha sonra dükkâna isminin oya olduğunu sonradan öğrendiğim Oya 

isminde bir kadın geldi. Bu kadın otuz-otuz beş yaşlarında türbanlı, kafasında siyah 

güneş gözlükleri olan birisiydi.  
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                  Kadın İlhan Ustayla biraz hal-hatır sohbeti yaptıktan sonra gitti. 

Biraz sonra ise dükkâna atmış beş-yetmiş yaşlarında, kır ve seyrek saçlı, üstünde mavi-

beyaz yatay çizgileri olan altında kot pantolon ve ayağında kahverengi bir kumaş 

pantolon olan gözlüklü bir adam geldi. Bu adam yastık satın almak istediğini ama 

terletmeyen yastık almak istediğini söyledi. İlhan Usta ise Pamuktan olan yastığın 

terletmeyeceğini en azından SLİKON yastıklar gibi terletmeyeceğini söyledi. Adam 

Yastık satın almadan dükkândan çıktı. 

                 Daha sonra ise İlhan Usta yorgan ağızları dikmeye başladı ve dikerken bir 

yandan bana yorgan hakkında malumat verdi. Verdiği bilgilere göre en pahalı ve en iyi 

yorganların YÜN, PAMUK, SLİKON ve ELYAF olarak sıralandığını söyledi. 

                Bir ara elindeki işi bıraktı ve yandaki emlakçı ile arabaların çekildikten sonra 

hangi otoparka çekildiği hakkında tartıştılar. 

               Yorgan ağzı dikerken ise öncelikle İlhan Usta sol elinin orta parmağına 

yüksük taktı. Sonrasında ise merserize ipliği denilen bir iplikle yorgan ağızlarını 

dikmeye başladı. 

              Bir vakit daha sonra dükkâna eşi Makbule hanımda geldi. Geldiğinde torunlar 

İkra bebeği de yanında getirmişti. Makbule hanım uzun boylu, normal kilolu ve 

tesettürlü birisidir. Makbule hanımın üstünde ten rengi bir üst giysisi ve altında uzun bir 

kot etek vardı.  

             Makbule hanımla ve İlhan Usta ile işlerin zorluğundan bahsedilen bir konuşma 

yaptık. Bana imkânları olsa ramazanda çalışmayı bırakıp köye gitmek istediklerini ama 

yapamadıklarını söylediler. Yıllar geçtikçe daha çok yorulduklarını ve gençliğimin 

kıymetini bilmemi istediler. 

              Sonra bir ara ise kendi aralarında gündüz kuşağı programında işlenen altın 

dolandırıcılığı konusundan bahsettiler ve bu yalanlara inanılması gerektiğini ifade 

ettiler. 

              Daha sonra ezan okundu ve İlhan Usta abdest almak ve namaz kılmak iççin 

camiye gitti. Bu arada dükkâna yirmi-yirmi beş yaşlarında genç bir kız İkra bebeği 

sormak için geldi. Bu kız kahverengi tonlarında saçlara sahipti. Dudağına kırmızı bir ruj 

sürmüştü; orta boyluydu, pörtlek gözlüydü ve gri bir eşofman takımı giymişti. Birkaç 

dakika Makbule Hanımla sohbet etikten ve İkra bebeği sevdikten sonra gitti. 
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            Daha sonra ise dükkâna elli-elli beş yaşlarında, gözlüklü, üzerinde siyah bir 

tişört; altında kahverengi bir pantolon olan bir kadın geldi. Bu kadın şiveyle 

konuşuyordu.  

           Bu arada dükkâna elli beş-atmış yaşlarında, kilolu, türbanlı, siyah pardösülü bir 

kadın daha geldi.  

            Rahatsız etmemek adına yanlarında bulunamadım ve ne konuştuklarını 

dinleyemedim. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra ise daha sonra gelen kadın 

dükkândan çıktı. 

            Sonrasında ise İlhan Usta geldi. İlhan Usta geldikten sonra dükkâna sonradan 

kadın kuaförü olduğu söylenen yirmi beş-yirmi altı yaşlarında zayıf, sakallı, seyrek 

saçlı, üzerinde beyaz bir tişört altında ise siyah bir pantolon giymiş olan bir adam selam 

vermek için geldi. Bu adama evlenmesini tavsiye ettiler. Adam ise evliliği 

düşünmediğini söyledi. Bir süre sonra bu adam gitti ve İlhan Usta bu adamın kadın 

kuaförü olduğunu ve kadın kuaförlerinin evlenmeyi pek düşünmedikleri; sürekli 

erteledikleri şeklinde bir yorumda bulundu. 

