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1. G R

Bu bölümde, çalı ma konusunun kapsamı ve ara tırmanın hedefleri açıklanmı tır. 

Çekyat konusuna odaklanmanın önemi ve gere i vurgulanmı tır. Bu kapsamda; 

çalı manın a amalarını olu turan bölümler ve bunların içerikleri hakkında bilgiler 

verilmi tir.

1.1 Konunun Önemi, Kapsamı ve Ara tırmanın Hedefleri 

Türkiye genelinde oldukça yaygın bir ekilde kullanılan çekyat, Türk ya am tarzına

ve kültürüne çe itli nedenlerden dolayı kolay ve hızlı bir ekilde uyum sa lamı ,

neredeyse her evde kendine bir yer edinmi tir. smi ve biçimi zaman içerisinde 

de i ikler göstermi  olsa da, i levi temel olarak hem oturma grubunun bir parçası

olmak hem de gerekti inde evdeki yatak sayısını arttırmaktır. Bunlara ek olarak ço u

çekyat, koltuk halindeyken bazası sayesinde depolama görevi de görmektedir.  

Tüm bu i levlerin tek bir üründe toplanıyor olması, evlerdeki odaların niteliklerinin 

de i ebilmesine olanak sa lamaktadır: Gündüz oturma odası olarak kullanılan bir 

oda, gece çekyatın açılıp yatak haline getirilmesiyle yatak odasına

dönü türülmektedir. Dolayısıyla, evin oda sayısı de i mese de ‘esnek’ hale 

getirilebilmektedir. 

Çekyatın i levlerinin incelenmesi, kullanıcı gereksinimlerini ve bir iç mekan 

mobilyasından beklentileri anlamak ve ürünün bu yaygınlıkta kullanılma nedenlerini 

belirleyebilmek için yapılması gerekenlerden biridir. Bunun dı ında kullanıcının

ürünü tercih nedeni olabilecek ikincil anlamların, kullanıcı tarafından nasıl

algılandı ının ve bunun zaman içerisinde nasıl de i ti inin de irdelenmesi 

gerekmektedir. Bu konuda çekyatın geçirdi i biçimsel de i iklikler de göz önünde 

bulundurulmalıdır.

Daha geni  bir açıdan bakıldı ında ise çekyat, Türkiye’nin bir dönem içinden geçti i

sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel de i imin bir tanı ı, hatta bir göstergesi niteli ini

ta ımaktadır. Sanayile me, büyük kentlere göç, konut sorunu ve geçmi ten gelen 
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yerle me alı kanlıkları gibi konuların ço u, Türkiye’de çekyatın neden bu kadar 

yaygınla mı  oldu una farklı açıklamalar getirebilmektedir. 

Bu kapsamda çekyatın i levsel, ekonomik ve sosyo-kültürel açılardan incelenmesi, 

hem bu mobilyanın tarihçesini ortaya koymakta hem de kullanıcı ile ili kisinin

geçirdi i sürece genel bir bakı  imkanı sa lamaktadır.

1.2 Tezin Yapısı

Çalı ma altı bölümde ortaya konmu tur. lk bölüm, incelenen konunun önemi ve 

kapsamı ile ara tırmanın hedeflerini ve tezin yapısını içermektedir. 

kinci bölümde çekyat i levsel açıdan incelenmektedir. Bu bölümde, öncelikle 

çekyatın ürün olarak tanımı yapılmı ; bu ara tırma kapsamında çekyat olarak kabul 

edilen mobilya türleri açıklanmı tır. Çekyat oturma, yatma ve depolama i levlerine 

ayrılmı , bu i levler, kullanılan çe itli mekanizmalar ve Türkiye’de geçmi ten

günümüze farklılık gösteren çekyat çe itleri incelenmi tir..

Üçüncü bölümde çekyat, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan ele alınmı tır. Bu 

kapsamda, öncelikle çekyatın Türkiye mobilya endüstrisindeki yeri ve önemi 

irdelenmi tir. Daha sonra hızlı kentle meden kaynaklanan, konut darlı ı ile ilgili 

sıkıntılar ve çekyatın bu konuda kısmi bir çözüm olu turma durumu incelenmi ; son 

olarak Türk kültüründe geçmi ten gelen oturma, yatma ve depolama alı kanlıkları

açıklanmı , çekyatın bu alı kanlıklarla olan ili kisi ayrıntılı olarak ele alınmı tır.

Dördüncü bölümde, ara tırmada izlenen yöntem açıklanmı tır. Ara tırma problemi 

ayrıntılı olarak tanımlanmı , ara tırmanın hedefleri belirtilmi  ve bu hedeflere uygun 

olarak çalı mada izlenen yöntem, bu yöntemin seçilme nedenleri ve uygulama süreci 

yer almı tır. 

Be inci bölüm, uygulanan alan çalı masında elde edilen verilerin analizini ve 

yorumlanmasını içermektedir. Alan çalı ması ile toplanan veriler ayrıntılı olarak 

incelenmi  ve literatür taramasından elde edilmi  bilgilerle birlikte yorumlanmı tır.
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Son bölümde, elde edilen bilgi ve gözlemler özetlenmi  ve de erlendirilmi tir. 

Çekyatın, Türk kültüründeki varlık nedenleri ve günümüz kullanıcısının çekyat 

konusundaki algı ve deneyimleri özetlenmi , gelecek yıllardaki olası gereksinimlere 

yönelik öngörülerde bulunulmu tur. Bununla birlikte çalı manın kısıtları açıklanmı ;

çalı manın ba ka ne tür ara tırmalar için bir girdi olabilece i belirtilmi tir. 
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2. ÇEKYATIN LEVSEL AÇIDAN ANAL Z

Bu bölümde çekyat biçimsel olarak incelenmi , çekyatın ürün olarak sahip oldu u

i levsel nitelikler ele alınmı tır. Bu kapsamda öncelikle çekyatın tanımı yapılmı , bu 

çalı mada hangi kanepe türlerinin çekyat olarak kabul edildi i belirtilmi  ve ürün, 

kendisini olu turan oturma, yatma ve depolama i levleri bazında ayrıntılı ekilde 

incelenmi tir. Daha sonra Türkiye'de geçmi ten günümüze kullanılan farklı temel 

çekyat çe itleri ele alınmı , çekyatta kullanılan mekanizmalar irdelenmi tir.

2.1 Çekyatın Tanımı

Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlü ü’nde çekyat, “Gerekti inde açılıp yatak 

durumuna getirilebilen koltuk, kanepe” olarak tanımlanmaktadır (Url-1).  

Bu çalı ma kapsamında, bu tanıma sadık kalınarak, üzerine oturulan ve farklı

ekillerde yatak haline getirilebilen tüm kanepe çe itleri çekyat olarak kabul 

edilmi tir. Kanepelerin açılma mekanizmalarının farklı olması veya alt kısımda bir 

depolama alanı bulunup bulunmaması bakımından herhangi bir kısıt getirilmemi ,

bunların her biri ayrı bir çekyat çe idi olarak de erlendirilmi tir.

2.2 Çekyatın Temel levleri 

Çekyat, temel olarak oturma, yatma ve depolama i levlerini sa lamaktadır. Ancak 

ürünün yapısı gere i bu i levler birbiriyle çok yakın ili kidedirler; dolayısıyla bunları

birbirinden ba ımsız olarak incelemek belli bir oranda mümkün olmaktadır. Bu 

i levlerin daha rahat açıklanabilmesi için çekyatı olu turan elemanlar en basit ekilde

“oturma yüzeyi”, “sırt yaslama yüzeyi” ve “depolama alanı” olarak adlandırılmı tır.

2.2.1 Oturma 

Çekyat, öncelikle üzerine oturulacak bir koltuk olarak kullanılmaktadır. Koltuk 

olarak kullanıldı ı durum, kapalı oldu u durumdur ( ekil 2.1). Oturma amaçlı

kullanıldı ında genellikle yatay bir oturma yüzeyi, bu alana dikey pozisyonda duran 
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bir sırt yaslama yüzeyi ve kolçaklardan olu maktadır. Sırt yaslama yüzeyinde ve 

kolçakların iç kısımlarında kimi zaman fazladan yastıklar bulunmaktadır. 

ekil 2.1 : Kapalı durumda çekyat. 

2.2.2 Yatma 

Yatak ihtiyacı oldu unda çekyat, oturulacak koltuk biçiminden çıkarılıp tek veya çift 

ki ilik yatak görevi görecek ekle getirilmektedir ( ekil 2.2). Bu dönü üm, çekyatın

açılma-kapanma ekline ba lı olarak çe itli biçimlerde gerçekle tirilebilmektedir. 

Kimi durumlarda oturma yüzeyi çekilmekte, sırt yaslama yüzeyi de bu parçayı

izlemekte ve ikisi birlikte yatayda düz bir alan olu turmaktadır; kimi durumlarda ise 

çekyatın oturma yüzeyinin altındaki alanda ek bir parça bulunmakta ve bu parça 

bulundu u alandan çıkarılarak oturma yüzeyinin yanında, ona biti ik olarak ek bir 

yüzey olu turmaktadır. Çekyatın yatak haline gelmesi için daha birçok farklı

mekanizma bulunmaktadır.  Her ekilde çekyatın yatak haline getirilmesinde temel 

mantık, oturma yüzeyini ek bir yüzey ile geni letmek olarak ortaya çıkmaktadır.

ekil 2.2 : Açık durumda çekyat. 

2.2.3 Depolama 

Depolama alanı her çekyatta bulunmamakla birlikte, oturma yüzeyinin altında kalan, 

'sandık', 'baza' veya 'çekmece' isimleri de verilen kapalı bo  kısımdır. Kullanıcı,
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ihtiyaç ve tercihlerine göre bu alana gerekli gördü ü e yaları depolamaktadır. Çekyat 

açılıp kapanırken bu alan da kısa süreli açık hale gelmekte, ancak çekyat kapalı veya 

açık durumda ise bu alan kapalı kalmakta ve görünmemektedir ( ekil 2.3). 

ekil 2.3 : Çekyatın depolama alanı.

2.3 Çekyat Çe itleri

Çekyat, günümüzde bazalı kanepe, yataklı kanepe ve benzeri isimlerle de birçk 

büyük firma ve küçük atölye tarafından üretilmeye devam edilmekte olup, 

görüntüsünde ve kullanımında çe itli de i iklikler bulunmaktadır. Üreticiler, farklı

mekanizmalarla açılıp kapanan, farklı tip kuma larla dö enen ve biçimsel olarak da 

çe itlilik gösteren çekyatlar imal etmektedirler. Bu bölümde geçmi ten günümüze 

Türkiye'de kullanılan temel çekyat çe itleri incelenmi tir.

2.3.1 Mekanik düzene e sahip olmayan çekyatlar 

Bu çekyat tipinde, çekyatın açılması ve kapanması için herhangi bir mekanik 

düzenek bulunmamaktadır. Çekyatın açılması, oturma yüzeyinin çekilmesi ve buraya 

ba lı bulunan sırt dayama yüzeyinin de oturma yüzeyinin hareketini izleyerek yatay 

hale gelmesi ile mümkün olmaktadır. Yatak haline geldi inde sırt dayama yüzeyinin 

tamamı ile oturma yüzeyinin bir kısmı çekyatın yatay iskeleti üzerinde durmakta, 

oturma yüzeyinin geri kalan kısmı ise kimi zaman desteksiz bir ekilde havada 

durmaktadır. Burada olu an yatma yüzeyi dengesiz olmakta, bo lukta kalan kısma 

fazla yük bindi inde de devrilebilmektedir.  

Mekanik düzene i olmadan açılıp kapanabilen bir di er çekyat çe idinde ise, ekil

2.4’te görüldü ü gibi, oturma yüzeyi sabit kalmakta, sırt yaslama yüzeyi ise dikey 

olarak yukarı hareket ettirilmekte ve burada sabit konumda durmaktadır. Böylece 

normalde sırt yaslama yüzeyinin, oturma yüzeyi üzerinde kapladı ı alan 

bo altılmakta ve yatmak için daha geni  bir yüzey elde edilmektedir. 
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Depolama açısından bakıldı ında, oturma yüzeyinin altında bazaya benzer nitelikte 

bir bo  alan bulunmaktadır. Bu depolama alanı kimi zaman tek ve çekyat 

uzunlu unca kimi zaman ise iki farklı bölme eklinde olu turulmu tur. Depo alanının

kullanılması çekyat kapalı haldeyken oturma yüzeyinin manuel olarak kaldırılıp,

havada tutulması ile mümkün olmaktadır.

Mekanizmasız çekyat tipinde depolama için geli tirilmi  bir ba ka çözüm de oturma 

yüzeyini olu turan iskeletin çekmece eklinde tasarlanması olmu tur. Bu durumda 

çekyatın açılma ve kapanma ekli de i memekte, deponun kullanılması ise genelde 

oturma yüzeyinin altında bulunan iki çekmecenin kullanımı ile sa lanmaktadır. 

Böylece oturma yüzeyinin kaldırılıp havada tutulmasına gerek kalmamaktadır.

ekil 2.4 : Mekanik düzene e sahip olmayan çekyat. 

2.3.2 Ray ve tekerlekli hareket düzene ine sahip çekyatlar 

Bu çekyat çe idinde oturma yüzeyinin hemen altında buraya paralel olarak 

konumlandırılmı  raylı ve tekerlekli bir yatay yüzey daha bulunmaktadır. Yatak 

haline getirmek için bu alttaki yüzeyi çekmek ve sırt yaslama yüzeyinde bulunan 

minderleri bu yüzeyin üzerine yerle tirmek gerekmektedir. Açma kapama i leminin 
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yine manuel olarak yapıldı ı bu çekyat tipinde, bahsedilen alt yüzey ah ap

malzemeden ızgara yapıda, yani belli geni likteki ah ap eritlerin aralıklı ekilde 

sıralanmasıyla, üretilmekte ve ayaklardaki tekerlekli kısım açma kapama i ini

kolayla tırmaktadır ( ekil 2.5). skandinav kanepe tipi çekyat, genellikle bir kanepe 

takımının parçası olarak kullanılmaktadır.

Bu ürün tipinde depolama için herhangi bir kapalı hacim bulunmamaktadır.

ekil 2.5 : Ray ve tekerlekli hareket düzene ine sahip çekyat. 

2.3.3 Makas mekanizmalı çekyatlar 

Makas mekanizmalı çekyat tipi günümüzde en yaygın kullanılan çekyat tipidir. 

Burada temel prensip çekyatın oturma ve sırt dayama yüzeylerinin birbirlerine 

hareketli bir mekanizma vasıtası ile ba lanmasıdır. Çekyatı açıp kapama eylemleri 

sırasında bu mekanizma devreye girmekte ve süreç bitti inde de kilitli durumda 

kalarak, açık veya kapalı halde dengeyi korumaktadır. Klasik çekyatlarda kullanılan

makas mekanizma tipleri piyasadaki imalatçılar tarafından temel olarak büyük/küçük 

makas mekanizması, kolsuz makas mekanizması ve sıfırdan açılan makas 

mekanizması olarak adlandırılmaktadır.
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Büyük/küçük makas mekanizması olarak adlandırılan makas mekanizmasının

kullanıldı ı çekyat tipinde, oturulan yüzeyin 90 dereceye yakın bir açıyla 

kaldırılması ve hafifçe öne itilmesi ile makas kilidi açılmakta ve çekyat da açılıp

yatak haline gelmektedir. Bu mekanizma tek ki ilik, iki ki ilik ve üç ki ilik

kanepelerde ve çekyatlarda kullanılmaktadır. Bu çekyatlarda, oturma yüzeyinin 

altında kapalı bir depolama alanı bulunmakta ve bu alana oturma yüzeyinin 

kaldırılması ile eri ilmektedir. Mekanizmasız çekyatlardan farklı olarak bu tip 

çekyatlarda, depo alanının kullanılabilmesi için oturma yüzeyinin manuel ekilde 

havada tutulmasına gerek yoktur, çünkü mekanizma kilitli durumdayken ve çekyat 

koltuk durumundayken, oturma yüzeyi 90 derecelik bir açıyla yukarı do ru hareket 

ettirildikten sonra, bu vaziyette kendili inden durmaktadır ( ekil 2.6). 

Bu çekyat tipini açmak gerekti inde, sırt kısmının arkasında mutlaka belli bir bo

alan bulunması gerekmektedir. Örne in çekyat herhangi bir duvara dayalı ekilde

konumlandırıldıysa, çekyatı öncelikle duvardan uzakla tırmak, daha sonra açmak 

gerekmektedir. Bunun nedeni ise daha önce bahsedildi i gibi, açma-kapama 

sırasında, sırt dayama yüzeyinin de oturma yüzeyiyle aynı hareketi yapıyor olması,

yani mekanizmanın bulundu u ba lantı ekseni merkezinde yakla ık 90 derecelik bir 

dönü  yapıyor olmasıdır. 

Bu mekanizma, sırt kısmına da uygulanabilmekte, bu durumda açılma sırasında ilk 

konum de i tiren sırt kısmı olmaktadır.



11

ekil 2.6 : Büyük makas mekanizmasına sahip çekyat. 

Kolsuz makas mekanizması, çekyatın sırt kısmına bir kademeli hareket vermek için 

kullanılan mekanizmadır. Bu mekanizmanın kullanıldı ı çekyatlarda daha önce 

bahsedilen çekyat tiplerinden farklı olarak sırt yüzeyi açılmaktadır. Bu tip çekyatların

açılıp yatak haline getirilmesi için öncelikle oturma yüzeyinin manuel olarak biraz 

kaldırılması ve çekilmesi, bu i lem sırasında da sırt yüzeyinin arkasında bulunan ve 

sırt yüzeyine biti ik duran ek yüzeyin açılması gerekmektedir ( ekil 2.7).

Bu tip çekyatlarda da oturma yüzeyinin altında kapalı bir depolama alanı

bulunmaktadır. Ancak buradaki mekanizma sırt kısmına komuta etti inden, bu depo 

alanı kullanılmak istendi inde, oturma yüzeyinin yine manuel olarak kaldırılıp

havada tutulması gerekmektedir. 

Kolsuz makas mekanizması kullanılan çekyatlar, açılıp-kapanma sırasında yeri 

de i tirilmeden kullanılmakta, sırt kısmının dayandı ı bir duvar bulunsa da buradan 

uzakla tırılmadan açılıp-kapanabilmektedir. 
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ekil 2.7 : Kolsuz makas mekanizmasına sahip çekyat. 

Sıfırdan açılan makas mekanizması kullanılan çekyat tipinde açma kapama eylemleri 

oturma yüzeyinin kaldırılması ve hafifçe öne itilerek yatay hale getirilmesi ile 

gerçekle tirilmektedir. Bu makas sisiteminde de çekyat duvara yaslanır durumda 

iken, duvardan herhangi bir uzakla tırma yapılmadan yatak haline getirilebilmektedir 

( ekil 2.8). 

ekil 2.8 : Sıfırdan açılan makas mekanizmasına sahip çekyat. 
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Sıfırdan açılan makas mekanizmasında, oturma yüzeyi dikey hale getirilip hafifçe 

öne itildi i sırada, hem mekanizmanın kilidi açılmakta hem de oturma yüzeyi, sırt

yüzeyine açılma sırasında gerekli manevrayı yapabilecek alanı sa lamak için kısmen 

öne do ru hareket etmektedir.   

Bu çekyat tipinde de oturma yüzeyinin altında kapalı bir depolama alanı

bulunmaktadır ve bu depolama alanı oturma yüzeyinin dikey konuma getirilmesiyle 

kullanılabilmektedir. 

2.3.4 Yata ı alt kısmında depolanmı  çekyatlar 

Bu çekyat tipi, genellikle bir oturma grubunun elemanlarından biri olan iki veya üç 

ki ilik  kanepelerin depolama alanı olabilecek alt kısmına hareketli bir yatak 

eklenmesi ile olu turulmaktadır. Burada kullanılan mekanizma genellikle kö e takımı

mekanizması olarak adlandırılan mekanizmadır. Bu mekanizma, koltu un alt sandık

kısmına kismi dairesel bir hareket sa layarak, oturulan yüzey ile aynı seviyeye 

gelmesini ve çift ki ilik yatak olmasını sa lamaktadır ( ekil 2.9). Oturulan yüzeyin 

altında yatak için gerekli di er yüzey bulundu undan, bu çekyat tipinde herhangi bir 

depolama alanı bulunmamaktadır.

Kö e takımı tipi çekyat, açılıp yatak haline getirilmek istendi inde, konumunun 

de i tirilmesine gerek duyulmamakta, yalnızca oturma yüzeyinin altındaki bölme 

dı arı do ru çekilip hafifçe yukarı do ru kaldırılmaktadır.
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ekil 2.9 : Yata ı alt kısmında depolanmı  çekyat. 

Bu çekyat tipi, sayılanlar içerisinde en yeni kabul edilebilecek olandır. Esasen salon 

takımı olarak satılan oturma grubunun bir elemanı olan iki veya üç ki ilik kanepeye 

bir yatak ilave edilmesiyle olu turulmaktadır. Piyasada bu ekilde satılan çekyatlar 

oldu u gibi, bazen de kullanıcı iste i do rultusunda yatak olma i levi oturma grubu 

elemanına sonradan eklenmektedir. Görüntü olarak klasik çekyattan oldukça farklı

olan bu tip, daha çok bir koltu u andırmakta, yatak haline gelebiliyor oldu u ilk 

bakı ta pek anla ılmamaktadır.
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3. ÇEKYATIN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K AÇILARDAN 
ANAL Z

Bu bölümde çekyat, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutlarıyla ele alınmı tır. Burada 

öncelikle Türkiye mobilya endüstrisinin geli imi ve bu geli im sürecinde çekyatın

yeri ve önemi ele alınmı tır. kinci kısımda konut kavramı, Türkiye'de hızlı

kentle meye ba lı olarak ortaya çıkmı  olan konut sorunu, dar konutlardaki yerle im 

ve buralarda kullanılan e yalar, çekyat ekseninde incelenmi  ve sosyal sınıf, statü 

gibi kavramlarla ili kisi irdelenmi tir. Son kısımda ise Türk kültüründe oturma, 

yatma ve depolama alı kanlıkları ele alınmı , bu alı kanlıklar do rultusunda 

geçmi ten bugüne kullanılan e yalar incelenmi tir.

3.1 Türkiye Mobilya Endüstrisi ve Çekyat 

Bu bölümde Türkiye'de mobilya endüstrisinin kısaca geçmi i ve bugünü ile çekyatın

Türk mobilya endüstrisindeki yeri ele alınmı tır. Türklerin mobilya ile tanı maları,

ilk mobilya üretim ve kullanım biçimlerinden ba lanarak günümüzdeki üretim 

kapasitesi ve seri üretim yapan mobilya firmalarının çekyat oda ında markala ması

incelenmi tir. Bu konuların incelenmesinde sektöre dair istatistiki verilerin yanısıra

mobilyanın de i en zamanlara, politikalara, sosyal olgulara tanıklık eden bir ürün 

olma niteli i göz önünde bulundurulmu ; çalı manın devamında bu bölümde elde 

edilen verilerin sosyal ve kültürel anlamda yorumlanması amaçlanmı tır.

3.1.1 Türkiye mobilya endüstrisinin geçmi i ve bugünü 

Mobilya sözcü ü, Latince mobilis (hareketli) sözcü ünden gelen talyanca mobili, 

Fransızca meuble'den birçok dile ve de Türkçe'ye girmi tir (Emiro lu, 2002). Bu 

çalı mada mobilya konusunun ele alınmı  olmasının temel nedeni, mobilyanın

üretildi i dönemin hiçbir sosyal ve kültürel hareketinden soyutlanamamasının

yanısıra, gerçekle en olguların hem tanı ı, hem de aktarımcısı olu udur. Bu nedenle 

mobilya, onunla ili kide olan toplumların veya bireyin, psiko-sosyal ve sosyo-
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kültürel yapısındaki anlamların soyut göstergesi haline dönü mektedir. Bu ba lamda 

sembolik özellikleri önem kazanmaktadır. Mobilya böylesine geni  bir ya amsal 

yelpazeyi tanımlaması nedeniyle belgesel bir ürün olma niteli ini kazanmaktadır.

Co rafi sınırlar olmaksızın mobilya, toplumsal de erlerle kimlik kazanmı  ve bir dil 

olma konumuna gelmi tir (Çarkacı, 1994). Mobilya, i lev, teknoloji, tasarım

nitelikleri altında incelenebilece i gibi bunlara toplumsal statü göstergesi olma 

niteli i de eklenebilmektedir (Lucie-Smith, 1993). Bu çalı ma kapsamında özellikle 

oturma ve yatma amaçlı kullanılan mobilyalar ele alınmı  ve bunların toplumlara ve 

dönemlere göre farklıla mı  biçimlerine ve kullanımlarına de inilmi tir. Bazı

toplumların mobilyacılıkta zengin bir varlık göstermesine kar ın, bazılarının bu 

konuda az varlık göstermesinin nedeni, farklı ko ullarında ya ayan halkların farklı

ya ama ve oturma alı kanlıkları göstermesidir. Bu bakımdan Batı ve Do u kültürleri 

arasındaki en belirgin fark dik ve yerden yüksek oturma ile ba da  kurma ve yerde 

oturma alı kanlıklıklarıdır:

“Batılıların  “ba da  kurma” ya da bazan “terzi biçimi” olarak adlandırdıkları, Türk 

tarzı oturmadır. Kanepeler için belirledi imiz bir terim olan ve Türk evlerinde 

bulunan geleneksel “divan”lar derin, geni  ve söz konusu oturma tarzına uygun 

biçimde serttir. Minder ve yastıkları olan, alçak ah ap platformdan yapılan divanlar, 

misafiri a ırlama ve aileleyle birlikte zaman geçirme için ayrılan “sofa” denilen 

odaya kurulur.” (Cranz, 1998). 

Bazı durumlarda da zaman içinde halkların ya ama ve oturma alı kanlıkları kendi 

içinde de i ikli e u ramı tır. Avrupa'da dik pozisyonda ve yerden yüksek oturma 

alı kanlı ına sahip bir toplumda, ekil 3.1’de görüldü ü üzere, katlanıp açılabilen ve 

açıldı ında uzanma ile oturma arası bir pozisyon yaratan sandalye tipinin ilk ortaya 

çıkı ı, ondokuzuncu yüzyıldaki ya am tarzı gidi atının, gev eyip dinlenme üzerine 

olması ile ili kilendirilebilmektedir. Bu dinlenme tarzı, oturuyor ya da yatıyor olarak 

tanımlanamayacak, serbest bir tavra özgü olmakta ve oturma elemanının yeni 

biçiminin olu masındaki esas etken olarak tanımlanmaktadır (Giedion, 1948). 
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ekil 3.1 : Katlanır sandalye. 

Böylece dönem mobilyasının biçimsel de i imi, toplumun zaman içindeki 

alı kanlıklarının farklıla masının bir yansıması haline gelebilmektedir. Bir di er

bakı  açısı ise bir toplum için, e yaların zaman içinde yeniden ve farklı ekillerde  

tasarlanmasının, temel olarak üreticilerin iste i ve kabulu ile mümkün olabilece idir. 

Buna göre, örne in mobilyadaki çe itlilik ve çe itlenme, tamamen üreticinin içinde 

bulundu u toplum biçimini nasıl gördü ü ve de erlendirdi i ile ilgili olmaktadır.

