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ÖNSÖZ 

Bu çalışma 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji 

Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

İstanbul ilindeki yorgancı esnafının sosyo-ekonomik durumu ve kültürel yapısı 3 kişi 

tarafından örneklem oluşturulup çalışılmıştır. Çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesi için 

3 kişinin de çalışılmasına bakılması önerilir. Çalışılan 94 yorgancının verileri 

değerlendirilip sunulmuştur. Çalışmanın amacı kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaat 

olarak yorgancılığın günümüzdeki durumu ile 1986 yılındaki durumunun 

karşılaştırılması, yorgancı esnafının sosyo- ekonomik durumunun ve kültürel 

yapısının antropolojik bir bakış açısıyla ifade edilmesidir.  

Lisans eğitimim boyunca engin bilgi ve hayat tecrübelerinden yararlandığım, 

bizlere her zaman yol gösteren kıymetli hocam Prof. Dr. Yüksel Kırımlı’ya her zaman 

sevgi ve  sabır dolu yaklaşımı ve tüm emekleri için teşekkür ederim. 

Bir araştırmanın nasıl yapılacağını bizlere öğretirken, hayatlarımıza da yeni  

bir bakış açısı kazandıran Dr. Öğr. Üyesi Rabia Ebrar Akıncı’ya  teşekkür ederim. 

Bizi hiç yorulmadan motive eden Araş. Gör.Dr. Oya Topdemir’e ve Araş.gör. 

Bilgen Komut Talay’a teşekkür ederim.  

Lisans dönemim boyunca bana katkısı olan tüm hocalarıma ve her zaman 

yanımda olan aileme teşekkür ederim. 

Çalışma boyunca yardımlarını esirgemeyen, bizlere destek olan, çalışma 

saatleri içinde zaman ayıran, bilgilerini paylaşan tüm yorgancı esnafına ve bana 

ustalık yapan yorgancı Sayın Hasan Karabaşoğlu’na, Yorgancılar Odası Başkanı 

Sayın Nazmi İnce’ye  teşekkür ederim. 

2 yıl boyunca çalışmanın planlanmasında, araştırılmasında ve yürütülmesinde 

birlikte hareket ettiğim, en büyük yardımcılarım, her an yanımda olan, bana olan 

desteklerini ve güvenlerini hiç esirgemeyen, kıymetli ekip arkadaşlarım Özgür 

Karadeniz ve Oğuzhan Çelik’e çok teşekkür ederim. 

Başımı her kaldırdığımda, her sorunumda yanımda olan, iyi ki tanımışım 

dediğim ve tanıdığım en özel insanlardan biri olan, hayatım boyunca hocam 

bileceğim teşekkürlerin az kalacağı kıymetli Araş. Gör. M.Utku İçen’e sonsuz 

teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sultan Ayan  

İstanbul, 2018 
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GİRİŞ 

Türk adetlerinde geleneksel dikim yorganın önemli bir yeri varken 

teknolojinin gelişmesiyle geleneksel dikim yorgan kullanımı azalmış ve yorgancılık 

mesleği bundan olumsuz etkilenmiştir. Elde günlerce dikilen yorgan zaman içinde 

fabrikalarda çok daha kısa sürede ve seri olarak daha ucuza üretilmeye başlayan 

yorgana tercih edilmeye başlanmıştır. Bu durum yorganın işçiliğini en aza indirgemiş 

ve satış fiyatlarını düşürmüştür. Üretim şekli değişen, fiyatı ucuzlayan yorganın 

temizlenmesi de daha kolay hale gelmiş ve model seçeneği de artmıştır. Bu etmenler 

hazır yorganın geleneksel dikim yorganın yerine tercih edilmesini sağlamıştır.  

Eskiden çeyizlerde sayısı iki basamaklı sayılarla ifade edilen dikim yorgan 

günümüzde tercih edilmemekte yahut geleneğin yerine bulması amacıyla bir iki tane 

çeyizlere konmaktadır. Dikim yorganın daha az tercih edilmesi yorgancılık 

mesleğindeki kişilerin azalmasına, yorgan dükkanlarının kapanmasına ve yeni 

ustaların yetişmemesine neden olmuştur. Geliri azalan yorgan dükkanları kiraları 

dolayısıyla ana caddelerden, ara caddelere ve ara sokaklara çekilmeye başlamıştır. 

Dükkanda çalışan sayısı 30 yıl önce 8-9 iken günümüzde 1-2 ye düşmüştür. 

Kazancının azalmasıyla yeni kuşakların yapmak istemediği bir zanaat haline 

gelmiştir. Çıraklıktan ustalığa geçiş sağlanarak sürdürülen bu meslekte artık kimse 

çırak olmak istememektedir. Bu işi babalarından abilerinden öğrenen yorgancıların 

erkek çocukları şu an farklı mesleklerle uğraşmaktadır. Sayıları gittikçe azalan yorgan 

zanaatkarları kendilerini son nesil yorgancılar olarak tanımlamaktadır. 

 Kaybolmaya yüz tutmuş bu meslek antropolojik araştırma yöntemleri 

kullanılarak İstanbul ilindeki yorgancılar ile gerçekleştirildi. 2 yıl boyunca 3 kişi 

tarafından yürütülen bu çalışmanın konusu 11 başlık altında incelendi, bu başlıklar 

ise, demografi, eğitim, göç, evlilik, semt ve mesken, dükkan bilgileri, kullanılan 

malzeme ve aletler, calışma hayatı, sağlık, sosyal yaşam, kanaat ve tutumdur. 

Istanbul’daki yorgancıların meslek hayatları, sosyal yaşantıları, hayat öyküleri, 

düşünce yapıları ve içinde yaşadıkları kültür anlaşılmaya çalışıldı.  
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Harita 1: İstanbul il Haritası 
Kaynak: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Istanbul_locat
ion_districts.svg/2000px-Istanbul_location_districts.svg.png (E.T : 10.06.2018) 
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METOD 

İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünde 1985-1986 yılları arası eğitim 

yılında yorgancılık mesleğinin tükenmesiyle ilgili söylentilerden dolayı Sosyal 

Antropoloji alanı son sınıf öğrencileri lisans bitirme çalışması olarak İstanbul ilindeki 

yorgancıların sosyo-ekonomik yapıları isimli bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bunun 

üzerinden 31 yıl geçmesiyle beraber bizler yeniden bu konuyu çalışmaya karar verdik. 

Bu sayede yorgancılığın günümüzde ne durumda olduğuyla ilgili bilgiler edinirken 

aynı zamanda eski çalışmanın verilerini de kullanarak 31 yıllık zaman diliminin 

yorgancıları ve yorgancılığı nasıl etkilediği de görebilecektir.  

 Lisans bitirme çalışmasında tıpkı 1986 yılındaki çalışmada olduğu gibi 

katılarak gözlem yöntemi ile mülakat uygulama yöntemi birlikte kullanıldı. Sorular 

sormakla yetinmeyip yorgancılarla beraber dükkan açıp kapattık, çuval taşıdık, pamuk 

atma makinasından yün ve pamuk attık, yatak yorgan sopaladık, yorgan diktik, 

müşterilerle olan diyaloglara tanıklık ettik, dükkanlarda kısa süreli çıraklık yaptık. 

 Konu ve yöntem belirledikten sonra çalışmayı yer ve zaman belirleyerek 

sınırlamaya devam edildi. İstanbul’daki bütün yorgan dükkanlarını çalışmaya dahil 

edecekken farklı sebeplerden ekipteki kişi sayısı 5’ten 3’e düşünce ildeki tüm 

yorgancıları çalışmanın mümkün olmayacağına, örneklem çalışmaya karar verildi. 

 

Ön Araştırma Süreci 

3.sınıfta, “Sosyal Antropoloji’de Araştırma Yöntemleri” dersinde saha 

araştırması için yöntem, konu ve zaman sınırlaması, çalışma ekibi gibi temek 

basamaklar oluşturuldu. İlk olarak bütün sınıf il dışına çıkıp köy monografisi 

çalışacakken sınıfta şehir dışına çıkamayacak olanlar için de ikinci bir çalışma planı 

yapıldı. Kentte yorgancılık çalışması için grup oluşturuldu. Ön araştırma sürecinde 

köy çalışması yapmak üzere Manisa ili Saruhanlı ilçesinde yer alan Hatıplar köyünü 

ziyaret ettim. Fakat daha sonra kentte saha araştırması yapacak olan yorgancılık 

ekibine dahil oldum. 

Kent çalışmasına dahil olduğumda Kapalı Çarşıdaki İstanbul Yorgancılar ve 

Çeyizciler Odası ziyarete gidilmiş, Oda Başkanı Nazmi Bey’in sadece çarşamba 

günleri Oda’da olduğu öğrenilmiş bunun üzerine görüşebilmek için randevu alınmıştı. 

zamanın mesleğe olan etkisini, odanın eski adının İstanbul yorgancı ve hallaç esnafı 

zanaatkarlar derneği olmasından da görülmektedir. Randevuda kim olduğumuzdan, 
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amacımızdan, çalışmamızdan bahsedip yorgancılık hakkında sohbet ettik. Odanın, 

kullanılan malzemeleri toptan ucuza satın alıp esnafa ucuzdan mal temin ettirmek gibi 

amaçlar için kurulduğunu, yorgancılığın Trabzon ili Maçka ilçesinden doğduğunu 

yorgancıların çoğunun Trabzonlu olduğu öğrenildi. Ayrılırken odaya üye olan 

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

tanesinin yorgancı olduğunu söylediler. liste de işletme sahibinin adı, dükkanının 

adresi ve hemen hemen her adrese ait telefon numaraları kayıtlıydı.(Detaylı bilgi için 

ortak metodolojiye bakınız) Buradan adreslerin ne tür bir işletme olduğu 

belirlenemiyordu. Bundan sonraki aşamada dükkanları tespit etmek, yorgancı ağı 

oluşturmak, meslek hakkında bilgiler edinebilmek için katılarak gözlem çalışmaları 

yapıldı.  

Listedeki adresleri ilçe bazında paylaştıktan sonra adresler gezilmeye başlandı. 

Adreslere ulaşmak için mobil harita uygulamalarından yararlanıldı. Adreslerde işi 

bırakanlar, mesleği bırakıp perdecilik yapanlar, çeyizciler, gelinlikçiler, adresi 

değişen yorgancılar ve kapatılmış dükkanlar ile karşılaşıldı. Tespit edilen her 

dükkanda bildikleri dükkanlar tanıdıkları yorgancılar sorularak liste de olmayan 

dükkanlar tespit edildi.  Listede sadece yorgancılar yer almadığından ve zaman kısıtlı 

olduğundan ilçe ilçe dükkan tespiti yaparken her ilçedeki dükkan tespiti 

tamamlanamadı. Bu yüzden adrese ait numaraları arayıp yorgan siparişi vermek 

istediğimizi söyleyip o adreste ne tür bir  işletme olduğunu, elimizdeki adresin 

doğruluğunu ve aranan işletmedeki kişinin tanıdığı yorgancı olma durumu 

öğrenilmeye çalışıldı. Dükkanlarda zaman geçirip gözlemler yapıldı, günlük ve saha 

notları tutuldu.  

Literatür taraması yapıldı ve eski çalışmanın mülakat formu incelendi. Ön 

araştırmada edinilen bilgiler ve merak edinilen noktalar bilgisayar ortamına aktarıldı, 

mülakat formu hazırlanmaya başlandı.  

Ardından hazırlanılan soruların sahada nasıl işleyeceğini görmek için pilot 

çalışma gerçekleştirildi. Tanışılan, çalışmadan haberdar olan yorgancılar ziyaret edilip 

kişi başı beşer mülakat uygulaması ile soruların denemesi yapıldı. Bunun sonucunda 

bazı soruların sorulma biçimi, bazı soruların sorulma sırası değiştirildi, yeni sorular 

eklendi ve  mülakat formu son halini aldı. 
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Saha Araştırması  

Saha araştırması 2017 yılının temmuz-ağustos aylarında gerçekleştirmek üzere 

mülakat uygulamasına temmuz ayının üçüncü haftası başlandı. Her gün dükkanlar 

gezilerek yorgancılarla mülakat yapılmaya başlandı.  

Ön araştırma sürecinde kısa zamanda bütün adreslerin gezilememiş 

olmasından, tanışma ve mülakat uygulamasını aynı anda gerçekleştirmek bazen 

zorluklar yaşattı. Adreslere ulaşmanın uzun sürmesi, yorgancıların şehir dışında 

tatilde olması, sağlık problemleri, dükkanların açık olmaması gibi nedenlerden ötürü 

saha araştırması eylül ayı sonuna kadar uzadı.  

Mülakat uygulaması sürecinde bazı dükkanlarda kent insanının güven 

problemiyle karşılaşıldı. Görüşmek, bilgi vermek istemediler. Bazıları maliyeden 

geldiğimizi düşünüp çekimser yaklaştı-özellikle bu dükkanlar odaya ya da başka bir 

kuruma kayıtlı olmadan çalışıyorsa ya da vergi muafiyetinden yararlanmak için 

dükkanın kirasını resmiyette var olandan daha az gösterdiyse- bazıları da dolandırıcı 

olduğumuzu düşündü. Bu gibi durumlarda okulumuzu referans göstermemizin 

yanında daha önce ziyarette bulunduğumuz yorgancıları referans gösterip bu 

dükkanlardaki yorgancılarla da görüşme yaptığımızı söyleyip esnafların birbirine olan 

güvenlerini referans aldık. Dükkan sahiplerine kendimizi, çalışmamızı, amacımızı iyi 

anlatmaya çalıştık. yine de  bizi boşanmaya çalıştığı karısının avukatının gönderdiğini 

düşünenler, anne-babası hakkında soru sormamızdan rahatsız olanlar, dükkandan 

kovanlar özellikle hane ve aile sorularını cevaplamak istemeyen görüşmeciler oldu.  

Bir zanaatkarı usta olarak ifade edebilmek için o kişinin o zanaatta dükkan 

işletmesi gerektiği öğrenildi. Fakat bu durumda 57 yıldır yorgan diken yorgancı şu 

anda başka bir yorgancının dükkanında yorgan diktiği için yeniden kalfa 

statüsündedir. Ya da eskiden dükkan işletip çırak yetiştiren kişi  şu an yetiştirdiği 

çırağın dükkanında çalışırken usta sayılmamakta, ustalığı öğrettiği kişinin kalfası 

sayılmaktadır. Bizler bu zanaatı bilen son kişilerle görüşme yapmak istediğimizden, 

mülakat uygulamamızı yorgan ustalarıyla yapmayı düşünmüşken, usta kavramının 

taşıdığı anlamdan dolayı, şu an dükkan işletmese bile bir usta kadar yorgancılığın 

içinde olan, uzun yıllardır bu işle uğraşan mesleği icra edebilen zanaatkarlarla 

mülakat uygulaması yaptık. 

Saha çalışması boyunca günlük tutup gözlemler yapıldı, fotoğraf ve video 

kayıtları toplandı. 3 arkadaş, yaklaşık 2-2,5 aylık saha araştırması sürecinde 
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İstanbul’da 22 ilçe gezerek 100 mülakat uygulaması yapıp 250 ye yakın adres ziyareti 

gerçekleştirildi.(Detaylı bilgi için bakınız ortak metodoloji) 

Benim çalışma yaptığım 9 ilçe sırasıyla Bağcılar, Bahçelievler, Zeytinburnu,  

Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Şişli ve Kağıthane’dir.  

 

Gidilen İlçeler Yapılan Mülakat 

Sayısı 

Yapılamayan 

Mülakat Sayısı 

Bağcılar 6 9 

Bahçelievler 3 6 

Zeytinburnu 8 1 

Bakırköy 2 2 

Beşiktaş 2 3 

Sarıyer 1 1 

Şişli 0 2 

Kağıthane 8 6 

TOPLAM 30 32 

 

 

Veri Değerlendirme Aşaması 

Saha araştırması tamamlanıp 4.güz dönemine başladıktan sonra uygulanan 

mülakatlar formlarının iki adımda kontrolleri yapıldı. Birinci adımda cevabı bilinen 

ya da cevabına ulaşabilecek ama boş kalmış soruların cevabı kırmızı kalemler ile 

mülakatlara eklendi. Eksik cevaplar tamamlanmaya çalışıp alınan cevapların 

tutarlılığı kontrol edildi. Cevap alınamayan sorular cevapsız olarak tanımlandı. 

Cevabının olmamasının sebebi bilinmeyen sorular ile soruya alınan cevabın soruyla 

alakası olmaması durumunda cevaplar boş belirsiz olarak tanımlandı. Tarihlerdeki 

hesap yanlışlıkları düzeltildi. İkinci adımda gözden kaçan detayları da görebilmek için 

ekip arkadaşlarımız ile mülakatlarımızı değiştirip yeşil kalemler ile birbirimizin 

mülakatlarını kontrol ettik.  

Mülakat formlarının neresinde, hangi sorularda hata yapıldığı neden hata 

yapıldığı önemlidir. Hata dökümü yaparak hangi sorularda hata yapıldığı görülmeye 

çalışıldı. Hataları görünür hale getirmek ve analiz edebilmek için döküm kağıdı 

kullanarak hata dökümleri yapıldı. Hangi soruda kaç defa hata yapıldığını çeltikler ile 
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gösterip toplam hata oranlarına bakıldı. Yapılan hataların nedenlerine bakıp hata oranı 

yüksek  olan sorular çalışmanın sonucunu olumsuz etkilememesi verilerin niteliğini 

düşürmemesi için veri havuzuna dahil edilmedi. Burada karşılaşılan hatalar ise boş-

belirsiz oranının yüksek olduğu sorular, cevap alınamayan sorular oldu. 

Toplam da 100 mülakat yapılmışken cevaplarında tutarsızlık, eksiklik olması 

ve güvenilir mülakatlar olmamasından dolayı bazı mülakatlar döküme dahil edilmedi 

Dökülecek mülakat sayısı 94’e düştü. Mülakatlara il, tüm ilçeler arasında bulunduğu 

ilçesinin alfabetik sırası ve o ilçedeki görüşmecilerin soyisim-isim sırasından oluşan 6 

haneli mülakat kod numaraları verildi. 

 Mülakat formumuzda açık uçlu ve yarı yapılandırılmış olan soruların ( ‘diğer’ 

kategorisi bulunan soruların) cevaplarını kategorize edebilmek için kura çekilip o 

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 düşünüldük Açık uçlu sorulara alınan 

cevaplar tek tek dökülüp bir araya getirildi. Her soru için  alınan cevaplar kendi içinde 

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

oluşturulacak kod formuna tüm soruların cevaplarını kodlayabilmek, cevapları 

maddeler halinde ifade edebilmekti. Alınan  cevapları kategori haline getirirken 1986 

yılındaki çalışmada kod formu kullanılmadığı için eski çalışmanın ortak ve benzer 

olan soruların tablolarının kategorilerine bakarak bazı kategorileri oluşturmaya 

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 tablosu kod formuna eklenmedi. 

Kod formu ve yönerge formu oluşturduktan sonra tüm ekip kendi 

mülakatlarımızdaki soruların cevaplarını fotokopi aldığımız formlar üzerinde 

kodladık. Yaptığımız kodlamaları önce kendimiz daha sonra ekip arkadaşımız olmak 

üzere iki adımda kontrol ettik.  

Kodlamaları ve kontrolleri bittikten sonra formları SPSS isimli istatistik 

programına kaydettik. Ardından tüm kodlanmış formlarımızı programa girip program 

üzerinde tüm verilerimizi birleştirdik, bu sayede veri havuzumuzu bilgisayar ortamına 

taşımış olduk.  

Tüm verileri en iyi şekilde değerlendirebilmek, her bir verinin tüm veri 

havuzunda nerede yer aldığını gösterebilmek, çalışmadaki benzerlik ve farklılıkları 

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

yaklaşık olarak yarı yarıya bölmesi gerekiyordu. Bununla birlikte seçilecek ana 

ayrımın amacında olması ve çalışmamız için anlamlı bir ayrım oluşturması gerekliydi.  

Görüşme yaptığımız yorgancıların hepsinin bu zanaatı usta-çırak ilişkisi içinde 

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

meslekte çırak yetişmemesidir. Yorgancı dükkanlarında eskiden 8-9 kişinin 

çalıştıklarını söyleyen yorgancıların büyük çoğunluğu şu anda dükkanda tek kişi 

çalışmaktadır. Sahada aktif olarak mesleği sürdüren yorgancılar kendilerini son nesil 

yorgancı olarak tanımladığı görüldü. 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 

görüşmeciler o işi meslek hayatı boyunca hiç yapmadıklarını söyledi. Buna eskiden 

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 

verilen cevapları kendi içinde değerlendirecek olmanın verilerin daha sağlıklı 

sunulmasını sağlayacağı düşünüldü.  

Ana ayrımı hesaplamak için görüşmecilerin yaşları medyanı hesaplandı. 

Bunun sonucunda 94 görüşmeci 54 yaş ve altı ile 55 yaş üzeri olan görüşmeler olarak 

ikiye ayrıldı. 

Verileri tablo haline getirip sunmanın karşılaştırma imkanı vereceğini,  

soruların tüm veri içindeki yerini göstereceğini, yazıda sayfalarca  anlatılacak veriyi 

bir şablon halinde sunmanın yararlı olacağı düşünüldü.  

Tablo yapımına başlarken ilk olarak tablo yapılacak sorular belirlendi ve 

tablosu yapılacak bu soruların tablo başlıkları listelendi. Tablo yapımına başlarken 

tablo grupları paylaşıldı. Excell programında tablo şablonları oluşturuldu. Bu 

şablonlarda tablo başlıkları, ana ayrım, kategoriler ve formüller yer almaktaydı.  

Şablonu tamamlanan tablolar çalışmak istenilen bölümlere göre tekrar paylaşıldı. 

Paylaşılan tablolara veriler ana ayrıma göre yerleştirildi. Bu aşamada SPSS 

programına veri girişinde yapılan hataları görme fırsatımız oldu. Kod formuna 

bakarak programdaki hataları düzeltildi. 

Tablolar bittikten sonra Araş. Gör. M. Utku İçen tarafından kontrol edildi. 