            Sonra Makbule Hanım ile İlhan Usta kedi aralarında konuşurlarken çok geç 

kapamamaları gerektiğinden çünkü akşam zikire katılacaklarından bahsettiler. Bu arada 

Makbule Hanım torununa mama hazırlama başladı. O arada Hızlıca dışardan gelen bir 

kadın yastık fiyatlarını sordu ve İlhan Usta ise otuz Türk lirası ile elli Türk lirası 

arasında yastık fiyatlarının değiştiğini söyledi. 

           Sonrasında ise altı adet yastığı ve muşamba ya da hasır denilen halı benzeri şeyle 

ve sopayla dışarı çıktım. Asfalta muşamba denilen şeyi serdim ve İlhan Usta dizleri 

üzerine çökerek nasıl yastık sopalamam gerektiğini bana bir kez gösterdi. Ardından 

İlhan Ustanın içlerini doldurup, ağızlarını diktiği yorganları sopalamaya başladım.  

Sopalama bittikten sonra elimde derimin soyulduğunu gördüm ve bunu onlara söyledim. 

Onlarda bana bunun sopayı sert tutmamdan kaynaklandığını söylediler ve aynısının 

kendilerine yardımcı olan oğullarının başına da geldiğini ve bunun doğal olduğunu 

söylediler. 

           Ardından hava kapalı olduğu ve yağmur yağma tehlikesi olduğu için dışardaki 

yastıkları, yorganları ve elyaf çuvallarını dükkâna İlhan Usta ile beraber taşıdık. 

Daha sonra dükkâna İlhan Ustanın daha sonradan kırk yıllık yakın arkadaşı olduğunu ve 

motosiklet tamiriyle uğraştığını söylediği elli beş-atmış yaşlarında, siyah saçlı, orta 

boylu, gözlüklü, kırmızı gömlekli, kot pantolonlu, kahverengi ayakkabıları olan bir 

adam geldi. İlhan Usta ile muhabbet etmeye başladılar. 
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            Adam çocuğundan memnun olmadığını, sürekli kendisine karşı geldiğini söyledi 

ve ne yapması gerektiğini bilmediğini söyledi. İlhan Usta ise Onu evlendirmesi 

gerektiğini; o zaman akıllanacağını tavsiye etti. Sonrasında ise İkra bebeği kucağına alıp 

sevmeye başladı. Sonrasında ise bir işi olduğunu ve belki akşama doğru bir daha 

uğrayabileceğini söyleyerek gitti. 

           Bu arada saat 15.00 olmuştu. İlhan Usta bana ramazan orucuyla aramın nasıl 

olduğunu sordu. Ben ise bugün oruç tutmadığımı söyledim. O ise öyleyse bir yerde 

yemek yemem gerektiğini söyledi ve bana yemek yemem için on beş dakikalığına izin 

verdi. Ben de Oradaki bir esnaf lokantasına gittim ve çorba içtim. 

           Geldiğimde İlhan Usta biraz istirahat edeceğini söyleyerek şekerleme yapmaya 

koyuldu. Bu arada saat 15.35 e gelmişti. Yaklaşık bir saat on beş dakika kadar uyudu. 

Sonra uyandı ve o sırada Makbule Hanım tekrar geldi. Bebeğe mama hazırladı ve 

yedirdi. Bir ara Bebek ağlamaya başlayınca da dedesi onu dışarda yakınlarda biraz 

gezdirdi. 

            İlhan Usta geldiğinde ise önceden koltuk örtüsü ve kırlent siparişi veren bir 

müşterinin verdiği ölçülere göre bir fiyat belirledi. Yaklaşık altı yüz lira kadar tutmuştu 

Ancak sipariş veren müşteri bu paranın çok olduğunu düşünerek yaptırmaktan vazgeçti. 

Ardından Dükkânın camlarını İlhan Usta ile birlikte yıkadık. Sonrasında ise Yarın 

Cuma pazarı kurulacağı için dükkânın önünden arabayı çekmeleri gerektiğini düşünerek 

anahtarı almak için İlhan Usta ile birlikte evlerine yürümeye başladık.  Yürürken İlhan 

Usta beni kahvehanenin önünde durdurdu ve bana çay ısmarladıktan sonra yoluna tek 

başına devam etti. 