Böylece üreticiler, tüketicileri de yönlendirmekte ve hangi sınıfa hangi ürünün uygun 

oldu unu bir anlamda 'ö retmektedirler' (Forty, 1986). Bu durum da toplumun farklı

sınıfları için farklı tür mobilyaların ortaya çıkmasına neden olmakta ve bunu 

desteklemektedir. 

Batı toplumları mobilyacılık konusunda çok yönlülük gösterirken, do unun Küçük 

Asya ile Pers ülkesinin slami toplumları evlerinde sınırlı bir donanım ve mobilya 

ihtiyacı duymu lardır. Bu, do u toplumlarının yeme içmede yerde oturma 

alı kanlıklarını dile getirmektedir (Yılmaz, 2005).  

Günümüze kadar kalabilen ilk mobilya örnekleri Mısırlılara aittir. Bunlar Eski 

Krallık'ın ba larında, kare ayaklı, kemer destekli ve genellikle deri kaplı katlanır

tabureler ile yatak ve divanlardan esinlenilenerek yapılan, bo a ve fil ayaklı

sandalyelerdir. Yeni Krallık döneminin sonlarına do ru sandalye yapımı hayli 
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geli erek günümüzün oturma mobilyalarına benzer sandalye ve koltuklara 

dönü mü tür (Yılmaz, 2005). Bu mobilyalardan oldukça ilgi çeken biri de, ekil

3.2’de verilen, muhtemelen yolculukta ya da sava ta kullanım amaçlı ve açık haldeki 

boyutunun üçte birine katlanabilen, katlanabilir ah ap yataktır (Borger, 1966). 

ekil 3.2 : Katlanır yatak. 

Bu katlanabilir yatak, katlandı ında bir oturma yüzeyi olu turuyor olması ile bugün 

kullandı ımız çekyatı bir oranda andırmaktadır.

Mısır'dan sonra, mobilya konusunda Çin ve Roma iki merkez olarak ortaya çıkmı tır.

Çin'den etkilenmi  olan geleneksel Japon evinde mobilya yerde oturma seviyesine 

göre düzenlenmi ken, sandalyenin ilk kez .S. 3. yüzyılda girdi i Çin'de özellikle 

kuzeyde, yerde ve sandalyede oturma düzenlerine göre ikili mobilya sistemi, 

yüzyıllara dayanmaktadır (Cranz, 1998). 

Osmanlı döneminin, oturma ve yatma alı kanlıklarına bir örnek niteli i ta ıyan ve 

Avrupa'da da 'Türk yata ı' (lit a la Turque) olarak bilinen mobilya ise ( ekil 3.3), 

1755 civarından 1785’e kadar revaçta olan ve gündüzleyin kanepeye 

dönü türülebilen kanepe-yataktır (Borger, 1966). 
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ekil 3.3 : Lit a la Turque. 

Günümüzde çok amaçlı kullanılan açılır-kapanır portatif mobilyalara ve ait oldukları

ya am tarzına ili kin bir bakı  açısı da öyle ifade edilmektedir: 

“Portatif emsiyeler meteorolojik de i imlere, portatif sandalyeler sosyal de i imlere, portatif 
mezuralar ölçü alma geçici gereksinimi ile uygun depolama gereksinimi arasındaki de i ime uyum 

gösterirler.  Hacmi yeniden da ıtmanın amacı ekonomidir: Pratik mekan ekonomisi ve ula tırma 
ekonomisi. Belki gereksinimden, belki de formlarının gere i, tabure ve sandalyeler portatif 
mobilyaların en büyük kategorisidir. Ama di er portatif mobilya türleri de vardır. Misafir yatakları

özel bir kategoridir ve pek çok komik ve komik olmayan anının kayna ıdır. Bugün patlama yapan 
portatifler, Procrustes’in vah i stratejisi olan insanı mobilyaya sıkı tırmaya seçenek olarak tel örgü 

yataklar gibi daha eski tasarımlarla rekabet etmektedir. Gün-içi uyuma mobilyalarının özel bir çe idi 
de, katlandı ında kanepe gibi olan ve açıldı ında iki katı büyüklükte bir yatak olabilen kanepe-

yataklardır. Birkaç dikkate de er istisna dı ında kanepe yataklar, bakıldı ında çirkin, üzerine 
yatıldı ında da gariptir.” (Mollerup, 2001). 

1851 Londra Sergisi'nde mobilya sanayinin Avrupa çapındaki gösterisi, Kırım Sava ı

sırasında stanbul'a gelen ngiliz ve Fransızlar, 1853-55 yıllarında yapımı

tamamlanan Dolmabahçe Sarayı'nın etkileriyle, Osmanlı ülkesinde Avrupa tarzı

mobilya kullanımının hızlandı ı görülmektedir. Sini yerine masa, minder, iskemle 

yerine sandalye, koltuk, sandık yerine dolabın benimsenmesinde saray kadar Pera 

semtinde ya ayan Avrupalılar, Levanten ve gayri Müslim vatanda lar da etkili 

olmu tur. Osmanlı döneminde açılan sanayi mektepleri, Sanayi-i Nefise Mektebi, 

Cumhuriyet döneminde Ankara'da açılan Gazi Enstitüsü ile Avrupalı ve Avrupa'da 

e itim görmü  hoca ve ressamlar mobilya zevkinin geli iminde büyük rol 

oynamı lardır (Emiro lu, 2002). 
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Köylerde son yıllara kadar varlı ını devam ettiren duvarların ah ap bölmelerine 

yapılan oyma ve çıkma rafların dolaplara (Anadolu a ızlarında en yaygın adlarıyla 

terek ve sergen) dönü mesi Türkiye genelinde mobilya kullanımının da ba langıcı

sayılmaktadır. 18. yüzyıldan itibaren Fransa'da yeni malzeme, moda ve adlarla 

üretilen de i ik biçimlerde dolap ve sehpalar, Osmanlı'nın son döneminden 

ba layarak 1970'lere kadar Türkiye'de de, zenginlerden orta sınıfa do ru yayılan,

klasik ev dö eme anlayı ının temelini olu turmu tur (Emiro lu, 2002). 

Türkiye’de emek yo un mobilyacılık, 1950’lere kadar stanbul’un Dolapdere, 

Yüksek Kaldırım, Galata Kulesi civarı, Asmalı Mescit gibi semtlerinde yapılmı tır.

Buralarda Rum ve Ermeni ustalarla bu ustaların yeti tirdi i Türk sanatkarlar 

çalı mı lardır. Egemenlik 1950’lerden sonra, imalat ve ustalık yönünden, sayıca

ço almanın da etkisiyle, Türklere geçmi tir (Yılmaz, 2005). Genel olarak, Türkiye'de 

1950 yıllarında gerçekle en iç politik de i imler do rultusunda Avrupa ile olan 

ili kilere yeni bir boyut gelmi tir. Ki isel özgürlüklerin gündeme gelmesi, 

ekonomiye de yeni boyutların gelmesini sa lamı tır.  potansiyeli arayan ki ilerin 

büyük kentlere göç etmesi ile, kentin normal olarak artmakta olan nüfusuna ek bir 

artı  gelmi tir. Bunun uzantıları, kentle me hızının artı ı, kaliteli konut üretimine 

yönelme ve bu konut donatımlarındaki gereksinimdir (Er, 1994). 

70’li yıllarda  mobilyaların geli tirilmesinin merkezi stanbul olmu tur. O tarihlerde 

Ankara, stanbul’a gelip mal alan ve onu taklit etmeye çalı an bir bölge niteli ini

ta ımı tır. Bunun nedenleri olarak daha önce bahsedilen Rum ve Ermeni ustaların

stanbul'da olmaları ve dolayısıyla antik mobilyaların stanbul’da üretilmesi;  

elçilikler, yabancı irketler gibi bu mobilyaları talep eden ki i ve kurulu ların da 

stanbul'da bulunuyor olması da  sayılabilmektedir (Yılmaz, 2005). 1970 yılları ve 

sonrasında gözlenen sosyo-ekonomik hareketlilik, mobilya ve di er konut 

donatımının üretimine ve türlerine de i ik boyutlar getirmi tir. Toplumda katmanlar 

arası sıçramalar, donatım üretiminin sayısal boyutunu etkiledi i kadar, be eni 

sistemlerinde de de i ik boyutları gündeme getirmi tir (Çarkacı, 1994). 

1980'lere gelindi inde stanbul ve Ankara dı ında, Kayseri’de bir mobilya üretimi 

do mu  ve bu üretim süratle büyük sanayi irketlerini olu turmu tur. Benzer ekilde 

hem fabrikasyon hem de el eme i yo un negöl’de, Mara ’ta, Hatay’da, Adana ve 

Mersin bölgelerinde geli meler görülmü , üretim merkezleri bu ekilde da ılmı tır.

Tüm bunlar göz önünde bulunduruldu unda ihracatta en büyük çıkı  noktası stanbul 
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olmakla birlikte fabrika üretiminin esas kayna ı Kayseri olmu tur. 1985-86’larda 

yapılan ara tırmalarda, Türkiye nüfusunun %65-70’e yakın kısmının yerde yattı ı

tespit edilmi tir. Bu yüzden Kayseri’de üretime giren çekyat, büyük bir pazar alanı

sa lamı tır. Geni  bir kitleye hitap eden çekyat, hızla büyük bir sanayi haline 

gelmi tir. Böylece Istikbal, pek Mobilya gibi firmalar, fabrikasyon mobilya 

üretimine geçmi lerdir (Yılmaz, 2005).  

stanbul'da ba langıçta Kuledibi, Dolapdere, Asmalımescit gibi yerlerde bulunan 

mobilya üretim  atölyeleri daha sonra Ça layan’a, sonra da Ka ıthane bölgesine 

geçmi tir. 1990’lara do ru Ümraniye ve çevresinde, Fikirtepe’de, Sarıgazi’de üretim 

yerleri ço almaya ba lamı tır. Bu yıllarda Ankara Siteler’de daha büyük 

metrekarelerde ve daha büyük adetlerde imalat yapılmaya ba lanmı  ve Ankara 

üretimde stanbul'u hızlı bir ekilde geçmi tir. Sitelerde, üretimde belli bir 

uzmanla ma da görülmü , görev bölümüne ve ihtisasla maya gidilmi tir. Belli 

atölyeler yalnız sandalye, belli atölyeler yalnız masa, belli atölyeler yalnız dö eme 

yaparken, bazı birimler de yalnız satı  i ini üstlenmi tir (Yılmaz, 2005).  

Günümüzde ise stanbul’da  kitelli’de, Ça layan, Ka ıthane, Dudullu bölgesinde 

orta çapta üretim yapan yerler bulunmaktadır.

Türkiye'de mobilya ve ah ap sanayi, genelde küçük ölçekli çok sayıda aile 

i letmesinden olu maktadır. Bu i letmeler dü ük kapasite kullanım oranları ile 

verimsiz çalı tıklarından üretim maliyetleri yüksek olmaktadır. Ancak, mobilya 

sanayi son dönemlerde hızlı bir dönü üm geçirerek eskiye oranla daha bilgi ve 

sermaye yo un bir sektör olma yolunda ilerlemektedir.  

Bu dönü ümün arkasında yatan en önemli unsur mobilya sanayinin hızlı bir 

küreselle me süreci ya amasıdır. Mobilya, özellikleri bakımından tüm dünya 

kültürleri tarafından kullanıldı ından son yıllarda artan rekabet kar ısında ekonomik 

ölçekte ve dünya standartlarında üretim yapan tesisler kurulmu  ve bayilik 

te kilatlarıyla ülke çapında ve dünyaya ürün satar konuma ula mı  bulunmaktadır.

Türk mobilya sanayinde, özellikle son 15–20 yıllık süreçte küçük ölçekli i letmelerin 

yanı sıra, orta ve büyük ölçekli i letmelerin sayısı artmaya ba lamı tır. Bu sektörde 

faaliyet gösteren i letme sayısı 29.346 adet,  perakende satı  yapan i letme sayısı

32.382 adet ve toplam çalı an sayısı yakla ık 158.213 ki idir (Sanayi Genel 

Müdürlü ü, 2010).
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Mobilya sektörü, günümüzde de belirli bölgelerde toplanmı tır.  Üretimdeki toplam 

paylarına göre mobilya üretiminin yo unla tı ı önemli iller sırasıyla; stanbul,

Ankara,  Kayseri,  Bursa ve zmir eklindedir.

Mobilya sanayi kapasite kullanım oranları; Çizelge 3.1’de özetlendi i gibi, 2006 

yılında %84,3,  2007 yılında %80,1 2008 yılında %75,2 ve 2009 yılında %63,3 

olarak gerçekle mi tir. Mobilya sanayi kapasite kullanım oranları 2009 yılı nisan 

ayında, küresel mali kriz nedeniyle 2008 yılının aynı dönemine göre  %13,8 

azalmı tır.

Çizelge 3.1 : Mobilya üretiminde ortalama kapasite kullanım oranları (Url-5). 

Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Üretim 
De eri

A ırlıklı
87,9 86,5 84,3 80,1 75,2 63,3 

Türkiye'nin toplam mobilya ihracatı 2007 yılında 1.484.142 milyar dolar, 2008 

yılında 1.891.085 milyar dolar ve 2009 yılında 1.868.025 milyar dolar olarak 

gerçekle mi tir (Sanayi Genel Müdürlü ü, 2010). 

Çizelge 3.2 : Türkiye mobilya sektörünün illere gore da ılımı.

ller yeri Sayısı stihdam Düzeyi Da ılımı
stanbul 6.458 36.633 23,1 

Ankara 5.361 30.062 19 

Bursa 2.130 16.096 10,1 

Kayseri 740 20.280 12,8 

zmir 2.379 14.142 8,9 

Adana 900 2.369 1,5 

Antalya 823 1.905 1,2 

Samsun 640 1.757 1,1 

Konya 757 1.746 1,1 

Çanakkale 91 1.856 1,17 

Di erleri 9.067 31.367 19,8 

Toplam 29.346 158.213 100 

DPT’nin 9. Kalkınma Programı çerçevesinde; sektör uzmanları tarafından hazırlanan 

Mobilya Sektörü Özel htisas Komisyonu Raporu’na göre 2007–2013 yıllarını
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kapsayan 6 yıllık dönemde sektör üretimi yılda ortalama %13 artarak 2013 yılında 19 

milyar $ seviyesine ula ması beklenmektedir (Sanayi Genel Müdürlü ü, 2010). 

Mobilya grubu ürünlerde i yeri ve istihdam düzeyi bakımından stanbul önde 

gelmektedir. stanbul’u sırasıyla Ankara, Bursa ( negöl), Kayseri, zmir ve Adana 

izlemektedir (Çizelge 3.2).  

Özellikle son 15–20 yıllık süreçte küçük ölçekli i letmelerin yanı sıra orta ve büyük 

ölçekli i letmelerin sayısı artmaya ba lamı tır (Çizelge 3.3). 

Çizelge 3.3 : Mobilya üretim sektöründe önemli kurulu lar.

Sıra
No

Özel Sektör 
Kurulu  Adı

Yer Yabancı Sermaye 
Payı (%) 

çi
Sayısı

Kurulu
Tarihi

1 stikbal Kayseri - 4000 1992 

2 Bellona Kayseri - 4000 1995 

3 Yata  Kayseri 50 1350 1987 

4 Tepe Mobilya Ankara - 1224 1993 

5 Kilim Kayseri - 1200 1977 

6 pek Mobilya Kayseri - 753 1991 

7 Do ta  Mobilya Çanakkale - 600 1987 

8 Kelebek Düzce - 550 1935 

9 Alfemo zmir  550 1989 

10 da stanbul - 500 1960 

11 Konfor zmir - 475 2003 

12 Çilek Bursa - 474 1995 

13 Koleksiyon Tekirda  - 318 1971 

14 Seray Ankara - 300 1950 

Günümüzde mobilya sektörü, mevcut üretim potansiyeli, kapasitesi, i yeri sayısı ve 

yarattı ı istihdam bakımından önemli olmasına ra men ihracat rakamları dü ük

kalmaktadır. Bugün Türk mobilya sektörü, üretiminin yakla ık sadece %15’ini ihraç 

edebilmektedir (Sanayi Genel Müdürlü ü, 2010). hracat miktarının dü ük

kalmasında sektörün iç piyasaya dönük yapılanması yanında modern üretim 

tezgâhlarının yeterince kullanılmayı ı da önemli bir etkendir. Finansman sorunları ve 

dı  pazarlar konusunda bilgi eksikli i ihracatta kar ıla ılan di er önemli sorunlar 

arasında yer almaktadır.Türkiye’nin 6 milyar dolarlık üretim kapasitesi dünya 
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mobilya üretiminin %2’sini olu turmakla birlikte, dünya mobilya ihracatından

yakla ık %1 pay almaktadır (Sanayi Genel Müdürlü ü, 2010). 

Türkiye'de mobilya sektörünün temel sorunları olarak ise envanter planı olmaması,

yan sanayinin geli tirilmemi  olması, vergilerin yüksekli i ve te viklerin yetersizli i,

finansman sorunları,  tasarım ve markala ma anlayı larının yeterince geli memi

olması, uzman eleman çalı tırmama, dı  pazarda deneyim eksikli i ve firmalar 

arasında birlikte hareket etme anlamında küme bilincinin eksikli i olarak 

sıralanmaktadır.

Bu çalı manın kapsamına uygun olarak tasarım sorunundan kısaca bahsetmek 

gerekirse bu, birçok büyük ölçekli firmanın tasarımlarının hzılı bir ekilde taklit 

edildi inden ve bu durumun yarattı ı haksız rekabetten ikayet etmesiyle 

özetlenebilir. Tasarım Tescil Yasası’nın çıkmı  olması bu anlamda olumlu bir adım

olarak görülmekte ancak gerekli denetlemelerin etkili ekilde yapılmadı ı

dü ünülmektedir. Bu duruma çözüm olarak ise denetlemelerin sıkıla tırılması

önerilmektedir (Sanayi Genel Müdürlü ü, 2010). 

3.1.2 Türkiye mobilya endüstrisinin geli iminde çekyatın yeri 

Bu bölümde, Türkiye’de 1980'li ve 90'lı yıllarda çekyat üretimine odaklanarak 

büyümeyi ve markala mayı ba armı  mobilya firmaları ile çekyatın bu konudaki rolü 

ve önemi ele alınmı tır.   

Türkiye'de çekyat fikrini ilk bulanın kim oldu u bilinememekle beraber dünyada bu 

tip ürünlerin Türkiye'de yaygın olarak kullanıldı ı dönemden daha önce de var 

oldu u bilinmektedir. Aaçılır-kapanır kanepe ile ilgili özellikle Avusturya, ngiltere

ve Amerika Birle ik Devletleri'ne ait patentler bulunmaktadır. 

Çekyat fikrini Türkiye'de ilk olarak attı ını iddia eden çe itli ki iler ve kurumlar 

bulunmaktadır. Bu fikrin yaygınla ma ve çevresini etkileme oranı göz önüne 

alındı ında, temel olarak iki merkez, Bursa ve Kayseri ön plana çıkmaktadır. Burada 

öncelikle Türkiye'de çekyat için ilk tescil belgesini almı  olan Erki Orkun'dan 

bahsetmek gerekmektedir. Erki Orkun, Bursa'da faaliyet gösteren Yaysan A. .'nin  

ba ında bulundu u sırada 1977 – 81 yılları arasında üç parçadan olu an katlanan bir 

yatak yapmayı tasarlamı  ve bu fikrini kendi çabalarıyla gerçekle tirmi tir. Orkun, 

ba langıçta bu ürünü evinde kendi ihtiyacı do rultusunda kullanmaya ba lamı tır.
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ekil 3.4 : Çekyat marka tescili. 

“Mudanya’daki yazlıklarına götürdü ü çekyat, oradaki hanımlar tarafından büyük 

ilgi görünce, e e dosta birer tane yapmaya ba lamı tır. Sonrasında talebin çok 

arttı ını fark edince bu i i daha ciddiye almaya karar verir ve patent ba vurularında

bulunur. Patentini ve Çekyat marka tescilini ( ekil 3.4) aldıktan sonra Çekyat’ı

Yaysan’a yakın küçük bir tesiste kurdu u Orksan’da üretmeye ba lamı tır.” 

(Çetinkaya, 2008). 

Ürün yo un ilgi görmü  ve kamyonlar ile Anadolu’da 192 bayili e gönderilmi tir,

ancak Erki Orkun bir süre sonra birtakım nedenlerden dolayı bu i e devam 

edememi tir (Çetinkaya, 2008). Bursa'da bu geli meler olurken, Kayseri'de de 

birtakım olu umlar gerçekle mi tir. Bunlar içerisinde çekyatla ilgili olarak en büyük 

etkiyi stikbal Mobilya yaratmı tır. 1957 yılında karde  olan Sami Boydak ve 

Mustafa Boydak tarafından Kayseri`de kurulan stikbal Mobilya, ba langıçta kapı-

pencere imal eden küçük bir marangoz atölyesi olarak faaliyete ba lamı , 1970 yılına

kadar ufak çaplı bir yerel firma olarak üretimini sürdürmü  ve 1970’lerin sonlarına

kadar kapı-pencere, dolap, yatak odaları, masa-sandalye gibi mobilya çe itleri 

üretmeye ba lamı tır. Daha çok marangoz atölyesi olarak nitelendirilebilecek bu 

i letme 1978 yılında atölyelerin birle tirilmesiyle küçük çapta bir fabrikaya 

dönü türülmü tür. Burada saha seçimi yapılarak çekyat üretimi üzerinde a ırlık

verilmesi kararı alınmı tır. 1990`lı yıllarda reklam çalı malarına ve markala maya 

a ırlık veren firma son 15 yılda belirgin ekilde büyümü tür (Url-3). stikbal 

Mobilya'nın bu büyümesinde  çekyat oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bahsi 

geçen hızlı büyüme 1990'lı yıllarda gerçekle mi  ve 'çekyat piyasasındaki bo lu un
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farkedilmesi ve bu alana yönelinmesi' sayesinde olmu tur, öyle ki bir dönem stikbal

Mobilya çekyat ile çekyat da stikbal Mobilya ile özde le me durumuna gelmi tir

(Tümay ve Alkaya, 2008). Bu hızlı büyüme sonrasında stikbal Mobilya pazarlama 

satratejisini 90'lı yıllarda Anadolu'dan Marmara'ya do ru geni letmi tir. Bugün 

320.000 metrekare alan üzerinde 3 ayrı tesiste 160.000 metrekare kapalı alanda 9.000 

çalı anı, 1000 aktif bayisi ve binlerce satı  noktasıyla stikbal Mobilya 2000`i a kın

tedarikçiyle çalı maktadır (Url-2). stikbal Mobilya, beraberinde Kayseri`den daha 

birçok mobilya markasının do masını da sa lamı tır. Çekyat akımından faydalanan 

di er mobilya markalarına örnek olarak Do ta  Mobilya (Url-4), Kilim Mobilya, 

pek Mobilya, vb. verilebilir. 

Çekyat üretimi günümüzde bu tür büyük firmaların yanısıra mahalle aralarındaki

atölyelerde ve daha büyük ölçekte çalı an ancak markala mamı  mobilya üreticileri 

tarafından da üretilmeye devam edilmektedir. Özellikle konut büyüklüklerine ve 

kullanıcının iste ine göre çe itli özelliklerde gerçekle tirilen bu tür imalat, hem daha 

özelle mi  çekyat tiplerinin olu ması hem de fiyat olarak daha uygun olması

sebebiyle ço u insan tarafından tercih edilmektedir. Bu tip ürünlerin stanbul'da – 

markala mı  firmalarla beraber – birarada bulundu u iki büyük mobilya sitesi, 

Masko ve Modoko, kullanıcılar tarafından sıkça ziyaret edilmektedir. 

3.2 Konut Alanı ve Çekyat 

Konut alanına ili kin kavramlar kapsamında konut, daha geni  bir anlamda ev ve oda 

kavramları ile bunların geçmi ten günümüze Türk insanının hayatındaki kar ılıkları

incelenmi tir. Türkiye'de konut algısı ve hızlı kentle me ile birlikte ortaya sorunlara 

çözüm arayı ları ele alınmı tır.

3.2.1 Konut kavramı

Konut kavramı fiziksel, sosyal, psikolojik, kültürel ve ekonomik açılardan farklı

ekillerde tanımlanabilmektedir. Konutun; bir barınak olmak, üretilen bir meta 

olmak, bir tüketim malı olmak, bir yatırım olarak spekülatif de er artı larına el 

koyma yolu olmak, toplumda ki ilere ve ailelere geleceklerinde bir güvence sa lama

mekanizması olmak, toplumsal ili kilerin yeniden üretilmesinin aracı olmak, kentsel 

çevrenin olu turulmasında bir kültürel araç olmak, eme in yeniden üretilmesinde bir 

role sahip olmak gibi birçok i levi bulunmaktadır. Di er yandan ya anılan konut, 
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felsefi bir yakla ımla, bireyin ilk evreni, varlı ının dı  dünyaya bir uzantısı olarak da 

tanımlanabilmektedir (Bachelard, 1969). Burada ifade edilen ise fiziksel veya 

toplumsal bir yapıdan ziyade; hayata dair bireysel ve içe dönük bir anlamlandırma 

sürecinin ba langıç noktası olmasıdır. Varlık ve var olu la ilgili oldu undan evrensel 

oldu u da öngörülebilir.

Türk toplumunun konut algısını anlayabilmek için, öncelikle göçebelik kültürünü ve 

yerle ik ya ama geçi in hangi adımlarda gerçekle ti ini bilmek faydalı olacaktır.

Küçükerman’a (1998) göre “Türklerin Anadolu’ya gelip yerle melerinden önceki 

düzenleri, göçebeli in bütün özelliklerini ta ır. Asya stepleri, ya amaya, yerle meye 

elveri sizdir. Bu durum sürekli olarak yer de i tirmeyi gerektirmi tir. Böylece “yer 

kavramı” ve “vatan duygusu” bir anlamda topraktan çözülmü tür. Steplerin elveri siz

do al etkileri “sınırlayıcı, koruyucu bir ya am çevresi” kavramının geli mesine 

neden olmu tur”.  Bu yerle im sorununa çözüm olarak çadırların kullanımı uygun 

gelmi tir. Sürekli harekete imkan sa layan, gerekti inde kurulan gerekti inde ise 

toplanılıp bir sonraki yerle im yerine kadar ta ınabilen çadırlar, göçebe Türkler için 

uygun ya am ortamını sa lamı tır.

Göçebe ya am ko ullarının ortaya çıkarmı  oldu u gezici çadır olgusu, Türklerin, 

slamiyet’i kabul etmelerinden sonraki dönemde Anadolu’ya gelmeleri ve sonrasında

da yerle ik düzene geçmeleri ile birlikte yerini sabit konumlu evlere bırakmı tır. 

Türk kültürünün bu a amadaki ilk ev örnekleri, toprak zemin üzerine, çe itli yalıtım

malzemeleri kullanılarak kurulmu  ve bölünmemi  bir hacime sahip ya am alanları

olarak görülmektedir. Tek odadan olu an bu evlerde yemek yeme, yatma, oturma ve 

depolama gibi farklı ihtiyaçlar aynı alanda çözümlenmi tir. (Göker, 2009). 