Fark edilen hatalar düzeltilince ikinci kontrole verilen tablolarda tekrar hataya 
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rastlanmadı. Tablolar onay aldıktan sonra tablo açıklamaları tamamlandı. Tüm 

yazıları tamamlanan lisans bitime çalışması Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Yüksel 

Kırımlı’ya okumak için randevu alındı ve onaylanınca baskısı alındı. 
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YORGAN VE YORGAN ÇEŞİTLERİ 

“Yorgan sözcüğünün bilebildiğimiz en eski söylenişi  “yogurkan” şeklindedir 

ve Uygur kaynaklarında yer almaktadır. Kaşgarlı Mahmut un 1073 yılında 

tamamladığı Divan-ı Lügat-it Türk adlı eserde “yorgan” sözcüğü “yogurgan” şeklinde 

yer alır. 13.yüzyıl  sonu ile 14.yüzyıl başlarında yazıldığı düşünülen İbni Mühenna 

Lügati ile 14.yüzyılın başında yazılan Abu Heyyan Lügatinde  “yorgan” sözcüğü 

bugünkü yazılışıyla yer almaktadır. 

Akkoyunlu sahasında yazıya geçirilen ama çok eski Türk Gelenek, töre ve 

hikayelerini de içeren  Dede Korkut Hikayeleri nde yorgan sözcüğü bugün 

kullanıldığı şekliyle geçmektedir. 

Harzemşahlar, “yorgan” sözcüğünü “yovurgan” şeklinde söylerken daha 

doğudaki Türk Boylarından Kırgızlar ise “cuurgan” şeklinde söylemektedirler. 

Yorgan sözcüğü eski Türkçe de “örtmek, kaplamak, kuşatmak, anlamına gelen 

“yör” sözcüğünden “yör-gen”, “yörgen”, “yorgan” şeklinde türetilmiştir.”  

“Yorgan, örtünmek ya da bürünmek içindi. Günümüzde ise yorgan, yatakta 

örtünmeye yarayan, iki yüzü arası pamuk, yün ya da kuştüyü doldurularak dikilen 

örtü olarak tanımlanmaktadır”. (Duman, M. (2007). 

Dikim yorganın kullanımı günümüzde her geçen gün azalsa da yorganın ve 

yorgancılığın Türk kültürünün hala geleneksel bir parçası olduğu söylenebilir. 

Geleneksel yorganlar kullanım alanlarına göre kendi içinde çeşitlenmekte, kullanım 

alanlarına ya da kullanıldıkları dönemlere bağlı olarak da isim almaktadır. Bunlar 

günlük yorgan, bebek yorganı, sünnetlik yorgan, çeyizlik yorgan, gelinlik yorgan ve 

lohusa yorganıdır.  

Günlük Yorgan 

Günlük yorganlar, kültürel olarak özel anlamlar yüklenmemiş günlerde 

kullanılmaktadır. Çoğu zaman beyaz renkte, desensiz ve modelsiz olarak düz 

dikilmesi istenmektedir. Bazen de desenli kumaştan ya da farklı bir renkte dikilmesi 

istenilmektedir. Bu çoğu zaman çiçekli ya da geometrik desenli nevresim 

olmaktadır.(bkz fotoğraf 1) Kumaş türü olarak pamuklu kumaş, düz beyaz astar, 

Amerikan bezi, mermer şahi, akfil ve nevresim kullanılmaktadır. Bu yorganı 

kullanırken üzerine örtü geçirilmesi çok sık tercih edilmektedir, bu sayede yüzü 

kolaylıkla çıkarıp yıkamak mümkün hale gelir.  
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Günlük yorgan günümüzde en çok dikilen yorgandır denilebilir. Bunun sebebi 

diğer yorganların özel günlerde kullanmak için dikilmesi ve günlük yorganların 

desensiz olmasından dolayı daha ekonomik olmasıdır. 

Saha sürecinde – ki bu vakitler bahar ve yaz aylarındaydı- yorgancıların 

konuşurken bile ellerinde dikmekte olduğu desensiz ve beyaz renkte günlük yorgan  

siparişleri vardı. Yorgana örtü geçirince temizlemek istenildiğinde örtünün soyulup 

yıkanması kolaylık kazandırsa da yorganın bazı zamanlarda sökülüp iç malzemesinin 

de arındırılması gerekmektedir. Bu zaman müşterilere göre fark göstermekte, bazı 

insanlar için üç ayda bir bazı insanlar için 2-3 yılda bir yorganı söküp temizlemek 

yeterli olmaktadır. Yorgancılara göre ise bu süre bir sezon olmalıdır. Yani 

sonbahardan ilkbahara, mevsimlere bağlı olarak yorgan kullanılmaya 

başlanılmasından yorganı kaldırmaya kadar geçen zaman zarfı. Geleneksel yorganda 

kullanılan iç malzeme hava aldığı için kullanımı sağlıklıdır ve aynı sebepten de 

yıkanmayı gerektirmektedir çünkü dışarıdaki kiri içeriye biriktirecektir.  

Günlük yorganlar yıl boyunca daha uzun süre kullanıldığından (örneğin lohusa 

yorganı kısıtlı bir zaman için kullanılır) en çok açılıp temizlenen yorgan çeşididir. 

Burada yorganı açarak temizlemekten kastım dikişlerinin açılıp iç malzemesinin 

dışarıya çıkarılıp iç malzemenin farklı yollarla temizlenmesidir. Bu temizlik eski 

yerleşim şartlarında ya da kırsal bölgenin mesken özelliklerine bağlı olarak  avlularda, 

bahçelerde, damlarda ve sokaklarda yapılabiliyordu. Günümüzdeki kent yaşamında 

bu mümkün olmamakta hatta bu durum yorgan kullanmamanın biz mazereti 

olmaktadır. Fakat bunun için geliştirilmiş alternatif çözümler bulunmaktadır. Bir 

süredir kuru temizleme dükkanları bununla ilgilenirken son yıllarda artan halı ya da 

koltuk yıkama farikalarında da yorgan temizliğine başlanmıştır. Yorganı temizlerken 

içindeki yün eskiden elde leğene basılarak günümüzde de çamaşır makinesinde 

temizlenir. Yünü yıkarken eskiden sabun tozu ve ıslatılmış külün suyu (arındırıcı 

olarak kullanılmaktadır günümüzdeki çamaşır suyu gibi düşünülebilir) sonra sabun 

tozu ve soda, zaman ilerledikçe de hazır deterjan ve  hazır yumuşatıcılar ile 

yıkanmıştır. Su ve arındırıcılar ile yıkanan yün bir örtü üzerine serilir. Yünler 

nemliyken sopalanır. Açık alanda kurumaya bırakılan yünler kuruyunca da elde veya 

küçük yün taraklarında açılarak birbirinden ayırılır düzeltilir. Bu şekilde temizlenen iç 

malzeme tekrardan yorgan haline getirilir. Anadolu da ya da kırsal yerleşim 

bölgelerinde malzemeleri tekrar bir araya getirip onları yorgan olacak şekilde dikme 

işini evdeki kadınlar yapabilmektedir. Günümüzdeki şehir hayatında yıkanan yün, 
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yorgancılara getirilip sadece işçiliği ödenerek, tekrar yorgan haline getirilmektedir. 

Bu işlem aynı malzemeler ile tekrarlanabilmekte yorganda kullanılan iç malzemeler 

uzun ömürlü olmaktadır. Yorganın astarı ise iç malzemeden daha sık 

yenilenebilmektedir. Eğer açılan yorgan dikilmesi için yorgancıya götürülecekse 

temizlik aşamalarında değişiklikler olmaktadır. Yıkanıp kurumuş yün poşete ya da 

çuvala doldurulup dükkana getirilir. Yünün miktarı müşteriye sorulmasına rağmen 

ardından müşterinin göreceği bir yerde tartılır.(bkz fotoğraf 2-3) Ardından yünün  

açılması işlemi için yorgancılar yünü pamuk atma motorundan geçirirler ya da 

müşterinin isteği doğrultusunda biraz sopalarlar. Evde yorgan diken kadınlar ise yün 

tarağı denilen aletleri kullanabilmektedir. (bkz fotoğraf 36) Buradaki aşama 

müşterinin tercihi doğrultusunda farklılık göstermektedir.  

Müşterilerin bazıları getirdikleri yünü makinadan geçirmenin yünü kullanma 

süresini azalttığını, yüne zarar verdiğini düşünüp yorgancıdan yünü sopalamasını 

istiyor ya da kendi imkanları dahilinde yünü sopalanmış halde getirip yorgancıdan 

sadece dikmesini istiyor.(bkz fotoğraf 4) Yünü kendisi sopalayıp getirince 

yorgancının yorganı birleştirmek için yapacağı aşamalar azalmış oluyor ve bu durum 

yapılacak pazarlığı arttırmakta “zaten sadece dikmesi kaldı” diyerek müşteri işçilik 

payını daha da düşürmeye çalışmaktadır. Yorgancılar ise yıkanan yünü makinadan 

geçirme yanlısıdır. Eğer müşteri bu konuda bir istekte bulunmadıysa direkt 

makinadan geçirirler. Yorgancıların makinayı tercih etme sebebi hem daha hızlı 

olması hem de kol gücü gerektirmemesidir. Makinada bir yorgan malzemesi kadar 

yünün ya da pamuğun taratılması 2-3 dakika kadar sürmektedir(bkz fotoğraf 5) 

Günlük yorganın tekrarlanan bu serüveni yorgancı ve müşteriler arasında 

samimi bir ilişki geliştirmektedir. Ve buradan da yola çıkarak yorgancıların en çok 

günlük yorgan diktiklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Bazı yorgancılar 

günümüzde sadece günlük yorgan diktiklerini artık saten (çeyizlik-desenli) yorgan 

siparişi almadıklarını ifade etti. Bu durum günümüzde kaybolan bir meslek olan 

yorgancılığın günümüzdeki durumu için bir örnektir. 

Diğer yorgan çeşitleri ise günlük yorgandan farklı olarak genellikle saten 

kumaş kullanılarak dikilir ve üzerine desenler işlenir. Ön  araştırma sürecinde yorgan 

çeşitlerini araştırırken soru formun, günlük yorgan, çeyizlik yorgan, gelinlik yorgan, 

lohusalık yorgan, bebek yorgan ve sünnetlik yorgan çeşitleri olarak düzenlenmişti. 

Katılarak gözlem sonucunda yorgancılarla bu konu hakkında konuştuktan sonra bazı 

değişiklikler yapıldı. İlk olarak lohusa ve gelinlik yorgan çeşitlerinin çeyizlik yorgana 
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dahil olduğu öğrenildi. Bunun üstüne yorgan çeşitleri hakkında bilgi toplamak için 

soru formu günlük yorgan, çeyizlik yorgan, bebek yorganı ve sünnetlik yorgan olarak 

düzenlendi. Mülakat formunda bu yorgan çeşitleri hakkında en çok kullanılan kumaş 

türleri, en çok kullanılan renkler, en çok tercih edilen motifler bu yorganların maliyet 

ve satış fiyatları sorularına yer verildi. Saha sürecinde bu soruları girilen her dükkana 

sormakla birlikte, yorgan diken yorgancıları da seyredip farklı sorular sorulduğu oldu.  

Saha sürecinde yorgancılardan bebek ve sünnetlik yorgan çeşitlerinin de 

kişilerin çeyizlerine konulabildiğini bütün saten yorganların çeyizlik olduğu öğrenildi. 

Bunun sonucunda çeyizlik yorgan deyiminin farklı anlamlar taşıdığı söylenebilir. 

Mustafa Duman’ın yorgancılık üzerine yazdığı kitabında 19.yüzyılda kızların 

çeyizlerinin ne kadar abartılı ve süslü olduğundan bahsedilmektedir.  

Yüzleri ipekten 15 adet yün döşek 

30 adet pamuk şilte 

30 adet kışlık pamuk yorgan 

30 adet yazlık pamuk yorgan 

20 adet yazlık ince yorgan 

12 adet küçük boy diz yorganı 

90 adet yatak çarşafı 

40 yorgan çarşafı 

60 yüz yastık 

10 ufak boy yüz yastığı 

80 yüz yastığı örtüsü 

Evlenecek  kıza hediye götürürken de yorgan hediye etmek bir adet sayılırmış. 

Çeyizlerde yorgan, yastık ve yatağa ne kadar önem verildiğini buradan görebiliriz. 

(Detaylı bilgi için bakınız, Duman, M. (2007).  

Bu önem günümüzde giderek azalmaktadır. Kişiler günlük hayatlarında 

kullanmayacakları için bu kadar yorgan diktirmemekte geleneği uygulamak için bir 

adet saten yorgan diktirmeyi yeterli görmektedir.  

Çeyizlik Yorgan 

Günümüzde bazı yorgancıların bir yıldan fazladır dikmediği bazı 

yorgancıların ise uzun yıllardır dikmeyi bıraktığı çeyizlik yorgan her zaman saten 

kumaş kullanılarak dikilmektedir. Eskiye, daha çok kullanıldığı zamanlara kıyasla 

artık ipek saten kumaş türü yerine daha ucuz maliyetli olan deri saten kumaş türü 

kullanılmaktadır. ipek saten, deri saten gore çok daha yumuşak bir kumaştır. İç 
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malzemede ise eskiden daha çok pamuk tercih edilirken günümüzde yünün daha çok 

tercih edildiği görülmektedir.  

Çeyizlik yorganın rengi çeyizin hazırlandığı senenin popüler renklerine göre 

farklılık gösterebilmektedir. Bazı seneler lila bazı seneler ise su yeşilinin daha çok 

sipariş edildiği olmuştur. Bu durum her yıl geçerli olsa da çeyizlik yorganda bazı 

renklerin klasikleştiği görülmektedir. (bkz fooğraf 6) 

Yorgancılar eski müşterilerinin sergiledikleri yorganları inceleyip dikişlerinin 

hizasını ve fiskelerinin sıklığını control ettiğini eğer fiske aralığı fazla ve az model 

sergileniyorsa sık dikişli yorgan istediklerini, eğer sergili olan diğer yorgan gibi 

dikerse yorganın parasını vermeyeceklerini ifade edeceğini söyledi. Günümüz 

müşterilerinin ise bunlara bakmadığını iyi ve kötü dikişli yorganı ayırt edemeyecek 

kişiler olduğunu düşünmektedir. Bu durum sadece zamandan da etkilenmemektedir. 

Bazı yorgancılar burada sattıkları yorganları Trabzon da asla satamayacaklarını 

söyledi. Bu durum günümüz İstanbul’unun müşteri kitlesinin yorgan konusunda artık 

daha ilgisiz ve daha bilgisiz olduğunu düşünmeleriyle ilgilidir. 

Mülakat formunda en çok tercih edilen motif sorusunu sorarken yorgancıların 

çoğunluğunun motif kelimesi yerine desen kelimesini tercih ettiği, kataloglara desen 

kataloğu ve kalıplara da desen kalıpları denildiği öğrenildi. Çeyizlik yorganda tercih 

edilen yorgan modeli eskiden müşteri için en gösterişli en süslüye karşılık gelen 

model, yorgancı için de en uğraştırıcı, işçiliği fazla olan ve en maliyetli desen 

anlamına gelen desenlerdi. Buna örnek tavuskuşu modelidir.(bkz fotoğraf 7)  Zamanla 

tercih edilen çeyizlik yorgan müşteri için en uygun fiyatlı model tanımı haline 

gelmiştir. Günümüzde en çok tercih edilen yorgan desenleri ekonomik olarak da 

uygun olan daha kısa sürede dikilebilen kabak çiçeği, yelpaze ve göbekli modellerdir. 

(bknz fotoğraf 8)  

Bebek Yorganı 

Saha sürecinde bebek yorganına Kilisli ustaların bebe yorganı dediği 

gözlemlendi. 

Bebek yorganında genellikle saten kumaş tercih edilse de bazı bebek 

yorganlarının daha küçük ölçülerde günlük yorgan gibi diktirilip kullanıldığı 

olmaktadır.  

Genelde renk tercihi bebeğin cinsiyetine göre kız ise pembe erkek ise mavi 

olmaktadır. Bazen de beyaz, krem ve sarı renkleri tercih edilmektedir. Bunun bir 

nedeni ailenin bir sonraki doğacak çocuğunun cinsiyeti bilinemediğinden yorgan 
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renginin bu ayrımı ifade etmeyecek bir renk olması ve bu sayede aynı yorganın başka 

çocuklarda da kullanılmak istenmesidir. Beyaz, krem ve sarı renkleri iki cinsiyetteki 

bebekler için kullanılabilmektedir.  

Genellikle ekonomik olarak hesaplı olan yorgan modelleri tercih edilirken 

bebek yorganında kuş, kalp gibi desenler de işlenebilmektedir. Bazen de  tıpkı günlük 

yorganda olduğu gibi kumaş saten de olsa desen islenilmemektedir. Yahut baklava 

gibi geometrik desenler işlenmektedir.( bkz fotoğraf 9) 

Bazı yorgancılar ise artık bebek yorganı dikmediklerini belirtiler. 

Sünnetlik Yorgan 

 Kumaş türü olarak her zaman saten kumaş tercih edilmektedir. Erkek 

çocuklarına özgü olmasından dolayı genelde  mavi renkte dikilmesi istenmektedir. 

Göbekli modeller gibi ekonomik olarak uygun görülen desenler diktirilmektedir. Bazı 

yorgancılar ise artık sünnetlik yorgan dikmediklerini belirtti. (detaylı bilgi için bkz 

(Karadeniz,Ö.2018). 
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YORGAN DİKİM AŞAMALARI 

 Dikilen yorganın çeşidine göre yorganın dikim aşamasında farklılıklar 

olmaktadır. Yorgan, saten (desenli) ve saten olmayan (desensiz) günlük yorgan olarak 

iki temel ayrım da incelenecektir. 

Düz-Sade-Günlük Yorgan 

Günlük olarak kullanılan bu yorgan çoğunlukla mitil yorgan olarak biliniyor 

fakat bazı yörelerde şilte de denilmektedir. Desensiz ve çoğu zaman renksiz 

olmasından dolayı düz, sade yorgan gibi isimleri de olduğu bilinen yorgan 

çeşididir.(bkz fotoğraf 10)   

Yorganın altı üstü ham beyaz bez(Amerikan bezi, astar, patiska, pamuklu 

kumaş, mermer şahi, şilte) ya da renkli ve desenli nevresim olur. Müşterinin isteğine 

göre içine pamuk, yün, elyaf, silikon gibi malzemeler pamuk atma makinasında 

taratılıp doldurulur. Ağız kısmı dikilir. Daha sonra her tarafı eşitlenip düzleninceye 

kadar sopalanır/çubuklanır. Teğellenir. 

Günlük yorganın motif olarak pek seçeneği yoktur. Baklava, kare gibi 

geometrik şekillerde dikilmektedir. Mitil bir yorganın yapım süresi yaklaşık olarak 4 

saattir. Tek kişilik veya çift kişilik olması yarım saat kadar fark etmektedir. 

 Saten yorgan(desenli yorgan) 

  Saten yorganlar; çeyizlik, sünnetlik ve bebek yorganlardan oluşmaktadır. 

Genellikle üzerine desenler işlenir.  

Çift kişilik yorgan dikimine başlanırken ilk olarak astarı ve kumaşı enden ve 

boydan yorganın ölçüsünden(2x2,25 metre) 15 cm fazla kesilir ve dikilir. 

Yorgancıların bir çoğu kesilecek kumaşı ölçtükten sonra yılların verdiği tecrübe ile 

başka bir malzemeye gerek duymadan o kumaşı düz kesebiliyor. Yorganlar eskiden 

ipek saten kumaş türüyle dikilirken zamanla hem ipek saten hem de deri satenden 

dikilmeye başlanmıştır. Eskiden sipariş alırken hangi kumaşın kullanacağı 

sorulmadan ipek saten kullanılırken, zamanla müşteriye sorulmaya, günümüzde ise 

yorgancılar artık malzemecilerde ipek saten kumaş bulamamaya başlamıştır. 

Yorgancılar, müşteri kitlesinin artık bununla ilgilenmediğini, artık müşterilere 

sormadan deri saten kumaş kullandıklarını söyledi.  Astar ve kumaş elde ya  da  

makinada dikilerek birleştiriliyor. Bütün dükkanlarda dikiş makinası bulunuyor. 

Yorgan dikerken kullanılan iğnelerin 01, 02, 03 gibi inceliklerine göre sırayla 

numaralandırılmış isimleri vardır. Yorgan dikerken aynı iğne uzun süre 
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kullanamayabiliyor. Yorgancılar bazen hafta da 2-3 iğne kırdıklarını bazen de 

haftalarca iğne kırmadıklarını söylüyorlar. Dikiş yapılırken iğne iç malzemenin yoğun 

olduğu yere saplanınca onu çekmeye çalışılırken kırılabiliyormuş. Saha sürecinde 

tanıştığım Hasan Şahin isimli yorgancı aynı iğnenin yıllarca kullanılabileceğini, 

yorgan dikerken iğne kırmamanın ustalık işi  olduğunu söyledi. Kendisinin 1972 

yılından beri kullandığı iğneleri varmış.  

Yorgancılığa çocuk yaşta başlayan ustalar ellerine iğneler batarak 

büyüdüklerini ellerine iğne batmasının zaman geçtikçe onlar için normalleştiğini, iğne 

battığı zaman hissedilen acının onlar için sıradanlaştığını söyledi. Yorganda dikiş 

işlemi yapılacaksa baskın olarak kullanılan elin orta parmağının ortasındaki eklemin 

üzerine gelecek şekilde yüzüğe çok benzeyen yüksük takılır. Bu yüksükler kolayca 

yıpranan malzemeler olmadıkları için uzun yıllarca kullanılabiliyor. Standart ölçüleri 

olmayıp farklı büyüklükteler. Fakat katılarak gözlem yaptığım süre boyunca 

dükkandaki en küçük yüksüğü kullansam da benim elim için fazla büyük oldu.(bkz 

fotoğraf 11) Yüksük ölçülerinin büyük olması, yorgancıların erkek olması ve küçük 

yaştan beri bu işle uğraşan kişilerin ellerinin büyük olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bir usta, yüksük bu kadar büyük geldiğinde takmanın pek bir anlamının olmadığını 

söyledi. 

 Yorganın iç malzemesi müşterinin tercihine göre yün, pamuk ya da elyaf 

olarak belirlenir. Bu malzemelerin içerisinde en sağlıklı ve doğal olanı yün ve 

pamuktur. Bunun sebebi bu iki malzemenin doğadan gelmesi ve hava alabiliyor 

olmasıdır. Çift kişilik bir yorgana ortalama 3,5 kilogram pamuk/yün doldurulur. (bkz 

fotoğraf 12) Pamuk, doldurulmadan önce pamuk atma makinasında taratılır. 