            Bir süre sonra geri geldi. Ardından yine bir süre geçtikten sonra saat saat 19.00 

da dükkândan çıkmama izin verdiler ve dükkândan teşekkür ederek ve iyi akşamlar 

diyerek çıktım. 
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Görüşme Yeri ve Tarihi: Cevdet Paşa caddesi Tevfik Fikret sokak No:32 

Fatih/İstanbul/12.06.2017 

                    Yine saat 11.00 da dükkâna geldim. İlhan Usta Posta gazetesi okuyordu. 

İlhan Usta'nın üzerinde bugün beyaz bir gömlek, siyah bir süveter, altında iste kot 

pantolon vardı. Gazetesini okurken yine yakın gözlüğünü takıyordu. 

Gazetesini okuduktan sonra televizyonu açtı. Televizyonda kanalları dolaşırken Atv'de 

Müge Anlı'nın, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında karar kıldı. 

                      Bir süre sonra bir kadın müşteri geldi. Bu kadın müşteri, elli elli beş 

yaşlarında,beyaz tenli, hafif balık etli, orta boylu, mavi gözlü ve türbanlı siyah 

pardesülü birisiydi. Yastıklarının kabartılacağını söyledi ve fiyat istedi. İlhan Usta, kaç 

tane yastığının olduğunu sordu. Kadın üç tane yastık kabartılacağını çok yastık 

olmadığını söyledi. İlhan Usta ise yastıklarının içinin ne olduğunu sordu. Kadın 

yastıklarının içinin elyafla doldurulacağını söyledi. İlhan usta ise tanesi on lirandan, 

otuz lira ödemesini söyledi. Kadın ise kabul ettiğini ve yastıkları bugün getireceğini 

söyledikten sonra dükkandan çıktı. 

                     Ardından İlhan Usta, abdest almak için camiye gideceğini dükkana 

mukayet olmamı istedi. Eğer bir müşteri gelirse abdest almak için camiye gittiğimi 

söyle dedi. Yaklaşık on beş yirmi dakika sonra geri geldi. Ardından gitmeden kapatmış 

olduğu televizyonu tekrar açıp kanallar arasında dolaşmaya başladı. Herhangi bir 

kanalda karar kılamayıp eğer izlemiyorsan kapatayım mı deyip, ardından 

izlemeyeceğimi söyledikten sonra televizyonu kapattı. Daha sonra hazırlandı ve öğlen 

vakti namazı için camiye gitti.  

                   İlhan Usta dükkândan çıktıktan sonra bir süre yalnız kaldım. Ardından 

dükkana eşi Makbule Hanım geldi. Makbule Hanım'ın üstünde gri pardesü, içinde ten 

rengi bir bluz, altında ise siyah uzun bir etek vardı. Geldikten sonra selam verdi ve dua 

kitabını okumaya başladı. Ardından İlhan Usta dükkana geldi bir süre yastık kabartma 

işi üzerine sohbet ettiler. Sonra Makbule Hanım evde işi olduğunu söyleyerek 

dükkandan ayrıldı. İlhan Usta ise istirahat edeceğini ve dükkana müşteri gelince haber 

vermemi söyledi. İlhan Usta istirahat etmeye başladı.  

                     Yaklaşık iki saat geçtikten sonra İlhan Usta'nın telefonu çaldı, telefonda 

İlhan Usta'nın kızı vardı ve deprem olduğunu söyledi. İlhan Usta, benimle oturduğunu 

hiç fark etmediğimizi söyledi. Ardından televizyonu açtık ve A Haber kanalında deprem 

ile ilgili haberleri izlemeyi başladık. Depremin merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi, 

büyüklüğünün ise 6.2 olduğunu öğrendik.  
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                    Ardından annemde beni aradı ve deprem olduğunu Bursa'dan hissedildiğini 

söyledi. İstanbul'da hissedildi mi diye sordu. Ben ise hissetmediğimi ve dükkanda 

olduğumu söyledim ardından telefonu kapattım.  

Bir süre sonra saat 17.00'a yaklaşmıştı. Yastık kabartmak isteyen ve isminin Ayten 

olduğunu öğrendiğim kadın dükkana tekrar geldi ve yastıkları teslim etti. İlhan Usta ise 

iş olduktan sonra kadının ödeme yapabileceğini söyledi, sonra kadın dükkandan çıktı. 