Türk kültüründe ev ço u zaman “yuva” ikincil anlamını içermektedir. Bu da ya ama 

alanı ve aile kavramlarını bir anlamda özde  kılmaktadır. ‘Sıcak bir yuvaya sahip 

olmak’, konuta ve içinde birlikte ya anılacak aileye sahip olmak anlamında 

kullanılmaktadır. Bu ba lantı, Türk kültüründe konut ve aile arasındaki ili kiyi 

açıklamada oldukça önemli görünmektedir: Birbirine ‘ev’ kavramıyla ba lanmı  bu 

iki olgu konutun aileyi – ailenin konutu ekillendirmedeki etkisini güçlü bir biçimde 

göstermektedir. 

Bu yüzden ya anılan konutun özellikleri, aile düzeni ile do rudan ili kilidir.  Türk 

evlerinin büyüklükleri, içinde ya ayan ailenin çekirdek aile veya geni  aile olması
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durumundan birinci derecede etkilenmi tir. Geleneksel Türk evinde, oturma, yatma, 

yemek pi irme, yemek yeme ve yıkanma gibi birçok eylem aynı mekan içinde 

gerçekle tirilebilmektedir. Bu nedenle halen kırsal alanda ya ayan ve büyük aile 

düzeninin hakim oldu u evlerde, tüm ya amın içinde geçti i oda mekanı ön plana 

çıkmı tır (Eriç, 1986). Odalar, yaygın olarak i levlerine göre adlandırılmaktadır;

oturma odası, yatak odası, çalı ma odası, gibi. Türk kültüründe oda kavramı, ev ile 

ba lantılı olarak geçmi ten günümüze çe itli evrelerden geçmi , biçimsel ve 

anlamsal olarak yeni özellikler kazanmı tır. Geleneksel Türk evine bakıldı ında

odalar, tüm fonksiyonları içeren hacimler eklinde tasarlanmı tır. Bu durum oda 

içindeki e yaların da portatif ve çok yönlü kullanıma uygun olmasında etkili 

olmu tur. Ta ınabilen yer sofrası ve minderler gibi e yalar, bu ilkenin sonucunda 

olu mu tur (Göker, 2009).

“Geleneksel oda, seki altı denen bir giri  ve servis mekânı, seki üstü denen esas 

oturma anından hem zeminde hem de tavandaki bir seviye farkıyla ayrılmı tır. Hiç 

böyle belirtilmemi  olsa da, seki odanın oturma platformuna çıkarken a ılan tek 

basamaktır. Seki üstü ve seki altı da, basama ın üstü, altı demektir. Seki altı, odanın

penceresiz duvarı boyunca uzanan dar bir alandır. Bu duvar boydan boya yerli dolap 

ve yüklüklerle kaplıdır. Ocak da bu gömme dolapların tasarımının içinde yer alan bir 

ö edir. Odaya her zaman odanın bir kö esinden, seki altına açılan bir kapıdan ve 

ço unlukla içine düzenlenmi  bir girintiden girilir. Seki altına pabuçluk da denirdi, 

burada pabuçlar çıkarılırdı. Esasında seki, ya ama alanına ula ırken zemin 

seviyesinin pe  pe e yükseltilmesiyle toz topra ın ta ınmasını engelleyen bir araçtı”

(Altıner ve Budak, 1999). 

Eski Türk evlerinde tüm odalar, ailenin biraraya geldi i ortak ya am alanı olan 

sofalara açılmaktadır. “Günlük u ra ları bir arada geçen aile fertleri, odalarını sofa 

çevresinde, tüm gereksinimlerini giderebilecekleri, çok yönlü kullanılabilir hacimler 

eklinde düzenlemi lerdir. Bir oda, oturma, yemek yeme, yatma ve misafir a ırlama 

gibi birçok gereksinime yanıt verecek biçimde düzenlenmi tir.” (Göker, 2009).

Kentsel yapıla maya yönelen ve büyük aile düzeni yerine çekirdek aile düzeninin 

hakim oldu u konut tasarımlarında sofa, yava  yava  kırsal aile düzenindeki 

toplayıcı rolünü ve mekan olarak etkili gücünü kaybetmi tir.  Burada en az yapı alanı

içinde en fazla kullanım alanının sa lanmasına yönelik tasarım çabaları vardır.

Ayrıca çok yönlü ya ama mekanları odaların yerine, oturma-yemek alanları ile 
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yatma-çalı ma alanları olmak üzere ba lıca iki grupta toplanabilecek ya ama

ihtiyacına yönelik ünitelere gidilmi tir (Eriç, 1986).

Konut bir barınak olarak, kullanıcılarını dı  çevrenin etkilerinden korumakta, ancak 

bu koruma i levi yanısıra ba ka i levleri de yerine getirmektedir Bir yandan 

kullanıcıya içinde bulundu u topluluktan ayrı olarak ya ayaca ı bir özel mekan 

sa larken, di er yandan ona toplumun içinde olma kadar ayrı kalma olana ı da 

vermektedir. Sanayi öncesi dönemde bunlara ek olarak bir üretim mekanı olma 

özelli i de ta ımı  olmakla birlikte; sanayi döneminde üretim mekanı yeniden 

konutun dı ına çıkmı , buna kar ılık konut, pek çok kentsel hizmetin ula tı ı bir yer 

haline gelmi tir (Tekeli, 1996). Sosyal anlamda ise konut, hem ki inin ailesi içinde 

sosyalle me sürecinin gerçekle ti i yer olarak, hem de ailenin toplumsal ili kilerinin

sürekli olarak yeniden üretildi i bir mekan olarak sosyolojik bir anlam kazanmı tır. 

Bu özelli i ile konut, burada ya ayan ailenin içinde bulundu u toplumsal katman 

içinde kalı ını sa larken, daha üst katmanlara geçi ini de zorla tırmaktadır.

Toplumsal katmanı de i tirme ço u kez aynı zamanda konut de i tirmeyi de 

gerektirmektedir. Toplumsal hareketlilik konut de i tirmede somutluk 

kazanmaktadır (Tekeli, 1996). 

3.2.2 Konut özellikleri ve sosyal statü ili kisi 

Genel olarak, konut sahibi olacak ki i konutunu de i ik güdülerin altında

seçmektedir; konutun bir tüketim malı olarak sa layaca ı doyumu, bunun paralelinde 

getirece i sosyal statüyü, kent merkezine ve kendi i yerine uzaklı ı ve benzeri 

ölçütleri göz önünde tutmaktadır. Ayrıca konut yapımcısı tarafından yüksek fiyatla 

satılan konutun oldukça ucuza alınmasına, öte yandan bu konutun gelecekte ta ınmaz 

mallar fiyatlarının en hızla artması beklenen yörelerde bulunmasına, bu yolla el 

konulacak de er artı ının en üst düzeyde olmasına çalı maktadır (Tekeli, 1996).  

Avrupa ve Amerika'da orta sınıf aile ya amının sembolü banliyö semtindeki bahçeli 

ev iken Türkiye'de genellikle kentte bulunan apartman dairesi olmaktadır. Orta 

sınıfın evrensel karakteristi i, güvence, konfor ve istikrara verilen a ırı önem olarak 

tanımlanmaktadır (Ayata, 1988). Düzen üzerinde ısrarla durmak orta sınıf

zihniyetinin önemli bir özelli idir; bu zihniyetin kayna ında bir yanda okulda alınan 

e itim di er yanda ise Batı kentleri ile –medya veya ki isel deneyimlerden elde 

edilen bilgiler çerçevesinde- sürekli olarak yapılan kar ıla tırmalar yatmaktadır
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(Ayata, 2005). Orta sınıf için sosyal statü konusu da büyük önem ta ımaktadır. 

Statünün ifade edilme yollarından biri de içinde ya anılan konut özellikleri ile konut 

içinde kullanılan e yaların niteli idir. Ev esteti i sosyal statünün önemli bir 

belirleyicisi haline geldikçe, tüketimi estetik bakımdan uygun bir biçimde 

yapabilmek ürünler ve kullanımları hakkında daha fazla ve daha derin bilgiye sahip 

olmaya ba lanmaktadır (Ayata, 2005). Konut kullanımı, konut edinme ve konut 

de i tirme süreçlerinde beliren farklılıklar esas olarak sınıf özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Bu durum öncelikle gecekondu ile apartman farklıla ması

düzeyinde belirmektedir. Gecekondu apartmana göre küçüktür ve bu tür konutlarda 

mekanın i levsel ayrı ması fazla geli memi tir. Apartmanda farklıla mı  mekanlar 

hemen ön plana çıkarken gösteri çi tüketimin sergilendi i ve ailenin statü 

göstergelerinden biri olan salon, özellike 1950'lerden 1990'ların sonlarına kadar 

evrensel bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır (Ayata ve Güne -Ayata, 1996). A ır ve 

çok sayıda e ya ile dolu bir salon yerle ikli in bir göstergesi olurken, e yanın az 

oldu u ve eve do ru dürüst yerle medi i gecekondu ise göçebeli i ça rı tırmaktadır.

Buradan statü belirlemede, ya anılan konutun niteli i kadar konutun donatıldı ı

e yanın niteli inin de etkili oldu u anla ılmaktadır. Etimolojik olarak e ya, 

(objectum: gegenstand, objet, object), dı ımızda var olan, önümüze ve/veya 

kar ımıza konmu , yerle tirilmi , göze görünen, duyuları etkileyen, algı alanımızı

zorlayan, özneye kar ı duran ey anlamını ta ımaktadır. Toplumla olan ili kisi göz 

önüne alındı ında ise e ya, kültürel de erlerin ve ya am tarzlarının ta ıyıcısı, psi ik

ve fiziksel yatırımlarımızın nesnesi, ya am dekorumuzun ögesi, kültürümüzün 

üzerine yansıdı ı, kayıt edildi i ürünler, onları üreten toplumun mesajları, onları

sahiplenen veya kullanan insanın kimli inin göstergeleri olarak tanımlanabilmektedir 

(Bilgin, 1986). 

Her türlü gösterge veya mesajda oldu u gibi, e yada da iki anlam yapısı

ayırdedilmektedir: E yanın denotatif anlamı, e yanın “ne için” yapıldı ı ile ilgilidir. 

E yanın konotatif anlamı ise, bireyin zihninde uyandırdı ı estetik, moral ve subjektif 

yanlarıyla ilgilidir. Örne in “Koltuk takımının denotatif anlamı “üstüne oturmak”la, 

konotatif anlamı ise onun belirli bir stilinin olup olmayı ıyla, yeni veya eski, ucuz 

veya pahalı, orijinal veya baya ı olu uyla, süs veya dekorasyon durumuyla, bireysel 

veya sosyal birtakım semboller ta ıyıp ta ımamasıyla ilgilidir” (Bilgin, 1986). 
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Tüketim kültürü anlayı ı içinde yapılacak bir de erlendirmede ise e yalar, ekonomik 

ya da endüstriyel verimlilik olanaklarına göre, ihtiyaçlar ise sosyal farklıla ma 

mantı ına göre üretilmektedir. Bunlardan birincisi sınırlı, ikincisi sınırsızdır.

Toplum, hem e yaları hem de ihtiyaçları yaratmaktadır. (Baudrillard, 1968). 

Hem toplumsal hem de bireysel anlamda verilmi  olan e ya tanımları ve yakla ımı,

geçmi te ve günümüzde Türk evlerinde kullanılan e yaların incelenmesinde büyük 

önem ta ımaktadır. Çünkü e yaları üreten toplum, aynı zamanda e yaların var olu

nedenleri ile kullanılı ekillerini de üretmektedir.  

Türkiye'de orta sınıf için konut yo unlukla '2 oda 1 salon' veya '3 oda 1 salon' 

eklinde tanımlanan apartman dairesi olmaktadır:  

“19. yüzyılın sonlarından bu yana stanbul’un üst-orta kesimleri için apartman ya amı,

modernli in ve Batılıla manın sembolü oldu. Orta sınıfın kültürünün vazgeçilmez unsuru olan 
apartman ya amının önemi, 1950’lerden ba layarak kırsal kesimden art arda gelen göç dalgaları ile 

daha da arttı. Kentin sosyal ve kültürel co rafyasında, apartman semtleri ile ehri çevreleyen 
gecekondu mahalleleri arasındaki çarpıcı farklar, stanbul’un seçkin kültürüyle, henüz 

kentlile emeyen göçmen nüfusun simgeledi i avam/melez/arabesk kültür arasındaki uçurumu 
mekânda somutla tırdı. Apartman semtlerinde ya ayan üst ve orta kesimler arasındaki ekonomik 

ve sembolik hiyerar ilerde ise, deniz sahiline yakın oturmak önemli kriter haline geldi. 1950’lere 
kadar en makbul apartman semtleri olan Ni anta ı, i li gibi mahallelerde oturan üst gelir grupları,

1950’lerin sonlarından ba layarak Bo az sahillerinde apartmanlara ta ınmaya ba ladılar. Bu 
nedenle, yakın zamana kadar denize bakan seçkin, lüks bir dairede ya amak, stanbul’un üst ve 

orta sınıfları için çok arzulanan bir statü sembolüydü.” (Öncü, 1999). 

Bu dönemde, evler temel olarak 2 bölümden olu maktadır. Bu bölümler salon ve iç 

ev olarak tanımlanmaktadır. Burada iç mekan ile ifade edilen oturma odası ve yatak 

odalarıdır.

“Üç odalı dairelerde oturma odası olarak evin en büyük veya ortanca odası

seçilmektedir. Yakın veya uzak bir ziyaretçi olmadı ı zamanlarda ailenin oturup 

dinlendi i ve konu tu u yer genellikle oturma odasıdır. Evde çalı mayan bir veya 

birden çok kadın, ya lı emekli erkek ve okula gitmeyen çocuk olunca bu oda gün 

boyu bo  kalmaz. Ev kadınları özellikle sabah yayınlarını izleyebilmek için sebze 

ayıklama, hamur açma, dolma sarma gibi mutfak i lerini de bu odaya ta ımaktadır. 

Aile kalabalıksa çocuklardan veya ya lılardan birisinin veya yatıya gelen misafirin 

yatırıldı ı yer yine bu odadır. Sedir, somya veya açılır kapanır koltuk-kanepe gibi 

e ya bulundurmaktan amaç budur. Eve yorgun gelen erke in bunlar üzerine uzanarak 
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televizyon izledi i veya uyuyakaldı ı çok kimse tarafından belirtilmi tir “(Ayata, 

1988).

Burada evin i levsel olarak kullanılan ve samimiyetin, rahatlı ın sembolü olan 

oturma odasına zıt özelliklerde bir salon bulundu u ve salonun yalnızca gösteri

amaçlı kullanıldı ı ve resmiyetin, rahatsızlı ın ve yapaylı ın göstergesi oldu u

vurgulanmaktadır. 90'lı yıllarda orta sınıfta oldukça yaygın olan bu 'salon' anlayı ını

Ayata (1988), oturma odası ile kıyaslayarak öyle özetlemektedir: 

“ ç ev, cam bardak, melamin tabak, somya, eski kilim, tenekeden kül tablası,

basitlamba, atlet ve pijamalı giyim, ba da  kurma, daracık yemek masası; salon, 

kristal bardak, tabla, avize, porselen tabak, lüks koltuk, yeni halı, misafir önünde 

düzgün giyim ve kontrollü davranı  demektir. Bu kar ıla tırma ailenin birbirinden 

çok farklı iki dünyası oldu unu göstermektedir. Iç ev, sıcaklık, samimiyet, yakınlık,

yo unluk, do rudanlık, do allık, rahatlık, teklifsizlik anlamına gelirken salon, rahat 

kaçıran yabancılarla kurulan ili kilerin dünyasıdır. ç evdeki davranı lar rahat ve 

samimi, salona özgü davranı lar ise “ince, kibar” ve bazen de “modern” olarak 

nitelendirilmektedir. Salonda çay yava  karı tırılır, ive düzeltilmeye çalı ılır, kek 

daha küçük lokmalara bölünerek yutulur, peçete kullanılır, vs. ki i davranı larında

kendisine her zaman verdi inden biraz daha farklı bir hava vermeye çalı ır. Bu 

havayı anlatmak için kullanılan kelime “resmiyettir” (Ayata, 1988). 

Apartman ya amında oturma odası, bir anlamda geçmi te ve geleneksel formda 

oldu u gibi günlük ya am dünyası ile mahremden olmayanların kabul edildi i

misafir odalarının ayrımına benzemektedir. Oturma odasında salon kullanımının

birçok kar ıtını görmek mümkündür. Söz konusu mekan, ba ta ailenin kendisi ve 

birinci derece yakınları olmak üzere samimi ziyaretçiler içindir. Oturma odasının

e yası ucuz ve pratiktir. Oturma odasının bakımı kolaydır. Televizyon merkezli aile, 

televizyonu oturma odasına koymayı tercih ederek, günlük ya amın merkezini 

salondan ba ka mekanlara kaydırmaktadır (Ayata ve Güne -Ayata, 1996). 2000'li 

yılların hızlı kent ya amında, bireyin ya adı ı apartman dairesinde yalnızca misafir 

geldi inde kullanılmak üzere kapalı tuttu u bir salona eskiden oldu u kadar sık

rastlanmamaktadır. Günümüzde salon kullanımının 90'lı yıllar ve öncesindeki kadar 

yaygın olup olmadı ı incelemeye de er bir konudur ve Alan Çalı ması bölümünde 

detaylı olarak ele alımı tır. Oturma odası e yalarının en önemli özelli i ucuz, 

kullanılmı  hatta yıpranmı  olmalarıdır. Rahatlık ön, gösteri  ise geri plandadır
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(Ayata, 1988). Bahsi geçen orta sınıf konutlarında çekyatın yeri dolayısıyla oturma 

odası veya salon - oturma odası arası görev gören oda görevi gören oda olmaktadır.

Oturma odası ve çekyat pek çok yönden aynı dili konu maktadırlar: Her ikisi de 

öncelikle i levseldir, gösteri e ve tüketim kültürüne hizmet etmezler; her ikisinde de 

rahatlık (samimiyet ve rahat oturma gibi) ön plandadır. Salonda üzerinde örtülerle 

duran koltuk takımıyla kıyaslandı ında çekyat, oturma odasının belki de en çok 

yıpranan, hatta bu yüzden sık sık dö emesi yeniden kaplanan, mekanizması

de i tirilen e yasıdır. Kısacası çekyat, kullanıcısıyla birlikte 'ya ayan' ve 'ya lanan'

bir e yadır.

3.2.3 Dar konutlarda ya am ve çekyat 

Konut, insan hayatında birçok gereksinmeyi bir arada kar ılıyor oldu undan, kendisi 

de insan için bir gereksinim olmu tur. Bu gereksinim özellikle büyük kentlere göç 

eden ve buralarda ya ayan dar gelirli kesim için bir yoksunluk haline gelmektedir. 

'Ba ını sokacak bir ev bulma' sorunu, büyük kentlerde sıkça gözlemlenmektedir. Bu 

kesim için, yerle ilecek bir konut bulunması durumu bile, konutun nitelikleri ve 

kullanıcıya sundu u ya am kalitesi yüzünden tartı ılır kale gelmi tir. Bu noktada 

“konut açı ı”, “konut bunalımı”, ya da “konut darlı ı” olarak ifade edilen kavram 

ortaya çıkmaktadır. Konut açı ı, mevcut hane halkı sayısı ile mevcut konut açı ı

sayısı arasındaki dengesizli i açıklayan bir kavramdır. Konut açı ı iki biçimde 

görülmektedir. Birincisi “açık konut açı ı”dır. Açık ya da gözle görülen konut açı ı,

nicel bir özelliktir. Oysa, “gizli konut açı ı” adı verilen ikinci tür konut açı ında,

barınma ko ullarının niteli i önem ta ımaktadır. Bir konut biriminin birden fazla 

hane halkı tarafından payla ılması, yani konutların a ırı derecede kalabalık olması,

gizli konut açı ının bir göstergesidir. Gizli konut açı ı nitel bir özellik ta ımakta 

olup, hane halkı tipleriyle konut tipleri arasındaki dengesizlikten do maktadır (Kele ,

1997). Bir ülkenin barınma ko ullarını anlatmaya yarayan ba lıca göstergeler, var 

olan konutların sayı ve nitelik yönlerinden, ailelerin gereksinmelerini kar ılamaya 

yeterli olup olmadılarını gösteren sayılardır. Türkiye'de kentlerde ailelerin büyük bir 

bölümü 1-2 odalı konutlarda ya amaktadır. Ortalama ev halkı büyüklü ünün 4-5 ki i

oldu u dü ünülürse, konutların, sahip bulundukları oda sayısı bakımından yeterli 

olmadıkları sonucuna varılabilir (Kele , 1997). Konutların barınma ko ullarına ve 

niteliklerine ili kin az çok güvenilir bilgilere sahip olunmaya ba lanan 1950’lerden 

bu yana yapılan gözlemler, büyük kentlerin zengin ve geli mi  semtlerinde göze 
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batan lüks yapıların ço almasına kar ın, barınma ko ullarında çok olumlu geli meler 

sa lanamadı ını göstermektedir. Daha geni  ve çok odalı konutlarda ya amaya 

ba layan ailelerin yüksek gelir kümelerinde oldu u göz önünde bulunduruldu unda,

dar-gelirli veya yoksul kitlelerin dar konutlara sıkı mayı sürdürdükleri ortaya 

çıkmaktadır (Kele , 1997).

Çekyatın konut alanını 'esnekle tirebilme', yani gerekti inde mekanı geni letme 

gerekti inde ise odanın tüm niteli ini de i tirme özellikleri dikkate alındı ında,

kullanıcı kitlesinin yo un olarak dar gelirli kesimden ve buna ek olarak bir kısım orta 

gelirli kesimden olu tu u ortaya çıkmaktadır. Konut yetersizli i ve konut darlı ı gibi 

sorunlara maruz kalan kesimin, yo unlukla köyden kente göç eden dar gelirli kesim 

oldu u gerçe inden yola çıkılarak, bu kesimin kentteki varlı ını koruyabilmek için 

burada mümkün olan en az masraflı yöntemle ya ama alanı bulmaya çalı aca ı

sonucu çıkarılabilir.  

Türkiye'nin hızla sanayile mesi, stanbul'u bir sanayi kenti haline getirmi tir. 

Sanayinin, yalnız semaye, makine ve mühendise de il i çiye de ihtiyacı vardır ve bu 

ihtiyacı Anadolu'dan gelerek gecekondularda ya ayan köylüler kar ılamı tır. Bunlar 

artık güçlerine ihtiyaç duyulmayan tarım alanından çekilip, emeklerine ihtiyaç olan 

modern fabrikalarda çalı mak suretiyle Türkiye'nin sosyal ve ekonomik geli mesine 

mütevazı bir ekilde katılmaktadırlar (Türkdo an, 2002). Türkiye'de 

gecekondula ma 1960'lardan itibaren gündeme gelmi  bulunmaktadır. Ancak, 

stanbul'da 1960 öncesi gecekondu sayısının 500'e ula tı ı tahmin edilmektedir 

(1949). Özellikle 1950'lerden itibaren devreye giren yo un tarımsal makinele me 

süreci, kırsal alanlardaki atıl i  gücünün (gündelikçi, maraba, karakullukçu, vb. 

insanların) büyük kentlere yı ılmasına neden olmu tur. 1961 yılında DPT'nin 

kurulmasıyla gecekondu olgusu da plandaki yerini almı tır (Türkdo an, 2002). 

Marshall Planı'yla çok sayıda traktör ve tarım aletlerinin köylere girmesi sonucunda, 

1960'lardan sonra büyük yı ınlar ba lı oldukları illere ve büyük kentlere yı ılmak 

suretiyle yeni i  alanları aramaya ba lamı lardır. Böylece ilk kez hazine arazilerinde, 

ba ıbo  alanlarda gecekondu kurulması anlamında “gecekondu” gerçe i ortaya 

çıkmı tır. 1960-1990 yılları arasında kır-kent nüfus hareketlili i bunun iyi bir 

göstergesidir: 1960'ta kent nüfusu %24,3 iken, kır nüfusu %75,72'dir. Bu oran 

1975'te kentlerde %37,5'e yükselirken, kırsal alanlarda %62,5'e dü mü tür. Böylece, 
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1960-1990 yılları arasında %37,5'lik bir oran büyük kentlere kaymı tır (Türkdo an,

2002).

stanbul, ülke çapında gecekondula ma sürecinin çekirde ini olu turmu tur.

stanbul'un 1975'e kadar ayak de meyen “mücavir alanları” yekpare gecekondularla 

dolmu ken, 1984'te çıkan gecekondu affı ile, eski gecekondu semtleri, yerlerini hızla

“gecekondu apartman” olu umuna terk etmeye ba lamı lardır (Türkdo an, 2002). 

Türkiye'de çekyat üretiminin ve kullanımının yaygınla ması 1980'li yıllarda

gerçekle mi tir. Bunun birçok nedeni arasında kırsal bölgelerden stanbul'a göç ve 

gecekondula ma hızının bu yıllarda yükselmesi de bulunmaktadır. “Gecekondu” 

terimi, yapılmı  olanın a a ı yukarı bir gece içerisinde yapılıp bitti ini ifade etmek 

üzere konmu  bir terimdir. Gecekondulu vatanda , gecekondusunu ya ba kasına ait 

bir arazi parçası üzerinde yahut kendi arazisi üzerinde imar müsaadesi olmadan in a

etti i için, konutunu, mevcut kanun ve yönetmeliklerin “in a sırasında hemen” 

yıkılmasını amir hükmünden kurtarmak ve “iskan edilmi  olması halinde” ise 

mahkemelerden ve belediye encümenlerinden karar istihsal edilinceye kadar zaman 

kazanmak maksadıyla, alelacele ve ço ul hallerde de yardımla malı olarak bir gece 

içerisinde yapıp tamamlamak zorunda kalmı  olan bir kimsedir. “Gecekondu” deyimi 

de, ifadesini bu yapılı eklinden almaktadır (Yörükan, 2006). 

Gecekondular, Türkiye’de en fazla nüfus yo unla masına sahip olan ehirlerin 

içerisinde veya kıyısında yerle mi , patolojik yo unluk derecesine ula acak kadar 

yo un olan ehirsel yerle me sahalarıdır. Bazı hallerde, ehir-dı ı idari te kilatlara

ba lanan kısımları bulunmakla beraber, gecekondular, esas itibariyle ehir sınırları

dahilinde, polis ve belediye idaresi ve kontrolü altında bulunan olu umlardır.

Gecekondu bölgeleri, gerek nüfus yönünden gerek idari yönden  ehir kategorisi 

içerisinde ele alınması uygun olan mahalli yerle me gruplarıdır (Yörükan, 2006).