Taratılacak malzeme makinanın içine konuluyor, makinaya konulan malzeme 

makinanın içinden geçip taranmış olarak çıkıyor. Makineye malzeme konulurken 

dişlilere elin yaklaştırılmaması, dikkatli konulması gerekiyor. Bu işlem yapılırken –

özellikle malzeme kullanılmış ve yıkanmadan tekrar dikilecekse- çok fazla toz 

çıkabiliyor. Yapılan ortamda havalandırma bulunduruluyor ve tozu solumamak için 

maske takmak ya da ağza bez bağlamak gibi önlemler alınıyor. Fakat bazı 

yorgancıların önlem almadığı, bazılarının ise önlem almadığı halde aldığını söylediği 

gözlemlendi. Dükkanda çalıştığım günlerde ustam siyah giyinmememi siyahın 

üstümdeki tozu göstereceğini söyledi. (bkz fotoğraf 13) 

Eski dönemlerde teknoloji bu kadar gelişmemişken pamuk ve yünü açmak, 

kabartmak için yorgancılar yay kullanılıyordu.(bkz fotoğraf 35) Bu yöntem 
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uygulaması zor, çok fazla kol gücü sarf ettiren ve uzun zaman alan bir işlemdir. Her 

dükkanda pamuk atma makinası bulunmaktadır. Görüşme yapılan yorgancılardan 

birinin yay kullanmayı tercih ettiği öğrenildi. Bunun sebebi, motor atma makinasının 

toz çıkarmasından rahatsız olmasıydı. Günümüzde yorgancıların çoğu pamuğu 

kabartmak için pamuk atma makinası kullanmakta yayı ise geçmişi hatırlatan bir eşya 

olarak dükkanlarının vitrinlerinde ve ya duvarlarında sergilemektedir.  

Dikilen yorgan  eğer yeni dikiliyorsa bu aşama atlanmamaktadır. Fakat 

müşteri dükkana malzemeleriyle geldiği zaman farklı alternatifleri olmaktadır. 

Müşteri dükkana malzemeleriyle birlikte geldiği zaman pamuk taratılacak mı diye 

mutlaka soruluyor.  

 Pamuk tarandıktan sonra astarın içerisine yerleştirilir. Yorganın ağız kısmı 

dikilir. Ağzı dikilen yorgan çubukla her tarafı düzlenene kadar dövülür. Dövme 

işleminde yaklaşık bir metre boyundaki kızılcık sopası kullanılır. Bu işlem 10-15 

dakika sürer. Daha sonra yorganın ön(saten)kısmı üste gelecek şekilde ters çevrilir. 

Pamuk sağa sola kaymaması için teğellenir. Teğellemek geniş aralıklarla dikiş atıp iç 

malzemeyi sabitlemeye, tek tarafa yığılmasını önlenmeye çalışmaktır.  

Bu haliyle yorgan dikime hazır hale gelmiştir. Yorganın ilk olarak ana kenarı 

daha sonra yarım kenar denilen diğer kenarları dikilir.( bkz fotoğraf 14) Dikiş 

bittikten sonra tekrar sopalanıp eşitleninceye kadar düzleştirilir. Dört tarafı da 

eşitlendikten sonra üzerine işlenecek desenin çizimine geçilir. 

 Yorgancıların çoğu önceden hazırlanmış desen kalıpları kullanmaktadır. 

Kalıplar mukavvadan kesilmiş desenlerden oluşuyor. (bkz fotoğraf 13-14) Bu 

kalıplara uzun yıllar önce kendi çizdikleri, babalarından ve ya ustalarından kalan ya 

da başka yorgancıdan ödünç alınarak sahip olunuyor. Bazı yorgancıların ellerinde 

istisna, hazır satın alınmış kalıplar var. Odanın eski başkanı olan Celalettin Akyüz 

başkanlık döneminde kısa bir süreliğine desenleri derleyip hazır kalıplar satmış. 

Yorgancılardan bazıları hazır kalıp satışı yapıldığını ilk  kez  duyduklarını söylerken 

azınlık olan bir kesim satıldığı o kısıtlı dönemden haberdardı. Bir rivayete göre hazır 

kalıplardan satın alanlar, kalıplarını diğer ustalarla paylaşmıyormuş. Bunun sebebi ise 

ustanın ödünç aldığı sürede o kalıbın aynısını kendisi için de çizip üretebilecek 

olmasıymış. Her ne kadar böyle rivayetler olsa da birbirine yakın yerlerdeki 

dükkanların kalıplarını birbirleriyle paylaştığı hatta bazı dükkanların ortak 

kalıplarının olduğu gözlemlendi. 
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Kalıplar yorganın üzerine konup tebeşirle etrafından geçilerek desen yorgana 

geçiriliyor. Ustaların tebeşiri tercih etme sebebi tebeşir çizgilerinin yorgandan uçup 

gidecek olmasıdır. Fakat bunun yanında her ne kadar meslektaşları tarafından terzi 

gibi iş yapmakla eleştirilseler de sabun ile çizim yapan ustalarda mevcuttur. 

Yorgancılar her zaman kalıp kullanmamaktadır, pergele tebeşir geçirip 

yorganın üzerinde de desen  çizilebiliyor. Deseni tamamlamak, için çırpı ipleri 

tebeşirle boyanıp düz çizgiler elde edilebiliyor. 

Çırpı ipi ve kalıplar ile ana hatları çizilen yorganı, usta el çizimi ve kendi 

tasarımı ile tamamlar. Çizimi bitmiş yorgan çizgiler üzerinden elde dikilmeye 

başlanır. İki dikiş arasındaki boşluğa fiske denmektedir. Kağıthane ilçesinde yaptığım 

bir görüşme de bir yorgancı, bir  ustanın 10 santimlik alana 24 fiske attığını fakat 

günümüzde anca 7-8 fiske atıldığını söyledi.  Bunun sebebinin ise müşterilerin artık 

saten yorgan diktirmemesin yorgancılarda gönül kırgınlığı yarattığını eskiden işini 

severek yapan insanların artık hayal kırıklığı içinde aynı istek ve özenle 

çalışmadığını, diktiren kişilerin de artık bu inceliği ayırt edecek kadar bu konuda bilgi 

sahibi kişiler olmadığını söyledi. 

Desenin tamamlanmasıyla el emeği yorgan hazırlanmış olur. Yorganın 

desenine göre tamamlanma süresi farklılık göstermektedir kimi desen yarım günde 

biterken bazı desenler bir hafta da işlenmektedir.  
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BİR USTANIN ÇALIŞMAYA YAKLAŞIM ÖRNEĞİ 

Aşağıda 8 Haziran 2017 tarihinde, Şirinevler ilçesi Hürriyet mahallesinde 

bulunduğum Özlem Yorgan isimli yorgan dükkânındaki Hasan Karabaş isimli yorgan 

ustasının çalışmama katkı sağlamak amaçlı benim ağzımdan, yaptığım çalışmayı 

anlattığı notlar mevcuttur. Amaç, ustanın saha çalışmasına olan bakış açısını 

göstermek ve içerdiği teknik bilgileri sunmaktır. 

 “Tez çalışması kapsamında yorgancılıkla ilgili mesleği araştırdık. İlk önce 

yorgancılığın basit bir meslek olduğunu, yorgandan ibaret olduğunu düşünüyordum. 

Ama araştırmaya başladıktan sonra bu mesleğin o kadar kolay olmadığını, bayağı bir 

çaba sarf edildiğini yorgancılık haricinde, meslek içinde meslek olduğunu sadece 

yorgandan ibaret olmadığını gözlemledim. Gözlemlediğim zaman boyunca çok farklı 

şeyler gördüm. Bunlardan birkaç tanesi yorgan dikimi, yatak yapımı, yastık, yatak 

örtüsü, seccade, Kur’an kabı, pike takımı, koltuk örtüsü, nevresim takımı, perde 

birbirlerinden farklı farklı işler, bağımsız apayrı dallardır.  

  Yorgan dikiminin içinde farklı yollar da vardır. Mitil yorgan, saten yorgan, 

bebe yorganı, bebe mitil yorgan… Bunlar da kendi içerisinde farklı dallardır. Saten 

yorganın içerisinde ayrıca desinatörlük de vardır. Bunun haricinde bu meslek dalına 

ek ayrı bir meslek olarak pikoculuk eklenmiştir. Pikonun içerisinde farklı farklı dallar 

vardır. Pike takımı, nevresim takımı, seccade takımları, kırlent takımları yer 

almaktadır. Bunlar yapılırken ayrı ayrı motifler uygulanılmaktadır. 

  Tekrar başa dönersek yorgan dikiminin içeriğine girelim. Saten yorgan: saten 

kumaşla astarı gerek elden gerekse dikiş makinasıyla birleştirilir. Yorgan (çift kişilik) 

yapılmadan önce kumaşı ve astarı yorganın bitmiş halinden, enden ve boydan 

yaklaşık 15 santimetre büyük kesilir ve elde dikilir. İçine doldurulacak malzeme 

müşterinin isteğine göre değişiklik gösterir. Pamuk, yün, elyaf, silikon gibi ürünler 

kullanılır. Bunların içerisinde en sağlıklı ve doğal olan pamuk ve yündür. Çift kişilik 

bir yorgana ortalama 3,5 kilogram pamuk konulur. İlk önce bu pamuğu pamuk 

makinasında (eskiden telle atılırmış, ustamın demesine göre yayla elden atılırmış 

günümüzde ise pamuk atma makinesiyle atılır). Taranan kumaş astarın içerisine 

yerleştirilir. Yorganın ağız kısmı dikildikten sonra çubukla her tarafı eşit şekilde 

görünene kadar düzlenir. Bu işlem yaklaşık 10-15 dakika sürer. Ondan sonra yorganın 

ön (saten) kısmı üste gelecek şekilde ters çevrilir ve pamuk sağa sola kaymasın diye 
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teğel atılır. Yorgan dikime hazır bir vaziyete gelmiş olur. Bismillah deyip işe başlanır. 

Yorganın ilk önce ana kenarı ondan sonra yarım kenar dediğimiz bölümleri dikilir. 

Dikildikten sonra tekrar çubukla düzleştirilir. Dört tarafından da düzeltildikten sonra 

üzerine işlenecek motifin çizimine geçilir. Çırpı ipi ve karton ile ana hatlar çizilir. 

Ardından ustamızın hayalindeki motif desinatör misali yorganın üzerine (teksir) 

geçirilir ve yorganın dikimi başlar. Tabiri caizse ustamız iğneyle kuyu kazar. Motifler 

iğneden bir aşağı bir yukarı dökülmeye başlar. Ana hatlar, motifin ağırlığı ve desene 

göre göre bitiş süreleri farklılık gösterir. Ana hatlar bittikten sonra o yorgan için baskı 

denilen süslemeler yani ince işçilik başlar. O da belli bir zaman aldıktan sonra el 

emeği göz nuru olan yorgan ortaya çıkar 

  Gelelim mitil yorgana; bazı yörelerde şilte de denilen bir yorgan çeşididir. 

Yorganın altı üstü ham bez ya da nevresim olur. Bunlar genelde gündelik olarak 

kullanılır. Yine saten yorganda da olduğu gibi müşterinin isteğine göre pamuk, yün, 

elyaf, silikon gibi farklı şekillerde doldurulabilir. Yorganın dikiş şekli ya da motif 

olarak pek seçenek yoktur baklava ya da kare gibi genel geometrik şekiller kullanılır. 

Mitil bir yorganın yapım süresi yaklaşık olarak dört saattir. Tek kişilik veya çift 

kişilik olması bitiş süresini yarım saat etkilemektedir. 

 Yatak çeşitlerinden de bahsedecek olursak burada da çeşitler ve ölçüler 

farklılık gösterir. Yer yatağı, karyola yatağı, bebe yatağı vb. Ölçüleri birbirine 

benzemekle beraber içindeki malzeme değişiklik gösterebilir. Genelde sağlıklı olduğu 

için pamuk ve yünden yapılır. Pamukta karar kılınırsa yeterince kilo ayarlandıktan 

sonra pamuk makinada taranır. Dikilecek kumaşı yapılacak ölçüden örnek alarak 

90*190 santimetre olan bir yatağı enine ve boyuna 15’er santimetre fazla ölçüp kesilir 

(1 metre ve 2,5 metre dikiş payıyla).  Kumaş dikildikten sonra yatağı rahatça 

yapabilmek için kumaş iki taraftan kıvrılıp pamuk iki taraftan da doldurulur, doldukça 

açılır. Geçirdikten sonra yatağın ağzı düzgün şekilde dikip kapatılır. Akabinde büyük 

bir sopayla (saten yorganda kullanılandan daha kalındır, yaklaşık 15 kilogram pamuk 

kullanılır) pamuk homojen bir biçimde dağılana kadar dövülüp düzeltilir. Kenarına 

(iki tarafına da alt ve üst olmak üzere) elle fitil çekilir. Ardından yatağa düğme 

vurulur. Kumaşı için genellikle döşemelik kumaş tercih edilir. 

  Yastığa gelince; yastık genelde pamuk, yün ve silikondan yapılmaktadır. 

Pamuk ve ya yün taranıp kabartılır eğer silikondan yapılacaksa buna gerek yoktur. 

Yastığın iki çeşidi vardır. Biri küstüm 50x70 olçü de olur. Büyük karyola yastığı ise 

50x1,40 olur. Yani iki küstüm yastığı bir karyola yastığına denk gelir. Küstüm 
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yastığında silikon ise 1 kg yün ya da pamuk ise 1,5 kg ortalama malzeme kullanılır. 

Büyük yastığa ise 3kg kullanılır. Yastıklara isteğe bağlı yüzde dikilir. Yüzde de 

çeşitler farklılık gösterir isteğe bağlı desenli de olabilir. Süslemek içinde dantel 

kullanılabilmektedir. Bebek yastığına gelince de 35x50 ölçülerdedir. Ortalama 300-

400 gram, yarım kiloyu geçirmeden pamuk yün ya da silikon doldurulur 

Bebe yorganı ise 1x1,5 ölçüde kesilir kumaş, yorgan bittiğinde 90x1,40 ölçüye 

ulaşır. Saten ve mitil olarak tercih edilebilmektedir. Tüm aşamaları diğer yorganlar 

gibidir.” 

Aşağıda 8 Haziran 2017 tarihinde, Şirinevler ilçesi Hürriyet mahallesinde 

bulunduğum Özlem Yorgan isimli yorgan dükkânındaki Hasan Karabaş isimli yorgan 

ustasının ödevime katkı sağlamak amaçlı benim ağzımdan yaptığım çalışmayı 

anlattığı notlar mevcuttur. Amaç, ustanın saha çalışmasına olan bakış açısını ve 

içerdiği teknik bilgileri gösterebilmektir. 

 “Tez çalışması kapsamında yorgancılıkla ilgili mesleği araştırdık. İlk önce 

yorgancılığın basit bir meslek olduğunu, yorgandan ibaret olduğunu düşünüyordum. 

Ama araştırmaya başladıktan sonra bu mesleğin o kadar kolay olmadığını, bayağı bir 

çaba sarf edildiğini yorgancılık haricinde, meslek içinde meslek olduğunu sadece 

yorgandan ibaret olmadığını gözlemledim. Gözlemlediğim zaman boyunca çok farklı 

şeyler gördüm. Bunlardan birkaç tanesi yorgan dikimi, yatak yapımı, yastık, yatak 

örtüsü, seccade, Kur’an kabı, pike takımı, koltuk örtüsü, nevresim takımı, perde 

birbirlerinden farklı farklı işler, bağımsız apayrı dallardır.  

  Yorgan dikiminin içinde farklı yollar da vardır. Mitil yorgan, saten yorgan, 

bebe yorganı, bebe mitil yorgan… Bunlar da kendi içerisinde farklı dallardır. Saten 

yorganın içerisinde ayrıca desinatörlük de vardır. Bunun haricinde bu meslek dalına 

ek ayrı bir meslek olarak pikoculuk eklenmiştir. Pikonun içerisinde farklı farklı dallar 

vardır. Pike takımı, nevresim takımı, seccade takımları, kırlent takımları yer 

almaktadır. Bunlar yapılırken ayrı ayrı motifler uygulanılmaktadır. 

  Tekrar başa dönersek yorgan dikiminin içeriğine girelim. Saten yorgan: saten 

kumaşla astarı gerek elden gerekse dikiş makinasıyla birleştirilir. Yorgan (çift kişilik) 

yapılmadan önce kumaşı ve astarı yorganın bitmiş halinden, enden ve boydan 

yaklaşık 15 santimetre büyük kesilir ve elde dikilir. İçine doldurulacak malzeme 

müşterinin isteğine göre değişiklik gösterir. Pamuk, yün, elyaf, silikon gibi ürünler 

kullanılır. Bunların içerisinde en sağlıklı ve doğal olan pamuk ve yündür. Çift kişilik 

bir yorgana ortalama 3,5 kilogram pamuk konulur. İlk önce bu pamuğu pamuk 
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makinasında (eskiden telle atılırmış, ustamın demesine göre yayla elden atılırmış 

günümüzde ise pamuk atma makinesiyle atılır). Taranan kumaş astarın içerisine 

yerleştirilir. Yorganın ağız kısmı dikildikten sonra çubukla her tarafı eşit şekilde 

görünene kadar düzlenir. Bu işlem yaklaşık 10-15 dakika sürer. Ondan sonra yorganın 

ön (saten) kısmı üste gelecek şekilde ters çevrilir ve pamuk sağa sola kaymasın diye 

teğel atılır. Yorgan dikime hazır bir vaziyete gelmiş olur. Bismillah deyip işe başlanır. 

Yorganın ilk önce ana kenarı ondan sonra yarım kenar dediğimiz bölümleri dikilir. 

Dikildikten sonra tekrar çubukla düzleştirilir. Dört tarafından da düzeltildikten sonra 

üzerine işlenecek motifin çizimine geçilir. Çırpı ipi ve karton ile ana hatlar çizilir. 

Ardından ustamızın hayalindeki motif desinatör misali yorganın üzerine (teksir) 

geçirilir ve yorganın dikimi başlar. Tabiri caizse ustamız iğneyle kuyu kazar. Motifler 

iğneden bir aşağı bir yukarı dökülmeye başlar. Ana hatlar, motifin ağırlığı ve desene 

göre göre bitiş süreleri farklılık gösterir. Ana hatlar bittikten sonra o yorgan için baskı 

denilen süslemeler yani ince işçilik başlar. O da belli bir zaman aldıktan sonra el 

emeği göz nuru olan yorgan ortaya çıkar 

  Gelelim mitil yorgana; bazı yörelerde şilte de denilen bir yorgan çeşididir. 

Yorganın altı üstü ham bez ya da nevresim olur. Bunlar genelde gündelik olarak 

kullanılır. Yine saten yorganda da olduğu gibi müşterinin isteğine göre pamuk, yün, 

elyaf, silikon gibi farklı şekillerde doldurulabilir. Yorganın dikiş şekli ya da motif 

olarak pek seçenek yoktur baklava ya da kare gibi genel geometrik şekiller kullanılır. 

Mitil bir yorganın yapım süresi yaklaşık olarak dört saattir. Tek kişilik veya çift 

kişilik olması bitiş süresini yarım saat etkilemektedir. 

 Yatak çeşitlerinden de bahsedecek olursak burada da çeşitler ve ölçüler 

farklılık gösterir. Yer yatağı, karyola yatağı, bebe yatağı vb. Ölçüleri birbirine 

benzemekle beraber içindeki malzeme değişiklik gösterebilir. Genelde sağlıklı olduğu 

için pamuk ve yünden yapılır. Pamukta karar kılınırsa yeterince kilo ayarlandıktan 

sonra pamuk makinada taranır. Dikilecek kumaşı yapılacak ölçüden örnek alarak 

90*190 santimetre olan bir yatağı enine ve boyuna 15’er santimetre fazla ölçüp kesilir 

(1 metre ve 2,5 metre dikiş payıyla).  Kumaş dikildikten sonra yatağı rahatça 

yapabilmek için kumaş iki taraftan kıvrılıp pamuk iki taraftan da doldurulur, doldukça 

açılır. Geçirdikten sonra yatağın ağzı düzgün şekilde dikip kapatılır. Akabinde büyük 

bir sopayla (saten yorganda kullanılandan daha kalındır, yaklaşık 15 kilogram pamuk 

kullanılır) pamuk homojen bir biçimde dağılana kadar dövülüp düzeltilir. Kenarına 
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(iki tarafına da alt ve üst olmak üzere) elle fitil çekilir. Ardından yatağa düğme 

vurulur. Kumaşı için genellikle döşemelik kumaş tercih edilir. 

  Yastığa gelince; yastık genelde pamuk, yün ve silikondan yapılmaktadır. 

Pamuk ve ya yün taranıp kabartılır eğer silikondan yapılacaksa buna gerek yoktur. 

Yastığın iki çeşidi vardır. Biri küstüm 50x70 olçü de olur. Büyük karyola yastığı ise 

50x1,40 olur. Yani iki küstüm yastığı bir karyola yastığına denk gelir. Küstüm 

yastığında silikon ise 1 kg yün ya da pamuk ise 1,5 kg ortalama malzeme kullanılır. 

Büyük yastığa ise 3kg kullanılır. Yastıklara isteğe bağlı yüzde dikilir. Yüzde de 

çeşitler farklılık gösterir isteğe bağlı desenli de olabilir. Süslemek içinde dantel 

kullanılabilmektedir. Bebek yastığına gelince de 35x50 ölçülerdedir. Ortalama 300-

400 gram, yarım kiloyu geçirmeden pamuk yün ya da silikon doldurulur 

Bebe yorganı ise 1x1,5 ölçüde kesilir kumaş, yorgan bittiğinde 90x1,40 ölçüye 

ulaşır. Saten ve mitil olarak tercih edilebilmektedir. Tüm aşamaları diğer yorganlar 

gibidir.” 
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2017 VE 1986 YILINDA YORGANCILARIN ÇALIŞMA HAYATI 

Verilere göre, görüşülen kişilerin çalışmaya başlaması en erken ilkokul 

çağlarındadır. Ortalama başlama yaşı ise 12,8’ dir. (Tablo I-1) Grafikte 

görüşmecilerin yaş ortalaması 12,7’dir. Bunun sebebi Bilmez-Hatırlamaz kategorisin 

grafiğe dahil edilmemiş olmasıdır (Grafik 1: Konuşulanın çalışmaya başladığı yaş 

ortalaması) 

1986 yılında yapılan saha araştırmasında çalışmaya başlama yaş ortalaması 

13,1’dir.(Orak, M. 1986.‘Yorgancılık’ yayınlanmamış lisans bitirme çalışması) Geçen 

zaman ile çalışmaya başlama yaşı küçülmüş gibi görünse de bunu söylemek doğru 

olmayacaktır. 