                   İlhan Usta depoya ineceğini ve elyafla yastıkları dolduracağını söyleyerek 

istersem eve gidebileceğimi belirtti. Ardından bende kalmak istediğimi söyledikten 

sonra, benim bileceğimi ancak depoda çok iş olduğunu ve dükkanın kapısını kitleyip 

depoya ineceğini ve başka bir işle uğraşmayacağını söyleyerek gitmemi istedi. Çünkü 

müşterinin beni görüp kendisini işten alıkoymasın diye gitmemin onun için daha rahat 

olacağını söyledi. Sonra bende saat 17.30 gibi dükkandan çıktım. 

Görüşme Yeri ve Tarihi: Cevdet Paşa caddesi Tevfik Fikret sokak No:32 

Fatih/İstanbul/18.07.2017 

                    Saat 12.00 de katılarak gözlem çalışması yapmak için Fındık zade 

Semtindeki FLOŞ YORGAN DİKİM EVİ’ ne gittim. Gittiğimde İlhan YILDIZ Bey 

oradaydı. İlhan Bey bugün mavi ve beyaz renklerinde bir gömlek ve altına da koyu 

mavi bir kot pantolon giymişti. 

                   Dükkândan içeri girdiğimde televizyonun açık olduğunu gördüm. İlhan Bey 

bana oğlunun düğün videosunu seyrettiğini, Kastamonu’da düğünlerin videodaki gibi 

yapıldığını söyledi. 5 dakika kadar soluklandıktan sonra getirilen eski yorganların 

ipliklerinin sökülmesi işine başladım. 

                    İlhan Bey önce bana yorganların ipliklerinin nasıl söküleceğini gösterdi. 

Gösterirken önce makası tutmayı ardından ise nasıl kesmem gerektiğini aktardı. 

Ardından ise yorgan sökmeye başladım.  

                   Yorganlardan birisini sökmeyi bitirdikten sonra İlhan Bey’e bir telefon geldi 

ve televizyonda haberleri açmasını çünkü İstanbul’da bugün yaşanan sel basmasından 

ölenlerin olduğunu söyledi. Televizyonu açtık.  

                    Televizyonda ATV kanalını açtık. Ardından haberin asılsız olduğunu 

öğrendik ama yaşanan sel basmasından dolayı zarara uğrayan insanları ve iş yerlerini 

gördük. Bu durum üzerine birkaç dakika boyunca İlhan Beyle sohbet ettik. 

Ardından İlhan Bey bir yere gitmesi gerektiğini söyleyerek dükkânı bana emanet etti. 

Emanet ederken ise diğer yorganı da zahmet olmazsa sökmemi istedi ve eğer bir müşteri 

gelirse ona ustanın bir yere gittiğini ve geleceğini söylememi istedi. 
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                İlhan Bey dükkândan ayrıldıktan sonra ise ben diğer yorganın iplerini 

sökmeye başladım. Söktüğüm sırada dükkâna 50-55 yaşlarında bordo başörtülü, gri 

pardösülü şişman bir kadın geldi ve kaç liraya yorgan dikildiğini söyledi. Ben ise şu 

anda ustanın başka bir yerde olduğunu ve fiyatlar hakkında bilgi veremeyeceğimi ama 

isterse ustayı bekleyebileceğini söyledim. Kadın ise teşekkür ederek dükkândan ayrıldı.  

                Bir süre sonra dükkâna başka bir kadın daha geldi. Bu kadın ise 35-40 

yaşlarında, siyah başörtülü, siyah pardösülü bir kadın daha geldi. Yanında 3-5 

yaşlarında iki çocuğu vardı. Bana yorganların fiyatlarını sormak istedi ancak beni 

görünce yorgancı zannetti ve genç bir yorgancı olduğumu düşünerek şaşırdı. Ben ise 

yorgan fiyatları hakkında bilgi veremeyeceğimi, şu sırada sadece yorgan iplerini 

söktüğümü ve ustanın bir yere gideceğini söyledim. Kadın ise ardından teşekkür etti, 

kolay gelsin dedi ve dükkândan ayrıldı. 

               Bir süre sonra ben diğer yorganın söküm işlemini de tamamladım. İlhan Bey 

gelene kadar dışarıda biraz sigara içtim ve İlhan beyi beklemeye başladım. 