Gecekondu konutlarının i levi yalnızca kente yeni gelenlerin barınma ihtiyacını

kar ılamak de ildir. Bu konutlar aynı zamanda gecekondulunun kentte sahip oldu u

bir güvenlik mekanizmasıdır. Sakinler bu konutları kırsal kaynaklarından artı de er 

yaratarak yatırıma dönü türmek için kullanmaktadırlar. Ayrıca, kırsal ya am ve 

de erlerin kentsel mekanda korunmasına yönelik bir i levi de bulunmaktadır. Zaman 

zaman ailenin ihtiyaçlarını kar ılamak ya da satmak üzere tarımsal ya da el eme i

ürünlerin elde edildi i bir i yeri olarak da görülebilmektedir (Özsoy, 1998). Bu 

bölgeler nüfusu, yurdun hemen bütün illerinden, kaza ve köylerinden kalkıp gelmi ,
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evlilik, meslek ve ya  statüleri de i ik ve büyük ço unlukla köylü olan heterojen bir 

topluluktur. Bu bakımdan, gecekondu bölgelerinde köysel bir hayat tarzının birçok 

ekillerine rastlamak mümkündür. ehre gelip yerle tikten sonra birer meslek sahibi 

olmalarına ve ihtisasla maya ba lamalarına ra men gecekondu bölgelerinde, 

ekme ini kendi pi iren, tavuk ve inek besleyen, bahçesinde sebze yeti tiren veya 

hasat zamanı köyüne gidip hasadını yapan ve köyle sıkı irtibat halinde bulunan 

insanların sayısı oldukça çoktur. Gecekondu toplumu, aile küçülmesi bakımından

ehirle mi tir; fakat aile düzeni ve akrabalık ba larının bir dereceye kadar devam 

etmi  olması bakımından, köysel veya “kutsal” özelli ini muhafaza etmektedir. 

Çevre sa lık artları kötü, penceresiz veya yeteri kadar pencereye sahip olmayan, 

ı ıksız, havasız ve rutubetli, bozuk-düzen konutlarda, bir odada a a ı yukarı 5-6 

nüfusun barınmak zorunda kaldı ı ve buna ilave olarak, akrabalık ba larının hala 

devam etmesi sebebiyle köyden veya ilk yerle me yerinden sık sık misafirlerin 

gelmekte oldu u göz önünde bulunduruldu unda, gecekonduların, beden ve ruh 

sa lı ı yönünden oldukça zararlı oldukları söylenebilmektedir. Gecekondu hane 

büyüklü ü ve yapı düzeni, köysel hane büyüklü ü ve yapı düzenine nazaran, küçük 

ve sadedir; ve bu küçülmenin, genel ehirsel e ilime ve Türkiye ehirsel aile 

küçümesi e ilimine uygun oldu u görülmü tür. Hane nüfusu, ehir ortalamasından

fazladır (Yörükan, 2006). Gecekondu bölgeleri, ehrin di er yerle im bölgelerinin 

birço undan daha fazla bir yatay hareketlilik içinde bulunmaktadır. Eski gecekondu 

bölgelerinde, kendi evlerinde oturanların sayısı, di er bölgelere nazaran daha azdır;

buraları birçok bölmeler ilave etmek ve birim sayısını arttırmak suretiyle, son derece 

sa lıksız artlar altında ya amaya mahkum edilmi  kiracılara bırakılmı tır (Yörükan, 

2006). Gecekondu, bir anlamda ekonomik mekandaki de i imin fizik mekanda 

kar ılı ı, esnek bir çözüm olma niteli ini ta ımaktadır. Fizik mekanda, geli imi bir 

a amada tamamlanan konut türlerine kar ılık gecekondunun geli imi, göçenin 

ekonomik mekandaki hareketlili inin do rultusu ve hızıyla uyarlıdır. Göçen zaman 

içerisinde daha yüksek gelir ve daha düzenli ko ullar sa ladı ında, gecekondusuna 

kullanma mekanını arttıran ve kullanma mekanını farklıla tıran eklentiler 

yapmaktadır ( enyapılı, 1978). Gecekondu sakini, genellikle geldi i köydeki 

yakınlarından maddi destek almaktadır. Kır kesimi ise yüklendi i maliyet 

kar ılı ında, kendisine kentsel hizmetler için bir kapı açmı  olmaktadır. Kente 

göçmü  olan, kırdakiler için kentte i  bulmak isteyenler, kenti görmek isteyenler, 
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e itim ve ö renim, tedavi, alı veri  gibi kentsel hizmetlerden yararlanmak isteyenler 

için bir ba lantı, danı ma ve duraklama noktası haline gelmektedir ( enyapılı, 1978). 

te bu dönemde özellikle Kayseri çevresinde birçok mobilya imalathanesi kurulmu

(Yılmaz, 2005), ya adıkları kırsal alanları bırakıp, büyük ehirlere göç eden 

insanların ya ayabilecekleri bir konut bulma ve bulduktan sonra bu konutlara sı ma 

çabası içinde oldukları ve Türk milletinin yerde yatma alı kanlı ı ke fedilmi , bunlar 

da çekyat üretimini hızlandırmı  ve bir süre sonra fiyatları dü ürerek herkesin 

ya adı ı yere bir çekyat alabilmesini sa lamı tır. 

3.3 Oturma, Yatma ve Depolama Alı kanlıkları

Bu bölümde Türk kültüründe, yerle ime ba lı olarak geli en oturma, yatma ve 

depolama alı kanlıkları incelenmi tir. Bu alı kanlıkların incelenmesi tarih boyunca 

oturma, yatma, depolama amaçlı kullanılan e yalar üzerinden yapılmı tır. Bu e yalar,

sedir, yüklük, divan, kütüphaneli divan ile i lev ve kullanım biçimi bakımından

bunlarla büyük oranda benzerlik gösteren çekyattır. Sedirden çekyata uzanan 

inceleme sonunda çekyatın Türkiye’deki evlerde hangi nedenlerden dolayı var 

oldu u, geçmi ten günümüze nasıl konumlandırıldı ı ve Türk toplumu için nasıl bir 

anlam ifade etti i tartı ılmı tır.

3.3.1 Sedir ve yüklük kullanımı

Geleneksel Türk evinde mobilya ço u zaman yapı ile birlikte in a edilmektedir. 

Ölçüleri, konumları ve yerleri sınırlıdır. Odalarda seki üstünde duvarlar boyunca 

uzanan sedirler bulunmaktadır. Ev halkı, genellikle duvarlarla birlikte in a edilmi

olan bu sedirleri hem oturmak hem de yatmak için kullanmaktadır (Göker, 2009). 

Sedirlerin yüksekli i az, derinli i fazladır. Sedir, bu yönüyle, gün boyunca tarlada 

çalı an, ürününü yerde i leyen halk için çalı ma biçimine yakın kotta uzanarak 

oturmalarıyla mümkün kılan, dinlendirici ve rahatlatıcı bir oturma-yatma elemanı

görevi görmektedir ( ekil 3.5). Alçakta oturma e ilimi aynı ekilde, yemek yenirken 

yer sofrasının çevresinde minderlere oturulmasıyla da kendini göstermektedir. Bunun

dı ında geleneksel evlerin önemli bir alanını olu turan ve ailenin biraraya toplandı ı

sofalar da gerek duyuldu u zamanlarda, yere serilen kilim ve minderlerle oturma 

alanları olarak düzenlenmektedir (Eriç, 1986).
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ekil 3.5 : Geleneksel Türk evinde sedir. 

Geleneksel kırsal ya am kapsamında yatma elemanı olarak kullanılan bir di er ö e

ise yer yata ıdır. Yer yata ı ya am alanlarını pratik bir ekilde yatma alanına

dönü türebilmekte, ertesi sabah ise hızlıca tekrar toplanıp kaldırılabilmektedir. Bu 

noktada yatakların toparlanmı  halde depolanabilmeleri için yüklük denilen 

depolama çözümü üretilmi tir.

Yüklük, odalardaki en önemli ö elerden biri olmu tur. Geleneksel Türk evlerinde, 

yüklük de evle birlikte in a edilmektedir. Sedirlerin yatma eylemini kar ılayabilmesi 

için yataklar, yatakların da depolanması için yüklük gerekmi tir. Hemen her odada 

yüklük bulunmaktadır (Göker, 2009). 

3.3.2 Divan kullanımı

Kırsal ya amdan kent ya amına geçi te oturma, yatma ve depolama alı kanlıklarının

ve e yaların yeniden tanımlanması gerekmi tir. Konut alanının darlı ı, sosyal 

çevrenin de i imi ve mekanların da de i ken özellik kazanmı  olması sonucunda 

oturma, yatma ve depolama eylemleri için yeni çözümler aranmı tır.

Kente göç aracılı ıyla farklı bir kültürel yapı ile kar ıla ma sonucunda oturma ve 

yatma eylemleri için ilk a amada kabullenilen eleman genellikle 'divan' olmu tur.

Divan, dar konutlarda hissedilen kısıtlı hacme sı ma zorunlulu u, yatıya kalan 
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akraba ve misafirleri iyi ekilde a ırlama çabası için oturma ve yatma eylemlerini 

birle tiren bir çözüm olu turmu tur (Eriç, 1986). Bu gereksinimler sonucu gündüz 

oturma odasında kullanılan ve oturma i levine sahip bir e ya olan divan, gece yatak 

eklinde bir i lev kazanmaktadır. Yine divanın yüksek bir oturma alanı olması

nedeniyle altında kalan bo luk bir çe it depolama alanı olarak kullanılmaktadır. 

Gündüzleri divanın üzerine genellikle yere kadar uzayan örtüsü örtülmekte ve 

böylece altında  depolanan e yalar da saklanmaktadır. Ayrıca genellikle bir duvara 

biti tirilerek kullanılan divanın büyüklü üne göre birkaç adet geni  minderi 

bulunmakta, bu minderler de sırtın dayanaca ı duvara yaslanarak, yumu ak bir yüzey 

elde edilmektedir. Divanın oturma alanı standart bir kanepeden daha geni  ve 

yüksektir. Bu yüzden divanda oturan ki i genellikle bacaklarını ba da  kurma veya 

farklı bir yolla toplayarak veya uzatarak oturmaktadır.

3.3.3 Kütüphaneli divan kullanımı

Geleneksel divan kullanımını takip eden e ya olarak zamanla 'kütüphaneli divan'  

denilen bir ba ka mobilya kullanılmaya ba lanmı tır. Kütüphaneli divan, divan 

kullanımında sürdürülen oturma ve yatma alı kanlıklarını devam ettirmeye müsait 

yapısının yanısıra kendisine biti ik bir dolap görevi gören bölmeleri, yani 

kütüphaneyi de, içermektedir ( ekil 3.6). 

ekil 3.6 : Kütüphaneli divan örne i.

Kütüphaneli divan, salonlarda oturma elemanı olarak divandan daha ' ık' ve 'modern' 

bir mobilya olarak algılanmasıyla ve istenilen ölçülerde çe itli atölyelerde kolaylıkla

yaptırılabilmesiyle kısa sürede birçok eve girebilmi tir. Gündüz kanepe gece ise 
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kanepenin çekilmesiyle olu an alan ile daha geni  bir yatak olarak kullanılmasının

yanısıra biti i indeki dolaplarda ve raflarda çe itli e yaların depolanmasına olanak 

sunmu tur.

Eriç (1986), kütüphaneli divanın var olma ve kullanılma nedenlerini öyle

anlatmaktadır: “Konut dı ı ili kide bulunulan çevre, e itimdeki çocukların varlı ı ve 

yakın çevrede belirli bir kültürel etki yaratma endi esi konutta kitap varlı ı ve 

muhafazası sorununu do urdu undan, ayrı bir kitaplık olu turmanın yanısıra, aynı

divanın bir türevi biraz ekil de i tirmi  ve yeni i lev kazanmı ekilde kar ımıza

çıkmaktadır. Arkası kitaplık ve raflı, üzeri sehpa-büfe karakterinde, gündüz kanepe, 

divan, gece çekilerek yatak olan, yatak altı adeta bir sandık veya yüklük görevini de 

gören bu eleman, alt ve orta sınıflarda yaygın kullanım alanı bulmu tur. Bu 

“kütüphaneli divan” bazı hallerde, önemli mebla lar ödenerek taksitle alınan lacivert 

kapaklı, yaldızlı ansiklopedi ciltleri konulmak yerine, rafları beyaz örtülerle, 

dantellerle kaplanarak ve cam, kristal e ya dizilerek, bir büfe havası da 

kazanabilmektedir”. 

Günümüzde  kütüphaneli divan halen maddi kültürümüzün bir parçasıdır. 

Kütüphaneli divanın dolabında depolanan çar aflar, misafir nevresim takımları, farklı

renklerde kaplanan dö emeler, alt tarafından mente elenmi  dolap kapakları ve 

kapakların zamanla kendili inden açılır/dü er hale gelmesi, raflarda ansiklopedilerin, 

dantellerin, dini kitapların, çalar saatlerin bir arada sergilenmesi gibi özellikler Türk 

toplumunda neredeyse tüm evlerde aynı tip bir e ya olu masını sa lamı , bu durum 

gündelik hayatta kar ıla ılan ve gündelik hayatı yansıtma amacı güden birçok 

ileti im organında da (gazeteler, dergiler, filmler, diziler, karikatürler, vb.) ekil 3.7 

ve ekil 3.8’de görüldü ü gibi varlı ını göstermi tir.
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ekil 3.7 : Kütüphaneli divan karikatürü 1. 

ekil 3.8 : Kütüphaneli divan karikatürü 2. 

Eriç'in (1986) de ifade etti i gibi 1970'lerde büyük mebla lar ödenerek, taksitlerle 

satın alınan ve bir nevi statü göstergesi niteli i ta ıyan kütüphaneli divan, zamanla 

gözden dü mü  ve popülerli ini yitirmi tir. Ancak statü göstergesi niteli i önemli bir 

farkla halen devam etmektedir. Bu e ya günümüzde, dar gelirlili in ve kısmen geri 

kalmı lı ın bir sembolü olmu tur. Orta sınıf ailelerin evlerinde artık bulunmadı ı

gibi, bulundu u evlerde de bir alt sınıf algısı yaratmaktadır. Yine popüler kültüre 

dönülecek olursa, gündelik ya amı tasvir eden çe itli yayınlarda kütüphaneli divanın
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yeri, büyük bir kentte bir kapıcı dairesi ya da gecekondu bölgesi olarak 

betimlenmektedir ( ekil 3.9). 

ekil 3.9 : Avrupa Yakası dizisi kapıcı dairesi. 

Geçen yakla ık 30 senelik bir zamana kar ın kütüphaneli divan, Türk insanının

hayatından tamamen çıkmamı , varlı ını daha mütevazı evlerde sessizce, ancak aynı

tip donatımla sürdürmektedir: Raflarda yine ansiklopediler, dini yayınlarla yan yana, 

dantellerin üzerinde sergilenmektedir. 

3.3.4 Çekyat kullanımı

Sedir, divan ve kütüphaneli divan ile kullanımı oldukça benzeyen çekyat da oturma 

ve yatma gereksinimlerinin yanısıra depolama gereksinimini de aynı bünyede 

kar ılayabilmektedir. Henüz tamamen çekyata odaklanılarak yapılmı  herhangi bir 

çalı ma bulunmuyor olsa da, özellikle konut alanı darlı ı, gecekondula ma olgusu, 

göç gibi büyük kentlere özgü sorunların i lendi i çalı maların yanısıra geleneksel 

aile yapısı akrabalık, misafirlik, birarada ya ama gibi konuları ele alan ara tırmalarda 

da çekyattan dolaylı olarak bahsedilmektedir.  

Geleneksel oturma, yatma ve depolama alı kanlıkları göz önünde bulunduruldu unda

çekyat, gündüz oturulan yerin gece yata a dönü türülmesi ve yatak için gerekli 

malzemenin de hemen aynı yere depolanabilmesi özellikleriyle, bu alı kanlıkları

tamamen destekler niteliktedir. Esasen çekyat, bu alı kanlıkları devam ettirmenin 

yanısıra, hayatı bu alı kanlıklardan vazgeçemeden kolayla tırmanın da bir yolu 

olmu tur. Öyleki, divan ve yüklük kullanıldı ında çar aflara sarılarak ta ınan yastık,

yorgan gibi e yalar, çekyat kullanıldı ında herhangi bir fazladan muhafaza ve ta ıma 
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gerekmeden depolanabilmektedir. Ayrıca depolama sorununu kendi bünyesinde 

çözerek, yüklükte oldu u gibi fazladan bir alan ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. 

Daha geriye gidilecek olursa, tüm bu e ya grubunu Türklerin göçebe ya amı ile 

ili kilendirmek dahi mümkündür. Çekyat ve benzeri e yaların kullanımı nihayetinde, 

yerle ik düzen içerisinde kısmi bir göçebe düzen olu turmaktadır.

Daha önce de belirtildi i gibi gecekondula ma ve konut darlı ı olgularıyla birlikte 

geleneksel Türk aile ve akraba anlayı ının, misafirperverlik gibi kültürel özelliklerin 

de çekyatın hızla yayılmasında büyük etkisi olmu tur. Burada konutu payla an ve 

buradaki oturma, yatma, depolama alanlarını belirleyen aile ve aile özellikleri birinci 

derecede öneme sahip olmaktadır.

Temel olarak tek bir Türk ailesi tipi bulunmamakta, çe itli geni likte, türde ve 

özellikte Türk aileleri bulunmaktadır. Yerle im yerlerine göre Türkiye'deki aile 

türleri öyle kategorize edilmi tir: Kırsal aile, kasaba ailesi, kentsel aile, gecekondu 

ailesi ve yurtdı ında ya ayan aileler. Kent ya amı sürdüren aileler çekirdek aile 

olarak tanımlanmaktadır. Çekirdek ailenin özellikleri öyle sıralanmaktadır (Tezcan, 

2004): Üye sayısı azdır; kadının ve erke in yapaca ı toplumsal i ler, toplumsal 

normlara ve i bölümüne göre belirlenerek ayrılır; geleneksel otorite ili kileri vardır;

akrabalık ili kileri yo undur. Aile yapısı ve aile bireylerinin sayısı, bu sayıda zaman 

içinde meydana gelen de i iklikler, çocuk ve ya lıların bakımı gibi konutun satın

alınma veya kiralanma a amasında henüz gündeme gelmemi  konular sebebiyle, 

konut içi düzen ve gereksinim sürekli olarak de i mektedir. Bu durum ba ta yeterli 

görülen bir konutun bile zaman içinde esnekle mesine gerek duyulmasına neden 

olmaktadır. Örne in, yeni evli bir çiftin çocuk sahibi olması ya da var olan çocuklara 

yenilerinin eklenmesi, hane nüfusunu arttırırken, konuttaki yerle im düzenini de 

de i mek zorunda bırakmaktadır. Çocuk, küçükken belli bir yer benimsemedi i gibi 

büyüklerle birlikte olabilece i mekanları tercih etmekte, odasının ı ı ının ve 

kapısının açık olmasını, ya am dönemine özgü korkulardan dolayı ye lemektedir. 

Yeti kinler ise çocu un kolay denetlenebilece i mekan ve konutları tercih 

etmektedirler. Çocuk büyüdükçe denetim istememekte ve kendine ait, 

ki iselle tirebilece i bir sınırlı alana ihtiyaç duymaktadır. Mahremiyet e ikleri bu 

dönemde önem kazanmaktadır. lk gençlik dönemlerinde ise evde artık kendini kabul 

ettirmi  bir bireydir. Bu kez ebeveyn de onu rahatsız etmekten çekinmekte, evde 

tampon bölgelere ve mahrem bölgelere gerek duyulmaktadır. Çocukluktan 
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yeti kinli e do ru ilerleyen süreç en az mahremiyet gereksinmesinden en çok 

mahremiyet gereksinmesine do ru bir geli me olarak nitelenebilir. Olaya aile 

kavramı açısından bakılınca küçük çocuklu bir aile olmaktan, genç çocuklu aile ve 

ya lı olmaya do ru akan ya amda en az mahrem mekanlardan en çok mahrem 

mekanlara do ru bir de i im söz konusudur (Gür, 1998). Bu de i im mümkün 

oldu unca konut düzenine de yansımaktadır. Burada ele alınan orta sınıf ailelerin 

gelir düzeyi ve konutlarının kısıtlı oda sayısı ve büyüklü ü de göz önüne alındı ında,

ço u zaman yeni bir konuta ta ınmanın, en azından kısa süre içinde, mümkün 

olmadı ı görülmektedir. te bu tip durumlarda konutu ba tan a a ı de i tirmeyecek 

ancak belli bir oranda 'esnetebilecek' çözümler aranmaktadır. Örne in, çocukların

belli bir ya a kadar çekyatta uyumaları, hem henüz mahremiyet ihtiyacının

geli medi i ya lardaki çocuklar için gerekli olan yatma alanına bir çözüm olmakta, 

hem de gündüzleri evin bu odasının aktif halde oturma odası, salon, ve benzeri 

ekillerdeki kullanımını engellememektedir. 

Hem ya anılan konut özellikleri, hem Türk aile yapısı, hem de Türk oturma, yatma, 

depolama alı kanlıklarından do an ihtiyaçlar birlikte ele alındı ında, çekyatın

Türkiye'de neden bu kadar yaygın ekilde tercih ediliyor oldu u anla ılabilmektedir. 

1970-80'li yıllarda Türk insanının hayatına girmi  olan çekyat, biçimsel olarak 

de i ikliklere u ramı  olsa da i levi bakımından aynı amaçlarla kullanılmaktadır. 

Geçen zaman içinde çekyatın evlerdeki konumunda da birtakım de i iklikler 

olmu tur. lk çıktı ında divan ve kütüphaneli divana alternatif lüks bir e ya olarak 

algılanıp evlerin ba kö elerini süslemi ken, zamanla bu de eri kaybetmi , mümkün 

oldukça çocuk odası, oturma odası gibi arka odalara ta ınmı tır. Gösterilecek bir ey 

olmaktan çok yalnızca kullanılacak bir ey olarak algılanması, maddi anlamdaki 

de erini de kaybetmi  olmasından da kaynaklanmaktadır.

Günümüzde çekyat, hala Türk insanının gündelik hayatının bir parçası olmaya 

devam etmekte, evlerde – bazen birden fazla adette – bulunmakta; eski aile 

foto raflarında yer almakta; gazetelerde farklı olayların figüranı hatta bazen ba

kahramanı olmakta; gündelik hayatın ince gözlemlerle temsil edildi i karikatürlerde 

( ekil 3.10); farklı ya amların yansıtılmaya çalı ıldı ı filmlerde ve televizyon 

dizilerinde de sıklıkla kar ımıza çıkmaktadır ( ekil 3.11). 
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ekil 3.10 : Zihni Sinir çekyat projesi. 

ekil 3.11 : Çekyat karikatürü. 

Gazete, dergi ve benzeri güncel yayınlardan faydalanmanın, ara tırmacıya o 

toplumda nelerin 'haber de eri' ta ıdı ı ile ilgili geni  bir perspektif  sa layabilmekte 
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oldu u ve bu yayınların toplumun endi eleri, alı kanlıkları, sorunları ve gündelik 

ya am ekli gibi konuları belli bir oranda yansıttı ı (Fife, 2005) göz önünde 

bulundurularak, bunlardan da yararlanılmı tır. Gazeteler ve di er medya kaynakları,

elde edilmi  olan bilgilerin geçmi te ve gündelik hayatta o toplum için ne kadar ve 

ne ekilde geçerli oldu unun anla ılmasında da faydalı olmaktadır. Ayrıca gazeteler, 

bir toplum için tarihi belge özelli i de ta ımaktadır.

Ara tırma sırasında gazete ve di er tip medya kaynaklarına ba vurmak u açılardan 

faydalıdır: Toplumda geçmi te var oldu u bilinen alı kanlıkların/trendlerin 

günümüzde de devam edip etmedi inin anla ılması; toplumun ara tırılan konuya 

sosyo-kültürel anlamda yakla ımının ve algısının anla ılması; ara tırılan konunun 

güncel ya amdaki önemi, yaygınlı ı ve gündeme gelme sıklı ı ile ilgili fikir sahibi 

olunması (Fife, 2005). 

Gazetelerde do rudan çekyat ile ilgili veya çekyatın bir ekilde ili kili oldu u çe itli

nitelikte haberlere sıklıkla rastlanmaktadır. Çekyat kimi zaman bu haberlerin 

konusunu olu tururken, kimi zaman ise çok çe itli olayların içinde geçmektedir. 

Do rudan çekyat konusu ile ilgili haberler, genellikle ürünün geçirdi i de i im, 

geçmi  ile ili kili yaptı ı ça rı ımları içermektedir. Örne in a a ıdaki metin çekyatın

tamamen olumsuz anılar ça rı tırdı ını belirtmektedir: 

“Çekyat filan demi ken yazmazsam olmaz... Tarkan gözaltı sırasında tıpkı “pa alar” 

gibi çekyatta yatmı  ya. Çekyat öyle bir yerde konforlu bir ey tabii, anlıyorum. 
Ama uzun süredir çekyat lafını duymuyordum. O yüzden bir tuhaf oldum. Çünkü 

çekyat, çok 80’lere ait bir ey. Mutlaka sizin de büyüdü ünüz evde bir çekyat (belki 
u an hâlâ var) olmu tur. Çekyat o dönemler bir statü simgesiydi adeta.  

Çekyatı bolsa bir evin, anla ki o evin sahipleri ortadirek filan de il, baya ı orta-üst 
sınıftandı. Çünkü ne kadar çekyatın var, o kadar çok gelenin gidenin, konaklayanın
var. Ve o kadar itibarlısın, o kadar tanıyanın edenin, akraban var.  

Yani sülalen geni . Zenginsin i te. Ayrıca bu çekyatların altına bir sürü ıvır zıvır
koymak da mümkündü. Çekyat sahibi anneler doyamazdı o çekyatların altına öte 

beri koymaya. O dönemler geldi geçti. Çekyatın modası da... Ama bendeki çekyat 
fobisi geçmedi. Sevmiyorum çekyat. Ruhsuz, sıkıcı, estetik dı ı geldi hep. Hâlâ da 

öyle geliyor bana” (Ba türk, 2002). 

Burada çekyatın 80'li yıllarda bir statü göstergesi oldu una dikkat çekilmekte, çekyat 

sahibi olmak çok misafir a ırlıyor olma ve zengin olma durumlarıyla

ili kilendirilmektedir. Di er yandan, çekyat biçimsel olarak 'ruhsuz, sıkıcı, estetik 

dı ı' olmakla suçlanmaktadır. Çekyata kar ı olu an bu nostaljik ama ele tirel tutum 
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80'li yılların çocuk ve gençlerinde sıklıkla görülmektedir. Annelerin çekyat altını

nasıl kullandıkları, çekyatta uyumanın rahatsızlıkları, misafirlere yatak olarak 

verilmesi, ve daha bunun gibi birçok konu farklı platformlarda sıkça dile 

getirilmektedir. Bu konudaki oldukça 'do al' ekilde ifade edilmi  birçok yoruma 

internet ortamındaki forumlarda da rastlanmaktadır:

“Türkiye'de hemen hemen her evde kar ıla abilece iniz kanepe.. Çok çocuklu 
evlerde küçük karde ler yıllarca çekyatlarda uyumak zorunda kalırlar” (Url-6). 

 “Genelde misafirler çeker bu eziyeti ama evin aile bireyleri tarafından da uyumak 

icin kullanılır. Çekyat gelince ben yata ımdan olmu tum. Ona yer açmak için yatak 
çöpe gönderildi. Ben de çekyatta ya ar hale geldim.” (Url-7). 

 “Oturulan kısımlar bir müddet sonra içine göçer. yuvarlak izler olu ur çekyatta. 
Ortadan da tahtası belli olur, oraya oturmak istemez kimse batmasın diye.” (Url-7).  