Görüşme yapılan kişilerin yaklaşık olarak yarısı çalışmaya İstanbul’da 

başlamıştır.(Tablo I-2) Diğer yarının çoğunluğu ise doğum yerlerinde başlamıştır. Bu 

sorunun cevaplarını değerlendirirken  İstanbul’a göç etme durumu ve göç edilen yaş 

kriterlerini de değerlendirmek önemlidir. İstanbul’a göçün en büyük sebebi ekonomi, 

iş bulma umududur. (Bkz Çelik,O. 2018,Tablo D-4) Ailesiyle birlikte veya yalnız göç 

edenler bulunmaktadır. (Bkz Çelik,O. 2018,Tablo D-5) Küçük yaşta, yalnız göç eden 

kişilerin – ki bunların çoğunluğu Trabzonludur  -  İstanbul’a gelmeden önce işlerinin 

ayarlandığı, hatta bir çoğunun akrabasının veya aile yakınının memlekete açtığı bir 

telefonla kendilerini çırak olarak yanına çağırmasıyla İstanbul’a geldiği öğrenildi. 

1986 yılı çalışmasında, görüşülen kişilerden küçük yaşta çalışmaya 

başlayanların %91,80’i İstanbul’da başlamıştır ve 20 ile 29 yıldır İstanbul’da bulunan 

yorgancıların %88,52 si Trabzonludur. İstanbul’a göçlerinde ya kimin yanında ne iş 

yapacaklarını bilir halde geldikleri ya da geldikten kısa bir süre sonra iş buldukları 

bilinmektedir. (Detaylı bilgi için bakınız Orak, M. 1986) 

Yorgancılık zanaatıyla uğraşan kişilerin mesleğe küçük yaşlarda başladığı 

bilinmektedir. Çalışmaya başlama yaşının küçük olmasının sebebi görüşmecilerin 

%91,5’inin çalışmaya yorgancılık yaparak başlamasıdır. (Tablo I-3) (Grafik 2: 

Konuşulanın ne iş yaparak çalışmaya başladığı) 

Kişiler, yorgancılığa nasıl başladığı sorulduğunda ailelerinin sokaklarda boş 

boş gezmemelerini, bir meslek, bir zanaat öğrenmelerini istediklerini, bunun üzerine 

çalışmaya başladıklarını söylediler. Buradan küçük yaşta mesleğe başlanılmasında 
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aile ve kültürel çevrenin etkili olduğu çıkartılabilir. Karadenizli özellikle Trabzonlu 

kişilerin yorgancı olarak işe başlamasındaki en büyük etken akrabalarında yorgancı 

birinin bulunmasıdır. Çalışma hayatına başlarken yapılan işin neden tercih edildiği 

sorulduğunda baba mesleği olması, akraba yönlendirmesi cevaplarının sahipleri 

Trabzonludur denilebilir.  Mesleğe erken yaşta başlanılmasında aile kararı önemli 

olduğundan bazı görüşmeciler mecbur kaldıkları için çalışmaya başladıklarını söyledi. 

Dikkat çeken bir diğer cevap ise dönemin popüler mesleğinin o olması cevabındaki 

mesleğin  yorgancılık oluşudur. Özellikle Kilisli yorgancıların yorgancılığa başlama 

sebepleri yorgancılığın o dönemlerde iyi para kazandıran bir meslek olmasıdır. (Tablo 

I-4) 

Görüşmecilerin %41,5 inin baba mesleği yorgancılıktır. Yaklaşık yarısının 

mesleği babalarından öğrendiği söylenilebilir.( Tablo I-5) Baba mesleğini seçmeyen 

%58,5 dilimde baba mesleğini seçmeyenler %45,5 kişisel nedenlerden %21,8 

ekonomik nedenlerden seçmemiştir. Baba mesleği yorgancılık olmayanlar arasında 

yorgancılığın seçilme sebebi ise yorgancılığın o dönemlerde popüler bir meslek 

olmasıdır.  ( Tablo I-6) Çalışmaya erken yaşlarda başlanıldığı için yapılan işin 

seçilmesinde ailenin yönlendirmesi yadsınamaz bir gerçektir. 

1986 çalışmasında baba mesleği yorgancı olanların oranı %31,67’dir. Ancak mesleğe 

başlama büyük oranda akraba yanında gerçekleşmiştir. Akrabalık ilişkisi olmayan 

usta yanında öğrenme oranı %10,1’dir.(Orak, M. 1986.‘Yorgancılık’ yayınlanmamış 

lisans bitirme çalışması) 

 

Akrabalık Ve Çalışma Hayatı 

Antropoloji çalışmalarında akrabalık ilişkileri üzerinde de durulmaktadır. 

Küçük ölçekli bir toplumda akrabalık “toplumsal örgütlenme ilkesidir”.(Özbudun, 50 

soruda antropoloji, s.148) 

Akrabalık biyolojik bir mutlak gerçek olmanın yanında birçok işlevi kültürel 

açıdan etkileyebilen bir odaktır. Ekonomik alanlarda akrabalık ilişkilerinin yer alması 

tartışmalı bir konu olsa da  yorgancılık mesleğinde sık sık karşılaşılan bir durumdur. 

Yorgancılık zanaatının öğrenilebilmesi uzun yıllar boyunca bir ustanın yanında eğitim 

görmekten geçiyor. Meslekte ustalaşmak ise yılların birikimiyle yıllar içinde 

müşterinin istediği desenleri dikerken, yanında çalışılan ustanın da takdirini 

kazanmaktan geçiyor. “ustalaşmak” her deseni diker hale gelmek bu zanaatı 
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gerçekleştirebilmenin bir gerekçesidir. Bu durumun zaman alması da çıraklığa erken 

yasta başlanılmasının bir nedenidir. 

Yorgancılığın Trabzonlular’ın mesleği olarak görülmesinin bir nedeni de 

Trabzon’daki yorgancılığın ailedeki erkekler tarafından erkek çocuklarına öğretilerek 

devam ettiriliyor oluşudur. Mesleğe başlamak aile akraba yanında çıraklık ya da 

akraba yönlendirmesiyle olmaktadır.  55 yaş üstü kişilerin babalarının isteğiyle ve 

baba yanında çıraklık yaparak başlamalarının oranının; 54 yaş ve altındaki kişilerden 

yüksek oluşu dikkat çekmektedir. (Tablo I-7) 

Görüşmeciler arasında mesleği Trabzon’da yorgancılık kursunda öğrenenler 

de bulunmaktadır. Uzun yıllar Yorgancılar Odası’ında başkanlık yapmış Trabzon 

Maçkalı olan Celalettin Akyüz’ün bu kursu açtığı ve bizzat dersler verdiği 

bilinmektedir. Bir süre İstanbul Kadıköy’de de yorgancılık kursu verilmiştir fakat 

günümüzde aktif olarak yorgancılık eğitimi veren bir kurum bulunmamaktadır. Oda 

Başkanı Nazmi İnce ile 2017 yılında yapılan görüşmede kendisinin bu zanaatın 

öğrenileceği bir meslek okulu açılması gerektiğini düşündüğü ve yorganların 

sergilendiği bir müze açmayı istediği öğrenildi. 

Yaklaşık 30-40 yıl öncesine kadar yorgancıların okul çağına gelmiş erkek 

çocukları, babalarının ya da akrabalarının yanlarında çıraklığa başlıyordu. 

Yorgancılık babadan oğula geçerek kuşaklararası bir geçiş göstermekteydi. Yorgancı 

olan baba tıpkı kendi babasından gördüğü gibi erkek çocuğunu 6 yaşından sonra 

yanına çırak alıp yetiştirmek istemektedir. Ailede birden fazla erkek çocuğunun 

olması durumunda ise çıraklık eğitimini babasından öğrenen, evin büyük abisi de bu 

eğitimi kardeşlerine vermektedir.(Grafik 3: Konuşulanın yorgancılığı kimin yanında 

öğrendiği) 

Burada bu mesleğin seçiminde akraba etkisi olduğu görülmektedir. Özellikle 

meslekte Trabzonlulardan sonra yüksek orana sahip olan Kilisli kişilerin bu işe 

çalışmak amacıyla tesadüfen başlayıp akrabalık ilişkisi olmayan bir ustanın yanında 

öğrenmeleri rastlantı değildir. (Tablo I-8) 3-4 kuşak yorgancılık yapan aileler 

bulunmaktadır, bu ailelerin Trabzon Maçkalı olduğu bilinmektedir, zanaatı dayısından 

amcasından ve eniştesinden öğrenenlerin de Karadenizli olduğu öğrenildi.( Tablo I-9) 

Yorgancılığın Trabzon a ait bir meslek olduğu ve özellikle ustaların Maçka 

ilçesine bağlı olduğu bilinmektedir. Mustafa Duman “Geleneksel Türk Yorgancılık 

Sanatı ve Türk Kültüründe Yorgan”  adlı eserinde yorgancılığı memleket mesleği 

olarak anlatmaktadır. Saha sürecinde bu durumun meslekteki bazı olguları etkilediği 
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fark edildi. Trabzonlu yorgancılar kendilerinin daha iyi olduğunu, zanaattaki asıl 

ustalar olduklarını iddia etmektedir. Çalışılan Kilisli yorgancıların da bu beyandan 

haberdar olduğunu ve bazılarının da Trabzonlu ustalar gibi düşünüp gerçek ustaların 

onlar olduğunu düşündüğü gözlemlendi. 

Görüldüğü üzere yorgancıların meslek seçiminde akrabaları arasında yorgancı 

olmaları ve memleketleri etkili olmuştur. Akrabaları arasında yorgancı olan 72 kişi 

%76,6’yı kapsamaktadır. (Tablo I-10) 72 kişinin toplam 110 tane yorgancı akrabası 

vardır. 110 kişinin 89’u birinci derece yakın olup görüşülen yorgancıların kardeşleri 

arasındaki yorgancı sayısı toplamı 49’dur. (Tablo I-11) 

1986 yılı çalışmasında ise akrabaları arasında yorgancı olmayan kişi oranı 

%14,75’tir.(Orak, M. 1986) 

 

Bir İşletme Olarak Yorgan Dükkanları 

Zamanla işi bırakan ustaların yer aldığı ve dükkanların bir bir kapandığı bu 

zanaatta dükkan işletmesi önemli bir konudur. Görüşme yapılan kişilerin 73’ü dükkan 

sahibi, 21’i ise dükkan sahibi olmayan yorgancıdır( Tablo A-1)  Dükkan sahibi olan 

73 kişiden 23’ü daha önce başka bir yorgan dükkanı işletmiş ve geriye kalan 49 

dükkan sahibi ise ilk dükkanlarını işletmeye devam etmektedir. 23 kişiden 14 kişi 55 

yaş ve üzeri ayrımda yer almaktadır. Geçmişte 1 dükkan işleten 13 kişi, 2 dükkan 

işleten 8 kişi ve 3 dükkan işleten 1 kişi yer almaktadır. Geçmişte işletilen toplam 

işletme sayısına bakıldığında 55 yaş üstü görüşmecilerin sayısının daha fazla olduğu 

görülmektedir. ( Tablo I-12) 

Görüşme yapılan kişilerin ilk dükkanlarını açtıkları tarihler 10 yıl aralıklı 

kategorilere ayrılıp, tüm cevaplar 1970 ile 2017 yıl kategorileri arasına dağılmıştır. 

1980-1989 kategorisinde 54 yaş ve altı 3 frekans, 55 yaş üstü 6 frekans, toplamda 9 

frekans birikmiştir. 1990-1999 kategorisinde ise 54 yaş ve altı 4 frekans, 55 yaş üstü 2 

frekans olmak üzere toplamda 6 frekans yer almaktadır. (Tablo I-13) 

1986 çalışmasında görüşme yapılan kişilerin ilk dükkanlarını açma yılları 

mean’i 1972, medyanı 1973 yılıdır. .(Orak, M. 1986) 

Açılan ilk dükkanların açıldığı illerin  %65,2’siİstanbul’dur. İlk dükkanların 

göç sonrasında açıldığı bilinmektedir. Diğer dükkanlar ise ise doğum yerleri ya da  o 

dönem yaşanılan şehirde açılmıştır. Fakat bu iller arasında Trabzon görülmemektedir. 

Karadeniz illerinde de Ordu, Samsun, Rize, Zonguldak ve Bartın yer almaktadır. Kilis 

ilinde ise bir dükkan bulunmaktadır. (Tablo I-14) 
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1986 çalışması verilerinde ise açılan ilk dükkanların %98,2’si İstanbul’da 

açılmıştır. Diğer dükkanın ise Burdur’da , açan kişinin doğum yerinde olduğu 

bilinmektedir. Bütün görüşmeciler arasında ise hala dükkan açmayıp babasının 

dükkanında çalışan 3 yorgancı bulunmaktadır. (Orak, M. 1986) Görüşmecilere ilk 

dükkanlarını açtığı yeri tercih etme sebebi sorulduğunda %39,1 ‘inden özel nedeni 

yok cevabı alındı. %17,4’ ü evlerine yakın olduğu için orada açmak istediklerini, 

%13’ü tanıdıklara yakın olduğu için ve %13 dükkanı devraldıkları için dükkanın 

orada bulunduğunu ifade etti. Görüşme yapılan dükkanlarda ise yorgancıların 

dükkanlarının evlerinin altında olmasıyla sık sık karşılaşıldı.( Tablo I-15) 

Dükkanın eve yakın olması durumunun önemini, %13’lük dilimin başka yerde 

oturmaya başlamasının ilk dükkanlarını kapatma nedeni olmasında da görülmektedir. 

İlk dükkanların kapatılmasında %30,4’lük dilim ekonomik nedenlerdir. Diğer 

kapatılma nedenleri ise dükkanın satılması, kira anlaşmazlığı ve dükkanın tahrip 

olması gibi  mesleğe bağlı olmayan nedenlerdir. ( Tablo I-16) 

Geçmiş yıllarda birden fazla dükkan işletmiş 9 kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin 

kapattıkları son dükkanlarının açılış yılları Tablo I-17’de verilmiştir. Yıllar 1975 ile 

2013 yılları arasına dağılmıştır.  5 frekans 54 yaş ve altı 4 frekans ise 55 yaş ve üstü 

ayrımda yer almaktadır( Tablo I-17) 

Görüşmecilerin daha önce işlettiği son yorgan dükkanlarının 5 frekansı 54 yaş 

ve altı 2 frekansı 55 yaş ve üstü olmak üzere toplam da 7 frekansı İstanbul’da 

açılmıştır. Diğer frekanslar ise Samsun ve Trabzon olmak üzere 55 yaş üstü ayrımda 

yer almaktadır. ( Tablo I-18) 

İşletilen son dükkanın orada açılma nedeninde %33,3 eve yakınlık etkili 

olmuştur. Diğer nedenler ise aileye yakınlık %11,1, tanıdıklara yakınlık %11,1, 

dükkan devralma %11,1 ve özel nedeni olmaması %11,1’dir. ( Tablo I-19) 

İşletilen son dükkanın kapatılma nedenlerini ise %22,2 geleneksel yorgan 

kullanımının azalmasına bağlı ekonomik nedenlerden oluşmaktadır. Diğer nedenler 

ise %22,2 kira anlaşmazlığı, %11,1 kişinin başka yerde oturmaya başlaması gibi 

meslekle bağlantılı olmayan nedenlerdir.( Tablo I-20) 

Görüşmeciler arasında mesleki hayatları boyunca ortakla çalışmış 54 yaş ve altında 5 

kişi 55 yaş ve üstünde 4 kişi olmak üzere toplam 9 kişi bulunmaktadır. 9 kişinin 

tamamı sadece bir kez ortaklık yapıştır. ( Tablo I-21) 

Ortaklığa başlanılan yıllar 1977 ile 2009 yılları arasında dağılmıştır. 2000’li 

yıllardan sonra 54 yaş ve altı olan 3 kişi ortaklığa başlamıştır. Dükkan açma yıllarına 
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da bakarak 2000’li yıllardan sonra yorgan işletmeciliğinde azalan bir talep olduğu 

görülmektedir. ( Tablo I-22) 

Ortakla çalışılan sürede 54 yaş altı kişilerin mean’i 14,8 medyanı 9,0, 55 yaş 

üstü kişilerin mean’i 25,5 medyanı 28,0’dır. 55 yaş üstü kişilerin daha uzun süre 

ortaklık yaptığı görülmektedir. Bu durum hem meslekte daha uzun süre geçirmiş 

olmaktan hem de günümüzden geriye doğru gidildikçe meslekte çalışan kişi sayısının 

daha fazla olmasından kaynaklanabilir. ( Tablo I-23) 

Ortaklık yapan 9 kişinin tamamının ortaklığı yaptığı il İstanbul’dur. Bu 

durumun, görüşmecilerin İstanbul’a erken yaşta göç edip çalışmaya başlamasından 

kaynaklandığı ve çoğunluğun meslek hayatlarının  uzunca bir süresinin İstanbul’da 

geçmiş olmasının etkili olduğu söylenebilir.( Tablo I-24) 

Ortaklık yapan 9 kişiden 3’ü ortaklığı sürdürmektedir. Diğer 6 kişiden 3’ü ortağının 

işi bırakmasından diğer 3’ü ise ortağıyla güven problemi yaşamış olmasından 

ortaklığı sonlandırmıştır.( Tablo I-25) 

Zanaattaki  akrabalık ilişkilerinin önemine ortaklık ilişkilerinde de 

rastlanmaktadır. 54 yaş altında 2 kişi, 55 yaş üstünde 3 kişi, toplamda ortaklık yapan 9 

kişinin  abi-kardeş ilişkisi bulunmaktadır. Diğer 4 kişinin ise 3’ü 54 yaş altında, 1’i 55 

yaş üstünde yer almaktadır.( Tablo I-26) 

Görüşme yapılan kişilerden 28’i geçmiş yıllarda bir işle daha uğraşmıştır. 

Birden fazla işle uğraşan 54 yaş ve altı ayrımda 3, 55 yaş ve üstü ayrımda 2 olmak 

üzere toplam 5 kişidir. 55 yaş üstü ayrımda ise 3 farklı işle uğraşmış 1 kişi 

bulunmaktadır.( Tablo I-27) 

54 yaş ve altı olan 13 kişi, 55 yaş üstü olan 15 kişi geçmişte yorgancılıktan 

farklı bir işle uğraşmıştır. Farklı işlerle uğraşmış kişiler küçükken köyde kendi 

hayvanlarına çobanlık yapmak ya da ilerleyen yaşlarda çoğunluğun ek gelir yaratmak 

gibi amaçlarla yorgancılık dışında bir işle uğraşmıştır. Yapılan işlere bakıldığın da 

%28,6’sı işçi, %25’i esnaf-zanaatkar-ticaret kategorisindedir. (Tablo I-28) 

28 kişiden 1 kişi yurtdışında 27 kişi yurtiçinde çalışmıştır. Yurtdışında çalışan 1 kişi 

ekonomik sebepler gereği bir yıl süre için Rusya’da inşaatçılık yapmış ve ülkeyi 

sevemediğinden tekrar Türkiye’ye dönmüştür. Yurtiçinde işin yapıldığı yer %70,4 

İstanbul %11,1’i Trabzon’dur. (Tablo I-29) 

Yorgancılık dışında geçmişte yapılan işlerin çoğunluğu kısa süreli olmuştur. 

Yapılan iş süresi 1 yıldan az ve 25 yıl kategorileri arasına yayılmıştır. Farklı 



32 
 

sektördeki işlere girişim yapılıp başarısız sonuçlanması, kısa süreli geçim sıkıntısını 

gidermek için kısa süre ek iş yapılması bunun nedenleri arasındadır. (Tablo I-30) 

Genç yaşta İstanbul’a göç edip yorgancılık ile para kazanmadan işe başlayan 

kişilerin başka bir işle daha uğraşması, beklenen bir durumdur. Evlilik hazırlığı, 

evlilik, ailede yaşayan birey sayısının artması gibi nedenler de ek gelire ihtiyaç 

duyulacak, farklı işlere yöneltebilecek nedenlerdir. Yorgancılık dışında yapılan ilk 

işlerin yapılma yaşlarına göre 5’li kategoriler oluşturuldu. Yaş aralıkları 5-9 yaş ile 

başlayıp 45-49 yaş aralığına kadar sürmektedir. En çok frekansın 25-29 ile 30-34 

aralığında birikmesi bu yaşların getirisi olabilecek evlilik, ailedeki birey sayısının 

artması(çocuğunun olması ya da anne baba ile birlikte yaşanmaya başlanması) gibi 

nedenlerin gerçekleştiğini desteklemektedir. (Tablo I-31) 

Görüşülenlerin yorgancılık dışında yapılan ilk işlerini bırakma sebepleri: 

sevmemeleri, yürütememeleri, yapmak istememeleri, mutsuz hissetmeleri gibi kişisel 

nedenler,ekonomik nedenler; sağlık sorunları, işten çıkarılma’dır(Tablo I-32) 

Görüşülen kişilerin yorgancılık dışında geçmişte yaptığı son işler: 2 kişi esnaf-

zanaatkar-ticaret olmak üzere diğer kişilerin yaptığı işler ise profesyonel meslekler, 

işçilik ve balıkçılıktır. (Tablo I-33) İşin yapıldığı yer için 4 cevap İstanbul, 1 cevap 

Trabzon ve 1 cevap da boş belirsizdir.( Tablo I-34) İşin yapılma süreleri 2, 6, 8 ve 20 

yıl olup 2 tane de boş belirsiz cevap bulunmaktadır.( Tablo I-35) son işin yapıldığı 

yaşlar ise 11, 14, 23 ve 35’tir. Mean’i 54 yaş ve altı ayrımda 23,0 medyanı 23,5,  55 

yaş ve üstü ayrımda mean 20,0 medyan 14,5’dir. (Tablo I-36) Yapılan son işin 

bırakılma nedenleri ise tekrar kişisel nedenler, ekonomik nedenler, işten çıkarılma ve 

bir cevap boş belirsizdir. (Tablo I-37) 

Yorgancılıkta gelirin azalması bu mesleği icra ederken aile geçindirmeyi 

zorlaştırmıştır. Bu durumda kişiler farklı işlerle de uğraşmaya başlamıştır. 94 

görüşmeciden 4’ü 54 yaş ve altı, 2’si 55 yaş ve üstü olmak üzere toplam 6 kişi başka 

bir işle daha uğraşmaktadır. Zamanla bu sayının artacağını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Başka işle uğraşan kişilerin genç yorgancılar grubunda daha fazla 

olması tesadüf değildir. Yaşlıların çocuklarının evlenmiş olup ayrı yaşamaları, emekli 

maaşı almaları, geçmişte iyi kazandıkları dönemde gayrimenkul sahibi olmaları ve 

gençlerin birden fazla işle uğraşacak şartlara daha elverişli olması gibi nedenler bu 

durumu etkilemektedir. (Tablo I-38) 

Uğraşılan meslekler arasında esnaf-zanaatkar-ticaret, güvenlik, tarım ve 

memurluk yer almaktadır. Esnaf zanaatkar ticaret kategorisinde yer alan 3 kişinin 2’si 
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perdecilik yapmaktadır. Araştırma sürecinde yorgancılığı bırakıp iş hayatına 

perdecilik yaparak devam eden kişilerle sık sık karşılaşılmıştır. Bunun nedeninin 

perdeciliğin daha iyi kazandırması olduğu bilinmektedir. (Tablo I-39) 

Yorgancılıkla beraber yapılan diğer işlerin yapılma nedenleri; ek gelir,  iş 

değiştirilmek istenmesi ve buna hazırlanılması, 2 boş belirsiz cevap, 1 bilmez 

hatırlamaz cevaplarından oluşmaktadır. İş değiştirmek isteyen kişinin perdecilik 

yapmaya başladığı bilinmektedir.( Tablo I-40) 

Yorgancılık dışında yapılan işlerin %83,3’ü aynı şehirde, İstanbul’da 

yapılmaktadır. İstanbul dışında sürdüren bir kişi Sakarya’da arıcılık yapmaktadır. 