               Bir süre sonra İlhan Bey kucağında torunu İkra bebek ile geldi. Ne yaptığımı 

sordu ve ardından kontrol etti. Sonrasında ise iyi iş çıkardığımı söyleyerek teşekkür etti.                 

Bir süre boyunca yaşanan sel olayı hakkında sohbet ettik. Sonrasında se İlhan Bey 

istirahat etmeye başladı. Ben ise o ara notlarımı kontrol ettim. 

              Sonrasında ise saat 17.30 gibi İlhan Beyle tekrar sohbet etmeye başladık. Bana 

kaç gündür dükkâna uğradığımı sordu. Ben 6-7 kez dükkânınıza gelmişimdir deyince 

ise bana bu süre zarfında ne öğrendiğimi sordu.  

              Ben ise ona bazı bulgularımı söyledim. O ise bana benim daha yorgan dikim 

aşamalarını tam olarak görmediğimi ama yarın yorgan dikmeye başlayacağını söyledi.  

Yarın ipliği sökülen yorganların içlerinin boşaltılıp pamuk atma motorunda pamuk 

atılacağını, ardından çizim yapılacağını, ardından teyelleme işlemi yapılacağını ve en 

sonda dikim işleminin yapılacağını söyledi. Bu aşamaları bizzat deneyimlememin 

çalışmam açısından ve hocalarımın takdirini kazanmam açısından önemli olduğunu 

ifade etti. Hatta Bu deneyimin yaşanmadan yapılan mülakatların çöp olacağını 

düşündüğünü söyledi. Ben ise yarın mülakatlara devam etmeyi düşündüğümü ancak 

eğer yorgan dikiminin bütün aşamalarını gözlemleme ve hatta deneyimleme fırsatım 

olacaksa yarın da dükkâna gelmek istediğimi söyledim. İlhan Bey ise eğer öyleyse yarın 

saat 11.00 da gelebileceğimi söyledi. Ben ise artık işimin bittiğini düşünerek izin 

istedim.  
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                    İlhan Bey ise çıkabileceğimi söylerken bana harçlığın var mı diye sordu. 

Ben ise gerek olmadığını söyleyerek teşekkür ederek çantamı aldım ve montumu 

üzerime giydim. Sonrasında ise dükkândan ayrıldım. Dükkânda ayrıldığımda saat 

18.18’i gösteriyordu. 

Görüşme Yeri ve Tarihi: Cevdet Paşa caddesi Tevfik Fikret sokak No:32 

Fatih/İstanbul/19.07.2017 

                    Saat 11.00 gibi dükkâna katılarak gözlem çalışması yapmak için geldim. 

İlhan YILDIZ Bey beni karşıladı. İlhan Beyin üzerinde mavi-beyaz renklerde bir 

gömlek ve altında ise kot pantolon vardı. Oturuyordu. 

                    Öncelikle selamlaştık ve kısa bir süre sessizce oturduk. Ondan sonra İlhan 

Bey dünden kalan yorgan olduğunu söyleyerek söküm işine eğer başlayacaksam hemen 

başlamamı söyledi. Ben ise İlhan Beye hak verdim ve yorgan ipliklerinin söküm 

işlemine başladım. 

                    Söküm işlemi yaklaşık bir saat kadar sürdü. Bu süre zarfında İlhan Bey 

dışarıya çıktı ve nereye gittiğini bana söylemedi. Söküm tamamlanmak üzereyken de 

yanıma geldi ve beni seyretti. 

                   Söküm tamamlandıktan sonra ise İlhan Bey ile birlikte alt kattaki depoya 

yün atma işlemini gerçekleştirmek için indik.  

                    İlk olarak İlhan Bey üzerine mavi renkte bir yelek giydi. Ben maskeyi 

sorduğumda ise bir bez parçasın ortadan ikiye bölüp bir parçasını bana verdi ve nasıl 

bağlamam gerektiğini bana gösterdi. Ben ise gösterdiği şekilde bağladım. 

                   Ondan sonra ise depoyu elimize bir el süpürgesi alarak temizlemeye 

başladık. Depoyu temizledikten sonra ise çıkan yün parçaları, toz ve diğer pislikleri 

battal boy bir çöp torbasının içine koyduk ve ağzını bağladık. 