“Çekyatın altına mümkünse bi ey konmamalıdır. Acil durumlarda (aniden zilin 
çalması, misafir baskını ilk nedendir) evde ortalıkta gereksiz ne var ne yoksa, birkaç 

hamlede çekyatın altına geçici bir süreli ine depolanabilmelidir.” (Url-7)  

Bunların dı ında çekyatın gündelik hayattaki yaygın kullanımı, birçok gazete 

haberinde do rudan haber konusu olmasa da yer almasına neden olmaktadır:

Çekyat Kurtardı

zmit'in Denizciler Caddesi'nden yerle bir olan binadan enkaz altında kalan 18 
ya ındaki Murat Köse, önceki gece Kurtarma ekipleri tarafından tonlarca beton ve 

demir yı ını altından sa  çıkarıldı. Kurtarıldıktan sonra kaldırıldı ı Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında alınan Murat Köse, deprem 

sırasında üçünü kattaki evlerinin oturma odasında çek yatta uyudu unu, korkunçc 
bir gürültüyle binanın üzerine çöktü ünü söyledi. Çekyat ile çöken tavan arasındaki 

bo lukla kalması sayesinde ölümden kurtuldu unu belirten Köse, ‘‘E er normal 
yatakta olsaydım, ezilmem kaçınılmazdı (Hürriyet Gazetesi Ar iv, 1999)”. 

Misafirli e gitti i akrabasını altınları için öldürdü 

BURSA'nın Mustafakemalpa a lçesi'nde oturan 30 ya ındaki Elmas Pirci, evinde 
misafir olarak a ırladı ı akrabası 28 ya ındaki Serkan Demirel tarafından kolundaki 

bilezik, boynundaki altınları için bo ularak öldürüldü. Elmas Pirci'nin cesedi 
çalı tı ı i yerinden gelen e i tarafından halıya sarılmı  olarak çekyatın altında 

bulundu (Hürriyet Gazetesi Ar iv, 2009). 

16 ya ındaki hırsız çekyat bazası içinde yakalandı
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Ba kentin çe itli semtlerinde çok sayıda ev ve i yerini soyan bir ebeke ortaya 
çıkarıldı. ebekenin 16 ya ındaki elemanı, çekyat bazası içerisinde ruhsatsız silahla 

yakalandı. (Hürriyet Gazetesi Ar iv,  2006). 

Akıllara durgunluk veren intihar 

Maltepe'de bir süredir psikolojik tedavi gören 42 ya ındaki Mehmet Uçar, üzerine 
çe itli e yalar koylarak a ırla tırdı ı çekyatı hızla ba ının üzerine dü ürerek 
ya amına son verdi. Evli ve iki çocuk babası Uçar, oturma odasında bulunan 

çekyatın üzerine evdeki a ır e yaları doldurdu. Bir keserle de çekyat ile oturma 
odasının zemini arasında kafasının girebilece i kadar bir bo luk olu turdu. Daha 

sonra da çekyat ile zemin arasına kafasını sokan Uçar, eliyle bir darbe indirerek 
çekyatın kafasının üzerine dü mesini sa ladı. Çekyatın dü mesiyle boynu ezilen 

Uçar olay yerinde can verdi (Hürriyet Gazetesi Ar iv, 2000). 

Çekyatta 20 bin hap çıktı

STANBUL’da uyu turucu madde saklandı ı belirlenen Esenyurt Beldesi’ndeki bir 
eve 17 ubat’ta operasyon düzenlendi. Evde, çekyat içerisinde po etlerde saklanmı

halde 20 bin 370 adet çe itli uyu turucu hap ile bilye atar hale dönü türülmü  bir 
kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan K.A, mahkemece tutuklandı

(Hürriyet Gazetesi Ar iv, 2006). 

Çekyat deh eti 

Odasındaki çekyatın altına kaçan misketlerini almak için kafasını içine soktu u
yata ı kapa ı elinden kayınca Enis Baran feci ekilde can verdi. Enis, oda tabanı ile 

çek-yat arasına kolunu sokup misketleri almak istedi. Ancak mesafe dar oldu u için 
ba aramadı. Bu kez kanepeyi kaldırmaya çalı tı. Kanepenin yatak bölümünü 

kaldırmayı ba aran Enis Baran, misketlerini görebilmek için ba ını kasa ile yatak 
bölümünün arasına uzattı. Ancak küçük kolları çek-yatın yatak bölümünü daha fazla 
ta ıyamadı ve kendi üzerine dü ürdü (Hürriyet Gazetesi Ar iv, 1998). 

Televizyon, gazete ve dergi gibi popüler kültürün görsel ve yazılı yayın organlarında

çekyata sıkça rastlanması, Türk insanının bu ürünle ne sıklıkta kar ıla tı ının da bir 

göstergesi olmaktadır. Bu tip yayınlar, literatür taramasını destekler nitelikte 

oldu undan ara tırma kapsamına dahil edilmi  olmakla birlikte, do ruluk ve 

güvenilirlik gibi ölçütleri tam kar ılayıp kar ılamadıkları tartı ılabilmektedir. Benzer 
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türde incelemelerin daha önce yapılmı  olması, bu ara tırma için de bir esin kayna ı

olmu tur (Öztürk, 2004). 



50



51

4. ARA TIRMA YÖNTEM

Bu bölümde, öncelikle yapılan ara tırmanın amacı ve önemi ile ara tırma 

probleminin tanımına yer verilmi tir. Daha sonra ara tırmanın amacı ve ara tırma 

problemi göz önünde bulundurularak, ara tırmada izlenmesi uygun olan yöntemin 

seçimi gerçekle tirilmi  ve seçilen yöntem ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmi tir. Seçilen 

yöntemin uygulaması kısmında ise ara tırma yönteminin hangi a amalarda 

planlandı ı, bu a amaların ne ekilde uygulandı ı ve her a ama sonucunda ne gibi 

bulgulara ula ıldı ı belirtilmi tir.

4.1 Ara tırmanın Amacı

Ara tırma, çekyatın Türk kullanıcılar tarafından nasıl algılandı ını, evlerde nasıl

kullanıldı ını ve bu konudaki olumlu ve olumsuz deneyimlerini ortaya çıkarmayı;

elde edilen bilgileri kullanıcıların evlerinde çekilen foto raflarla yorumlamayı

amaçlamaktadır.

Bu çalı ma Türk kültüründe oturma, yatma, depolama e yalarının olu umu ve 

tarihsel geli imi ile ilgili oldu u kadar Türkiye'nin iktisadi ve sosyo-kültürel 

tarihinde de önemli yer tutmu  bu e yayı bir gösterge olarak da incelemeyi 

hedefleyen bir kullanıcı ara tırmasıdır. Bu açılardan çekyatı olu turan nedenler 

bütününün irdelenmesi, bir anlamda Türkiye'nin belli bir dönemi kapsayan tarihinin 

de irdelenmesini gerektirmektedir. Çekyatın varlık sebeplerinin ortaya koyulması,

kullanıcı ihtiyaçlarının bir iç mekan mobilyası için hangi yönlerde geli ti ine dair 

önemli bir veri olmaktadır. Di er yandan bir endüstriyel ürünün, sosyal anlamda 

kullanıcının gözünde nasıl bir yere sahip oldu unu anlamanın tasarım a aması için 

bir girdi olabilece i veya kullanıcıların bakı  açısı dü ünülerek tasarımın

yönlendirilebilece i öngörülmektedir. Genel olarak, i levsel  ve ekonomik nedenler 

ile birlikte sosyo-kültürel nedenlerin ve kavramların olu turdu u durumun 

incelenerek farklı bir yakla ım sa lanması amaçlanmaktadır.
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4.2 Ara tırmanın Önemi ve Kapsamı

Bu ara tırmayı önemli kılan unsur çekyatın tarihi ve gündelik hayatta evlerde 

kullanımı ile kullanıcı deneyimleri ekseninde do rudan ele alınmamı  bir konu 

olmasıdır.

Çekyata odaklanmanın gere i ve önemi ise öyle sıralanabilir: i) Türk mobilya 

endüstrisinde önemli bir yeri vardır; birçok markanın olu umunda önemli roller 

oynamı tır; ii) Türkiye'nin yakın sosyal ve ekonomik tarihine ili kin bir gösterge 

niteli i ta ımaktadır; iii) Türk kültüründeki yerle me anlayı ı ile önemli derecede 

paralellik gösteren i levlere ve i levler bütününe sahiptir; iv) Bugünkü kullanıcı

profili hakkında bilgi sahibi olmaya ve geçmi teki kullanıcı profili ile bir 

kar ıla tırma yapmaya imkan sa lamaktadır; v) Evlerde geçmi te ve bugünkü 

konumlarını kar ıla tırma imkanı sa lamaktadır.

Bu ara tırma, çekyatın Türkiye’deki varlık nedenlerini ve geçmi ten günümüze 

geçirdi i de i imi, Türkiye’deki toplumsal de i im kapsamında ele almaktadır. Bu 

anlamda ara tırma, yerel sınırlar içinde ve kullanıcı deneyimlerine odaklanılarak 

yürütülmü tür.

4.3 Problemin Tanımı

Ara tırma problemi u ekilde tanımlanmaktadır:  

Çekyat Türkiye'de hangi nedenlerden dolayı ortaya çıkmı  ve yaygın ekilde 

kullanlır hale gelmi tir? 

Çekyat geçmi ten bugüne nasıl bir de i im geçirmi tir? 

Türk kullanıcıların çekyat hakkındaki algıları, olumlu olumsuz görü leri, 

anıları, kullanım  alı kanlıkları ve çekyata yükledikleri de er nedir? 

Çekyatlar ev ortamında bu kullanıcılar tarafından nasıl

konumlandırılmaktadır? 

Kullanıcıların bu konudaki görü leri ve alı kanlıkları evlerinden sa lanan

görsel veriler ile nasıl yorumlanabilir? 

Elde edilen bilgiler endüstriyel tasarım disiplini açısından nasıl

yorumlanabilir? 
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4.4 Uygun Ara tırma Yönteminin Seçimi 

Ara tırılan konu daha çok sosyal ve kültürel açıdan ele alındı ı için, çalı mada nitel 

ara tırma yöntemlerinin kullanılması uygun görülmü tür. Yöntemin seçiminde, nitel 

ara tırmanın yapısında, yargıların, öznel de erler çerçevesi içinde yapıldı ı ve nesnel 

de erlendirmelere ve genellemelere ula manın büyük oranda  mümkün olmadı ı

(Archer, 1999) gibi engeller de göz önünde bulundurulmu tur. Ancak bu çalı ma 

toplumun tamamı için bir genellemeye veya kesin yargılara ula mak yerine örneklem 

çerçevesinde derinlemesine bilgi edinmeyi amaçlamakta ve  bu gibi engeller sorun 

haline gelmemektedir.  

Nitel ara tırma yöntemleri kapsamında veri toplamak için ise yarı yapılandırılmı

görü me yöntemi seçilmi tir. Yarı yapılandırılmı  görü me yönteminde, görü ülen

tüm katılımcılara temel olarak önceden hazırlanmı  olan aynı sorular sorulmakta, 

ancak sorular her görü mede ki ilere ba lı olarak yeniden ekillendirilebilmektedir. 

Görü ülen ki ilerin o anda ortaya çıkan ve ara tırma için faydalı olaca ı öngörülen 

ilgi alanlarını veya belli konularda sahip oldukları bilgi birikimlerinin 

payla ılabilmesi için, her görü mede farklı ek sorular sorulabilmektedir. Sorular 

genellikle açık uçlu olarak hazırlanmakta, cevabın yönünün görü ülen ki i tarafından

tayin edilmesi amaçlanmaktadır. Böylece gerekli noktalarda detaylı bilgi alabilme 

imkanına sahip olunmaktadır. Görü me süresi, her katılımcı için ortalama aynı

uzunlukta olacak ekilde ayarlanmaktadır. Böylece yarı yapılandırılmı  görü me

yöntemi ara tırmacıya hem soruların belli bir odak noktası etrafında

cevaplandırılmasını sa lamakta, hem de konu için faydalı olabilecek ek bilgileri fark 

etme ve bunlarla ara tırma kapsamını geni letebilme olana ı vermektedir (Gillham, 

2005). Yarı yapılandırılmı  görü me yönteminde, bir yandan temel sorular önceden 

belirlenmi  oldu u için görü mede belli oranda bir kontrol ve düzen bulunmakta; 

di er yandan ise sorular açık uçlu olarak hazırlandı ı için görü ülen ki i çoktan 

seçmeli cevaplardan birine uyması için zorlanmamakta, hislerini ve anlatmak istedi i

ayrıntıları rahatça dile getirebilmektedir (Fife, 2005). 

Yarı yapılandırılmı  görü me tekni inin olumlu yanları, çoktan seçmeli cevaplar ile 

ucu yapılandırılmamı  sorular arasında bir denge kurulmu  olması, görü ülen

ki ilerin ara tırmacıya bazı önemli noktaları farketmede yardımcı olması ve kismi de 

olsa belli bir yapı olu turulmu  oldu u için, veri analizinin yapılmasında da 



54

kolayla tırıcı etkiye sahip olmasıdır (Gillham, 2005). Bunun dı ında ucu açık

sorularla hazırlanmı  olan yarı yapılandırılmı  görü me yönteminde, görü ülen ki i

kendi cevaplarını ekillendirebilme ve hatta görü menin yönünü tamamen 

de i tirebilme olana ına sahiptir. Böylece görü me yöntemi yalnızca soru-cevap 

eklinde ilerleyen tek yönlü bir 'sorgulama' yerine kar ılıklı diyalog ile zenginle en 

bir konu ma haline gelmektedir.  

Yarı yapılandırılmı  görü me yönteminde, görü menin odak noktasını belirleyecek 

ekilde belli temel sorular olu turulmakta, ancak görü ülen her ki inin sosyal, 

ekonomik, kültürel özelliklerine göre bunlara yeni sorular eklenebilmekte veya 

listeden bazı sorular çıkarılabilmektedir. Böylece ortaya ara tırılması gereken yeni 

konular çıkabilmekte ve bunlara farklı ki ilerin nasıl yakla tı ı
kar ıla tırılabilmektedir (Fife, 2005).

Yarı yapılandırılmı  görü me yönteminin olumsuz yanları ise, görü melerin uzun 

zaman alıyor olması, soruların ve konunun ço u zaman yeniden ekillendirilmesi

gere i ve bunların sonucu olarak da çok fazla ki i ile görü mede bir kısıt

olu turmasıdır (Gillham, 2005). Ayrıca insanlar ço u zaman tarih, yıl, derece, 

tekrarlanma sayısı, büyüklük ve benzeri sayısal verileri tam olarak 

hatırlayamamaktadırlar. Buna ek olarak görü ülen ki ilerin cevapları do al olarak 

her birinin bireysel algı ve anıları do rultusunda ekillenmektedir ve di er görü me 

yöntemlerinde oldu u gibi yarı yapılandırılmı  görü me yöntemi de tüm toplumun 

gerçe ini yansıtmada yetersiz kalmakta, yalnızca görü ülen ki ilerden elde edilen 

bilgiler ı ı ında bir örnek küme gösterebilmektedir (Czarniawska, 2004). Tüm 

bunların yanısıra ara tırmacı ve görü ülen ki i aynı kültürü payla ıyor, aynı

toplumda ya ıyorsa, bu durum genelikle ara tırmacının görü ülen ki iden bilgi 

almasını zorla tırmaktadır. Bunun nedeni görü ülen ki inin, ara tırmacının kendisine 

yöneltti i soruların cevaplarını zaten biliyor oldu unu dü ünerek, detaylı bilgi verme 

konusunda isteksiz davranması veya kendi bilgisinin test ediliyor oldu u fikrine 

kapılarak kendi dü ünceleri yerine do ru oldu unu varsaydı ı dü ünceleri dile 

getirmeye çabalamasıdır (Spradley, 1979).
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Ucu açık sorular ile yapılandırılmı  yüz yüze görü me yöntemi, görü melerin 

derinlemesine ve yüz yüze olması nedeniyle ancak sınırlı sayıda ki iye 

uygulanabilmektedir. Dolayısıyla bu yöntemin belli bir grubu temsil eden bilgi 

sa lamak gibi bir amacı bulunmamaktadır. Ancak detaylı olması ve kullanıcılara ait 

derin bilgi ve bakı  açılarının anla ılabilmesi açısından daha de erli bilgiler elde 

edilmesini sa lamaktadı. Bu durum, bu ara tırmanın esas amacı ile örtü mektedir. Bu 

yüzden yarı yapılandırılmı  görü me yöntemi bu çalı ma için en uygun yöntem 

olarak seçilmi tir.

4.5 Seçilen Yöntemin Uygulama Süreci 

Yarı yapılandırılmı  görü me yönteminin uygulama süreci, do ru soruları

olu turabilmek ve bu soruları do ru bir dille sorabilmek için üç a amaya yayılmı tır.

lk a amada yalnızca belli temel noktalara odaklanan sorular hazırlanmı  ve bu 

sorular katılımcılara yüz yüze ve e-posta yoluyla sorulmu tur. kinci a amada soru 

sayısı arttırılarak ve sorular detaylandırılarak yeniden bir soru listesi hazırlanmı  ve 

katılımcılara yüz yüze görü me yoluyla sorulmu tur. Üçüncü a amada ise, ikinci 

a amada test edilmi  olan sorularda gerekli de i iklikler yapılarak yine yüz yüze 

görü me yöntemiyle katılımcılara sorulmu tur.

Görü melerin kaydedilmesi video kamera ile gerçekle tirilmi tir. Yüz yüze görü me 

sırasında konu maların kayıt edilmesi için bir kayıt cihazı kullanmak oldukça faydalı

olmaktadır. Çünkü görü me sırasında not tutma yöntemi hem ara tırmacı hem de 

katılımcı için dikkat da ıtıcı bir unsur olu turabilmekte, kayıt cihazı ile söylenen her 

eyin kesintisiz ve ilk a ızdan fade edildi i gibi kayıt edilmesi daha faydalı

olmaktadır. Böylece sorulara verilen cevaplar ile ilgili ayrıntılar ve görü ülen ki inin 

hangi konularda konu maya daha istekli oldu u daha kolay tespit edilerek, 

görü menin her adımı daha faydalı olacak ekilde yönetilebilmektedir (Brenner, 

1985). Di er yandan görü meleri analiz etme a amasında, ya anan sahnelerin tekrar 

seyredilebilmesi hatırlama için oldukça etkili bir yöntem oldu undan video kamera 

ile kayıt yapılması faydalı olmaktadır. Burada kar ıla ılabilecek olumsuz durum, 

görü ülen ki inin görüntülenmekten rahatsız olması ve bu yüzden de görü mede 

ihtiyaç duyulan do al ortamın bozulmasıdır (Czarniawska, 2004). Bu çalı mada, 

böyle bir durum söz konusu oldu unda görü ülen ki i ve görü ülen ortam ile ilgili 

herhangi bir görsel kayıt alınmamı  ve yalnızca ses kaydı yapılmı tır.
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4.5.1 Ön ara tırmalar

Seçilen yöntemin sa lıklı bir ekilde uygulanabilmesi için hazırlanan soruların test 

edilmesi ve görü ülen ki ilerin sorulara yakla ımları ile ilgili fikir sahibi olunması

adına bir ön çalı ma evresi gerekli görülmü tür (Spradley, 1979). Bu ön çalı ma 

evresi öncelikle bir anket uygulamasını ardından da görü me sorularının ilk 5 ki iye 

sorulmasını ve bu sırada yapılan gözlemleri içermektedir. 

4.5.1.1 Anket 

lk a amada 7 soruluk bir anket hazırlanıp, 50 ki iye uygulanmı tır. Burada amaç, bir 

sonraki a ama olan yüz yüze görü me yöntemi için uygun ki ilerin seçilebilmesidir. 

Anket soruları kısaca ki isel bilgiler ile ba layıp, sırasıyla hane halkı, konut 

özellikleri ve spesifik olarak çekyat kullanımı ile ilgili olmu tur. Bu anket aracılı ı

ile kullanıcıların ev ortamı ve evde geçirdikleri zaman, oturma, yatma, depolama 

alı kanlıkları ve misafir a ırlama durumları ile ilgili bilgi almak amaçlanmı tır.

Ki ilerin evde çekyatlar ile deneyimleri ara tırıldı ı için bu soruların cevapları,

ara tırmanın yorumlanması için belirleyici nitelik ta ımaktadır. Ayrıca ön 

çalı madaki sorular ki ileri evleri, oturma, yatma, depolama alı kanlıkları ve 

kullandıkları çekyatlar hakkında dü ünmeye ba latıp, konunun içine girmeleri için 

hazırlamayı amaçlamaktadır.

Anket çalı masının son kısmında kullanıcının çekyatı hangi amaçlarla kullandı ı

üzerine detaylı ekilde dü ündürmek hedeflenmi , çekyat ile deneyimler, ne tür 

çekyatlara sahip oldukları, hangilerinin be enerek hangilerini be enmeden 

kullandıkları ve de tercih etmeleri gerekti inde çekyat ile ona alternatif bir ürün 

arasında neye göre seçim yaptıklarına odaklanılmı tır. Burada asıl amaç ara tırmanın

amacıyla paralel olarak ki ilerden ilk adımda görü lerini alabilmek, çekyatı nasıl

algıladıklarını anlamak için ilk giri imi gerçekle tirmektir. 

Anket sorularının yapılandırılması
Anket sorularının yapılandırılmasında öncelikle katılımcının ki isel bilgilerine dair 

bir bölüm olu turulmu , bu bölümde katılımcının do um yılı, cinsiyeti, e itim

durumu, mesle i ve iste e ba lı olarak ad ve soyadı sorulmu tur. Bu bilgilerin 

katılımcı ile ilgili genel bir bilgi edinilmesine fayda sa layaca ı öngörülmü , e itim

ve meslek bilgilerinin de katılımcının sosyo-kültürel durumu ile ilgili bir ipucu 

vermesi hedeflenmi tir.
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kinci soru katılımcının ikamet etti i semti ö renmeyi amaçlamaktadır. stanbul'un 

semtleri kendi aralarında derin sosyo-kültürel farklılıklar barındırabildi i için, 

mümkün oldu unca farklı semtlerde ikamet eden ki ileri tespit etmede bu sorunun 

faydalı olaca ı dü ünülmü tür. Çalı manın, farklı ya am tarzlarına sahip ki ilerle 

görü me amacının gerçekle tirilebilmesinde, katılımcının stanbul'un hangi semtinde 

oturdu u bilgisi büyük önem ta ımaktadır.

Üçüncü soru katılımcının ev sahibi veya kiracı olması (veya açıklanan ba ka bir 

durum) ile ilgilidir. Bu soruda amaçlanan ise katılımcının ekonomik durumu 

hakkında bir bilgi sahibi olunmasıdır. Ancak cevapların analizinde bu soru, ikinci 

soru ile birlikte de erlendirilmi tir. Çünkü, ya am standartlarının daha yüksek 

oldu u bir semtte kiracı olmak ile standartların daha dü ük oldu u bir semtte ev 

sahibi olma durumunun ekonomik durum dı ında birçok nedeni olabilece i göz 

önünde bulundurulmu tur.

Dördüncü ve be inci sorular katılımcının ya an artlarını anlamaya yöneliktir. 

Burada katılımcının ikamet etti i evin m2 olarak büyüklü ü ve oda sayısı, bunlarla 

do rudan ba lantılı olarak da aynı evde kaç ki inin ya ıyor oldu u sorulmaktadır. Bu 

sorular aracılı ıyla hane halkının ya am tarzı (aile ile oturma, ev arkada ı ile oturma, 

oda kiralama, vb.) ve ki i ba ına dü en ya am alanı ile ilgili bilgi edinilmesi 

amaçlanmı tır.

Anketin altıncı ve yedinci soruları ise do rudan çekyat ile ilgilidir. Bu kısımda 

katılımcının çekyat sahibi olup olmadı ı, çekyatı evinde nasıl konumlandırdı ı ve 

çekyatı hangi amaçlarla kullandı ı ö renilmek istenmi tir. Bu sorular, katılımcılar 

içinden çekyat kullanıcılarının tespit edilmesi kadar çekyat kullanmayan 

katılımcıların da tespit edilmesinde önemlidir. Burada elde edilecek bilgiler, hem 

çekyat kullananların kullanmayanlara oranı ile ilgili bir fikir sahibi olabilmek hem de 

katılımcıların ki isel, ekonomik, sosyo-kültürel özelliklerinin çekyat kullanmalarında

herhangi bir rol oynayıp oynamadı ını anlamak açısından önem ta ımaktadır. Sorular 

aynı zamanda, katılımcıyı çekyatın hayatında te kil etti i yeri dü ünme açısından da 

bir ba langıç yaptırmayı hedeflemektedir. 
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Anket uygulaması
Anket uygulaması için seçilen 50 ki inin 18 ya  üstü yeti kinler olmasına dikkat 

edilmi tir. Bunun dı ında bir kural olmayıp, amaç farklı meslek, ya , cinsiyet 

gruplarına ula abilmek ve soruları yöneltmektir. Çekyat kullanıcısı olarak farklı

sosyal çevrelerden ve farklı ya am biçimlerinden temsilciler bulabilmek, çekyat ile 

ilgili hatıraları bulunan ve bunları payla maya istekli ki ileri belirleyebilmek bu 

açıdan oldukça önemli olmu tur.  Mümkün oldu unca farklı özellikte ki ilere ve 

görü lere yer verebilmek önemli bulunmu tur. Ön çalı ma kapsamında hazırlanılan

anket soruları 50 katılımcıya yüz yüze ve e-posta yoluyla sorulmu tur.

Anket sonuçlarına ili kin bulgular 
Yapılan anket sonucunda katılımcılara ili kin çe itli veriler elde edilmi tir. Bu veriler 

çekyat kullanımının yaygınlı ı ile ilgili fikir sahibi olunmasını sa lamı tır.

Ancak bu yalnızca kullanıcı kesimini ve özelliklerini belirlemeyi amaçlayan bir ön 

çalı ma oldu undan kullanıcıların görü lerini ayrıntılı olarak yansıtma konusunda 

yetersiz kalmı tır. Sorulara verilen cevaplara ek olarak kullanıcıların ifadelerinin 

evlerinden sa lanan görsel verilerle desteklenmesinin ara tırma için gerekli ve 

faydalı olaca ı anla ılmı tır.

Yapılan anket ile elde edilen temel veriler olarak katılımcıların ya  da ılımı ekil

4.1’de, konut sahibi olma durumu da ılımı ekil 4.2’de, konutta bulunan çekyat 

sayısı da ılımı ekil 4.3’te ve çekyatın konutta bulundu u alana ili kin da ılım ekil 

4.4’te verilmi tir.

ekil 4.1 : Katılımcıların ya  da ılımı.
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ekil 4.2 : Konut sahiplili i.

ekil 4.3 : Konuttaki toplam çekyat sayısı.
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ekil 4.4 : Çekyatın konuttaki konumu. 

4.5.1.2 Ön görü meler

Anket uygulaması sayesinde katılımcılara ili kin genel bilgiler elde edilmi tir. Bunu 

takip eden yüz yüze görü me a aması için öncelikle gerekli sorular hazırlanmı  ve 

detaylandırılmı tır. Daha sonra anket cevapları dikkate alınarak görü ülecek ki iler

belirlenmi tir. Ara tırmanın yüz yüze görü me a amasının ilk kısmı ön çalı malar 

dahilinde yapılmı  olup, amacı soruların katılımcılar tarafından nasıl algılandı ının,

katılımcılarla nasıl daha iyi ileti im kurulabilece inin ve soruların herhangi bir 

düzeltmeye veya yenilemeye ihtiyaç duyup duymadı ının anla ılması olmu tur.