(Tablo I-41) 

“Yorgancıların pek azının yorgancılık dışında ek işleri vardır.Ek iş olanların 

kiminin işi yorgancılığa yakınken, kimininkinin uzaktan yakından ilişkisi olmayan 

işlerdir. Çeyiz eşyası satışı, tente yapısı, sünger toptancılığı, pamuk satışı ilgili olan 

işler arasında sayılabilen pazarda seyyar satıcılık, otel işletmeciliği, folklorcü 

olanlarda vardır.” ( Orak,M, 1986) 

Yorgancılığın popüler bir meslek olmaktan çıkıp kaybolan bir zanaat  

olmasıyla yorgancılar dükkan kapatmakta, işi bırakmakta, işsiz kalmakta ve  iş 

değiştirmektedirler. Yorgancılara geçmiş yıllarda bu tarz sorunlar yaşayıp 

yaşamadıkları ve işsiz kalma durumları sorulmuştur. Mesleğin günden güne kıymetini 

yitirdiğini, her geçen gün maddi sıkıntılarının arttığını ve dükkan kiralarını zar zor 

ödediklerini ifade ettiler. Geçmişte işsizlik problemi yaşayanların yüzdesi 5,3’tür. 5 

kişi geçmişte işsizlik problemiyle karşı karşıya kalmıştır. Bunların sebeplerinden 2 

tanesi ekonomik kriz,  1 tanesi iş arayıp bulamama 1 tanesi ise sağlık problemidir. Bu 

durum geçmişte ve günümüzde yorgancılığın nerede yer aldığının  bir özetidir. ( 

Tablo I-42) 2 kişi 1 ay, diğer 3 kişi ise sırasıyla 3 ay, 15 ay ve 36 ay süre işsizlik 

yaşamıştır. Kişisel veya toplumsal neden sayılan sağlık problemi  ile ekonomik kriz 

nedenlerini ayrı değerlendirip, mesleki nedenlere bağlı yaşanan 1 işsizlik 

bulunmaktadır. Bu işsizlik ise 1 ay sürmüştür. Görülmektedir ki görüşülen yorgancılar 

yakın zaman içinde ciddi sonuçlar doğuran  problemler yaşamaya başlamıştır. 1986 

yılından 2017 yılına kadar İstanbul’da 1000’den fazla yorgancı varken bu sayının 

yaklaşık 200’lere düştüğü tahmin edilmektedir. Bir gelişme olmadığı taktir de bu 

çalışmadan 30 yıl sonra tekrar yorgancılık çalışılmak istendiğinde geriye kalan 

yorgancı sayısı tek bir etnografın çalışabileceği bir sayı oda  olacaktır. (Tablo I-43) 
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İşsizlik yaşamış kişiler bu süreçte anne babalarında eşlerinden destek alarak ya da 

gayrimenkulünü satarak geçinmiştir. ( Tablo I-44) 

 

Çıraklık, Kalfalık Ve Ustalık 

Çıraklık 

İstanbul’a göç eden görüşmecilerin işlerini ayarlayarak geldiklerinden ya da geldikten 

sonra yorgancılarda iş bulduklarından bahsedilmişti, çıraklık yapmaya gelenlerin 

çalıştıkları dükkanlarda konakladıkları öğrenildi.. (göç hakkında detaylı bilgi için bkz 

Çelik,O, 2018) 

Mesleğin gelirinin azalmasına bağlı olarak meslekte yeni kişiler 

yetişmemektedir. Usta olmanın zaman alması kalfalık ve çıraklık süreçlerinde de çok 

kazancın olmaması, her geçen gün dükkanların da kapanması ile yorgancılık 

günümüzde geleceği olmadığı düşünülen meslekler kategorisinde yer almaktadır. 

Yorgancılar odasını ziyaretimizde bu duruma devletin teşvik amaçlı yorgancıda 

çıraklığı başlayacak gençlere aylık 450 TL ödeme yapacağı ile ilgili bir projesi olduğu 

öğrenildi. Fakat dükkan gezme sürecinde bu durumla karşılaşılmadı. Projeden 

bahsedilen yorgancılar haberlerinin olmadığını ve bunun teşvik yaratmayacağını 

düşündüklerini söyledi.   

Çıraklık süresinde usta çırağa ödeme yapmaz ya da haftalık harçlık verir. 

Buradaki ödemeye düşük miktar ödeme yapılır demektense harçlık ifadesinin 

kullanılması usta ve çırak arasındaki yakınlık ilişkisinin bir örneğidir. Çıraklığı biten 

kişiye ustası yatak, yorgan, iç çamaşırı, çorap bir miktar kıyafet gibi hediyeler verir. 

Hediyelerle birlikte para da verebilmektedir. Kalfalığa geçişin bir göstergesi olarak 

kişi artık diktiği yorgan başına para kazanmaktadır. 

Çıraklık süresi kişilere göre değişmektedir, 6 ay çıraklık yapan da 5 yıl 

çıraklık yapan da bulunmaktadır. Fakat ortalama bir sayı sorulduğunda  en az 1 ile 2 

yıl cevabı alındı. 

Sahada bulunulan süre boyunca dükkanların hiçbirinde çırak statüsünde 

çalışana rastlanılmadı. ( detaylı bilgi için bkz Karadeniz,Ö 2018 ) Çıraklık ile ilgili 

bilgiler görüşmecilerin kendi çıraklık tecrübelerinden ve literatürden edinildi. 

 

Kalfalık ve Ustalık 

Kalfalık geçişi bazı yorgancılara göre gerçekleşmemektedir. Kişi çıraktır ve 

ancak dükkan açınca bir geçiş yaşamaktadır. Kişilere kalfalığa nasıl başladığı 
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sorulduğun da ustanın belirlemesi, model yorgan çizmeye başlamak, model yorgan 

dikmek, yorgan başına para kazanmak ve tecrübe kazandıkça usta olunur cevapları 

alındı. Bir de ‘babamın dükkanında çıraklığa başladım dükkan bizimdi her işe 

koşuyordum zamanla tecrübe kazanınca da kalfa oldum galiba’ cevabına 

rastlanılmıştır. Cevaplar arasında 3 tane boş belirsiz cevap bulunmaktadır. Bazı 

yorgancılardan nasıl kalfa oldunuz sorusuna cevap alınamadı, zanaatkarların ve 

esnaflığın bu geçiş aşamalarında her zaman netliğinin olmadığı, geçişlerin farklı bakış 

açılarıyla da değerlendirilebildiği öğrenildi. Yaş ayrımlarıyla cevaplar 

değerlendirildiğinde tecrübe kazandıkça kalfa olunur cevabının iki ayrıma giren 

yorgancılar içinde en yüksek frekanslı ve yakın frekanslara sahip cevap olduğu 

görülmektedir. Kalfalığı ustası belirleyen 54 yaş altı 3, 55 yaş üstü 7 kişi 

bulunmaktadır. Çıraklık kalfalık geçişi yoktur diyen 4 kişinin 3’ü 54 yaş ve altı 

ayrımda yer almaktadır. ( Tablo I-45)(bkz Grafik 4: Konuşulanların kalfalığa nasıl 

başladığı) 

1986 çalışmasına bakıldığında ise ustanın kararı, çıraklıkta alınan ücretin 

artması, parça başına para kazanmak cevaplarının yanında Yorgancı ve Hallaç esnaf 

derneğinde kalfalık sınavları olduğundan ve kalfalık yapmayanlardan, kalfa olmadan 

usta olanlardan bahsedilmektedir. (Orak, M. 1986, Erkmen, G. 1986) 

Görüşülen kişilerin kalfalığa başladığı yıllara bakıldığında 54 yaş ve altı olan 

ayrımda yer alıp 1975-1984 yılları arasında başladığını söyleyen 24 kişi 

bulunmaktadır. 1985-1994 yılları arası diyen ise 11 kişi yer almaktadır. 55 yaş üstü 

ayrıma bakıldığında ise 1965-1974 yılları arasında kalfa olan 25 kişi, 1975-1984 

yılında olan ise 17 kişi bulunmaktadır. Bu yıllarda kalfa olan kişilerin sayısının diğer 

yıllardan bu denli yüksek olması tesadüf değildir. Bu yıl aralıkları mesleğin 

popülerliğini koruduğu dönemlerdir. ( Tablo I-46) 

Görüşmecilerin arasında kalfalığa yurtdışında başlamış bir kişi bulunmaktadır. 

Geriye kalan 86 kişiden 54 yaş ve altı ayrımda yer alan 20, 55 yaş üstü ayrımda yer 

alan 36 kişi, toplamda 56 kişi İstanbul’da başlamıştır. 54 yaş altı ayrımda 7, 55 yaş 

üstünde yer alan 2 kişi, toplamda 9 kişi Kilis’te başlamıştır. Trabzon’da ise 54 yaş ve 

altı 3, 55 yaş üstü 2 kişi, toplamda 5 kişi başlamıştır. Trabzonlu olan kişilerin 

çoğunluğunun da kalfalığa İstanbul’da başladığı görülmektedir. ( Tablo I-47) 

Kalfalık sürelerinin ne kadar olduğu sorusuna 54 yaş altı ayrımında 23 kişi, 55  yaş 

üstü ayrımda 14 kişi, toplamda 37 kişi 1-5 yıl cevabı vermiştir. 54 yaş altında 7 kişi, 
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55 yaş üstünde 12 kişi, toplamda 19 kişi ise 6-10 yıl arası cevabını vermiştir. En uzun 

kalfalık süresi ise 41-45 yıl cevaplarıdır. (Tablo I-48) 

Kalfalık süreci kişilerin ustalık tanımlarıyla ilişkilidir. Dükkan sahibi olmadan 

usta olunmaz diyen kişiler kendilerini hala kalfa kabul etmektedir. Daha önce dükkan 

işletmiş fakat şu an dükkan işletmeyen kişiler kendini kalfa sayabilmektedir. Hatta bir 

zamanlar mesleği öğrettiği çırağının yanında çalışan 40 yıl önce emekli olmuş, 

yorgancılar bile kendilerinin eski çırağının kalfası saymaktadır. Bu durum görüşme 

yapacakken ustalarla görüşme fikrinden vazgeçilme sebebi olmuştur. 

Görüşmecilere ustalığa nasıl başladığı sorulduğunda 54 yaş altı 4, 55 yaş üstü 

7 kişi kendilerini usta saymadığını söyledi. Bu kişiler ustalığın dükkan sahibi olmakla 

ilgili olduğunu düşündükleri ve şu anda dükkan işletmedikleri için bu cevapları 

verdiler. Fakat dükkan sahibi olmayan görüşmeci sayısı 11 değil 21’dir. Bazı 

görüşmeciler her deseni dikebilmeyi,  ömürlerini bu mesleğe adamış olmayı usta 

olmak için yeterli görmektedir. 

Dükkan açarak usta olunur cevabı 54 yaş altı ayrım için %51,2,  55 yaş üstü 

ayrım için %51,0’dır. Bir sonra frekansı yüksek olan ise 54 yaş altı 14, 55 yaş üstü 10 

kişi toplamda 24 kişinin cevabı tecrübe kazandıkça usta olunurdur. Diğer cevaplar ise 

usta belirler ve sınav ile usta olunurdur. Sınav ile usta olan 54 yaş altında 2, 55 yaş 

üstünde 4 kişi vardır. Adı dernekten odaya değişen bu kurumda değişen işlerden biri 

de budur. Artık kalfalık ve ustalık sınavları yapılmamaktadır. (bkz Grafik 5: 

Konuşulanın ustalığa nasıl başladığı) 

Fakat dükkanlarda bu diplomalara rastlanılmıştır. Bu diplomalar uygulamalı 

sınavların sonucunda verilmektedir. Uygulamalı sınavda ise 4-5 ustanın önünde 

yorgan dikilmektedir. Ustaların puanları ile sonuç belirlenmektedir. Odanın bir diğer 

eski uygulaması ise ustaları 10 cm e sığdırdıkları fiske sayısına göre birinci derece, 

ikinci derece, üçüncü derece yorgancı olarak sınıflara ayırmış olmasıdır. ( Tablo I-49) 

Birinci sınıf yorgancı 10 cm’e 30 fiske 

İkinci sınıf yorgancı 10 cm’e  20 fiske 

Üçüncü sınıf yorgancı 10 cm’e 7 fiske atmalıdır. ( Balaban,S. 1986) 

Görüşmecilerden 55 yaş üstü 2 kişi 1960-1969 yılları arasında , 55 yaş üstü 11 

kişi 1970-1979 yılları arasında ustalığa başlamıştır. 1980-1989 yılları yani 

yorgancılığın popülerliğini koruduğu yıl aralığında ise 54 yaş altı 16, 55 yaş üstü 21 

kişi, toplamda 37 kişi ustalığa başlamıştır. 1990-1999 yılları aralığında 54 yaş altı 13, 

55 yaş üstü 3 kişi ustalığa başlamıştır. 2000-2009 yılları aralığında ise 54 yaş altı 8, 
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55 yaş üstü 3, toplamda 11 kişi ustalığa başlamıştır. Onar aralıklarla bölünmüş yıllara 

bakıldığında 1980’lerde 37, 1990’larda 16, 2000’lerde 11’e düşen usta olan kişi sayısı 

2010’lu yıllarda 3’e düşmüştür. Görüşülen kişiler kendini son nesil yorgancı diye 

tanımlarken sayılar da onların bu tezini destekler durumdadır. ( Tablo I-50) 

Kişilerin %87,5 ‘i ustalığa İstanbul’da, %2,5’i Trabzon’da başlamıştır. Diğer 

başlanılan iller ise Adana, Kilis, Karadeniz  Bölgesi illerinden de Kastamonu, Ordu, 

Rize, Samsun ve  Zonguldak yer almaktadır. (Tablo I-51) 

Yapılan ustalık süreleri 5 yıl altı ve 55-59 yıl aralığında değişmektedir. 5 

yıldan daha kısa süre önce usta olan 1 kişi 54 yaş altı ayrımda, 55-59 yıldır usta olan 

kişi de 55 yaş üstü ayrımdadır. 30-34 yıldır usta olan 54 yaş altı 6, 55 yaş üstü 11 kişi 

toplamda 17 kişi yer almaktadır. 54 yaş altı 8, 55 yaş üstü 6 kişi toplamda 14 kişi 30-

34 yıldır, 54 yaş altı 9 kişi, 55 yaş üstü 3 kişi toplamda 12 kişi 25-29 yıldır ustalık 

yapmaktadır. 

1986 çalışmasında çırak olan kişilerin çıraklık süreleri ortalaması 1,7 yıl, 

kalfaların ortalama kalfalık süresi 4,8 yıl, ustaların ustalık süresi ortalaması ise 15,4 

yıldır. (Orak, M. 1986) ( Tablo I-52) 

Yapılan iki çalışmada aynı kişilerle görüşme yapılıp yapılmadığı tespit 

edilememektedir. Yapılabilecek bir sonraki çalışma için isim listesi hazırlanmak 

istendi fakat etik kurallar gereği çalışmaya eklenememiştir. 
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BİR USTANIN ÇALIŞMA HAYATI ÖRNEĞİ 

Aşağıda 9 Haziran Cuma 2017 tarihinde, Şirinevler Hürriyet Mahallesinde 

Özlem Yorgan isimli dükkânda, dükkân sahibi olan yorgan ustası Hasan Karabaş’ın 

kendi ağzından mesleğe nasıl başladığı anlatılmıştır. 

“1973’te Kilis’te 6 yaşındayken mesleğe başladım. Kapı komşumuz olan 

yorgancıda çırak olarak başladım. Dükkândaki usta çok sert görünümlüydü. Heybetli 

bir yapısı vardı. Ben oyun oynarken, ne işin var dışarda sokaklarda gel dükkâna, 

demesiyle başladım mesleğe. O kadar küçüktüm ki ilkokula daha başlamamıştım. 

Öyle bir durumdu ki okula başladığımda da hocaya usta, ustaya hoca derdim. 

Birbirine karışırdı hep. İlkokulu hep iyiyle ortayla geçtim, hiç pekiyi olmazdı ama 

kabahat bende değildi. Babamı ailemi de suçlamıyorum beni çalıştırdığından dolayı. 

O günün şartları oydu. Ben bu işe gidip gelirken sınıf arkadaşlarımda başka işlere 

uğraşıyorlardı. O zamanlar böyleydi çünkü. Benden farklı değildi yaşantıları. Okuldan 

sonra işe giderdi herkes. Okuldaki zilin çalmasına 10 dakika kalaya kadar yemek 

yemeden koşup gidersin üzerindeki tozun, kirinle. Akşam saat 6’dan sonra okuldan 

çıkıp tekrardan işe gelip 9.30-10.00’a kadar çalışırsın. Sonra yemek yiyip ders 

çalışırsın, tabi çalışabilirsen. Bu şekilde de okul başarısı beklemiyorsun. Ama pişman 

mıyım diye sorsan asla. Bir daha dünyaya gelsem yine bu işi yapardım, laf olsun diye 

değil mesleğini gerçekten seven insanlardanım. Mesleğimiz esnek bir zanaat, bir 

misafir, eşin dostun geldiği zaman ağırlayabilirsin. Bir işin olduğundan rahatlıkla 

gidip halledebilirsin. Gerek duyduğunda ya da sıkıldığında akşam evinde yapabilirsin, 

mesleğimiz güzel bir meslek. Ama şu an bakınca karşılığını alabiliyor muyuz hayır 

tabi ki. 

Çıraklık dönemim öyle geçti 2-3 yıl kadar sürdü. Yorgancı da bir çırak dediğin 

iğneye iplik saplar, yer süpürür, cam siler, çay söyler. Sonra ağır ağır kalfalık 

dönemim başladı. O da yaklaşık 1-1,5 sene kadar devam etti. Ara ara artık yorgan 

dikmeye başlıyorsun ustanın gözetimi altında. Ana kenar dikersin, yavaş yavaş 

başlarsın. Çizgi ve baskı dediğimiz yerleri dikersin. Ben 1981’de 14 yaşımda usta 

olmuştum 50 yaşındaki bir kişi ne alıyorsa o parayı alıyordum o işi yapıyordum. O 

zamanlar yorgan başı para kazanırdık.  
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O zamanlar aldığımız para çok kıymetliydi Kilis’te en çok parayı kazanan 

insanlardandı bu işi yapanlar. Ama şimdi o kadar kıymeti yok. Bak benim kendi 

çocuklarım bile bu mesleği öğrenmedi. Öğrenmelerini isterdim açıkçası ama başka 

meslekleri seçtiler. Şimdi kazandığım parayı versem birçok kişi ister ve ben istediğim 

saatte istediğim gibi çalışıyorum. Eğitim sisteminin yanlışlığıdır bu da. Şartları iyi 

fakat kendi çocuklarım bile seçmedi. Bir çocuğu okula 5 yaşında veriyorsun. Ana 

sınıfı, 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl lise bu çocuk lisede hadi bir yıl sınıfta kaldı e 

oldu 19 yaşında. E okumadı bir mesleğe gidemedi sap gibi meydanda, sonra 20 

yaşında askere gitti geldi. Bu çocuk mesleği nerede öğrenecek. Okuyacak adam dağda 

okur her yerde okur. Şimdi zanaat kalmadı. Sonra gençler 20 yaşında asgari ücretli iş 

arıyor. Adamın okumaya niyeti yoksa zorlamamalı okusun diye, kafası hangi işe 

yatkınsa o işi öğrenip yapması daha iyi olur. 

Ben çok fazla iş yeri değiştirmedim, bizim orada çok dükkân değişmek ayıp 

sayılırdı. Tüm hayatım boyunca üç dükkân değiştim. İlk komşumuzla babamın 

arasında gönül kırgınlığı olduğu için ayrıldım. İkinci çalıştığım yerden de askere 

gideceğim için ayrıldım. Askerden sonra da burayı kendi dükkânımı açtım. Askerden 

önce İstanbul’a gelip gidiyordum o yüzden döndüğümde de dükkânımı İstanbul da 

açtım, yaklaşık 27 yıldır bu dükkânı çalıştırmaktayım. 45 yıldır hiç durmadan bu 

meslekte çalışmaktayım, bakalım daha da ne kadar gidecek.” 
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SOSYAL YAŞAM 

Bu bölümde görüşmecilerin günlük hayatlarını nasıl geçirdiğine, sosyal 

yaşantılarının nasıl olduğuna bakılmak istenilmiştir. Amaç, görüşmecilerin sosyal 

yaşantılarının benzerlik; farklılık ve ortak yönlerinin gösterilmesidir. 