                  Sonra ise daha önce sökülmüş olan yorganların ağzını kestik ve yorganların 

içindeki yünü yere boşalttık.  

                  Ardından ise İlhan Bey motoru çalıştırmaya başladı ve yere dökülen yünleri 

elimize avuç avuç alarak motorun bölmesine koyduk ve yün atma işine başladık. Yün 

atma işi sırasında İlhan Bey ara sıra motoru durdurarak motorun dişlilerine takılan yün 

parçalarını falçete yardımıyla temizliyordu. Daha önceki pamuk atma tecrübeme göre 

dişlilerin daha çok sardığını ve daha kısa süreler içerisinde durdurduğumuzu gördüm.       
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                Bunun sebebi ise yünün pamuğa göre daha sert bir malzeme olması imiş. Bu 

arada yün atma işlemi sırasında İlhan Beyin tek bir yün parçacığını bile israf etmemeye 

ve değerlendirmeye çalıştığını söyleyebilirim ve ayrıca işlem sırasında orak benzeri 

saplı bir aletle motorun hemen önüne yığılan yünlerin oluşturduğu tümseği düzleştirmek 

için bir kez olmak üzere uğraştığını gördüm. 

                 Yün atma işlemi bittikten sonra ise İlhan Bey iki adet çuval çıkardı ve atılan 

yünleri çuvalların içine birlikte doldurduk. Çuvalları dolduktan sonra ise İlhan Bey 

yukarıya seslendi ve deponun kapağını üstten açmalarını söyledi. Ardından sonradan 

adının Ahmet olduğunu öğrendiğim ve daha sonra bahsedeceğim bir adam yün 

çuvallarını yukarıya doğru çekmede bize yardımcı oldu. 

                  Yukarıya çıktık ve Ahmet Usta ile tanıştım. İlhan Bey Ahmet Ustaya benim 

hakkımda açıklama yaptı ve ardından bir süre İlhan Bey, ben ve Ahmet Usta birlikte 

sohbet etmeye başladık. Sohbet esnasında ise Ahmet bey kullanmak için bir yüksük 

yapıyordu. 

                 Ahmet Usta da bir yorgancı ustası imiş ve mesleği bırakmış. Ancak ara sıra 

İlhan Beye yorgan dikiminde yardımcı olmak için geliyormuş.  

Ahmet Beyin üzerinde gri bir tişört ve altında ise bir kot pantolon vardı. Elli yaşlarında, 

saçları hafif kırlaşmış, gözleri çekik birisiydi. 

                Konuşmamızın bitiminde İlhan Bey eline dükkânda bulunduğunu o an 

öğrendiğim ikinci bir kantarla yün torbalarını tartı. Bir torbada 4 kilo; diğer torbada ise 

7 kilo kadar yün çıktı. 

              Ahmet Bey ile İlhan Bey bir yorganda ne kadar yün kullanılması gerektiğini 

konuştular ve her birine 4 kilo yünün yeterli olabileceğine karar verdiler.  

Sonrada İlhan Bey dükkândan dışarıya çıktı ve Ahmet Bey Yorgan döşeme işine 

başladı. 

              Yorgan döşeme işine başlarken bir adet yorgan kılıfını tezgâhın üstüne serdi ve 

eline bir adet küçük çuval alıp içine büyük çuvallardan yün doldurmaya başladı. 

Ardından ise doldurduğu çuvalı kantarla tartarak 4 kilo yüne ulaşmaya çalıştı.  

              Bu işlemden sonra ise yorgan döşeme işine başladı. Başlarken bana da istersem 

yardımcı olabileceğimi söyledi ve elime bir sopa verdi. Kendisi de eline bir sopa aldı ve 

bir teknikle yünü kumaşın üzerine döşemeye başladı.  

               Döşeme işlemi benim de katkılarımla birlikte bittikten sonra ise birlikte 

yorganı katlamaya başladık. (Katlama işlemi demek ise yünü yorganın içine almak 

demektir.)  
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             Katlama işlemi bittikten sonra ise sarılmış ve ya katlanmış yorganı dükkânda 

başka bir yere koyduk ve ikinci kez aynı işlem sırası bir başka yorgan için 

tekrarlanmaya başladı. Bu sırada ise Ahmet Bey ile sohbet etmeye başladık.  

             Ahmet Bey ile sohbete ilk olarak yorgan modelleri ve bu işin zorlukları 

üzerinden başladık.  