Ön görü me sorularının yapılandırılması
Ön görü me soruları dört temel bölüm çevresinde yapılandırılmı tır, bunlar; ki isel

bilgiler, aile ve sosyal özellikler, konut özellikleri ve çekyat kullanımı olarak 

isimlendirilmi tir.

lk bölüm olan ki isel bilgiler ba lı ı altında görü ülen ki iye ili kin genel bir bilgi 

edinilmesi amaçlanmı , do um yılı, cinsiyet, e itim ve meslek durumları kayıt

edilmi tir.

kinci bölümde aile ve sosyal özellikler hakkında sorular sorulmu , ailenin kaç 

ki iden olu tu u ve mevcut durumda hane içinde kaç ki inin ve kimlerin birarada 

ya amakta oldu u ö renilmi tir. Bunun dı ında yine bu bölümde, hane halkının
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e itim, meslek, i  durumları, bo  zaman aktiviteleri, misafir a ırlama sıklı ı ve 

ya anılan semt gibi sosyo-kültürel özellikleri ö renmeye yardımcı olacak sorular 

yöneltilmi tir. Bunlara ek olarak ekonomik durum hakkında bilgi edinilebilmesi için 

yıllık ortalama gelir ve mal varlı ına ili kin sorular da sorulmu tur.

Ya anılan konut ile ilgili soruların bulundu u üçüncü bölümde, konutun büyüklü ü,

nasıl kullanıldı ı ve payla ıldı ı gibi noktaların yanısıra konut-ya am tarzı ili kisini

anlamaya yönelik sorular da sorulmu tur.

Son bölümde ise ya anılan konutta oturma, yatma ve depolama i lerinin her biri için 

ne gibi e yaların kullanıldı ı tek tek sorulmu tur. Daha sonra ise spesifik olarak 

çekyat kullanımına, çekyatın ne zaman kullanılmaya ba landı ına ve o konuttaki 

tarihine ili ki sorular yöneltilmi tir. Son olarak görü ülen ki inin çekyatla ilgili 

olumlu ve olumsuz dü üncelerini ve deneyimlerini sıralaması istenmi , varsa ailenin 

çekyat ile olan tarihine tanıklık etmesi bakımından eski aile foto raflarının

incelenmesi gerçekle tirilmi tir.

Ön görü me uygulaması
Ön görü me a aması kapsamında 5 ki iyle yüz yüze görü ülmü tür. Görü meler yüz 

yüze ve görü ülen ki ilerin evlerinde yapılmı tır. Görü ülen ki ilere öncelikle 

yapılan çalı manın konusu kısaca özetlenmi , çalı manın amacının katılımcıları test 

etmek de il onlardan bir eyler ö renmek oldu u vurgulanmı tır. Hazırlanan sorular 

yarı yapılandırılmı  görü me yöntemine göre sorulmu  ve gerekli görüldü ünde ek 

sorular yöneltilmi , bazı sorulara ili kin daha detaylı açıklamalar istenmi tir. 

Görü meler video kamera ile kaydedilmi tir. Görü ülen ki ilerden bazıları

görüntülerinin kaydedilmesini istememi , yalnizca ses kaydı yapılmasını tercih 

etmi tir. Bu ki ilerle yapılan görü melerde görüntü alınmamı  yalnızca sesler 

kaydedilmi tir.

Ön görü me sonuçlarına ili kin bulgular 
Yapılan ön görü meler sonucunda hazırlanmı  olan sorular test edilmi  olup, bazı

sorularda birtakım de i iklikler yapılmasının faydalı olaca ı sonucuna varılmı tır. 

Görü ülen ki ilerin özellikle sayısal verileri (tarih, yıl gibi) hatırlamada güçlük 

çektikleri, bu gibi verilere çe itli anılarını hatırlayarak daha kolay ula tıkları

gözlemlenmi tir. Buna ek olarak konutta bulunan odaların metrekare olarak 

büyüklüklükleri gibi sayısal verilerin de tam olarak bilinemedi i, bu büyüklüklerin 

ifade edilmesi için içerisine yerle tirilen e yaların tarif edildi i tespit edilmi tir. Bu 
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yüzden bu soru görü menin akıcılı ını da olumsuz yönde etkilemi  ve görü ülen 

ki iler oda metrekarelerini hatırlamaya çalı ırken bir zaman kaybı olu mu tur.

Oturma, yatma ve depolama kavramlarının ço u zaman iç içe geçti i ve bu 

kavramlarla ilgili deneyimlerin ve alı kanlıkların ayrı ayrı ifade edilmesinde güçlük 

ya andı ı görülmü tür.

Bunun dı ında görü ülen ki inin ya , ekonomik durum ve sosyo-kültürel 

özelliklerine göre çekyattan önce muadil kabul edilebilecek hangi e yaları ve nasıl

kullandı ının sorulmasının da kimi zamanlar faydalı olabilece i gözlemlenmi tir. 

Sonuç olarak ön çalı madaki sorular ve yöntem gözden geçirilerek nihai çalı ma 

yapılandırılmı tır.

4.5.2 Nihai ara tırma

Yapılan ön çalı ma, hazırlanan soruların test edilmesini ve görü melerin daha verimli 

geçebilmesi için soru listesinde ufak de i iklikler yapılmasını sa lamı tır. Bu 

bulgular ile nihai ara tırma soruları olu turulmu tur.

4.5.2.1 Nihai ara tırma sorularının yapılandırılması

Nihai ara tırma sorularının yapılandırılmasında genel olarak ön çalı ma soruları ile 

aynı düzenleme kullanılmı , sorular dört temel bölüm çevresinde yapılandırılmı tır.

Bunlar ki isel bilgiler; aile ve sosyal özellikler; konut özellikleri ve çekyat kullanımı

olarak isimlendirilmi tir. 

lk bölüm olan ki isel bilgiler kısmında herhangi bir de i iklik yapılmamı tır.

Ön görü melerde bu kısımda görü ülen ki inin algısı ile ilgili herhangi bir sorun 

olu mad ı gözlendi inden, aile ve sosyal özellikler hakkında soruların bulundu u

ikinci bölümde de bir de i iklik yapılmamı tır.

Birtakım sayısal verilerin soruldu u üçüncü bölümde, görü ülen ki iler konutun 

büyüklü ü ile ilgili net bir sayı verebilirken, odaların tek tek metrekare olarak 

büyüklükleri soruldu unda cevap verememi lerdir  Nihai ara tırma soruları içinde 

oda metrekarelerinin soruldu u soru de i tirilerek, her odada ne gibi e yaların

bulundu u sorulmu tur.

Son bölümde ise, görü ülen ki ilerin özellikle oturma ve yatma eylemleri için 

kullandıkları e yaları ayrı ayrı sıralamada zorlandıkları görülmü  ve bu yüzden 
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bunları ayrı ayrı sorular halinde sormaktansa tek bir soruda toparlamanın daha do ru

olaca ı kanısına varılmı tır.

Tüm bunlara ek olarak çekyattan önce aynı i levleri gören hangi e yaların, ne ekilde 

kullanıldı ı soruları da soru listesine eklenmi tir. 

4.5.2.2 Nihai ara tırma uygulaması

Nihai ara tırma kapsamında 15 ki i ile görü ülmü tür. Görü meler ön çalı mada 

oldu u gibi yüz yüze yapılmı tır. Görü ülen ki ilerden 12 tanesi ile evlerinde, di er 3 

tanesi ile ev dı ındaki ortamlarda görü ülmü tür. Ön görü melerde elde edilen 

bilgiler ı ı ında yapılan de i ikliklerle yeniden hazırlanmı  olan sorular, 

katılımcılara yine yarı yapılandırılmı  görü me yöntemi kapsamında sorulmu ,

soruların sıralamasında ve ek sorularla detaylandırılmasında görü ülen ki ilerin 

yakla ımları ve anlattıkları belirleyici olmu tur. Görü meler video kamera ile 

kaydedilmi , görüntü alınması istenmedi i durumlarda yalnızca ses kaydı

yapılmı tır. Görü me süreleri 45 dakika ile 1 saat arasında de i mi , ortalama olarak 

50 dakika sürmü tür. Evlerde yapılan görü melerde ayrıca evlerde kullanılan 

çekyatların, bunların modifiye edilmi  versiyonlarının ve bulundukları odaların

foto rafları çekilmi , görü melerin analizi sırasında kullanılmak üzere 

kaydedilmi tir.

4.5.2.3 Nihai ara tırma sonuçlarına ili kin bulgular 

Nihai ara tırma sonuçlarına ili kin bulgular bu çalı manın temelini olu turmaktadır

ve bulguların içeri i ayrıntılı olarak be inci bölümde irdelenmi tir.
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5. ALAN ÇALI MASINDA ELDE ED LEN VER LER N ANAL Z  VE 
YORUMLANMASI 

Bu bölümde yapılan görü melerden elde edilen veriler gözlemler yardımıyla  analiz 

edilmi  ve yorumlanmı tır. Alan çalı masında Ara tırma Yöntemi ba lı ı altında

ayrıntılı olarak bahsedildi i gibi yarı yapılandırılmı  görü me yöntemi kullanılmı tır.

Burada öncelikle görü ülen ki ilere ili kin genel istatistiki bilgilere yer verilmi  daha 

sonra da çekyatın bu ki iler tarafından kullanılma sebepleri ve ne ekilde kullanıldı ı

irdelenmi tir. Bunlara ek olarak görü ülen ki ilerin çekyat kullanımına dair anılarına, 

deneyimlerine ve olumlu-olumsuz görü lerine  yer verilmi tir.

5.1 Görü ülen Ki ilere li kin Genel Veriler ve Analiz 

Bu ara tırma kapsamında ya ları 24 ile 84 arasında de i en ve ya  ortalaması 50 

olan, farklı e itim seviyelerinden ve gelir gruplarından kadın ve erkek katılımcılarla

görü ülmü tür.

Görü ülen ki ilerin, e itim durumları ilkokul, ortaokul, meslek lisesi, e itim 

enstitüsü, yüksekokul, üniversite ve lisansüstü olarak farklılık göstermektedir. 

Meslekler ise ö retmenlik, ev hanımlı ı, muhasebecilik, mühendislik, gündelikçilik 

ve akademisyenlik olarak çe itlenmektedir. 

Aile özelliklerine bakıldı ında, birey sayısı 3 ile 5 arasında de i mekte, ortalama 

olarak 4 ki ilik bir çekirdek aile temsil edilmketedir. Ancak e lerden birinin vefatı,

evlenen çocukların evden ayrılması veya çocukların okumak ya da çalı mak için 

ehir dı ında ya amaları gibi nedenlerden hane halkı 1 ki iye kadar dü ebilmektedir. 

Gelir durumuna ili kin veriler incelendi inde, katılımcıların yıllık gelirinin 20000TL 

ile 70000TL arasında de i ti i ve ortalama gelirin 40000TL ile 45000TL arası

oldu u söylenebilmektedir. Yine gelir durumunu do rudan etkileyen bir konu olan 

hane halkının çalı ma durumu ile ilgili, çalı ıyor durumda olma, emekli olma, i siz

olma ve ö renci olma gibi farklı kategoriler bulunmaktadır. Burada genel bir 

de erlendirme yapmak gerekirse yaygın olarak anne-babaların emekli oldu u ve 
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onlarla birlikte ya ayan yeni mezun çocukların da i siz oldu u söylenebilir. 

Ebeveynler içinden emekli oldu u halde aktif olarak çalı maya devam eden taraf ise 

genelde baba olmaktadır.

Gelir durumu kadar çalı ılan yer ve oturulan semt ile de ilgili olan konut özellikleri 

incelendi inde, konut büyüklüklüklerinin 60 m2 ile 150 m2 arasında de i ti i,

konutta bulunan odaların ise 2 oda 1 salon veya 3 oda 1 salon eklinde da ıldı ı

görülmektedir. Yapılan görü melerde ev sahibi ve kiracı olma durumlarının her 

ikisine de rastlanmı , bunun yanısıra kendi evini kiraya verip ba ka bir evde, semt 

özellikleri, i yerine, akrabalara yakınlık gibi nedenlerden kiracı olarak bulunma 

durumlarıyla da kar ıla ılmı tır. Görü ülen ki ilerden 9'u ev sahibi ve 2'si kiracı

durumundadır. Bunun dı ında 3 ki i ailesine ait evde ailesiyle birlikte ya amakta ve 1 

ki i de ailesine ait ikinci bir evde ailesinden ayrı ekilde ya amaktadır.

Çekyat kullanımının yaygınlı ı ile ilgili durum incelendi inde, görü ülen ki ilerin 

tamamının belli zamanlarda evlerinde çekyat kullanmı  oldu u tespit edilmi tir. u

an itibariyle görü ülen ki ilerden yalnıza 1 tanesinin evinde çekyat bulunmamakta, 

geri kalanların evlerinde ise en az 1 en çok 3 adet çekyat bulunmaktadır. Çekyatlar 

genelde günün büyük kısmının geçirildi i oturma odasına ve çocuk odalarına 

yerle tirilmekte, salona konulanların ise salondaki mobilya takımına uygun olmasına

dikkat edilmektedir. 

Görü ülen ki ilere ili kin genel bilgilerin birarada görülebilmesi için hazırlanmı

Çizelge 5.1, Çizelge 5.2 ve Çizelge 5.3 ileride verilmi tir.

Çizelge 5.1 : Görü ülen ki ilere ait genel bilgiler. 
Katılımcı D. Hanım N. Hanım M. Bey E. Hanım R. Hanım
Ya 51 59 25 31 84 
E itim Üniversite lkokul Lisansüstü Yüksekokul Ortaokul 

Meslek lkokul 
ö retmeni Ev hanımı Akademisyen Ev hanımı Ev hanımı

 durumu Emekli Emekli Çalı ıyor Çalı mıyor Emekli 
Ortalama yıllık gelir 
(TL)

20000-
40000 

20000-
25000 20000-30000 50000-60000 20000-

25000 
Ev sahibi / Kiracı / 
Di er Ev sahibi Ev sahibi Kiracı Ev sahibi Ev sahibi 

Konut büyüklü ü (m2) 100 85 60 130 100 

Konut tipi 
3+1 

Apartman 
dairesi 

2+1 
Apartman 

dairesi 

2+1 
Apartman 

dairesi 

3+1 
Apartman 

dairesi 

3+1 
Apartman 

dairesi 
lk çekyatın alındı ı yıl 1978 1976 2001 2000 1982 

Evde bulunan çekyat 
sayısı

2 – oturma 
odası

2 – salon    
1 – çocuk 

odası
1 – salon 

2 – oturma 
odası, 1 – 

çocuk odası

2 – oturma 
odası         

1 – salon 
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Çizelge 5.2 : Görü ülen ki iler ait genel bilgiler (devamı 1). 
Katılımcı G. Hanım E. Bey A. Hanım B. Hanım C. Hanım
Ya 64 56 45 24 62 
E itim Lise Üniversite lkokul Üniversite Üniversite 

Meslek Ev hanımı Makina 
mühendisi Gündelikçi Ö renci Resim-i

ö retmeni 
 durumu Emekli Emekli Çalı ıyor Çalı mıyor Emekli 

Ortalama 
yıllık gelir 
(TL)

40000-
50000 

40000-
50000 20000-35000 50000-60000 50000-70000 

Ev sahibi / 
Kiracı / Di er Kiracı Ev sahibi Ev sahibi Ev sahibi Ev sahibi 

Konut 
büyüklü ü
(m2)

130 90 90 120 100 

Konut tipi 
3+1 

Apartman 
dairesi 

3+1 
Apartman 

dairesi 

3+1 
Apartman 

dairesi 
3+1 Apartman 

dairesi 
3+1 Apartman 

dairesi 

lk çekyatın
alındı ı yıl 1988 1989 1988 1980 1970 

Evde bulunan 
çekyat sayısı 2 – salon 1 – salon 2 – salon Bulunmuyor 2 – oturma odası

1 – salon 

Çizelge 5.3 : Görü ülen ki ilere ait genel bilgiler (devamı 2). 
Katılımcı H. Bey C. Bey Ö. Bey F. Hanım G. Bey 
Ya 34 23 69 58 32 
E itim Üniversite Üniversite Lise Üniversite Lise 

Meslek Akademisyen 
Metalurji ve 

Malzeme 
Mühendisi 

Muhasebeci Edebiyat 
ö retmeni -

 durumu Çalı ıyor siz Emekli Emekli siz
Ortalama 
yıllık gelir 
(TL)

40000-50000 - 20000-30000 40000-
50000 -

Ev sahibi / 
Kiracı / 
Di er

Di er Ev sahibi Ev sahibi Ev sahibi Di er 

Konut 
büyüklü ü
(m2)

80 90 85 90 85 

Konut tipi 2+1 Apartman 
dairesi 

3+1 
Apartman 

dairesi 

2+1 Apartman 
dairesi 

3+1 
Apartman 

dairesi 

2+1 Apartman 
dairesi 

lk çekyatın
alındı ı yıl 1986 1990 1975 1989 1980 

Evde 
bulunan 
çekyat sayısı

1 – salon 1 – salon 2 – salon         
1 – çocuk odası 1 – salon 2 – salon       

1 – kendi odası
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5.2 Çekyat Kullanımına li kin Veriler ve Analiz 

Bu bölümde öncelikle çekyatın Türk insanının gündelik hayatındaki varlık sebepleri 

ara tırılmı  ve Türk kültürüne hangi açılardan yakın oldu u tespit edilmi tir. Daha 

sonra ise çekyatın günümüzde kimler tarafından ve ne ekilde kullanıldı ı

irdelenmi , evlerde nasıl konumlandırıldı ı ve hangi amaçlara hizmet etti i ayrıntılı

olarak açıklanmı tır. Son olarak ise çekyat kullanıcılarının bu ürüne dair olumlu-

olumsuz görü lerine, tavsiyelerine ve deneyimlerine yer verilmi tir.

5.2.1 Çekyatın varlık sebepleri 

Çalı ma kapsamında çekyatın Türk kültüründe ve gündelik hayatta var olma 

sebepleri ara tırılmı tır. Yapılan görü melerle elde edilen verilerin analizi sonucunda 

çekyatın varlık sebepleri üç ana ba lık altında gruplanmı tır. Bunlar geçmi ten gelen 

oturma, yatma ve depolama  alı kanlıkları, gelir durumunu da kapsayan konut 

özellikleri ve kullanımı ile Türk kültüründe önemli bir yer tutan misafir a ırlama

kültürü olarak irdelenmi tir.

5.2.1.1 Oturma, yatma ve depolama alı kanlıkları

Yapılan görü melerde çekyat kullanımına dair ilk anılar en erken 1970 yılı sonrasını

ve yo un bir ekilde 1980'li yılları i aret etmektedir. Bu kapsamda ilk çekyatın hangi 

tarihte alındı ı sorusuna verilen cevaplar, 1970, 1976, 1978, 1980, 1988 ve 1990 

yıllarını kapsamaktadır. Bu soru yöneltildi inde katılımcıların ço u, 'yeni 

evlendi imizde', 'kendi evimize çıkınca', 'ikinci çocu um do du unda' , gibi ifadeler 

kullanmı tır. Bu durumda çekyat alınmadan önce aynı i levleri gören ne gibi e yalar 

kullanıldı ı sorulmu  ve özellikle 35 ya ın üstündeki katılımcılardan 'divan', 

'kütüphaneli divan' , 'yer yata ı' ve bunlarla birlikte kullanılan 'yüklük' yanıtları

alınmı tır.

Görü ülen ki ilerin tümü divan kullanma deneyimi ya amı tır. Bunlardan 35 ya ın

altındaki katılımcılar divanı 'hayal meyal', anneanne, babaanne evlerinden 

hatırlarken, özellikle 50 ya  ve üstü katılımcılar, tüm çocukluklarını ve hatta 

gençliklerini divan olan bir evde geçirdiklerini ifade etmi lerdir. 

Divan, ya anılan evde yatak odası ve salon gibi farklı yerlerde ve bulundu u odadaki 

duvarlardan birine biti tirilerek konumlandırılmaktadır. Yapı olarak yerden oldukça 
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yüksektir, metal bir iskelete ve yaylı bir oturma yüzeyine sahiptir. Görü ülen

ki ilerden E. Bey (56) divanda oturma deneyimini öyle ifade etmi tir:

“Divanı evlenmeden önce kullandım, 68-69 gibi hatırlıyorum. Nerede 

yatılıyorsa orada duruyordu. Onun üzerine örtü dikiliyordu; yatak 

olmayaca ı zaman örtüsü serilip üstüne oturuluyordu. Arkasına minderler 

yaptırılıyordu. Yerden yüksekti, üstüne oturdu unuz zaman ayaklarınız yere 

ula mıyordu. Üstünde ayaklar toplanarak oturulurdu, çok rahattı.

Yataca ımız zaman üzerine çar aflar seriliyor, sabahları da toplanıyordu.”

Divanda sırtın dayanabilece i ayrı bir yüzey bulunmamakta, duvara biti tirildi i

kenarının üzerine sırtın dayanabilmesi için yastıklar ve minderler konulmaktadır. 

Oturmak için kullanılaca ı durumlarda, yani gün içerisinde, ekil 5.1’de görüldü ü

gibi, özel dikilen veya diktirilen örtüsü üzerine serilmekte, sırt kısmına da minderler 

yerle tirilmektedir. 

ekil 5.1 : “Kapıcılar Kralı”ndan bir sahne (1976). 



70

Bu minderler ve örtüler, evin dekorasyonunun bir parçasını olu turmakta ve evin 

hanımı veya kızları tarafından özenle dikilmektedir. A. Hanım (45), divan için 

dikilen örtüleri hatırladı ında gülümsemekte ve “Divanların örtüleri etamin i lenirdi, 

imdi modernize hali çıksa yine isterim ben.” derken, benzer ekilde N. Hanim da 

(59), “Divanımızın yastı ını, örtüsünü kendim dikmi tim, ne güzeldi.” diye 

hatırlamaktadır.

Bahsedildi i üzere gündüzleri geni , yüksek ve 'rahat' bir oturma elemanı olarak 

kullanılan divan, geceleri de üzerindeki örtünün ve minderlerin kaldırılıp, çar afların

ve yorganların serilmesiyle bir yatma elemanına dönü türülmektedir. Görü ülen

ki ilerin ifadelerine göre divan yaylı iskeleti ve pamuklu dolgusu sayesinde çok rahat 

bir yatma elemanı olma özelli ine sahiptir ( ekil 5.2). 

ekil 5.2 : “Çöpçüler Kralı”ndan bir sahne (1977). 

Divanın oturma ve yatma elemanı olarak kullanımı sırasında sürekli tekrarlanması

gereken eylem ise çar af, yorgan, yastık ve battaniye gibi yatak gereçlerinin her gece 

serilip, her sabah yeniden toplanması ve bir yerde depolanmasıdır. Bu kısa süreli 

depolamalar için farklı çözümler geli tirilmi tir. Bu çözümlerden biri, divanın yerden 

yüksek olma özelli ini kullanarak, üzerine serilen yorgan, yastık gibi yatak 

gereçlerinin, gün içinde divanın altında saklanması olmu tur. 
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“Bizde yüklük yoktu, kaldırdı ımız yorganları, yastıkları divanın altına

koyardık. Altı bo tu, bavul, le en gibi eyleri de oraya koyardık. Çar af gibi 

örtüleri vardı bunların. Yorganlar her sabah hemen katlanır, bu örtülerle 

sarılıp çengelli i neyle kapatılırdı. Her gün tekrar tekrar böyle bir i ...” E. 
Bey (56) 

Divanın altındaki bo luk üzerine serilen ve yere kadar uzanan örtülerle bir depolama 

alanı haline getirilmekte, bu alana yatak, yorgan dı ında e yalar da konulmaktadır. 

Bu durum u ekillerde ifade edilmi tir: 

“Çocukların çama ırlarını, oyuncaklarını sepete koyup divanın altına iterdik. 

Hatta çok eskiden kavun karpuz alıp onun altına koyardık.” N. Hanım (59) 

“Divanların altına çama ırlarımızı katlayıp sepetlere koyardık, valizleri 

koyardık.” A. Hanım  (45) 

Yastık ve yorgan gibi gereçleri divanın altında depolamayan veya depolayamayan 

kesim için gerekli çözümü ise 'yüklük' sa lamı tır. Görü ülen ki iler için genellikle 

divan ve yüklük kullanımı paralel zamanlarda olmu tur. Burada ikisinin birbirini bir 

anlamda tamamlıyor ve bu ekilde ortak bir amaca hizmet ediyor olması etken olarak 

görülebilmektedir.  

Yüklükte temel prensip, gün içinde kullanılmayan yastık, yorgan, çar af, battaniye, 

misafir yorganı, yer yata ı gibi yatak gereçlerinin, odanın bir bölümünde katlanarak 

üst üste depolanmasıdır. Bu depolama bazen açık alanda, tüm bu e yaların üstü bir 

çar af veya örtüyle kapatılarak ya da kapaklı, dolaba benzer bir kapalı alanda 

yapılmaktadır. Açık alanda yapılan depolamalarda en altta genellikle bir sandık

bulunmaktadır:

“Divandan kaldırdı ımız yorganları, çar afları yüklü ümüze koyuyorduk. 

Annemin eski bir sandı ı vardı, onun üstüne yorganlar katlanıp konurdu. 

Bize çok misafir gelirdi, o yüzden bir sürü fazladan yorganımız vardı evde. 

Misafir yorganları altta dururdu, bizim babaannemle benim yorganlarımız en 

üstte dururdu. Tüm bunların üstünü de, böyle beyaz bir örtü dü ün çar af 

gibi, onunla kapatırdık. F. Hanım (58) 

Kapalı alanda yapılan depolama için ise C. Hanım (62) unları anlatmaktadır: 

“Yüklü ümün iki taraftan kapakları vardı; biri salona biri hole açılıyordu. 

Sandı ım vardı, üzerinde yataklarım... Böyle gardrop gibi askısı da vardı,
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her zaman kullanmayaca ım, yazın kı lık giysilerimi torbalayıp astı ım. 

Çok geni  bir odanın alabilece i hacimde bir yüklüktü.”  

Bugün bilindi i anlamda kullanılan gardrop veya kapalı dolap kullanımı

yaygınla ıncaya kadar yüklük kullanımı her iki ekilde devam etmi tir. Ancak 

günümüz ehir ya amında da yüklük, anlayı  ve kullanım biçimi açısından halen 

varlı ını sürdürmektedir. Yapılan görü melerde, katılımcıların ço unun

gardroplarının bir kısmını ki bu daha çok üst taraflardaki geni  raflar olmaktadır,

yüklük gibi kullandıkları ortaya çıkmı tır. Gelir, e itim ve kültür seviyesi gibi 

etkenlere tam anlamıyla ba ımlı olmayan gözlemlenen durum, katılımcıların büyük 

ço unlu unun yazın kı lık giysileri, kı ın da yazlık giysileri büyük hurçlara koyarak, 

gardroplarının üst raflarında depoladıkları olmu tur. Yine misafirler için ayrılmı

olan fazla yorgan ve yastıklar da hurçlara konularak veya çar aflara sarılarak,

gardroplarda üst üste depolanmaktadır. Hatta görü ülen ki ilerden bu kullanım

konusunda ikayetler alınmı tır: 

“Sonradan gardroplar çıkınca, gardropların yüklük kısmı oldu üst taraflarda. 