Görüşmecilerden 54 yaş altındaki kişilerin %67,4’ü, 55 yaş üstündeki kişilerin 

%86,3’ü radyo dinlemektedir. 54 yaş altındaki kişilerin %27,9’u, 55 yaş üstündeki 

kişilerin %11,8’i radyo dinlememektedir. 55 yaş üstündeki kişilerin radyo dinleme 

oranının 54 yaş altındaki kişilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Dükkanda 

geçirilen zamanlarda radyo dinleyen kişilerin radyoyu açıp tüm gün açık bıraktığı, 

çalışırken de müşteri varken de görüşme yaparken de arka planda radyonun açık 

bırakıldığı fark edildi. Bu durum radyo dinleme alışkanlığının bir ifadesidir. (Tablo J-

1) 

Radyo dinleyen 73 kişiden 54 yaş altında olan 17 kişi, 55 yaş üstünde olan 25 

kişi tek çeşit program dinlemektedir. 54 yaş altındaki 9 kişi, 55 yaş üstündeki 13 kişi 

2 çeşit program dinlemekte; 54 yaş altındaki 1 kişi ile 55 yaş yaşındaki 5 kişi ise 3 

program dinlemektedir. Dinlenen program türleri sırasıyla müzik programları, spor 

programları, haber programları ve dini programlardır. 54 yaş altındaki kişilerin 

%47,8’i ile 55 yaş üstündeki kişilerin %51,5’i müzik programları dinlemektedir. 54 

yaş altındaki kişilerin %21,7’si ile 55 yaş üstündeki kişilerin %15,2’si spor programı, 

54 yaş altı kişilerin %19,6’sı ile 55  yaş üstündeki kişilerin %24,2’si haber programı, 

54 yaş altındaki %10,9’u ile 55 yaş üstü kişilerin %9,1’i dini programlar 

dinlemektedir. 54 yaş altı kişiler ile 55 yaş üstü kişiler arasındaki bu farkın kişilerin 

yaşadıkları dönemlerdeki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. (Tablo J-2) 

Görüşmecilerden 54 yaş altındakilerin %88,4’ü ile 55 yaş üstündekilerin 

%94,1’i televizyon izlemekte, 54 yaş altı kişilerin %2,3’ü ile 55 yaş üstü kişilerin 

%3,9’u televizyon izlememektedir. Her iki ayrım içinde birer adet boş belirsiz cevap 

bulunmaktadır. 55 yaş üstü kişilerin 54 yaş altı kişilere kıyasla daha fazla televizyon 

izlediği görülmektedir.( Tablo J-3) 

Televizyon izleyen 86 kişiden; 54 yaş altındaki kişilerden 16 kişi 1 program, 

55 yaş üstündeki kişilerden 11 kişi 1 çeşit program; 54 yaş alttaki kişilerden 9 kişi 2 

çeşit program, 55 yaş üstündeki kişilerden 17 kişi 2 çeşit program; 54 yaş altındaki 
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kişilerden 7 kişi 3 çeşit program, 55 yaş üstündeki kişilerden 9 kişi 3 çeşit program; 

54 yaş altındaki kişilerden 2 kişi 4 program, 55 yaş üstü kişilerden 6 kişi 4 program; 

55 yaş üstündeki kişilerden 4 kişi 5 program; 54 yaş altındaki kişilerden 3 kişi 6 çeşit 

program, 55 yaş üstündeki kişilerden 1 kişi 2 çeşit program; 55 üstündeki kişilerden 1 

kişi 11 çeşit televizyon programı izlemektedir. 54 yaş altındaki kişilerin %31,5’i 

haber, 55 yaş üstündeki kişilerden %33,1’i haber programı izlemektedir. 54 yaş 

altındaki kişilerden %18’i ile 55 yaş altındaki kişilerden %18,1’i dizi izlemekte, 54 

yaş altındaki kişilerden %9’u ile 55 yaş üstündeki kişilerden %9,4’ü film, 54 yaş 

altındaki kişileri %11,2’si ile 55 yaş üstündeki kişilerin %9,4’ü belgesel, 54 yaş 

altındaki kişilerin %9’u ile 55 yaş üstündeki kişilerin %10,2’si spor programları, 54 

yaş altındaki kişilerin %9’u ile 55 yaş üstündeki kişilerin %8,7’si yarışma 

programları, 54 yaş altındaki kişilerin %2,2’si  ile 55 yaş üstündeki kişilerin %1,6’sı 

evlilik programları, 54 yaş altındaki kişilerin %2,2’si ile 55 yaş üstündeki kişilerin 

%3,1’i dini programlar, 54 yaş altındaki kişilerin %2,2’si ile 55 yaş üstündeki 

kişilerin %0,8’i yemek programları, 54 yaş altındaki kişilerin %5,6’sı ile 55 yaş 

üstündeki kişilerin %5,5’i magazin programları, 54 yaş altındaki kişilerin %4,5’i ile 

55 yaş üstündeki kişilerin %4,7’si müzik programları seyretmektedir. (Tablo j-4) 

Görüşmecilerden 54 yaş altındakilerin %34,9’u 55 yaş üstü kişilerden 

%62,7’si düzenli olarak gazete takip etmektedir. 54 yaş altı kişilerin %60,5’i ile 55 

yaş üstü kişilerin %35,3’i düzenli olarak gazete takip etmemektedir. (Tablo J-5) 

Düzenli olarak gazete takip eden kişilerden 44’ü tek tür gazete takip etmektedir. Bu 

türler günlük siyasi gazeteler ve spor gazetelerinden oluşmaktadır. 54 yaş altındaki 

kişilerin %53,3’ü ile 55 yaş üstü kişilerin %65,6’sı günlük siyasi  gazete takip 

etmekte, 54 yaş altı kişilerin %40’ı ile 55 yaş altındaki kişilerin %31,3’ü spor 

gazeteleri takip etmektedir. Ana ayrım sonuçlarına göre 54 yaş altı kişiler 55 yaş üstü 

kişilere kıyasla daha az günlük siyasi gazete ve daha fazla spor gazetesi takip 

etmektedir. Bu da yaş dağılımı karşılaştırılmasıyla ilgi alanlarına ulaşım şeklini 

gösterebilmektedir.( Tablo J-6)   

Televizyon izlemeyen, radyo dinlemeyen, gazete satın almayan kişilerin bu tür 

iletişim araçlarının sunduğu imkanları farklı iletişim araçlarını kullanarak elde ettiği 

bilinmektedir. Özellikle 54 yaş altında olan kişiler bu iletişim araçları yerine internet, 

akıllı telefon ve bilgisayar kullanmayı tercih etmektedir. Görüşmecilerden 54 yaş 

altında olan kişilerin %60,5’i ile 55 yaş üstünde olan kişilerin %37,3’ü internet 

kullanmaktadır. 54 yaş altı kişilerin %39,5’i ile 55 yaş üstü kişilerin %60,8’i internet 
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kullanmamaktadır. 55 yaş üstündeki 1 kişinin cevabı ise internetin ne olduğunu ve 

kullanıp kullanmadığı bilmediği yönündedir.( Tablo J-7) 

İnternet kullanan 45 kişiden 54 yaş altında kalan 7 kişi ile 55 yaş üstündeki 1 kişi tek 

bir amaç için internet kullanmaktadır. 54 yaş altında kalan 5 kişi İle 55 yaş üstündeki 

6 kişi 2 amaç için; 54 yaş altında kalan 3 kişi ile 55 yaş üstündeki 6 kişi 3 amaç için; 

55 yaş üstünde 2 kişi 4 amaç için; 54 yaş altındaki 2 kişi 5 amaç için; 54 yaş altındaki 

2 kişi ve 55 yaş üstündeki 1 kişi 6 amaç için; 55 yaş üstündeki 1 kişi 7 amaç için; 54 

yaş altındaki 1 kişi 8 amaç için; 54 yaş altındaki 1 kişi 9 amaç için; 54 yaş altındaki 3 

kişi ile  55 yaş üstündeki 1 kişi 10 amaç için internet kullanmaktadır. 54 yaş altındaki 

2 kişi ile 55 yaş üstündeki  1 kişinin, toplamda  3 kişinin ise cevapları boş 

belirsizdir.(Tablo J-8) 

İnternet kullanan 54 yaş altındaki kişilerden %17,9’u ile 55 yaş üstündeki 

kişilerin %25,8’i interneti bilgi erişmek amacıyla kullanmaktadır. 54 yaş altındaki 

kişilerin %14,7’si ile 55 yaş üstündeki kişilerin %25,8’i iletişim, 54 yaş altındaki 

kişilerin %16,8’i ile 55 yaş üstündeki kişilerin %17,7’si Facebook, 54 yaş altındaki 

kişilerin %6,3 ile 55 yaş üstündeki kişilerin%1,6’sı Twitter, 54 yaş altındaki kişilerin 

%4,2’si ile 55 yaş üstündeki kişilerin %1,6’sı Instagram amacıyla internet 

kullanmaktadır. internetin kullanılmasının diğer amaçları ise oyun oynamak, 

bankacılık, e-Devlet,  hastane randevu, alışveriş ve online radyo dinlemektir.( tablo J-

9) 

İnternet kullanan kişilerden 54 yaş altındaki 14 kişi ile 55 yaş üstündeki 2 kişi 

internete sadece 1 çeşit yerden erişmektedir. 54 yaş altındaki 8 kişi ile 55 yaş 

üstündeki 9 kişi 2 çeşit yerden erişmektedir, 54 yaş altındaki 4 kişi ile 55 yaş 

üstündeki 1 kişi ise 3 yerden internete erişmektedir. İnternete erişilen yerler ev 

interneti, mobil internet ve dükkandaki internettir. 54 yaş altındaki kişilerin 35,7’si ile 

55 yaş üstündeki kişilerden %50’si evden, 54 yaş altındaki kişilerin %54,8’i ile 55 yaş 

üstündeki kişilerin %43,3’ü mobilden, 54 yaş altındaki kişilerin %9,5 ile 55 yaş 

üstündeki kişilerin %6,7’si internete dükkandan erişmektedir. 54 yaş üstündeki 

kişilerin mobil ve dükkandan internet kullanma oranlarının 55 yaş üstündeki 

kişilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Mobil internet ve dükkandan erişimin 

verisinin değerlendirilmesi için kişilerin akıllı telefon kullanma durumuna  ve 

görüşülen kişilerin çalıştıkları dükkanlarda internet olma durumuna bakılması 

önemlidir.(Tablo J-10) 
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Görüşmecilerden 54 yaş altında olan kişilerin %67,4’ü ile 55 yaş üstü olan 

kişilerin %51’inin evinde internet bulunmaktadır. 54 yaş altı olanların %23,3’ü ile 55 

yaş üstü olanların %39,2’sinin evinde internet bulunmamaktadır. İki ayrıma ait 4’er 

boş belirsiz cevap ve 55 yaş üstü kişilerde 1 adet cevapsız cevap bulunmaktadır. 

Bunun sebebi bazı görüşmecilerinin güven problemine bağlı olarak ev, aile gibi 

meslek dışındaki soru başlıklarında yer alan soruları özel bulup, kaygılanıp 

cevaplamaması ve bu tutumdan kaynaklanmaktadır. 55 yaş altındaki kişilerin 

çocuklarının ödevleri olması gerekçesiyle çocuklarının ihtiyacından dolayı eve 

internet bağlattıklarını ifade eden birçok kişi oldu.(Tablo J-11) 

Çalışma yapılan dükkanların %11,7’sinde internet  mevcut, %84’ünde mevcut 

değildir. (Bkz grafik 6: dükkanda internet olma durumu) 54 yaş altındaki kişilerin  

%18,6’sı ile 55 yaş üstündeki kişilerin %5,9’u interneti olan dükkanlarda 

çalışmaktadır. 54 yaş altındaki kişilerin %81,4’ü ile 55 yaş üstü kişilerin %43,3’ünün 

çalıştığı dükkanda internet bulunmamaktadır. 

1986 çalışmasında kişilere evlerinde televizyon, çamaşır makinası ve 

buzdolabı olma durumu sorulurken 2017 de tekrarlanan bu çalışmada  ev ve 

dükkanlarında internet olma durumu sorulmuştur. Zamanla gelişen teknoloji 

yorgancıların meslek hayatını kötü etkilese de hayatlarının her noktasında yer 

edinmiştir. (Tablo J-12) 

Görüşmeciler arasında 54 yaş altında olan kişilerin %79,1’i ile 55 yaş üstünde 

olan kişilerin %56,9’u akıllı telefon kullanmaktadır. 54 yaş altında olan kişilerin 

%20,9’u ile 55 yaş üstü kişilerin %43,1’i akıllı telefon kullanmamaktadır (bkz Grafik 

7: Konuşulanın akıllı telefonu olma durumu) 

Kişilerin ana ayrıma göre cevapları karşılaştırıldığında akıllı telefon kullanan 

kişilerin çoğunluğunun 54 yaş altı kişiler olduğu görülmektedir. Bu soru 

sorulduğunda yaş ortalamasının üstünde kalan yorgancıların sık sık telefonlarını 

gösterip “bunu kullanıyorum bu akıllı mı” diye soruyu bizlere yönettiği oldu. Bu 

durum yaşı daha genç olan yorgancıları yaşı daha büyük olanlarla karşılaştırınca 

teknolojiyi daha yakından takip ettiği görülmektedir. (Tablo J-13) 

Akıllı telefon kullanan 63 kişiden 54 yaş altında kalan 11 kişi ile 55 yaş 

üstündeki 9 kişi 1 amaç için, 54 yaş altındaki 12 kişi ile 55 yaş üstündeki 7 kişi 2 

amaç için, 54 yaş altındaki 6 kişi ile 55 yaş üstündeki 4 kişi 3 amaç için, 54 yaş 

altındaki 3 kişi ile 55 yaş üstündeki 4 kişi 4 amaç için, 54 yaş altındaki 1 kişi 5 amaç 
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için, 55 yaş üstündeki 2 kişi 6 amaç için, 54 yaş altındaki 1 kişi 8 amaç için, 55 yaş 

üstündeki 3 kişi 9 amaç için akıllı telefon kullanmaktadır(Tablo J-14) 

54 yaş altındaki kişilerin %39,7’si ile 55 yaş üstündeki kişilerin %27,8’i akıllı 

telefonu iletişim amacıyla kullanmaktadır. 54 yaş altındaki kişilerin %14,1 ile 55 yaş 

üstündeki kişilerin %23,3’ü bilgi erişimi için, 54 yaş altındaki kişilerin %21,8 ile 55 

yaş üstündeki kişilerin %13,3’ü sosyal medya, 54 yaş altındaki kişilerin %12,8’i ile 

55 yaş üstündeki kişilerin %12,8’i mobil uygulamalar için, 54 yaş altındaki kişilerin 

%5,1’i ile 55 yaş üstündeki kişilerin %5,6’sı oyun amacı ile 54 yaş altındaki kişilerin 

%1,3’ü ile 55 yaş üstündeki kişilerin %4,4’ü bankacılık uygulamaları için, 54 yaş 

altındaki kişilerin %1,3 ile 55 yaş üstündeki kişilerin %4,4’ü hastane randevusu için, 

54 yaş altındaki kişilerin %1,2’si ile 55 yaş üstündeki kişilerin %4,4’ü alışveriş 

yapmak için, 54 yaş altındaki kişilerin %1,3 ile 55 yaş üstündeki kişilerin %3’ü e-

Devlet uygulamasından yararlanmak için akıllı telefon kullanmaktadır.(Tablo J-15) 

Görüşmecilere çalışma saatleri dışında neler yaptığı sorulduğunda 54 yaş 

altındaki kişilerden 32 kişi ile 55 yaş üstü kişilerden 26 kişinin tek bir şeyle 

uğraştığını, 54 yaş altındaki kişilerden 8 kişi ile 55 yaş üstündeki kişilerden 17 kişi 2 

iş yaptığını, 54 yaş altındaki kişilerden 3 kişi ile 55 yaş üstündeki kişilerden 4 kişi 3 

şeyle uğraştığını ifade etmiştir. 55 yaş üstündeki 1 kişinin cevapsız ve 3 kişinin boş 

belirsiz cevabı vardır.(Tablo J-16) 

Görüşmecilerden 54 yaş altında olan kişilerden %86’sı ile 55 yaş üstündeki 

kişilerin %88,2’si memleketlerini ziyaret etmektedir. 54 yaş altındakilerin %14’ü ile 

55 yaş üstü kişilerin %11,8’i memleketlerini ziyaret etmemektedir.( Tablo J-17) 

Görüşmecilerden 54 yaş altındakilerin 37,8’i ile 55 yaş üstü kişilerin 28,9’u yılda bir 

kere memleketlerini ziyaret etmektedir. 54 yaş altındaki kişilerin %32,4’ü ile 55 yaş 

üstündeki kişilerin %26,7’si yılda 2 kere, 54 yaş altındaki kişilerin %21,6’sı ile 55 yaş 

üstü kişilerin %13,3’ü 3-5 yılda 1, 55 yaş üstü kişilerin %20’si 3-5 ayda bir süreyle 

memleketlerini ziyaret etmektedir. 54 yaş altındaki kişilerin %5,4’ü ise fırsat 

buldukça memleketini ziyaret etmektedir. (Tablo J-18) 

Görüşmecilere memleketlerini ziyaret etme amacı sorulduğunda 54 yaş 

altındaki 17 kişi ile 55 yaş üstündeki 11 kişi 1 amaç için, 54 yaş altındaki 19 kişi ile 

55 yaş üstündeki 34 kişi 2 amaç için ve 54 yaş altındaki 1 kişi 3 amaç için 

memleketini ziyaret ettiğini söyledi. Memleketi ziyaret amaçlarında en yüksek 

frekans 54 yaş altındaki kişilerden %50’si 55 yaş üstü kişilerin %51,9’u aile-akraba 

ziyaretidir.54 yaş altındaki  kişilerin %39,7’si tatil amacıyla, 55 yaş üstündeki 
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kişilerin %1,3’ü mezarlık ziyareti amacıyla memlekete gitmektedir. 54 yaş altında 

diğer kategorisini oluşturan cevaplar gelenekleri geldiği kültürü unutmamak istemesi, 

memleket hasreti çekmesidir (Tablo J-19) Görüşmecilerin memleketlerini ziyaret 

etmeme nedenleri sırasıyla ziyaret edecek yakınlarının kalmaması ve memleketteki 

akrabalarla kavgalı olmaları, oradaki akrabalarını sevmemeleri gibi kişisel 

sebeplerdir. Memleketi ziyaret etmeyen kişilerden 54 yaş altında olanların %16,7’si 

ile 55 yaş altında olanların %33,3’ü ziyaret edecek yakınları olmadığı için, 54 yaş 

altındaki kişilerin %33,3’ü ise kişisel sebeplerden memleketlerini ziyaret 

etmemektedir. 55 yaş üstünde 1 kişi ile iki ayrımda 3’er kişinin cevapları soruyu özel 

buldukları için boş belirsizdir.( Tablo J-20) 

Görüşmecilerden 54 yaş altındakilerin %81,4’ü ile 55 yaş üstündekilerin 

%82,4’ü tatil yaparken 54 yaş altı kişilerden %18,6’sı ile 55 yaş üstü kişilerden 

%15,7’si tatil yapmamaktadır.(Tablo J-21) Tatil yapan Görüşmecilerin nasıl tatil 

yaptığı sorulduğunda 54 yaş altındaki 27 kişi ile 55 yaş üstündeki 25 kişi tatili tek 

çeşit değerlendirdiğini, 54 yaş altındaki 7 kişi ile 55 yaş üstündeki 13 kişi 2 şekilde 

değerlendirdiğini, 54 yaş altındaki 1 kişi ile 55 yaş üstündeki 4 kişi tatillerini 3 şekilde 

değerlendirdiğini ifade etti. Bu tatil şekilleri ise sırasıyla memlekete gitmek, denize 

gitmek, evde oturmak, yazlığa gitmek gezmek, ailesiyle vakit geçirmektir.  54 yaş 

altındaki kişilerin %56,8’i ile 55 yaş üstü kişilerin %58,7’si memlekete giderek, 54 

yaş altındaki kişilerin %31,8’i ile 55 Yaş üstündeki kişilerin %25,4’ü denize giderek, 

54 yaş altındaki kişilerin %4,5’i ile 55 yaş üstündeki kişilerin %59,5’i evde oturarak, 

54 yaş üstündeki kişilerin %4,5’i ile 55 yaş üstündeki kişilerin %3,2’si yazlığa 

giderken, 54 yaş altı kişilerin %2,3’ü ile 55 yaş üstündeki kişilerin %1,6’sı ailesiyle 

zaman geçirmektedir.(Tablo J-22) Tatile giden kişilerden 54 yaş altında olanların 

%54,3’ü ile 55 yaş üstünde olanların %52,4’ü yaz mevsimi aylarında tatile 

gitmektedir. Bu durum yaz aylarında gerçekleştirilen saha çalışmasını da etkilemiş, 

görüşmeye gidilen yorgancıların tatilde olması nedeniyle görüşme yapılamamıştır. 54 

yaş altı kişilerin  %2,9’u ile 55 yaş üstü kişilerin %4,9’u ilkbahar mevsimi aylarında 

tatil yaparken, 54 yaş altı kişilerin %5,7’si ile 55 yaş üstü kişilerin %16,7’si her 

fırsatta tatile gitmektedir. 54 yaş altındaki kişilerin %17,1’i ile 55 yaş üstü kişilerin 

%4,8’i bayramlarda memleketlerini ziyaret etmektedir. Bayramlarda memleketlerini 

ziyaret eden kişiler oradaki büyük akrabalarını ziyarete gittiğinden 54 yaş altı kişilerin 

oranının daha yüksek olduğu bilinmektedir.(Tablo J-23) 
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Görüşmeciler arasında tatile hiç gitmeyenlerden 54 yaş altında olanların 

%50’si ile 55 yaş üstünde olanların %87,5’inin tatile gitmeme sebebi tatil  yapacak 

zaman bulamamalarıdır. 54 yaş altı 1 kişinin cevapsız 55 yaş üstü 3 kişi ile 55 yaş 

üstü 1 kişinin toplamda 4 boş belirsiz cevabı vardır.( Tablo J-24) 

Görüşmecilerden 54 yaş altında olanların %48,8’i ile 55 yaş üstündekilerin %29,4’ü 

spor yapmaktadır. 54 yaş altı kişilerin %48,8’i ile 55 yaş üstü kişilerin %66,7’si spor 

yapmamaktadır. 54 yaş altı ve 55 yaş üstü 2 boş belirsiz cevap ve 55 yaş üstü 1 

cevapsız cevap alınmıştır.(Tablo J-25) 

Spor yapan görüşmecilerden 54 yaş altındaki kişilerin %23,8’i ile 55 yaş 

üstündeki kişilerin %33,3’ü her gün spor yapmaktadır. 54 yaş altındaki kişilerin 

%38,1 ile 55 yaş üstündeki kişilerin %26,7’si haftada 1 gün, 54 yaş altındaki kişilerin 

%9,5 ile 55 yaş üstündeki kişilerin %20’si 2-3 gün arayla spor yapmaktadır. 55 yaş 

üstündeki Kişilerin %4,8’i hafta sonu 54 yaş altındaki kişilerin 4,8’i ile 55 yaş 

üstündeki kişilerin %13,3’ü ayda 1 spor yapmaktadır. 54 yaş altındaki 2 kişinin 

cevabı diğer olup; bu diğerler 2-3 ayda bir ve arada birdir. 54 yaş altındaki kişilerin 

55 yaş üstündeki kişilerden daha fazla spor yaptığı görülmektedir. (Tablo J-26) 

Spor yapan kişilerden 54 yaş altındaki 19 kişi ile 55 yaş üstündeki 13 kişi, 

toplamda 32 kişi tek bir spor yapmaktadır 54 yaş altındaki 2 kişi ile 55 yaş üstündeki 

1 kişi, toplam 3 kişi 2 çeşit spor yapmaktadır. 55 yaş üstündeki 1 kişi ise 3 çeşit spor 

yapmaktadır. 54 yaş altındaki kişilerin %39,1’i ile 55 yaş üstündeki kişilerin %55,6’sı 

yürüyüş, 54 yaş altındaki kişilerin %30,4 ile 55 yaş üstündeki kişilerin %22,2’si 

futbol, 54 yaş altındaki kişilerin %8,7’si ile 55 yaş üstündeki kişilerin %5,6’sı yüzme, 

55 yaş üstündeki kişilerin %5,6’sı boks, 55 yaş ve üzeri kişilerin %5,6’sı tekvando, 55 

yaş ve üstündeki kişilerin 5,6’sı ekstrem sporlar ile ilgilenmektedir. Yorgancılara spor 

hakkında soru sorulduğunda kişilerin çoğu işlerinin zaten bir spor olduğunu söyledi. 