           Ahmet beye yün yorganın pamuklu ve ya ipek yorgandan farkını sorduğumda ise  

Ahmet Bey Yün yorganın sadece kışlık yorgan olduğunu ve eğer yazın kullanılırsa çok 

terleteceğini söyledi. Pamuk ve ya ipek saten yorganlar ise yaz ve kış 

kullanılabiliyormuş. 

           Ahmet Bey ile yorgan modelleri üzerine konuşurken ise bana günlük yorgan 

dikiminin aslında 5-6 ayda öğrenilebileceğini; ancak model yorganlar için çizim 

yapmanın ya da model yorgan dikmenin ise ancak 5-6 sene sonunda öğrenilebileceğini 

söyledi. Fabrikasyon yorganların sağlığa olan zararlarını konuşmaya başladığımızda ise 

bana aslında fabrikalarda basit malzemelerin yerine yün ve pamuk kullanılsa 

fabrikasyon yorganlarında sağlıklı olacağını ve kendi yaptıkları yorganlardan hiçbir 

farkları kalmayacağını; ancak pamuk ve yünün elyafa göre daha pahalı olduğu için 

ürünlerde kullanılmadığını söyledi. 

          Konuşmamızın bir yerinde ise söz döndü dolaştı ve Ahmet Beyin kendi hayat 

hikâyesine geldi. Ahmet Bey kendisinin bir zamanlar güvenlik görevlisi olduğundan ve 

bir ekibi olduğundan bahsetti. Ayrıca senelerce kung fu eğitmenliği yapmış ve 

Kocamustafapaşa’da bir spor salonu işletmiş. Ahmet Bey konuşma esnasında çok işi 

olan aslında işsiz kalır diyerek kendi durumuna bir açıklama getirdi. 

          Konuşma esnasında konu tekrar yorgancılığa geldi ve Ahmet Bey yorgancıların 

aslında hem de bir grafikçi olduğunu söyledi. Ayrıca her türlü ev tekstilinden de bir 

yorgancı ustasının anlaması gerektiğini söyledi. 

          Yine konuşma esnasında ben yünün neyden elde edildiğini sorduğumda ise koyun 

postunda elde edildiğini söyledi. Hangi koyunların yününün daha iyi olduğunu 

sorduğumda ise en iyi yünün merinos koyunlarında olduğunu çünkü merinos 

koyunlarının yününün daha sert olduğunu söyledi. Eskiden yünlerin nasıl atıldığını 

sorduğumda ise; motor olmadığı zamanlar yünlerin bilinenin aksine hallaçlar tarafından 

atılmadığını çünkü hallaçların yün atmadıklarından bahsetti. Yünler kadınlar tarafından 

halıcılıktakine benzer şekilde tahtalara çakılmış çivilere sürtülerek açılmaya çalışılırmış. 
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           Konuşmamız esnasında dükkâna iki kadın müşteri geldi ve perde diktirmek 

istediklerini söylediler. Bu kadınlardan biri 20-25 Yaşlarında; diğeri ise 55-60 

yaşlarında idi. 

           Kadınlar perdenin fiyatını sorduklarında ise Ahmet Bey fiyatlar hakkında bir 

bilgi sahibi olmadığını, müşteriyi yanıltmak istemediğini, İlhan Beyi de zor durumda 

bırakmak istemediğini söyledi. Ardından ise İlhan Beyin telefon numarasının eğer 

bende varsa İlhan Beyi arayabileceğimi söyledi ve bende İlhan Beyi aradım ve durumu 

anlattım. 

          Bir süre sonra İlhan Bey dükkâna geldi. Kadınlara perdelik kumaşları gösterdi ve 

kadınlar gri renkli kumaşı tercih ettiler. Ne zaman hazır olabileceğini söylediklerinde ise 

İlhan Bey yarına hazır olabileceğini söyledi. Kadınlar ise halkalıdan geldiklerini ve 

yarın gelemeyebileceklerini bu yüzden bugün hazırlanmasını rica ettiler. İlhan Bey ise 

olur dedi. Ardından fiyatını sordular. İlhan Bey ise fiyatının 50 lira olduğunu söyledi. 

Kadınlar 50 lirayı verdiler ve civardaki bir kafeteryada oturacakların ve 

bekleyeceklerini söylediler.  İlhan Bey ise onlara saat 16.00 gibi gelmelerini söyledi. 