Ya landıkça imdi gardroptan indirmek daha zor geliyor bana, çocuklar 

indiriyor yorganları. Yüklükleri kullanmak rahattı, boy hizamızdaydı. imdi 

bir misafir gelse, gardroplardan alamıyorum tek ba ıma yukarıda oldu u

için.” N. Hanım (59) 

Bunun yanısıra yer sıkıntısı çekilen konutlarda balkonlar kapatılarak yine e yaların

üst üste konuldu u, yüklü e benzer ayrı bir depolama alanı olu turulmaktadır:  

“Depolama için balkonum var camekanlı. Kullanmadı ım e yaları, masam 

mesela ya da ayakkabılarım var kutularda, orada depoluyorum.” A. Hanım
(45)

Görü ülen ki ilerin ço u divan ve yüklük için 'kendimi bildim bileli vardı' ifadesini 

kullanmı , bunların kullanıldı ı zaman dilimi için '30-40 sene' gibi bir aralık

vermi tir. Bu ifadeleri kullanan ki ilerin u an 40-70 ya  arası grup oldu u da göz 

önünde bulundurularak, divan ve yüklü ün en azından 1950'li yıllardan 1980'li 

yıllara kadar yaygın ekilde kullanıldı ı söylenebilmektedir. 

Oturulan yerde yatma ve hatta aynı yerde bir depolama alanı olu turma anlayı ının

kentlerde divandan sonraki ilk yeni ekli 'kütüphaneli divan' olmu tur. Kütüphaneli 

divan, daha çok 1970'li yıllarda yaygın olarak kullanılmı  olup, görü ülen ki ilerce 

verilen kullanım süresi 10 yıl ile 25 arasında de i mektedir. Kütüphaneli divan, 
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ah ap malzemeden yapılmı  olmakta ve sırt dayanacak yerde, oturulan yüzeyin 

kısmen içine geçti i, bir çe it dolap-kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphane kısmı

bulundu u odanın duvarlarından birine biti tirilmekte ve sabitlenmekte, içine geçen 

oturma elemanı ise gerekti inde çekilebilmesi için tekerlekli ekilde yapılmaktadır.

ekil 5.3 : Kütüphaneli divan kullanımı (1986). 

E. Bey (56), kütüphaneli divanla ilgili deneyimlerini öyle payla maktadır:

“Biz kütüphaneli divanı 70'li yıllarda almı tık, divandan daha sonra. 

Kütüphanesine kitaplarımızı koyuyorduk, o zamanlar baya ı ilgimizi 

çekmi ti. Tekerlekli bir oturma yeri vardı, kütüphanenin kalınlı ı altına

giriyordu. Altında da baza gibi bir yer vardı, yorgan, battaniye, yastık

koyuyorduk. Onu alınca divanın altı bo aldı, onun içine koymaya ba ladık.”

Kütüphaneli divan, birçok eve divandan daha modern ve ık bir görüntüye sahip 

oldu u gerekçesiyle girmi , ancak kullanım ömrü olarak genelde divan ile 

yarı amamı tır. Görü ülen ki iler bu e yayı o zamanların bir statü göstergesi olarak 

nitelendirmektedir ( ekil 5.3). 

Genellikle pek kullanı lı ve rahat olmaması yönünden ele tirilmekte olan kütüphaneli 

divan, bazı kullanıcılar tarafından ise özlemle anılmaktadır. Gündüzleri oturulan ve 

geceleri yatak olarak kullanılan yüzeyin altında baza gibi bir depolama alanı

olu turulması genelde olumlu bir yan olarak bahsedilmekte olsa da, bu alana ula mak 

için kaldırılması gereken oturma yüzeyinin çok a ır olması ikayet kayna ı

olmaktadır. Genel bir fikir olu turabilecek kullanıcı görü leri u ekildedir:  
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“Kütüphaneli divan dedemlerin evinde vardı, salonlarında, ama bizim evde 

hiç görmedim hatırlamıyorum. Dedem e yalarını hiç atmazdı, o da 70'lerden 

60'lardan kalma olabilir. Raflarında eski resimler vardı, eski albümler 

dururdu, kitaplar olurdu. Kapaklı yerlerine de kolonya, gözlük gibi eyler 

konulurdu.” B. Hanım (24) 

“Kapaklı yerlerine ıvır zıvır, çar aflar, masa örtüleri gibi düz katlanabilen 

eyler koyardık. Altına da misafir yorganlarını koyardık, annemin saten 

yorganları falan olurdu. Ama oldukça a ırdı, açmak zordu. Biz kendi 

yorganlarımızı buraya koymazdık o yüzden, yüklük bize daha kolay 

gelirdi.(...) Kitaplık kısmına biz biblolar koyardık, annemin foto raf

albümleri vardı, hacdan getirdi i eyler vardı. (...) Herkes kütüphaneli divan 

yaptırıyordu o zaman zevkine göre. Biraz süs e yası gibiydi. Fiyat olarak da 

çok ucuz de ildi.” F. Hanım (58) 

“Kütüphaneli divanda yatmak hiç rahat de ildi, kütüphane takır tukur, 

süngerdi yatak. Kapakları bozulmu tu zamanla bizimkinin. Altını açarken 

elimi sıkı tırmı tım ben kaç kere. Ömrü divana göre daha kısa oldu, 10 sene 

falandır. Bir kere aldık. Görünü  olarak daha güzeldi belki ama kullanı

olarak divan çok daha iyiydi.” E. Bey (56) 

“Divanların oldu u dönemde kütüphaneli divan pahalıydı bize göre, lükse 

kaçıyordu.” A. Hanım (45) 

“Anneannemlerin salonunda vardı kütüphaneli divan. Onlar eskiden kalan 

eyler hep. Eskiden ana mobilyalardı sonra odaları olunca arka odalara 

konuldu. Genelde buna fatura ve evraklar konulurdu, önemli eyler. O 

yüzden biz pek kurcalamazdık. Onun kapaklarının hep dü tü ünü 

hatırlıyorum yatarken, ya da yatarken aya ınla oynayıp dü ürebiliyordun.” 

M. Bey (25) 

“Kütüphaneli divan çıkınca çok rahat etmi tik. Kitaplarımızı koyuyorduk 

raflarına, en üstüne radyonu koy mesela. Televizyon için yeri vardı. Ben 

sonra onun kütüphanesini attım, altını kullanmaya devam ettim, ke ke hiç 

atmasaydım. Çok rahattı. Kütüphaneli divanı 25 sene falan kullandık,

çekyatlar çıkınca yer açısından attık, hala çok sa lamdı.” N. Hanım (59) 

Bunlara ek olarak, görü ülen ki ilerden bazıları 'yer yata ı'nı dile getirmi lerdir. Yer 

yata ı daha çok misafir için hazırlanan ve pamuk veya sünger bir iltenin yere 

serilerek, üzerine çar af ve nevresim kaplanmasıyla elde edilen yatma elemanı olarak 

tasvir edilmektedir. Yer yata ı, divan ve kütüphaneli divandan farklı olarak yalnızca
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yatmak için kullanılmaktadır. Sabah oldu unda tamamen toplanmakta ve çe itli

ekillerde depolanmaktadır. Yapılan görü meler sırasında ortaya çıkan veriler, yer 

yata ının günümüzde de kullanılmaya devam etti ini ve genç kesim tarafından da 

farklı yorumlarla yeniden biçimlendirildi ini göstermektedir. Görü ülen en eski yer 

yata ı kullanıcısı R. Hanım (84), uzun süre kullandı ı yer yata ı ile ilgili 

deneyimlerini öyle ifade etmi tir: 

“Önceden çift ki ilik yer yata ım vardı. Misafirim geldi i zaman onu 

seriyordum. Torunlarım bana geldiklerinde pek ho larına gidiyordu, tabii 

hayatlarında hiç yere yatmamı lar. Kullanmadı ım zaman onu simit gibi 

ba lıyordum, gardrobun yanına dikiyordum. Dolabın içine sı mıyordu. 

Kızım geldi i zaman söyleniyordu hep, ortada durmasın diye.” 

Burada R. Hanım'ın kızı bir sonraki nesilden bir temsilci olarak, yer yata ının rulo 

haline getirilip, iple ba lanmı ekilde, odada görülebilecek bir yerde duruyor 

olmasından rahatsız olmaktadır. Benzer ekilde G. Hanım da (64) öyle 

söylemektedir: 

“Önceden yere yatak atıyordum, misafir geldi inde. Pamuk yer yata ımız

vardı, yere seriyordum. ple ba layıp kaldırıyordum, yüklükte duruyordu.” 

Bahsedilen klasik denilebilecek pamuklu yer yataklarının yanısıra görü ülen 

ki ilerden 24-25 ya  grubunun da farklı ekillerde yer yata ı kullanıyor oldu u

görülmü tür:

“Benim odamda minderler var, kendime bunlardan okuma kö esi yaptım. 

Arkada larım kalmaya geldi inde de bu minderleri yere serip yer yata ı

yapıyorum onlar için.” B. Hanım (24) 

“Fazla misafir gelirse yer yata ını kullanıyoruz. Yer yata ı sünger, tek 

ki ilik. Kullanmadı ımız zaman süngeri ikiye katlayıp çekyatın altına 

koyuyoruz.” M. Bey (25)

Katılımcıların, yakın tarihi kapsayan oturma, yatma ve depolama alı kanlıklarının

incelenmesi sonucunda bazı temel noktalar ortaya çıkmaktadır. Bunlar, oturulan 

yerin aynı zamanda yatmak ve uyumak için de kullanılması, oturma elemanının gece 

yatma elemanına dönü mesiyle içinde bulundu u odanın da nitelik de i tirmesi,

adeta göçebe bir ya am örne i gibi oturma ve yatma alanının sürekli yeniden 

biçimlendirilmesi, ak am hazırlanıp sabah tamamen toplanması ve bunun her gün 

yapılabiliyor olması, mümkün oldukça toparlanan yatak gereçlerinin yatma veya 
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oturma elemanının kendi bünyesinde depolanmaya çalı ılması, hatta divan örne inde 

oldu u gibi, bu depolama için özelle mi  alan yoksa bile bu alanın yaratılması olarak 

sıralanmaktadır. Ayrıca görü ülen ki ilerden ço unun ifadesine göre dik oturmak 

yerine e ik ve bacakları toplayarak oturmak en rahat oturma ekli olmaktadır.

5.2.1.2 Konut büyüklü ü ve kullanımı

Yapılan ara tırma sonucunda çekyat kullanma veya kullanmama tercihlerinde önemli 

derecede etkili olan bir ba ka unsurun da ya anılan konutun büyüklü ü ve burada 

ya ayan insan sayısı oldu u görülmü tür. Görü ülen ki ilerin ço u ikamet ettikleri 

konutta ev sahibi olarak bulunmaktadır. Hem ev sahibi hem de kiracı olan 

katılımcıların gelir düzeyleri kendi içlerinde farklılık göstermektedir. Örne in dü ük 

gelir grubuna dahil olan A. Hanım, ortalama gelir grubuna dahil olan D. Hanım ve 

yüksek gelir grubuna dahil olan E. Hanım oturdukları evin sahibidirler; bunun 

yanısıra yüksek gelir grubuna dahil olan M. Bey de, dü ük gelir grubuna dahil olan 

N. Hanım da oturdukların evde kiracıdırlar. Bu durumda ev sahibi veya kiracı

olmanın gelir düzeyi dı ında unsurlara da ba lı oldu u ortaya çıkmaktadır. Burada 

evin miras kalması, yapılan tüm birikimlerin gayrimenkullere yatırılması, farklı

semtlerdeki ev fiyatlarının büyük oranda de i iklik göstermesi ve ev sahibi olmaya 

gerek duyulmaması gibi etkenler devreye girmektedir. 

Çalı ma kapsamında görü ülen ki ilerin ya adıkları konut büyüklükleri 60m2, 85m2,

90m2, 100m2, 130m2 ve 150m2 eklinde bir çe itlilik göstermektedir. Oda sayısı

olarak ise toplamda 3 odalı ve 4 odalı gibi iki farklı konut tipi bulunmaktadır.

Katılımcılar için konutun metrekare olarak büyüklü ü kadar kaç odaya sahip oldu u

da büyük önem ta ımaktadır. Çekirdek aile olarak ya ayan kesimde, çocukların ayrı

odalara sahip olması veya bilgisayar için ayrı bir odaya sahip olmak önemli 

görülmektedir. Yapılan görü melerde gözlemlenen durum, özellikle yatak odası ve 

çalı ma odasını ayırmak için bir istek duyuldu u; eskiden büyük özen gösterilen 

salon ve oturma odasının ayrı olması durumuna çok sık rastlanmadı ıdır. Geçen 

yıllar içinde ya am tarzları büyük oranda de i ikli e u ramı , gösteri  yapma ve 

tüketme ile statü sahibi olma anlayı ı korunuyor olsa da salon kullanımı anlamında

biçim de i tirmi tir. Her ne kadar konut hala “3 oda 1 salon” olarak tanımlanıyor 

olsa da, artık salon ile kastedilen genellikle salon-oturma odası arası özelliklere sahip 

bir odadır. Salonda sergilenen vitrin, konsol, koltuk takımı, biblo, vb. e yalar artık
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yalnız misafirler için de il ev halkının kendisi için de sergilenir duruma gelmi tir. 

Salon, yerini bu yeni olu uma bırakırken; oturma odası da ço u zaman bilgisayar 

odası, çalı ma odası ya da ikinci çocu un odası olarak kullanılmaktadır.  Bu yeni oda 

olu umu, bir yandan biblolar, vitrinlerle donatılırken, di er yandan da esasen oturma 

odasına ait olan çekyat, koltuk, sehpa, TV, yemek masası, sandalye gibi e yaları da 

içermektedir.   

Konut kullanımında odalar genellikle ebeveyn yatak odası, çocukların yatak odaları

ve salon eklinde sınıflandırılmaktadır. Konut darlı ı durumunda, birden fazla çocuk 

aynı odayı payla maktadır. Fazladan oda bulunması durumunda ise ki bu durum 

genelde çocukların evlenerek evden ayrılmasıyla gerçekle mektedir, bu oda veya 

odalar çalı ma odası, oturma odası, bilgisayar odası veya misafir odası olarak 

yeniden düzenlenmektedir: 

“Evimiz 3 oda 1 salon. Bizim yatak odamız, o lumuzun yatak odası, bir de 

misafir için yatak odası var. Orada bilgisayar, dolap ve açılır kapanır bir 

yatak var. Misafir geldi inde o odayı veriyoruz.” F. Hanım (58)

“O lum evlenince onun odasını e imin çalı ma odası yaptık. Orada e imin 

bilgisayarı, kütüphanesi ve çalı ma odası var.” G. Hanım (64)

“A abeyim evlenince odasını biraz de i tirdik, gelen misafir orda yatıyor.”

B. Hanım (24) 

Bazı ailelerde odaların kullanımı televizyon izleme imkanı sa lama odaklı

gerçekle tirilmektedir. Burada aile bireyleri bo  zamanlarının ço unu televizyon 

izleyerek geçirmekte ve aynı zaman diliminde yayınlanan farklı programların

izlenebilmesi için mümkün olan her odada bir televizyon bulundurmaktadır:

“Salon, bizim yatak odası, o lumun yatak odası ve oturma odası var. 

Oturma odası pek kullanılmıyor, salonumuzu kullanıyoruz. Her odada, 

mutfak dahil, televizyon var, farklı programlar seyretti imiz için.” C. 
Hanım (62)

Aile ile de il de ev arkada ıyla birlikte oturulan durumlarda ise önceli i her bireyin 

kendine ait özel bir odaya sahip olması almaktadır. Bu ko ullarda kimi zaman salon 

veya oturma odası kavramından vazgeçilip burası da bir oda olarak kullanılabildi i

gibi, yer açısından sıkıntı çekilmeyen durumlarda ise ortak zaman geçirilen bir 

oturma odası kullanım alı kanlı ı devam etmektedir: 



78

“2 oda 1 salon. Salonu ev arkada ımla birlikte kullanıyoruz, di erleri ayrı

ayrı yatak odalarımız. Benim odamda masa ve sandalye var, çalı abiliyorum 

da orda bazen. Ama genellikle salondayız.” M. Bey (25)

Ya anılan konutun tercihi ve bir yerden ba ka bir yere ta ınma nedenleri arasında

kiracıyken ev sahibi olma, aileye yeni bireylerin katılması veya çocukların

büyümesiyle oda sayısının yetersiz kalması, i yerine yakınlık, akrabalara yakınlık,

kira bedellerinin uygunlu u ve gelir durumundaki de i iklikler sayılmaktadır. Çe itli

nedenlerden dolayı konut darlı ı problemi ya ayan katılımcılar genellikle çocuk 

yatak odası olarak adlandırılan bölümlerde de i iklik yapma yoluna gitmektedirler. 

Örne in, anne ve babanın çalı ıyor oldu u ve yeni do an bebe e birinin bakması

gerekti i durumlarda hane halkına bir süreli ine katılan anneanne veya babaanneler 

için fazladan bir oda bulunmadı ında, bunlar çocu un odasına yerle tirilmektedir. 

Aynı ekilde ikinci bir çocuk do du unda ve evde fazladan bir oda bulunmadı ında

da ikinci çocuk ilk çocu un odasını payla maktadır. Çocuk odasının kapasitesinin 

dolu olması durumunda ise oturma odasında de i iklikler yapılmaktadır.

Hane halkının kendisi için yapılan bu de i iklikler, odaların birden fazla amaçla 

kullanılabilmesini sa lamaktadır. Bu durumda hane halkına sonradan katılan bireyler 

için özel bir ya am alanı olu turma fikri geri planda kalmakta, en temel ihtiyaç 

olarak görülen yatacak ve uyuyacak bir yere sahip olma ihtiyacı giderilmeye 

çalı ılmaktadır.  Bu ihtiyacın giderilmesi genellikle, çocuk odasına veya salona bir 

veya birkaç adet çekyat alınması ile mümkün kılınmaktadır. Konutta bulunan 

odaların darlı ı ve oda sayısının azlı ı, fazladan bir yatak odası olu turulmasına

imkan vermedi inde, odaların hem gündüz sürdürdükleri i levlerini kaybetmemesi 

hem de gece fazladan bir i lev kazanabilmesi için, odaların 'esnek' ekilde kullanılma 

gereklili i do maktadır. Bu durumda çocuk odasını payla acak olan birey için odaya 

fazladan bir yatak alınması yerine, odaya uygun boyutta bir çekyat alınarak bu sorun 

çözülmektedir. Hatta kimi durumlarda çocu un yata ı da çekyat olmaktadır. Bir 

odada iki (veya daha fazla) çekyatın kaplayaca ı alan iki yata ın kaplayaca ı alana 

tercih edilmektedir. Daha önce bahsedildi i gibi burada odanın metrekare olarak 

büyüklü ü dı ında, önceki kullanım amaçlarının da kaybedilmemesi sa lanmaktadır.
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5.2.1.3 Yatılı misafir a ırlama kültürü 

Türk kültüründe misafire verilen önem ve misafir a ırlama alı kanlıkları da çekyat 

kullanmada önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Görü ülen ki ilerden ço u,

evlerine haftada 2-3 kez gibi bir sıklıkta günübirlik misafirli e gelen oldu unu

belirtmektedirler. Bu misafir grubunu genellikle kom ular, arkada lar ve yakın

oturan akrabalar olu turmaktadır. Yatılı gelen misafirleri ise daha çok memleketten, 

yani ehir dı ından gelen akrabalar ve arkada lar olu turmakta, bunun dı ında yakın

oturulan akrabalar ve arkada lar da kimi zaman bu gruba dahil olmaktadır. Yatılı

misafirlerin gelme sıklı ı görü ülen kesim için ayda 2 kez ile yılda 2-3 kez arasında

de i mektedir. Misafirlerin gelme sıklı ı ile kalma süreleri arasında genelde ters 

orantı bulunmaktadır. Yani seyrek ziyarete gelen bir misafir, genellikle geldi inde

uzunca bir süre kalmaktadır.

Akraba ziyareti ve akrabaları yatılı olarak sıklıkla a ırlama daha çok dü ük gelir 

sahibi katılımcılarda ortaya çıkmakta, gelir düzeyi arttıkça akraba ziyaretlerinin 

yerini dı arıda zaman geçirme veya bahsedilen ki ileri dı arıda yeme e davet etme 

gibi durumlara rastlanmaktadır. Benzer ekilde e itim seviyesinin yüksek oldu u ve 

ö retmenlik, hekimlik gibi belli meslek grubuna dahil olan katılımcılarda da 

gözlemlenen, i  arkada larıyla görü me sıklı ının akrabalarla görü me sıklı ının

önüne geçmi  oldu udur.

Yatılı misafirleri a ırlamada kar ıla ılan en temel sorun, daha önce hane halkı

açısından ele alınmı  olan konut darlı ı sorunudur. Yılda 1-2 kez yatılı misafir 

a ırladı ını belirten ki iler bile, evlerine mobilya alma a amasında  misafir a ırlama 

durumlarını dü ünerek hareket etmektedirler: 

“Bu eve ta ınırken salon için önce kö e takımlarına baktım. Ama evime 

uymuyordu, oda küçük kalıyordu. Ayrıca altları da kullanı lı de ildi, misafir 

geldi inde yatak olamayacaktı.” E. Hanım (31) 

“ u anki çekyatımız zaten koltuk takımının bir parçasıydı, hatta çekyat 

de ildi açılamıyordu. Ama biz kendi ko ullarımıza göre misafirlerimiz gelir 

diye, normalde koltuk olan kanepeyi yataklı yaptırdık özellikle.” E. Bey (56) 

“Oturma grubumuzu satın alırken e im özellikle çekyat istedi, misafirlerimiz 

rahat etsin diye.” C. Hanım (62) 
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“En ba ta bir hevestir vitrin, koltuk takımı aldım, kö e takımı. Ama daha 

sonra kö e takımı aldı ıma çok pi man oldum. Çünkü misafirim geldi inde

yatıracak yerim olmadı. Sonra çekyat aldım.” A. Hanım (45) 

Yatılı misafirleri a ırlayabilmek için çekyat alma ve evi de bu eksende dö eme

e ilimi, kimi zamanlar misafirin rahat etmesi için hane halkının gündelik ya amında

çe itli rahatsızlıklara maruz kalmasına neden olmaktadır. Örne in, esasen koltuk 

takımı olarak satı a sunulan kanepelere yatak mekanizması eklenmesi, ço u zaman 

oturulan yüzeyin yerden yüksekli ini arttırmakta ve her gün kullanılan kanepede 

rahat oturulamamasına neden olmaktadır. Ancak katılımcılar tarafından kanepenin 

gündelik hayatta rahat kullanılmaması, misafir için bir yatak olu turma özelli inin 

yanında önemsiz kalmaktadır.

Misafire verilen önem ve misafiri rahat ettirme arzusu, yer sıkıntısı olmayan 

konutlarda, bir odanın tamamen misafire ayrılmasını sa lamaktadır:

“Bizim arka odada bir ki i kalabilir. Bu odaya bir portatif yatak aldık, açılır

kapanır. Salonumuzdaki koltuk da açılabiliyor olmasına ra men, tek ki i

geldi inde kendisine ait bir odada daha rahat eder diye dü ündük. Örne in

benim arkada ım bize senede 1 kez geliyor ve  geldi inde 15 gün kalıyor, 

salonda yatsa rahat edemez.” F. Hanım (58) 

Ancak ya anılan konut dar da olsa yatılı misafir gelme durumu için mutlaka bir 

çözüm dü ünülmekte ve gerekti inde hızlı bir ekilde yaratılmaktadır. M. Bey (25), 

ev arkada ıyla ya adı ı 60 metrekarelik evinde yatılı misafir için nasıl çözüm 

buldu unu öyle anlatmı tır: 

“Evimiz küçük oldu u için farklı tür ve cinsiyette misafir alamıyoruz. Ama 

aynı odada kalmayı kabul edecekler için salondaki çekyatı açıyoruz ve yere 

yer yata ı seriyoruz.” 

Benzer ekilde, G. Hanım (64) ise o lunun yurtdı ından gelecek yabancı

arkada larını a ırlayabilmek için eve fazladan bir çekyat aldı ını belirtmi tir. 

Misafiri iyi a ırlama iste i böylece, misafir için özel mobilya almaya kadar 

gidebilmektedir. Burada yatak yerine satın alınan çekyat, hem misafirin evde kalma 

süresinde yatak olarak bir çözüm olu turmakta hem de gündelik hayatta da oturma ve 

depolama i levleri ile kullanılabilmekte oldu u için tercih edilmi tir.
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5.2.2 Çekyatın konutlarda konumlandırılması ve kullanım biçimleri 

Çekyatın günümüzde evlerde nasıl konumlandırıldı ı ve ne ekilde kullanıldı ına 

ili kin veriler, çekyatın varlık sebepleriyle yakından ili kilidir. Önceki bölümde 

bahsedilen oturma, yatma, depolama alı kanlıkları, konut büyüklü ü ve yatılı misafir 

a ırlama kültürünün birlikte ekillendirdi i çekyat kullanım biçimleri, çekyatın

evdeki konumuyla da ilgili oldu undan, bu iki konu birlikte ele alınmı tır. Yapılan

görü meler sonucunda kullanıcılardan alınan bilgiler, yine kullanıcıların evlerinden 

sa lanan foto raflarla görselle tirilmi  ve incelenmi tir. Görü ülen ki ilerden 

yalnızca birinin evinde an itibariyle çekyat bulunmamakta, ancak bu ki i de son 4-5 

yıla kadar çekyat kullanıcısı oldu unu belirtmektedir. Geri kalan katılımcıların

tamamının evlerinde ise bir veya birden fazla çekyat bulunmaktadır.

En çok koltuk ve depo olarak kullanılmakta, yatak olarak ise genellikle misafirlere 

verilmektedir. Yapılan görü melerde çekyatın uzun süre yatak olarak kullanıldı ı

durumlara da rastlanmı tır. Bu durum genellikle 'karde imle kar ılıklı çekyatlarda 

yatardık', 'o lumun çocuklu u çekyatta geçti', ve benzeri ifadelerle ortaya çıkmı tır.

'Çocukların çekyatta büyüme' dönemi 1980'li yıllardan itibaren ba lamı  ve ifadelere 

göre 1990'lı yılların sonlarına kadar uzanmı tır. Bu dönem aynı zamanda Türk 

insanının çekyat ile tanı tı ı ve çekyatın tüm evlere hızlı bir ekilde girdi i

dönemdir. Bu 15-20 yıl süren dönem ço unlukla, ailenin yeni, daha büyük bir eve 

ta ınması, mevcut çekyatları atması veya birilerine verip çocuklara birer yatak 

almasıyla sonlanmı tır.