94 kişiden 36 kişinin spor yaptığı görülmektedir. Fakat bu kişiler arasında düzenli 

olarak spor yapan kişi sayısı düşüktür. Her gün spor yaptığını söyleyen kişiler ise 

dükkana yürüyerek gidip gelen görüşmecilerdir. (Tablo J-27) 
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KANAAT VE TUTUM 

Bu bölümde görüşmecilerin birçok alana dair bakış açılarına, düşünce 

yapılarına ve tutumlarının nasıl olduğuna bakılmak istenmiştir. 

Görüşme yapılan kişilerin hepsinin dini inançları olduğu öğrenildi. 94 kişinin 

%94,7’si dini ibadetini yerine getirirken %3,2’si yerine getirmemektedir, 2 kişinin 

cevabı ise boş belirsizdir.(Tablo K-1) Kişilerin yerine getirdikleri dini ibadetler 

sorulduğunda ise 54 yaş ve altındaki 1 kişi ile 55 yaş üstü 3 kişi, toplamda 4 kişi 5 

farkli ibadeti yerine getirdiğini; 54 yaş altındaki 21 kişi ile 55 yaş ve üstü 26 kişi, 

toplamda 47 kişi 4 farklı ibadet yerine getirdiğini belirtti. Yapılan ibadetler ise 54 yaş 

altındaki kişilerin %29,5’i ile 55 yaş üstündeki kişilerin %27,5’i oruç tutmaktadır. 54 

yaş ve altındaki kişilerin %24’ü ile 55 yaş üstündeki kişilerin %29,7’si namaz 

kılmaktadır. 54 yaş altındaki kişilerin %24’ü ile 55 yaş üstündeki kişilerin %19,6’sı 

kurban kesmektedir. 54 yaş altındaki kişilerin %21,7’si ile 55 yaş üstündeki kişilerin 

%20,3’ü zekat vermektedir. 54 yaş altındaki kişilerin %0,8’i ile 55 yaş üstündeki 

kişilerin %1,9’u hacca gitmiştir. 55 yaş üstündeki 2 kişinin ise cevabı boş belirsizdir. ( 

Tablo K-2) 

Görüşmecilerin kazançlarını nasıl ve kaç farklı şekilde değerlendirdikleri 

sorulduğu zaman 54 yaş ve altındaki 36 kişi ile 55 yaş ve üstü 45 kişi, toplamda 81 

kişi 1 cevap verdi. 54 yaş altındaki 1 kişi ile 55 yaş üstündeki 1 kişi, toplamda 2 kişi 

ise 2 cevap verdi. 54 yaş altındaki 1 kişi 3 cevap verdi. 55 yaş üstündeki 1 kişi 5cevap 

verdi. 54 yaş altındaki 5 kişi ile 55 yaş üstündeki 4 kişi, toplam 9 kişinin cevapları ise 

boş belirsizdir. 54 yaş altındaki kişilerin %29,3’ü ile 55 yaş üstü kişilerin %13,5’i 

meslekten gelen kazancın azalmasına bağlı olarak artık birikim yapamadığını söyledi. 

54 yaş altındaki kişilerin %53,7’si ile 55 yaş üstündeki kişilerin %44,2’si ise emlak 

yatırımı yaptığını ya da yapılabileceğini düşündüğünü söyledi. 54 yaş altındaki 

kişilerin %7,3’ü ile 55 yaş üstündeki kişilerin %34,6’sı bankaya yatırım yaptığını ya 

da yapılabileceğini söyledi 54 yaş altındaki kişilerin %6,8’i ile 55 yaş üstündeki 

kişilerin % 22,3’ü ise altına-dövize yatırım yaptıklarını ya da yapılabileceğini 

düşündüğünü söyledi. 54 yaş altındaki kişilerin %3,7’si ile 55 yaş üstündeki kişilerin 

%2,3’ü araba almanın hane kazancı için iyi bir değerlendirme şekli olduğunu 

düşündüğünü söyledi. (Tablo K-3) 
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Konuşulanların bir çoğunun mesleği babalarından öğrenmiş oluşu ve uzun bir 

süredir çırak eğitimi alan kimsenin olmaması ile birlikte görüşmecilere kendi 

çocuklarının çırak olmalarını isteme durumu soruldu. Görüşmecilerden 54 yaş 

altındaki kişilerden %17,5’i ile 55 yaş üstündeki kişilerden %15,7’si çocuklarını 

yorgancılık mesleğinde yetiştirmek istemiş ya da istemektedir. 54 yaş altındaki 

kişilerin %77,5’i ile 55 yaş üstündeki kişilerin %78,4’ü çocuğunun yorgancılık 

mesleğinde yetiştirmek istememiş ya da istemektedir. (Tablo K-4)(Grafik 8: 

Konuşulanın varsa çocuğunu yorgancılıkta yetiştirmek isteme durumu) 

Çocuğunu bu meslekte yetiştirmek isteyen kişilerin neden istediği 

sorulduğunda ise 54 yaş altındaki kişilerin %14,3’ü ile 55 yaş üstündeki kişilerin 

%37,5’i bu mesleği sanat olarak gördüklerini bu yüzden çocuklarım da bu mesleği 

yapmalarını istediğini söyledi. 54 yaş altındaki kişilerin %28,6’sı bu mesleği sevdiği 

için çocuğunun da yapabileceğini düşündüğünü söyledi. 54 yaş altındaki kişilerin 

%14,3’ü ile 55 yaş üstündeki kişilerin %12,5’i ise mesleğin iyi para kazandırdığını 

düşündüğü için çocuğunun da bu işi yapmasını istediğini söyledi. 54 yaş altındaki 

kişilerin %28,6’sı ile 55 yaş üstündeki kişilerin %12,5’inin bu mesleğin devam 

etmesini istediği için birilerinin öğrenmesi gerektiğini düşündüğünü bu yüzden de 

çocuklarının bu işi yapmasını istediğini söyledi. (Tablo K-5) (Grafik 9: Konuşulan 

çocuğunu yorgancılık mesleğinde yetiştirmek istiyor ise nedeni) 

Çocuğunun bu meslekte yetişmesini istemeyenlerin yetiştirmek istememe 

sebeplerinden yorgancıların geleceğinin olmaması cevabını veren 54 yaş altındaki 

kişilerin oranı %19,4, 55 yaş üstündeki kişilerin oranı ise %27,5’tir. Bir sonraki oran 

54 yaş altındaki kişilerin %6,5’sı ile 55 yaş üstündeki kişilerin %7,5’i yorgancılık ile 

geçimin zor olması cevabıdır. 54 yaş altındaki kişilerin %12,9’u ile 55 yaş üstündeki 

kişilerin %7,5’inin çocuklarının bu işle ilgilenmek istemedikleri öğrenildi. 54 yaş 

altındaki kişilerin %6,5’i ile 55 yaş üstündeki kişilerin %7,5’inin erkek çocuklarının 

olmaması bu meslekte çocuk yetiştiremeyecek olmalarının bir sebebidir. (Tablo K-6) 

(Grafik 10:Konuşulan çocuğunu yorgancılık mesleğinde yetiştirmek istemiyor ise 

nedeni) 

Görüşmeciler arasında 91 kişinin çocuğu mevcuttur. 54 yaş altındaki kişilerin 

%5’i ile 55 yaş üstündeki kişilerin %3,9’unun çocuğu yorgan dikmektedir. 54 yaş 

altındaki kişilerin %92,5’i ile 55 yaş üstündeki kişilerin %96,1’inin çocuğu yorgan 

dikmemektedir. 54 yaş altındaki 1 kişinin cevabı ise boş belirsizdir(Tablo K-7) 

Yorgancılığa başlayan kişilerin çoğunluğu aile akaraba yönlendirmesi ile 
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başlamıştır.günümüzde çırak yetişmezken akrabaları arasında yorganc olan kişilerin 

çocuklarının yorgancı omak isteme durumu karşılaştırılmıştır. . Tabloda genel 

toplamın değişme sebebi boş belirsiz cevaplarının çıkarılmasındandır. ( Özel amaçlı 

tablo 1) 

 
Özel amaçlı tablo 1: Akrabaları arasında yorgancı olan kişilerin çocuklarının yorgancı 

olmak isteme durumu 

Çocuğu yorgan dikmeyen yorgancılardan 54 yaş altındaki kişilerin %18,9’u 

ile 55 yaş üstündeki kişilerin %18,2’sinin çocuğu yardımcı olmaktadır. 54 yaş altı 

kişilerin %81,1’i ile 55 yaş üstündeki kişilerin %81,8’inin çocuğu ise yardımcı 

olmamaktadır. Çocuğu yardımcı olan yorgancılardan 54 yaş altındaki 3 kişinin ve 55 

yaş üstündeki 1 kişinin, toplam 4 kişinin çocuğu 1 işte yardımcı olmakta, 54 yaş 

altındaki 1 kişinin çocuğu ise 2 işte yardımcı olmaktadır. (Tablo K-8) Yardımcı olan 

çocuklardan 54 yaş altındaki 2 çocuk getir götür işlerine yardımcı olmaktadır. 54 yaş 

altındaki 2 kişinin çocuğu makine işlerine yardımcı olmaktadır. 

Görüşmecilerden bekar olan, eşi ölen, eşinden ayrılmış kişiler çıkartıldığı 

zaman 85 kişinin eşi vardır. 54 yaş altındaki 1 kişi ile 55 yaş üstündeki 2 kişi, toplam 

3 kişinin eşi yorgan dikmektedir. 54 yaş altındaki 37 kişinin ve 55 yaş üstündeki 44 

kişinin ise eşleri yorgan dikmemektedir. (Tablo K-9) 

Eşi yorgan dikmeyen 81 kişinin ise 54 yaş altında 6, 55 yaş üstündeki 8 kişi, 

toplamda 14 kişinin eşi yorganların bitmesine yardımcı olmaktadır. 54 yaş altındaki 

31 kişi ile 55 yaş üstü 36 kişi, toplamda ise 67 kişinin eşi yardımcı olmamaktadır. 54 

yaş altındaki 4 kişi ile 55 yaş altındaki 5 kişinin eşlerinin, toplam 9 kişinin eşinin 

yardımcı olduğu 1 konu vardır. 55 yaş üstündeki 3 kişinin eşinin yardımcı olduğu 2 

konu vardır. 54 yaş altındaki 1 kişinin yardımcı olduğu 3 konu vardır. (Tablo K-10) 
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54 yaş altındaki 4 kişi ve 55 yaş üstü 37 kişi, toplam 11 kişinin eşleri temizlik işinde; 

54 yaş altındaki 2 kişinin, 55 yaş üstündeki 3 kişinin, toplamda 5 kişinin eşleri makine 

işlerine yardımcı olmaktadır. (Tablo K-11) 

Görüşmecilere, eğer oğulları varsa hangi mesleği yapmasını istedikleri 

sorulduğunda 54 yaş altındaki kişilerin %41,6’sı ile 55 yaş üstündeki kişilerin 

%64,9’u, toplamda kişilerin %53,6’sı çocuğunun kendisinin bileceğini; kendisine bu 

konuda hiç karışmayacağını; sadece onu destekleyeceğini söyledi. 54 yaş altındaki 

kişilerin %9,04’ü ile 55 yaş üstündeki kişilerin %13,5’i bu konu hakkında daha önce 

düşünmediklerini söyledi. 54 yaş altındaki kişilerin %25’i ile 55 yaş üstündeki 

kişilerin %8,1’i, toplamda %15,9’u erkek çocuklarının profesyonel bir meslek sahibi 

olmalarını istediğini söyledi. 54 yaş altındaki kişilerin %3,1’i ile 55 yaş üstündeki 

kişilerin %2,7’si, toplam görüşmecilerin %2,9’u erkek çocuklarının sporcu olmalarını 

istediğini söyledi. 54 yaş altındaki kişilerin %6,3’ü çocuklarının memur olmasını, 

%6,3’ü çocuklarının yorgancı olmasını istediğini söyledi. 55 yaş üstündeki kişilerin 

%2,7’si öğretmen olmasını ve %2,7’si erkek çocukların tarımla uğraşmalarını 

istediğini söyledi. Görüşme yapılan kişilerinin yaklaşık yarısının babasının yorgancı 

olmasından dolayı erken yaşlarda kendilerine sorulmadan direk iş hayatına atıldıkları 

bilinmektedir. Buna bağlı olarak kendi erkek çocuklarının ne iş yapacaklarını 

düşünmemiş olmaları ve kararı çocuklarına bırakanların oranının yaklaşık %65 olması 

zamanın gösterdiği değişikliklerdendir denilebilir. (Tablo K-13) 

Çocuğunun belli 1 mesleği yapmasını isteyen 19 kişi bulunmaktadır. Bu 

kişilerin bu meslekleri isteme sebepleri sorulduğunda 54 yaş altındaki kişilerin 

%38,5’i ile 55 yaş üstündeki kişilerin %16,7’si kendisi o mesleği sevdiği için erkek 

çocuğunun da o işi yapmasını istediğini belirtti. 54 yaş altındaki kişilerin %30,8’i ile 

55 yaş üstündeki kişilerin %16,7’si kişisel sebeplerden dolayı, 54 yaş altındaki 

kişilerin %23,1’i ile 55 yaş üstü kişilerin %16,7’si ekonomik sebeplerden dolayı ve 55 

yaş altındaki kişilerin %16,7’si oğlu o mesleği sevdiği için yapmasını istediğini 

belirtti. (Tablo K-13) 

Konuşulanlara, kız çocuğunun hangi mesleği yapmasını ister ya da daha 

öncesinde neyi istediği sorulduğunda; 54 yaş altındaki kişilerin %40,6’sı ile 55 yaş 

üstündeki kişilerin %59,5’i, görüşmecilerin %51,4’ünün kızlarının kendisinin 

bileceğini söylemiştir. 54 yaş altındaki kişilerin %12,5’i ile 55 yaş üstündeki kişilerin 

%2,4’ü, toplamda kişilerin %13,5’i daha önce kızlarının hangi mesleği yapmasını 

istediğini düşünmediklerini söyledi. 54 yaş altındaki kişilerin % 3,1’i ile 55 yaş 
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üstündeki kişilerin %14,3’ünün kızlarının öğretmenlik yapmasını istedi. Geçmiş 

dönemlerde öğretmenliğin kız çocukları için ideal bir meslek olarak görülmesi ve 

buradaki ayrımları göre mesleğin istenildiğinin yüzdesinin değişmesi dikkat 

çekmektedir 54 yaş ve altı kişilerin %25’i 55 yaş ve üstü kişilerin %2,4’ü kızların 

profesyonel mesleklerle uğraşmalarını istemektedir 54 yaş ve altı kişilerin %6,3’ü 

kızlarının memur olmasını 55 yaş ve üstü kişilerden %2,4’ü kızın din görevlisi olması 

isterken dikkat çekici bir unsur 54 yaş ve altındaki kişilerden birinin kız çocuğunun 

yorgancı olmasını istemesidir(Tabl K-14) 

Görüşmecilerden 21 tanesi kızlarının hangi mesleği yapmasını istediğini 

belirtmiştir, bu meslekleri neden istedikleri sorulduğunda 54 yaş altındaki kişilerin 

%30,8 55 yaş üstü kişilerin %37,5’i o mesleği sevdiği için kızınında o mesleği 

yapmasını istediğini söyledi. 54 yaş altındaki kişilerin %7,7’si ile 55 yaş üstü kişilerin 

%12,5’i kızı o mesleği sevdiği için o mesleği yapmasını istediklerini söyledi 54 yaş 

altı kişilerin %23,1’i ile 55 yaş üstü kişilerin %12,5’i kişisel sebeplerden dolayı bu 

mesleği istediğini, 54 yaş altı kişilerin %7,7 ile 55 yaş üstü kişilerin %37,5’i söylediği 

mesleğin kadınların yapması için ideal olduğunu düşündüğünü bu yüzden kızının da o 

yapmasını istediğini belirtirken 54 yaş üstü kişilerin %23,1’i ekonomik sebeplerden 

dolayı kızının o mesleği yapmasını istediğini belirmiştir burada dikkat çeken bir unsur 

ise 55 yaş üstündeki kişilerin kızlarının o mesleği yapmasını isteme sebepleri o 

mesleğin kadınlar için daha uygun olduğunu düşünmesiken 54 yaş altındaki kişilerin 

ekonomik geliri iyi olan meslekleri kızları için daha uygun olacağını düşündükleri 

görülmüştür. Buradan yola çıkarlarak değişen zamanın getirisi, insanlar toplumlarının 

normlarını direkt olarak uygulamaktansa varolan çağa ayak uydurmak için gerekli 

olan şeyleri yerine getirmeye çalışıyor denilebilir. 55 yaş üstündeki kişiler değerlerini 

öne alırken 54yaş  altı kişiler mesleki çalışmayı daha çok ekonomik  olarak ele 

almaktadır. (Tablo K-15) 

Görüşmecilerin mesleğini sanat olarak görme durumu sorulduğunda 54 yaş 

altındaki kişilerin %83,7 ile 55 yaş üstü kişilerin %96,1’i yaptıkları işi sanat olarak 

gördükleri ortaya çıkmıştır 54 yaş altındaki kişilerin %9,3 ile 55 yaş üstü kişilerin 

%3,9’u yaptıkları iş sanat olarak görmemektedir 54 yaş arası kişilerin %3,6 sını 

cevabı ise boş belirsizdir (Tablo K-16) 

İşini sanat olarak gören 85 kişinin mesleklerini sanat olarak görmek için  54 

yaş altındaki kişilerden 25 kişinin 55 yaş üstündeki kişilerin 33’ü toplamda 58 kişinin 

1 nedeni vardır. 54 yaş altındaki 8 kişinin 55 yaş üstündekş 11 kişinin toplam 19 
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kişinin 2 tane nedeni vardır.  54 yaş altındaki 1 kişinin 55 yaş üstündeki 3 kişinin 

toplamda 4 kişinin 3 adet nedeni vardır. 54 yaş altındaki kişilerin %40,9 ile 55 yaş 

üstü kişilerin %34,4’ü ortalama kişilerin %37’si mesleğin el emeği olmasından dolayı 

sanat olduğunu düşünmektedir. 54 yaş altındaki kişilerin %20,5 ile 55 yaş üstündeki 

kişilerin %10,9’u ortalama kişilerin 114,8’i mesleklerinin icra ederken yaratıcılık 

kullanılarak üretilmesinden dolayı 54 yaş ve altındaki kişilerin %9,155 üstündeki 

kişilerin %9,4’ü orta olmak işlerimiz %9,3’ü işlerini severek yaptıkları için 54 yaş 

altındaki kişilerin 6,855 yaşındaki kişilerin 17,2’si ortalama kişilerin %13’ü yaptıkları 

iş desinatörlük barındırdığı için 54 yaş altındaki kişilerin %18,2 si 55 yaş üstündeki 

kişilerin %15,6 sı ortalama kişilerini %16,7’si yaptıkları işin kendine has yönleri 

olmasından dolayı 55 yaş üstü kişilerin %9,4’ü ve 54 yaş üstündeki kişilerin 4,5’i ile 

55 yaş üstündeki kişilerin 1’i,6’sı yaptıkları işi Trabzonluluk içerdiği için sanat olarak 

gördüklerini belirtti. (Tablo K-17) 

Görüşmecilerin başka bir iş yapmak isteyip istemedikleri sorulduğunda 54 yaş 

altındaki kişilerin %37,2’si 55 yaş üstündeki kişilerin %15,7’si istediklerini söylerken 

54 yaş altındaki kişilerin %58,1’i 55 yaş üstü kişilerin %84, 3’ü başka bir şey yapmak 

istemediklerini söyledi. 54 yaş altındaki kişilerin başka bir iş yapmayı daha çok 

istedikleri görülmektedir (Tablo K-18) 

Görüşmecilerden mesleğini sanat olarak görmeyenler mesleklerinin artık sanat 

olmadığını düşünmektedir. Yaptıkları işin kıymetinin, sanatsal yönünün kalmadığnı 

düşündüklerini ifade ettiler. Bununla birlikte yeni bir işle uğraşmak isteyenlerin 

karşılaştırılması yapılmıştır.Tabloda genel toplamın değişme sebebi boş belirsiz 

cevaplarınınn çıkarılmasındandır.(Özel amaçlı tablo 2) 

 

Özel amaçlı tablo 2: Konuşulanın mesleğini sanat olarak görme durumuna bağlı başka 

iş yapmak isteme durumu 
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Başka bir iş yapmak isteme nedenleri sorulduğunda ise 54 yaş altındaki 

kişilerin %43,8 ile 55 yaş üstündeki kişilerin %2’si ortalama kişilerin %45,8’i başka 

bir iş yapmak için kişisel sebepleri olduğunu söyledi. 