Ardından kadınlar dükkândan çıktılar. 

          Sonra ise İlhan Bey dikiş makinasının başına geçerek seçilen perdelik kumaşın 

üzerine beyaz şeritler dikmeye başladı. Bu arada Ahmet Bey ile sohbetimiz bitmişti. 

Ahmet Bey yorganların ağzını dikmeye başladı. Ahmet Bey yorganları dikerken video 

çekebilir miyim diye sordum ve Ahmet Bey izin verdi. Ben ise bu aşamayı ve diğer 

bütün aşamaları videoya çektim. 

         Ahmet Bey yorgan ağızlarını dikmeyi bitirdikten sonra ise sıra teyelleme işlemine 

gelmişti. Bu arada İlhan Bey bu işin ustalıklarından bahsederken bana kendi ustasının 

ona çırakken sürekli söylediği bir şeyi aktardı;’’ Yorganı çatarken döşeyeceksin, 

döşerken dikeceksin, dikerken ise asacaksın.’’  

        Bu sözün İyi bir yorgancı ustası olmak için dikkate alınması gereken bir söz 

olduğunu da sözlerine ekledi. 

        Yorganın teyelleme işlemi de bittikten sonra sıra asıl aşama olan yorgan dikimine 

gelmişti. Yorgan dikimi esnasında da video çekmeye devam ettim. Ancak Ahmet Bey 

dikme işleminin uzun süreceğini, dikmeye evde devam edeceğini ama bir sıra boyunca 

sırf benim görmem için dikim yapacağını söyledi. Ben ise teşekkür ettim.  

       Dikimi bitirip toparlanmaya başladığı esnada ise İlhan Bey ile Ahmet Bey bana 

istersem gidebileceğimi çünkü görmem gereken bütün aşamaları gördüğümü söylediler.  
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         Ben ise buna rağmen bir süre daha orada kaldım. Ardından ise saate baktığımda 

saatin 18.00 olduğunu gördüm. Yorulduğumu hissettim ve izin alarak dükkândan 

ayrılmaya karar verdim. 

       Onlar ise zaten izin verdiklerini söylediler. Sonra ise Ahmet Beye onu tanıdığım 

için mutlu olduğumu söyledim ve teşekkür ettim. İlhan Beye de teşekkür ederek 

dükkândan ayrıldım. 
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Fotoğraf No:19 Floş Yorgan Dikim Evi- İlhan Usta Kalın Yorgan Sopasını 

Gösteriyor. 

23.05.2017/ Cevdet Paşa Caddesi Tevfik Fikret Sokak No:32 Fatih/İstanbul 
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23.05.2017/ Cevdet Paşa Caddesi Tevfik Fikret Sokak No:32 Fatih/İstanbul 
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Fotoğraf No:21 Özen İş Yorgan Dikim Evi- Hallaç makinesi(Pamuk Atma Motoru 

02.05.2017 /Hasan Hanefi Mahallesi Bali Paşa Caddesi No:57/ Fatih/İstanbul 
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 ÖZGEÇMİŞ 

               20.01.1993 Tarihinde ev hanımı bir anne ve inşaat müteahhidi bir babanın 

oğlu olarak Bursa Osmangazi’de doğmuştur. Annesinin adı Aysel Babasının adı 

Engin’dir. Kendisinden büyük bir kız kardeşi ve kendisinden küçük bir erkek kardeşi 

bulunmaktadır. 

               İlköğrenimini Bursa Nilüfer Özel İlkbahar İlköğretim Okulunda 

tamamlamıştır. Ortaokulu yine aynı okulda okumuştur. Lise öğrenimini ise Mudanya 

Sami Evkuran Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2011 Yılında İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Antropoloji bölümünü kazanmıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi 

Felsefe bölümünde ikinci üniversitesini okumaktadır. Üniversite eğitimi esnasında 

tiyatro, sinema ve müzik ile ilgilenmiştir. 

             Kendisine ayırdığı vakitlerde kitap okumayı ve film izlemeyi sevmektedir.  

             Aile şirketinde yöneticilik yapmaktadır. Ayrıca fakülte bünyesinde uygulamalı 

girişimcilik dersleri almış ve sertifikaya hak kazanmıştır. 

             2017 yılında İstanbul’da yorgancılık ve yorgancılar üzerine saha çalışması 

yapmıştır. 

 

 

 

 

 