54 yaş altındaki kişilerin %31,3 55 üstündeki kişilerin %12,5’i ekonomik 

sıkıntılar yaşadıkları için başka bir iş yapmak istediklerini söylediler Başka bir iş 

yapmak istemelerinin diğer sebepleri ise işlerine ilgi duymamaları, mesleklerini 

sevmemeleri ve yaptıkları işi zor bulmalarıdır (Tablo K-19) 

Başka bir iş yapmak istemeyen 68 görüşmeciden 54 yaş altındaki kişilerin 

%40’ın 55 yaş üstündeki kişilerin %34,9’u mesleklerini sevdiği için 54 yaş altındaki 

%28’i 55 yaş üstündeki kişilerin %20,9’u mesleğinden memnun olduğu için 54 yaş 

altındaki kişilerin %12’si 55 yaş altındaki kişilerin %27,9’u bu iş alıştıkları için 54 

yaş altındaki kişilerin %4’ü 55  yaş üstündeki kişilerin %9,3’ü bu işi yapmaya mecbur 

oldukları için başka bir iş yapmak istemediklerini belirtti. (Tablo K-20) 

Görüşmecilerden %83’üİstanbul’a göç etmiştir (detaylı bilgi için bkz Çelik, 

O.,2018) İstanbul dışında yaşamayı 54 yaş altındaki kişilerin %69,8 55 yaş üstü 

kişilerden %62,7’si ortalama kişilerin %66’sı istemektedir 54 yaş altındaki kişilerin 

%25,6 55 yaş üstü kişilerin %37,3’ü İstanbul’da yaşamayı istemektedir 55 yaş üstü 

kişilerin İstanbul’da yaşamayı istememe durumu 54 yaş altındaki kişilerden daha 

fazladır( Tablo K-21) 

İstanbul dışında yaşamak isteyen 62 kişiden 54 yaş altındaki kişilerin %46,7 

55 yaş üstü kişilerin %56,3 ortalama kişilerin %51,6’sı memleket akraba nedeniyle 

İstanbul dışında yaşamak istemektedir. İstanbul dışında yaşamayı istemesinin diğer 

nedenleri şehir imkanları iş ve ekonomi iklim coğrafya kişisel sebepler kişilerin orada 

gayrimenkullerini bulunması ve dinlenmektir.(Tablo K-22) 

Konuşulanların göç etme durumları ile İstanbul dışında başka bir yerde 

yaşamayı istemeleri durumları karşılaştırıldığında, zamanında İstanbul’a göç etmiş 

yorgancıların büyük bir bölümü başka bir yerde yaşamak istemektedir. Göç etmeyen 

yorgancıların da yine büyük bir kısmı artık İstanbul’da yaşamak istememektedir. 

Tabloda da görüldüğü üzere, göç etmiş kişilerin şimdi veya gelecekte tekrar 

gerçekleşebilecek bir göçe olumlu baktıklarını söyleyebiliriz. Kimi yorgancıların artık 

bu işten para kazanamadığı, kimilerinin emekliliği geldiğinin, kimilerinin ise 

İstanbul’dan sıkıldığı, daha sakin bir hayat yaşamak istediği, dolayısıyla İstanbul 

dışında yaşamaya sıcak baktıkları saptanmıştır. Tabloda genel toplamın değişme 

sebebi boş belirsiz cevaplarının çıkarılmasındandır. (Özel amaçlı tablo 3) 
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N 

 

 

 

İSTER 

 

 

 

İSTEMEZ 

n % n % 
 

GENEL TOPLAM 
 

92 
 

62 
 

67,4 
 

30 
 

32,6 

 

GÖÇ ETTİ 
 

77 
 

52 
 

67,5 
 

25 
 

32,5 

 

GÖÇ ETMEDİ 
 

15 
 

10 
 

66,7 
 

5 
 

33,3 

Özel amaçlı tablo 3: Konuşulanin göç etme durumuna göre istanbul dişinda başka bir 

yerde yaşamayi isteme durumu 

Kişilerin yaşamak istediği yerler ise çoğunlukla memleketi olan iller ya da 

daha önce gidip gezdikleri ve beğendikleri bir ildir. Görüşmecilerden 2 tanesi 

yurtdışında yaşamak istemektedir. yurtdışında ise 54 yaş altındaki kişilerin %40’ın 55 

yaş üstü kişilerin %68,8’i ortalama kişilerin %54,8’i Trabzon’da yaşamak 

istemektedir. 55 yaş üstündeki kişilerin Trabzon’da yaşamak isteme oranının daha 

yüksek olduğu dikkat çekmektedir 54 yaş altındaki kişilerin %13,3’ü Kilis’te yaşamak 

istemektedir. Diğer iller ise sırasıyla Kastamonu Sinop İzmir Çanakkale Kocaeli Ordu 

Elazığ Sakarya İçel Konya Yozgat Samsundur. (Tablo K-23) İstanbul dışında 

yaşamak istemeyen 30 kişinin ise 54 yaş altındaki kişilerden %54,5 55 yaş üstü 

kişilerden %78,9’u ortalama kişilerin %70’i İstanbul’a alıştıkları için artık başka bir 

yerde yaşamak istemeyeceklerini buradaki kurulu düzeninlerini bozmak istemedikleri 

için başka bir yerde yaşamayı istemediklerini belirtti. 54 yaş altındaki kişilerin 

%18,2’si ile 55 yaş üstü kişilerin %10,5’i ortalama kişilerin %13,3’ü İstanbul’u 

sevdikleri için, 54 yaş altındaki kişilerin %9,1 55 yaş üstü kişilerin %5,3’ü burada 

yaşamaya mecbur oldukları için İstanbul’dan başka bir yerde yaşamak istemediklerini 

söyledi. ( Tablo K-24) 
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YORGANCILIK VE CİNSİYET 

Görüşülen  yorgancıların hepsinin cinsiyeti erkektir. Yorgan  diken kadınlar 

mevcutken, hatta  bu iş, ataerkil bir toplumda kadınların daha iyi yapabileceği bir iş 

gibi görünürken, yorgan dükkanı işleten kadına rastlanılmamıştır. Kırsal alanda kente 

kıyasla yorgan diken kadınlar daha fazladır. Şehirde ise yorgancılardan daha düşük 

fiyatlarda yorgan dikip satan kadınlar mevcuttur. Yorgancıların tabiri ile bu kadınlar 

merdiven altı yorgancılık yapmaktadır. Ve yorgancıların bu durumdan oldukça 

rahatsız olduğu gözlemlendi .  

Gözlem yaptığım bir dükkanda, bir müşteri gelip günlük yorgan malzemeleri 

aldı. Dükkan sahibi ise neden sadece malzeme aldığını yorganı kime diktireceğini 

sordu. Müşteri, komşusu olduğu için kendisinin dikemeyeceğini biliyordu. Komşuluk 

ilişkisiyle yakın bir dil kullanarak konuşuyorlardı. Bu soruyu duyunca komşusunun 

yüzü düştü ve net bir cevap veremeyecek gibi ifadeler kullanmaya başladı. Bir 

tanıdığının olduğunu onun dikeceğini söyledi. Bu cevabı duyunca dükkan sahibinin 

de yüzü düştü ve “o kadına mı diktireceksin” diye sordu. Daha ucuza yorgan dikip 

satan kadınların yorgancılar tarafından bilinip tanınıyor oluşu, yorgancıların bu 

konuya bakış açıları ve ilişkileri biraz karmaşıktı. Komşu olan müşteri ise, evet güzel 

dikiyor diye duydum bu sefer ona diktireyim dedim, deyince dükkan sahibi kendisinin 

bileceğini ama kadının güzel dikmediğini bildiğini söyledi. 

Çalışma yaptığım dükkanlarda başka yorgancılar hakkında konuşmalar da 

gerçekleşti. Bu çoğu zaman, yeni dükkan arayışı içinde olmamızdan kaynaklıydı. 

Yakındaki bir dükkanı ya da başka bir yorgancıyı anlatırken bazı ustaların, dikişlerini 

beğenmediği ustalar için “kadın gibi dikmek” tabirini kullandığına rastlandı. Oysa 

kırsal alanda bu iş kadınlar tarafından yapılmaktadır. Meslekteki cinsiyet vurgusu, 

toplumsal cinsiyet rollerinin yorgancılık zanaatındaki yeri başka bir çalışma konusu 

olarak incelenebilir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji 

Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı bünyesinde gerçekleştirilmiştir, Çalışmada 

İstanbul ilindeki yorgancı esnafının sosyo-ekonomik durumu ve kültürel yapısı ifade 

edilmeye, aynı yöntem ve bakış açısı ile yapılmış olan 1985 yılı yorgancılık alan 

araştırması ile karşılaştırılıp benzerlikler ve farklılıklar gösterilmeye, zamanın 

mesleğe olan etkisi bu karşılaştırma ile vurgulanmaya çalışılmıştır. 

 İstanbul’daki yorgancıların çoğunluğu erken yaşta okulu bırakıp çalışma 

hayatına başlamış, ardından iyi bir kazanç elde etmek için İstanbul’a göç etmiştir.  

Erken yaşta yorgancılık yaparak çalışmaya başlanılmasında; aile, akraba ve 

memleket kavramlarının etkili olduğu görülmüştür. Yorgancıların büyük bir kısmı 

Trabzon Maçkalıdır ve yorgancılık zanaatı ailedeki erkek çocuklarına öğretilerek 

devam ettirilmiştir. Fakat mesleğin gelişen teknoloji karşısında olumsuz etkilenmesi, 

kazancın azalması ve buna bağlı olarak azalan yorgancılarla birlikte yeni ustalar 

yetişmemekte yorgancıların çocukları bile yorgancılık yapmamaktadır. Çalışma 

yapılan dükkanlarda çırağa rastlanılmamıştır. Meslekte yeni kişiler yetişmemesinin 

bir diğer göstergesi görüşmecilerin yaş ortalamasının 55 yaş olmasıdır. 

Mesleğin kaybolan meslekler arasına girmesinin en büyük sebebi, daha ucuza 

satılan fabrikasyon yorganların üretilmesidir. Bu yorganların model seçeneğinin çok 

olması, temizliğinin kolay olması da bu noktaya gelinmesinde etkili olmuştur. 

Antropoloji Bölümünde yorgancılığın kaybolmaya başladığı söylentileri 

üzerine yapılan çalışmanın tarihi, bugün görüşme yapılan yorgancıların çoğunun 

meslekte en iyi günlerini yaşadığı döneme denk gelmektedir. Eskiden yorgan siparişi 

yetiştiremeyen, dükkanda 8-9 kişi çalışan yorgancılar bugünlerde dükkan kiralarını 

ödemekte zorlandığı için dükkanlarını ara sokaklara taşımıştır. 

Geleneksel yorgan kullanımının azalıyor olmasının bu denli önemli olması,  

bu yorganların insan sağlığı için daha uygunken, fabrikasyon yorganların sağlıklı 

olmamasıdır. Geleneksel yorgan diken ustaların bu modelleri dikmek için bu zanaata 

yıllarını adamış olmalarından, ortaya çıkardıkları desenlerin birer el sanatı 

olmasındandır. Dikilen yorganların sergilenebileceği bir yerin açılması bu ustaların 

emeklerinin bir nebze karşılığı olabilir. Fakat doğal malzemelerden üretilen 

yorgandan içinde plastik barındıran yorganlara sarılıp uyumanın insanlara geri 
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dönüşünün olabileceği, içi doğal malzemelerden hazırlanan yorganlara geri dönüşün 

olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Yorgancılar da mesleğin gelecekte 

sürdürülebilmesi için doktorların çıkıp reklam kampanyaları başlatmasının yararlı 

olacağını düşünmeleri temelinde bu yatmaktadır. 

Meslekte gelirin azalmasıyla birlikte derneğin belirlediği fiyatların 

uygulanamaz hala gelmesi ilçelerin ekonomik durumlarına bağlı yeni yorgan fiyatları 

oluşmuştur. Bu durumun aynı ilçedeki dükkanların rekabetine sebep olmakta bazı 

yorgancılar malzeme ücretini karşılayamayacak fiyatlara yorgan dikmektedir. Bu 

durumun kazanç yaratacağı düşünülürken yorgan piyasasını olumsuz etkilemektedir. 

Yorgancıların birlik ve beraberlik içinde çalışması mesleğin geleceği için önemlidir. 

Bununla birlikte yeni ustalar yetişmesi mesleğin yeni kuşaklara aktarılabilmesi için 

eğitim kurumlarında bu alanda yer açılması, mesleğin gelecekte devam ettirilebilmesi 

için faydalı olacaktır. 

Bu çalışma 1986 yılında yapılmış alan araştırmasının devamı niteliğindedir, 

1986 çalışmasını yapan kişiler sonuç ve öneriler kısmında ilerleyen zamanda 

çalışmalarının tekrarlanmasını dilemiş, bunu yerine getiren kişiler olarak bizler de bu 

konunun ilerleyen zamanlarda tekrar çalışılmasını, yorgancıların o dönemki 

yapılarının ifade edilip dönem şartlarının getirilerinin kaleme alınmasını umuyoruz.  
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GÖRSEL BELGELEME ÇALIŞMASI: YORGAN DİKİM AŞAMALARI 

 
 

Fotoğraf No:01 Yorgan dikmek için ilk önce astarı istenen ölçüde metre ile ölçülüp 

kesilir. Metre ve kesim makası. Özlem Yorgan isimli dükkân. 08.06.2017 

İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf No: 02 daha sonra iki kumaş( astar) üst üste konup kesilir.  Özlem Yorgan 

isimli dükkânın yorgan ustası Hasan Karabaş. 08.06.2017 İstanbul/Şirinevler/Hürriyet 

Mahallesi 
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Fotoğraf No: 03 Kesilen yorgan astarın ağzı dikilir. Özlem Yorgan isimli dükkân 
Usta’nın eşi Gülay Karabaşoğlu. 08.06.2017 İstanbul/ Şirinevler/ Hürriyet 
Mahallesi 
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Fotoğraf No: 04 Yorganın içine doldurulacak malzeme makinayla taranır. Yorgan 
ustası Hasan Karabaşoğlu. 08.06.2017 İstanbul/ Şirinevler/ Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf No: 05 Müşterinin isteğine yün ya da pamuk taranıp doldurulur. Pamuk 
taratırken Özlem Yorgan isimli dükkân 09.06.2017 İstanbul/ Şirinevler/ 
Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf No: 06 Taranan yün astar üzerine dizilir. Yorgan ustası Hasan Usta 
Özlem Yorgan isimli dükkânın deposunda yünü diziyor. 08.06.2017 
İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf No: 07 İçi doldurulan yorgan toparlanıp ağzı dikilecek hale getirilir. 
Yorgan ustası Hasan Karabaş, Özlem Yorgan isimli dükkânın deposu. 08.06.2017 
İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi. 
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Fotoğraf No: 8 Yorganın ağzı dikilir. Yorgancı Hasan Karabaş bana yorgan 
dikmeyi öğretiyor. 08.06.2017 İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi. 
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Fotoğraf No: 9 Ağzı dikilen yorgan sopalanacak hale getirilir. Yorgancı Hasan 
Karabaş. 08.06.2017 İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi. 
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Fotoğraf No: 10 Yorganın her yeri eşitleninceye kadar sopalanır. Yorgancı Hasan 
Karabaş. 08.06.2017 İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi. 
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Fotoğraf No: 11 Sopalanan yorgan içinin kaymaması için teğellenir. Yorgancı 
Hasan Karabaş Özlem Yorgan isimli dükkân. 08.06.2017 
İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi. 
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Fotoğraf No:12 Teğellenmiş yorganın son hali. Özlem Yorgan isimli dükkân. 
08.06.2017 İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi. 
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Fotoğraf No: 13 Son olarak yorgan dikilir. Yorgancı Hasan Karabaş Özlem Yorgan 
isimli dükkân. 08.06.2017 İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi. 
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Fotoğraf No: 14 eğer motifli yorgan yapılacaksa çırpıl ipi ya da tebeşir ile çizimi 
yapılıp daha sonra dikilir. Çırpıl ipi. Özlem Yorgan isimli dükkân İstanbul/ 
Şirinevler/ Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf No: 15 Tavus kuşu yorgan motifi. Çeyizlik yorganlarda kullanılan bir 
motiftir. 20.04.2017 Yorgancı Hasan adlı yorgan dükkânı 
İstanbul/Bağcılar/Çınar Mahallesi 
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Fotoğraf No:16 Yelpaze yorgan motifi. Son yıllarda en çok tercih edilen 
modellerden birisidir. 20.04.2017 / “Yorgancı Hasan” adlı dükkân İstanbul/ 
Bağcılar/ Çınar Mahallesi 
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FOTOĞRAFLAR 
 

 

 
Fotoğraf 1: Düz beyaz olmayan günlük yorganın dikimi. 08.06.2017 
İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf 2: Eski usul malzeme tartımı 10.06.2017 İstanbul/Şirinevler/Hürriyet 
Mahallesi 
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Fotoğraf 3: Son zamanlarda kullanılan dijital tartım aleti. 20.04.2017 / “Yorgancı 
Hasan” adlı dükkân İstanbul/ Bağcılar/ Çınar Mahallesi 
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Fotoğraf 4: Müşteri isteyine bağlı makinada taratılmadan tekrar doldurulup 
dikilecek yün yorgan. 08.06.2017 İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
 
 



80 
 

 
Fotoğraf 5: Pamuk atma makinası. 08.06.2017 İstanbul/Şirinevler/Hürriyet 
Mahallesi 

 
Fotoğraf 6: Çeyizlik yorgan modelleri. 27.09.2017 İstanbul/Zeytinburnu/Telsiz 
Mahallesi 
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Fotoğraf 7: Tavuskuşu yorgan modeli. Eskiden çeyizlik yorganlarda çok sık 
kullanılan bir motiftir. 20.04.2017 Yorgancı Hasan adlı yorgan dükkânı 
İstanbul/Bağcılar/Çınar Mahallesi 
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Fotoğraf 8: Yelpaze yorgan motifi. Son yıllarda en çok tercih edilen modellerden 
birisidir. 20.04.2017 / “Yorgancı Hasan” adlı dükkân İstanbul/ Bağcılar/ Çınar 
Mahallesi 
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Fotoğraf 9: Bebek yorganı 12.06.2017 İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf 10: Günlük yorgan. 27.09.2017 İstanbul/Bağcılar/ Merkez Mahallesi 
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Fotoğraf 11: İğne batmasını önlemek için orta parmağa takılan yüksük. 
09.06.2017 İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf 12: Yorgana doldurmaya hazırlanılan pamuk tartımı. 09.06.2017 
İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf  13: Pamuk atma makinasında yün taranması. 09.06.2017 
İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf  14: Yorganın ana kenarının dikimi. 09.06.2017 
İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf 15: 30 yıllık desen kalıbı, lale deseni. 07.08.2018 
İstanbul/Bağcılar/Yüzyıl Mahallesi 
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Fotoğraf 16: 30 yıllık desen kalıbı, lale deseni 2. 07.08.2018 
İstanbul/Bağcılar/Yüzyıl Mahallesi 
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Fotoğraf 17: Ara sokakta bir yorgancı dükkanının dışardan 
görünümü.20.04.2017 “Yorgancı Hasan” adlı dükkân İstanbul/ Bağcılar/ Çınar 
Mahallesi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fotoğraf 18: Ara sokakta bir yorgancı dükkanının dışardan görünümü 2. 
20.04.2017 İstanbul/ Bağcılar/ Çınar Mahallesi 
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Fotoğraf 19: Bir dükkanda müşteri ile fiyat pazarlığı yapan yorgancı. 09.06.2017 
İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
 
 

 
Fotoğraf 20: Bir dükkanda malzeme satışı. 08.06.2017 
İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf 21: Yorgan dükkanında satışı yapılan ürünler, kumaş, nevresim. 
08.06.2017 İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
  

 
 
Fotoğraf 22: Yorgan dükkanında satışı yapılan ürünler, havlu. 08.06.2017 
İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf 23: Yorgan dükkanında satışı yapılan ürünler, ip. 08.06.2017 
İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
 
 

 
 
Fotoğraf 24: Yorgan dükkanında satışı yapılan ürünler, nevresim takımı ve 
battaniye. 08.06.2017 İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf 25: Yorgan dükkanında satışı yapılan ürünler, düğme ve boncuk. 
08.06.2017 İstanbul/Şirinevler/Hürriyet Mahallesi 
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Fotoğraf  26: Bir yorgancının babasından hatıra eski yorgan fotoğrafları. 
10.08.2017 İstanbul/ Zeytinburnu 
 

  
Fotoğraf  27: Bir yorgancının babasından hatıra eski yorgan sipariş notu 
fotoğrafları. 10.08.2017 İstanbul/ Zeytinburnu 
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Fotoğraf 28: Bir yorgancının babasından hatıra babasının tasarladığı model 
kataloğu, yorgan modelleri 10.08.2017 İstanbul/ Zeytinburnu 
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Fotoğraf 29: Bir yorgancının babasından hatıra babasının tasarladığı model 
kataloğu, yorgan modelleri 2. 10.08.2017 İstanbul/ Zeytinburnu 
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Fotoğraf 30: Bir yorgancının babasından hatıra babasının tasarladığı model 
kataloğu, yorgan modelleri 3. 10.08.2017 İstanbul/ Zeytinburnu 
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Fotoğraf 31: Bir yorgancının babasından hatıra babasının tasarladığı model 
kataloğu, yorgan modelleri 4. 10.08.2017 İstanbul/ Zeytinburnu 
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Fotoğraf 32: Bir yorgancının babasından hatıra babasını tasarladığı model 
kataloğu, seccade modelleri 10.08.2017 İstanbul/ Zeytinburnu 
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Fotoğraf 33: Bir yorgancının babasından hatıra babasının tasarladığı model 
kataloğu, dantelli yatak örtüsü modelleri 10.08.2017 İstanbul/ Zeytinburnu 
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Fotoğraf 34: 30 yıllık model kataloğu sayfası. 07.08.2018 
İstanbul/Bağcılar/Yüzyıl Mahallesi 
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Fotoğraf 35: Yay ve tokmak 
Kaynak: http://anilarayolculuk.blogspot.com/2013/06/kaybolan-meslekler-
yorganc-hallac.html ( E.T: 13.06.2018) 
 

 

 

 

http://anilarayolculuk.blogspot.com/2013/06/kaybolan-meslekler-yorganc-hallac.html(
http://anilarayolculuk.blogspot.com/2013/06/kaybolan-meslekler-yorganc-hallac.html(
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Fotoğraf 35: Yün tarağı 
Kaynak: https://www.pinterest.at/pin/33073378493598671/ (E.T: 13.06.2018) 
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