1980'li yıllarda Türk insanının geleneksel ya am tarzına gösterdi i yakınlık ve pratik 

kullanımı nedeniyle hemen hemen her eve giren ve divan, kütüphaneli divan ve yer 

yata ının yanında adeta bir ça da lık timsali olan çekyat, zaman içerisinde 

popülaritesini yitirmi  olsa da yaygınlı ını korumu tur. Ortalama bir fiyat aralı ına

ve çok çe itli modellere sahip olması da bu konuda etkili olmu tur. Yapılan 

ara tırmada çekyatın, aile evlerinden ö renci evlerine, yüksek ekonomik ve sosyo-

kültürel özelliklere sahip kitleden dü ük gelir grubuna ve kültür seviyesine sahip 

kitleye kadar oldukça farklı alanlarda yaygınlık gösterdi i tespit edilmi tir.

Çekyatın sıkça kullanıldı ı yer ekil 5.4 ve ekil 5.5’de görüldü ü üzere, salon-

oturma odası olarak kullanılan oda olmaktadır.
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ekil 5.4 : Salonda çekyat kullanımı.

ekil 5.5 : Salonda çekyat kullanımı 2. 

Görü ülen ki iler çekyat kullanma nedenlerini misafirler için fazladan bir yatak 

olması ve gündüz oturma odası niteli ini bozmaması, televizyon seyrederken 

açılarak üzerine uzanılabilmesi, az yer kaplaması, dayanıklı olması, altında e ya 
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depolanabilmesi ve yerinin kolayca de i tirilebilmesi olarak sıralamı lardır. Bunların

yanısıra, örne in N. Hanım'ın 32 ya ındaki o lu odasındaki iki çekyattan birini 

sürekli açık halde tutmakta ve üzerine bir yatak süngeri koyarak burayı yalnızca

yatak olarak kullanmaktadır ( ekil 5.6). 

ekil 5.6 : Yatak olarak kullanılan çekyat. 

Di er yandan M. Bey (25), yemek masasını çekyata biti tirip onun üzerinde oturarak 

yemek yediklerini ifade etmekte, bu durumda kullanılan çekyat birkaç sandalyenin 

i levini de görmektedir. 

Altına e ya depolanabiliyor olması da çekyatın tercih edilmesinde önemli bir unsur 

olu turmaktadır. Genellikle misafirler için kullanılan yastık, yorgan, çar af ve 

battaniyelerin konuldu u alt kısma, bazı kullanıcılar farklı e yalar da 

depolayabilmektedirler: 

“Çekyatımın altında çekmceleri var, buraya giysilerimi, kazaklarımı,

gündelik e yalarımı koyuyorum. Çocuklarımın, torunlarımın giysileri var, 

bana geldikleri zaman yanlarında kıyafet ta ımamaları için.” R. Hanım (84) 
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ekil 5.7 : Çekyatın altında depolanan e yalar.

“Eski kitaplıklarımızı verdik, imdi bu çekyatların altı sırf kitap.” C. Hanım
(62)

“Fazla yastıklarımı, yazlıklarımı, foto raf albümlerimi koyarım çekyatın

altına. Bir de okey ve tavla takımı var.” A. Hanım (45) 

“Misafir için yer yata ı, yorganı ve alakasız eyleri çekyatın altında 

topluyoruz. El aletleri, puzzle...” M. Bey (25) 

“O lumun çeyizi var salondakilerin altında.” D. Hanım (51) 

Çekyatların depolama alanlarında ekil 5.7, ekil 5.8 ve ekil 5.9’da görüldü ü gibi 

farklı e yalara rastlanmaktadır.
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ekil 5.8 : Çekyatın altında depolanan e yalar 2. 

ekil 5.9 : Çekyatın altında depolanan e yalar 3. 

Kullanılan çekyatlar, genellikle uzun süre dayanıklı oldukları ölçüde de er

görmektedirler. Görü ülen ki ilerin ço u, u an yeni bir eve ta ınacak olsalar mevcut 
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çekyatlarını yanlarında götürmek isteyeceklerini belirtmi lerdir. Uzun süre 

kullanılmı  olan çekyatlardan övgüyle söz edilmekte ve kimi zaman yeni modeller 

dayanıksız oldukları yönünde ele tirilmektedir. Kullanıcılarda, uzun yıllar 

kullanılmı  çekyatlarda herhangi bir sorun olu tu unda (dö emenin eskimesi, açma-

kapama mekanizmasının bozulması, ayakların kırılması gibi) bunları atmak yerine 

tamir ederek kullanmaya devam etme e ilimi bulunmaktadır. Atılan çekyatlar 

genelde kullanılamayacak duruma gelmi  olanlardır:

“Ö renci evindeyken 5 sene çekyatta yattım. kinci eldi. Artık o çekyatı

atarken üzerinde vücudumun ekli çıkmı tı.” M. Bey (25) 

Bunun dı ında yeni modellerin 'daha hafif ve ık' olması da, eski çekyatların

ba kalarına verilmesi ya da yazlık evlere gönderilmesi ve yeni modellerin satın

alınması için etkili olmaktadır.

Çekyat satın alırken dikkat edilen noktalar, kolay açılması, hafif ve ta ınabilir 

olması, mekanizmasının sa lam olması, ık görünmesi, silinerek rahat temizlenmesi, 

yatak oldu unda da rahat olması ve 'çekyat gibi görünmemesi' olmaktadır. Burada 

kullanım kolaylı ı sa layaca ı öngörülen özelliklerin yanında sayılan 'çekyat gibi 

görünmeme', 'çekyat oldu u belli olmama' gibi biçimsel ve algısal özellikler ilgi 

çekmektedir. Çekyat kullanmaktan çok memnun olan, evinde 3-4 tane çekyat 

bulunan ve 'bunları atsam da muhakkak yeni çekyatlar alırım' diyen katılımcılar,

çekyatın 'çekyat gibi görünme' özelli inden ho lanmamakta; çekyatın, açılarak yatak 

olabilecek bir oturma elemanı oldu unun biçimsel olarak algılanabiliyor olmasını

istememektedirler. Bu durumun nedenleri irdelendi inde, örne in salonda çekyat 

kullanmanın tercih olmaktan çok ihtiyaç olu u, daha geni  bir konuta sahip 

olundu unda çekyatın konutu kendili inden terk ediyor olması ve çekyat 

kullanmanın bir anlamda dar konut sahibi olundu una gönderme yapıyor olması

ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden özenilip be enilerek satın alınan 'kö e takımları', yer 

ve yatak ihtiyacı nedeniyle salonları terk ederken, yerlerine geçen çekyatlardan 'kö e

takımlarıymı  gibi' görünmeleri fakat çekyat gibi davranmaları beklenmektedir. Bazı

durumlarda bu amaçlarla salonda bulunan çekyatlara aynı tip örtüler, yastıklar

dikilmekte, bir anlamda 'mutant' salon takımları yaratılmaya çalı ılmaktadır.

Çalı mada son olarak kullanıcıların çekyata dair olumlu ve olumsuz görü leri ile 

deneyimleri hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmı tır. Görü ler genelde olumlu yönde 



87

olmakla birlikte, düzeltilmesi veya de i tirilmesi gerekti ine inanılan noktalar da 

katılımcılar tarafından kendi deneyimleri temel alınarak sıralanmı tır:

“Milletin rahatsızlı ı e imli oldu u yönünde. Ben yattı ımda rahattım. Bir 

kere dü mü tüm. Çekyata oturmak için yüklendi im anda dayandı ım arka 

kısmı a a ı indi ve kendili inden açıldı.” M. Bey (25) 

“Yatakların yapılması falan her seferinde yapıp toplayıp altına kaldırmak bir 

i ti. Acayip bir bel ve sırt a rısı yapıyordu, rahatsızlık veriyordu.” B. Hanım
(24)

“Oturdu um zaman memnun de ilim. Benim boyum kısa oldu u için 

oturdu um zaman aya ım yere de miyor, toplamam gerekiyor. Aslında 

memnuniyetsizli im de yok oturmasam da uzanırım. Eltilerimde de var çok 

sert, orda böyle dik oturmak zorunda oluyorsun, daha resmi gibi oluyor. (...) 

Benimkiler de çok a ır oldu u için ayakları kırıldı, ayak yaptıraca ım

tekrar, dö etece im. Çocuklar istemiyorlar ama ben yaptıraca ım yine.” A. 
Hanım (45) 

“Kolay açılıp kapanıyor, mekanizması sa lam. Yatarken minderlerinin düz 

olması yatan açısından daha rahat. Sert. Olumsuz tarafı, otururken yüksek 

olması, mekanizma konunca yükseldi. Otururken di erlerine göre daha 

rahatsız, özellikle kısa boylular için. Yatılması birinci planda geldi.” E. Bey 
(56)

“Koltuk olarak rahat oturuluyor, yatak olarak da kullanabiliyor olmak çok 

rahat, yatak ta ıma, serme i i olmuyor. Olumsuz yönü sürekli çekmek 

gerekmesi, açmak için duvardan çekmek gerekiyor. Tek ki i açamıyorum bir 

tanesini, mekanizması de i ik.” G. Hanım (64) 

“Yatarken sırt acıtma eysi olmasa çok daha iyi olur, o ek yeri gibi olan yer. 

Bir de içine bir ey koyup biraz bastırdı ın zaman alttaki plakası hemen 

çöküyor. Oturmak çok rahat, tek ki ilik hiç açmadan yatabiliyorsun o da 

rahat.” N. Hanım (59) 

“Eskiden makassız çekyatlar vardı, altına hep bir ey koymak gerekiyordu 

yatarken düz durması için. Üstten sadece çekiliyordu. Biz karde imler oyun 

oynardık, birbirimizi dü ürmeye çalı ırdık. Ben çok dü mü ümdür o 

çekyatlardan.” G. Bey (32) 
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Yapılan yorumlardan da görüldü ü gibi, çekyatın az yerde çok i  görmesi, üzerine 

serilen yorganların hemen altında depolanabilmesi gibi özelliklerden genellikle 

memnun kalınmakta ancak sürekli yatak olarak kullanılması durumunda rahat bir 

yatma alanı sa lamıyor olmasından ikayet edilmektedir. Bozuk mekanizmalar 

yüzünden üzerinden dü me, yatak olarak kullanıldı ında sırt ve bel a rısı çekme gibi 

ortak sorunlar da yo unlukla dile getirilmektedir. Ancak görü ülen ki ilerden hiçbiri 

bu rahatsızlıklar yüzünden çekyat kullanmayı bırakmamı tır. Buradan da çekyatın

gündelik hayatta kullanıcısına sa ladı ı avantajların, yarattı ı dezavantajlara üstün 

geldi i sonucu çıkarılabilmektedir. 
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6. SONUÇ VE DE ERLEND RMELER 

Çekyat, Türk insanının hayatına 1970'li yıllarda girmi , hızlı kentle me ve konut 

sorunun en yo un ya andı ı dönemlerde, dar konutlarda ya ayan hane halkları için 

oturma, yatma ve depolama gereksinimlerini tek bir bünyede toplayan, kullanı lı bir 

ürün olmu tur. Bu özelli iyle çekyat, hızlı kentle menin iç mekanda yarattı ı

sorunlara bir çözüm önerisi niteli i ta ımı , Türk kültüründe gündelik hayattaki 

alı kanlıkları da destekliyor olu u ile Türk insanı tarafından çabuk kabullenilmi  ve 

hemen hemen her evde kendine bir yer bulmu tur. 

Piyasaya ilk çıktı ında, o zamanlar kullanılmakta olan divan ve kütüphaneli divana 

göre görüntü olarak oldukça 'modern' bulunmu ; ayrıca kullanımının da benzer i levi

gören divan ve kütüphaneli divandan daha rahat oldu u farkedilmi tir. Evlere giren 

ilk çekyat genellikle kar ısında bir divanın ya da kütüphaneli divanın durdu u

salonda konumlandırılmı , zamanla kar ısına bir veya daha fazla çekyat daha 

alınarak, divan ve kütüphaneli divanın varlı ına son verilmi tir. Ba larda bir nevi 

statü göstergesi i levine de sahip olmu  olsa da, kısa zamanda ortalama bir fiyatta 

satılır hale gelmesi, ürünün yaygınla masını sa lamı  ve 1980'li-90'lı yıllarda ev 

içindeki yeri, gösteri  amaçlı düzenlenen salon yerine, rahatlık ve kullanım amaçlı

düzenlenen oturma odası olmu tur.

Salon – oturma odası ayrımının çok önemli ve revaçta oldu u dönemde, genellikle '2 

oda 1 salon' diye tanımlanan orta ve alt sınıfa ait konutlarda, örne in 4 ki ilik bir 

çekirdek aile ya ıyorsa, oturma odası olarak kullanılan oda, aynı zamanda çocukların

yatak odası i levini de görmü tür. Bunun gerçekle mesi ise odaya alınan ve gündüz 

koltuk, gece yatak görevi gören çekyat ile mümkün olmu tur. Genellikle bu süreç, 

çocuklar büyüyüp ikayet etmeye ba layana ya da çekyatlar eskiyene kadar devam 

etmi tir. Bu nedenle 1980'lerin çocukları tarafından çekyat, ilk olarak yatma i leviyle 

de erlendirilmekte; bir yata a kıyasla, çok rahatsız ve kullanı sız bir ürün olarak 

nitelendirilmektedir. 

Dar konut alanlarını esnekle tirebilme, Türk insanının oturma, yatma ve depolama 

alı kanlıklarıyla yüksek derecede örtü me ve misafir a ırlama durumunda ev 
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sahibine kolaylık sa lama özelliklerinin tümünü içermesinin yanısıra farklı çe itlere 

ve uygun bir fiyat aralı ına sahip olmasıyla çekyat, Türkiye'de özellikle dü ük ve 

orta gelirli kesim tarafından halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Dü ük gelir 

grubunun çekyat kullanmasındaki en büyük etken konut büyüklü ü ve hane nüfusu 

arasındaki orantısızlıktır. Dü ük gelir ve e itim düzeyine sahip, kırsal kökenli 

ailelerde çalı an ki i genellikle erkek olmakta, kadın ise evde oturmakta veya 

gündeli e gitme, çocuk veya ya lılara bakma, küçük atölyelerde sigortasız çalı ma 

gibi i lerle u ra maktadır. Bu grupta hane ba ına dü en çocuk sayısı genellikle 

birden fazla olmakta ve çocu un kendine ait bir odaya sahip olma ihtimali hemen 

hemen bulunmamaktadır. Bunun yanısıra memleketten gelen ve uzun süre kalan 

akrabalar için duyulan yer ihtiyacı da çekyat kullanımını desteklemektedir. Tüm 

bunlara ek olarak geçmi ten gelen dik oturmama, ba da  kurma veya oturmaktan çok 

uzanma olarak kendini gösteren oturma-yatma alı kanlıkları da oldukça etkilidir.

Günümüzde salon olgusunun geçmi teki kadar yaygın olmadı ı ve salon olarak 

bahsedilen bölümün salon-oturma odası arası özelliklere sahip oldu u da göz önünde 

bulunduruldu unda çekyatın orta gelir düzeyine sahip hanelerde genellikle bu 

bölümde konumlandırılması do al bir sonuç olmaktadır. Bu kesimde eski anlamdaki 

oturma odasının yerini de ça ın ihtiyaçları do rultusunda bilgisayar odası, çalı ma 

odası, ikinci çocu un odası vb. almı tır ve konut alanı elverdi i sürece buralara da 

birer çekyat alma e ilimi gözlenmi tir.

Orta gelir ve yüksek e itim düzeyine sahip kesim için misafir anlayı ı dü ük gelir ve 

e itime sahip kesimden büyük oranda farklıla maktadır. Bu kesim genellikle yüksek 

bir e itim görmü  ve meslek sahibi olmu  oldu undan aktif olarak çalı maktadır. Bu 

nedenle bir i  ya amı ve i  ya amı çevresi olu mu tur. te bu noktada misafir olarak 

uzak memleketten yatıya gelen akrabalara çok sık rastlanmamakta, misafir a ırlama, 

genelde bir ak am yeme i çerçevesinde, i  arkada larının ya da meslekta ların eve 

davet edilmesiyle gerçekle mektedir. Ancak tüm bunlara ra men, konut ve e ya

özellikleri hane halkının tüm ihtiyaçlarını kar ılıyor olsa da, yatıya misafir gelme 

ihtimali her zaman göz önünde bulundurulmakta ve eve e ya alınması sırasında

'yatak olabilen kanepe' ya da çekyatların tercih edilmesine neden olmaktadır. Burada 

çekyat satın oluyor olmanın verdi i ho nutsuzluk ve alt sınıfa dahil edilme endi esi, 

kendini 'koltuk takımına benzer' çekyat alma ya da alınan çekyatın bir ekilde koltuk 

takımına benzetilmeye çalı ılması olarak göstermektedir. 
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Çekyat kullanılmaması durumu genellikle çok yüksek gelir grubuna sahip kesimde 

görülmektedir; bu kesim apartman dairesi yerine lüks bir semtte kendine ait müstakil 

bir evde oturan, 2 veya daha fazla arabası ve bunun yanısıra yüklü bir miktarda mal 

varlı ına sahip olan kesimdir. Burada konut darlı ı konusundan bahsedilemeyece i

ve oturma, yatma, depolama alanlarının zaten ayrı ayrı olu turulmu  olması gibi 

nedenlerden dolayı çekyat kullanımına gerek kalmamı tır.

Bu çalı mada yapılan literatür taraması ve alan ara tırması sayesinde elde edilen 

sonuçlar öyle özetlenebilir: 

Çekyat, Türkiye'de hızlı kentle menin iç mekanda yarattı ı sorunların

çözümüne yönelik bir ürün olma özelli i göstermektedir. Bu yönüyle, 

Türkiye'nin iktisadi ve sosyal tarihinin bir tanı ı ve belgesidir. 

Genellikle orta ve alt sınıf tarafından kullanılmakta olmasıyla birlikte; arada 

a ırı farklar olmadı ı sürece e itim, ya  ve gelir düzeyindeki de i ikliklerden 

etkilenmemekte, hemen hemen tüm evlerde kullanı lı oldu u gerekçesiyle, 

eskiden kalmı  olsa da, en az bir tane çekyat bulunmaktadır. 

Çekyat, Türk insanının geçmi ten gelen oturma, yatma ve depolama 

alı kanlıklarına iyi bir ekilde cevap verebilmekte, bu konuda sedir, divan ve 

kütüphaneli divanı takip eden e ya olmaktadır.

Türk kültüründe yatılı misafir a ırlamanın önemi göz önünde 

bulunduruldu unda çekyat, bu konuda da toplumun geneli tarafından kabul 

edilen bir çözüm olmaktadır.

Türkiye mobilya endüstrisi açısından bakıldı ında çekyat, bir dönem en 

yaygın üretilen mobilya olarak birçok mobilya firmasının büyüyüp 

markala masında önemli bir rol oynamı tır.

Çekyat, zaman içinde biçim de i tirmi , eklenen ve çıkarılan mekanizmalarla 

farklı çekyat çe itleri ortaya çıkmı tır. Bunlardan en yaygın kullanılan makas 

mekanizmalı çekyat tipi olurken, orta sınıfın statü göstergesi olabilecek kö e

koltuk takımlarına benzer çekyatlar da üretilmekte ve gün geçtikçe daha çok 

talep görmektedir. 

Çekyat kullanım biçimi temel olarak geçmi le benzerlik gösterirken, özellikle 

depolama alanının yalnız yatak-yorgan deposu olarak de il, de i en ya am
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tarzlarına ve ihtiyaçlara uygun olarak çok çe itli e yalar için de kullanılıyor

oldu u ortaya çıkmı tır.

Kullanıcılar, çekyatın çok yer kaplamadan birkaç i levi birden yerine 

getirmesinden oldukça memnunken; a ır olması, mekanizmasının çabuk 

bozulması, üzerine yatıldı ında rahat olmaması gibi özelliklerinden ikayet 

etmektedirler. 

1970'li-80'li yıllarda mekanizması bozulan veya dö emesi eskiyen çekyatlar tamir 

edilip kullanılmaya devam edilirken, günümüzde çekyat için böyle bir çaba 

gösterilmemekte, çekyatta bir sorun oldu unda de i tirilmektedir. 

Bu çalı mada, çekyatın Türk insanının hayatına giri i ve geçmi ten bugüne Türk 

insanının hayatındaki yerinin nasıl de i ti inin açıklanması amaçlanmı  ve bu sayede 

çekyat, Türkiye'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel tarihinin bir yansıması olarak 

da ele alınmı tır. Bu anlamda, kullanıcılarla yapılan görü meler sonucunda her 

birinin çekyata dair anılarına, deneyimlerine ve fikirlerine ula ılmı , bunlarla ilgili 

ayrıntılı açıklamalara yer verilmi tir. Uygulanan yöntemin yarı yapılandırılmı

görü me yöntemi olması, bu detaylı bilgilere ula ılmasını sa larken, uygulamanın

uzun sürmesi nedeniyle daha fazla ki iyle görü me konusunda bir kısıt te kil

etmi tir. Bu nedenle görü me sayısının belirlenmesinde, elde edilen verilerin 

kendilerini tekrarlıyor hale gelmesi temel kriter olarak kabul edilmi  ve bu noktada 

görü meler sonlandırılmı tır.

Burada daha çok kullanıcı açısından ele alınmı  olan konu, Türkiye mobilya 

endüstrisinin incelendi i bir ba ka çalı ma için bir girdi olabilir; firmaların

büyümesinde ve markala masında kullanıcı ihtiyaçlarının ve bazen bir tek ürünün 

nasıl etkili olabilece inin anla ılmasına yardımcı olabilir. Bir di er açıdan, 

kullanıcıların çekyat ile ilgili olumlu – olumsuz görü leri ve böyle bir mobilyaya 

duyulan ihtiyacın sebepleri, ileride tasarlanacak ve firmalar tarafından üretilecek 

ürünler için yine bir girdi niteli i ta ımaktadır.

Bu çalı ma çekyat ekseninde, bir ülkenin tarih boyunca ya adı ı ekonomik, sosyal ve 

kültürel de i imin, topluma olan etkilerini küçük bir ölçekte yansıtmaktadır. 

Çekyatın Türkiye'deki konutlardaki yeri hala oldukça sa lam görünmekle birlikte, 

aynı i levleri gören daha kullanı lı bir ürün ortaya çıktı ında çekyatın da divan ve 

kütüphaneli divan gibi evleri terk edecek olması öngörülebilir bir durumdur. Ancak 
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Türkiye'de toplumun sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ya amında marjinal bir 

de i iklik olmadı ı sürece, çekyatı yaratan ihtiyaçlar dizisi ve dolayısıyla çekyat 

veya benzer bir ürün var olmaya devam edecektir. 
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EK A.1 Anket Soruları
Ki isel Bilgiler 
Ad Soyad (iste e ba lı):
Do um yılı:
Cinsiyet: E/K 
E itim:  lkokul/Lise/Üniversite/Lisansüstü 
Meslek: 

Hangi semtte ikamet ediyorsunuz? 
u an oturdu unuz ev size ait/kira/di er(lütfen belirtiniz) 

Evinizin metrekare olarak büyüklü ü ve oda sayısı nedir? 
Evde sizinle birlikte oturan kaç ki i bulunuyor? 
Evinizde çekyat bulunuyor mu? Kaç tane ve hangi odalarda? 
Çekyatı hangi amaçlarla kullanıyorsunuz?
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EK A.2 Ön görü me soruları
Ki isel Bilgiler 
Ad Soyad (iste e ba lı):
Do um yılı:
Cinsiyet: E     K 
E itim:  lkokul    Lise    Üniversite    Lisansüstü 
Meslek: 

Aile ve Sosyal Özellikler 
Aileniz kaç ki i ve kimlerden olu uyor? 
stanbul’a ne zaman geldiniz? 
stanbul’a nereden geldiniz? 

Hane halkının e itim durumu nedir? (her bir birey için) 
Hane halkının çalı ma durumu nedir? (meslek, i sizlik, emeklilik, vs.) 
Yıllık ortalama geliriniz nedir? 
20.000 TL'den az        20.000-50.000 TL arası    100.000 TL'den çok       di er
Hangi semtte ikamet ediyorsunuz? 
Evinize ne sıklıkta misafir gelir? Hangi sıklıkta yatılı misafir gelir? (Akraba, arkada ?/ayda bir haftada 
bir, vs.) 
Mal varlı ınız ile ilgili genel bir bilgi verir misiniz: Ev/araba/yazlık/vs. Sahibiyim 
Bo  zamanlarınızda neler yaparsınız? (piknik, akraba ziyareti, evde dinlenme, kitap okuma, vs.) 

Konut 
Eviniz  size ait/kira/di er? 
Evinizin büyüklü ü m2 cinsinden nedir? 
Evinizde kaç oda bulunuyor? Odaların kullanılma amaçları nelerdir? 
Odaların büyüklükleri m2 cinsinden nedir? 

u an ikamet etti iniz eve ne zaman ta ındınız? lk eviniz midir/kaçıncı evinizdir? 
Daha önce hangi semtlerde oturdunuz? 
(Bu eve) Ta ınma nedenleriniz nelerdir? 
Evinizi nasıl dö ediniz? (E yalarımı kendim satın aldım/2. El satın aldım/tanıdıklarım verdi/di er) 

Çekyat 
Evinizde oturma amaçlı kullandı ınız mobilyalar nelerdir? 
Evinizde yatma amaçlı kullandı ınız mobilyalar nelerdir? 
Evinizde depolama amaçlı kullandı ınız mobilyalar nelerdir? 
Evinizde çekyat bulunuyor mu? Kaç tane ve hangi odalarda? 
Bu ilk çekyatınız mı/kaçıncı çekyatınız? lk çekyatınız hangi yılda alındı? Nereden alındı?
Neden çekyat kullanıyorsunuz? 
Çekyat alırken nelere dikkat ediyorsunuz? u anki çekyatınızı hangi özellikleri için aldınız? 
Evinize ta ındı ınızda çekyat var mıydı?

u an yeni bir eve ta ınacak olsanız mevcut çekyatınızı/larınızı ta ır mısınız? Neden? 
Çekyatınızın oturma/yatma/depolama/di er fonksiyonlarını hangi sıklıkta ve nasıl kullanıyorsunuz? 
(altına neler konuyor, açık de ilken de yatılıyor mu, ne zaman açmaya gerek duyuluyor, vs.) 

u an ve daha önce  kullandı ınız çekyat tiplerinin foto rafları
Çekyatınız üzerinde herhangi bir modifikasyon yapıldı mı? Neden ve nerede yapıldı? (örtü dikme, 
dö emesini de i tirme, mekanizmasını de i tirme, vs.) 
Çekyatınızın memnun oldu unuz ve memnun olmadı ınız özelliklerini sıralar mısınız? Bunlarla ilgili 
herhangi bir deneyiminizi payla ır mısınız?
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EK A.3 Nihai görü me soruları

Ki isel Bilgiler 
Ad Soyad (iste e ba lı):
Do um yılı:
Cinsiyet: E     K 
E itim:  lkokul    Lise    Üniversite    Lisansüstü 
Meslek: 

Aile ve Sosyal Özellikler 
Aileniz kaç ki i ve kimlerden olu uyor? 
stanbul'a ne zaman geldiniz? 
stanbul'a nereden geldiniz? 

Hane halkının e itim durumu nedir? (her bir birey için) 
Hane halkının çalı ma durumu nedir? (meslek, i sizlik, emeklilik, vs.) 
Yıllık ortalama geliriniz nedir? 
20.000 TL'den az        20.000-50.000 TL arası    100.000 TL'den çok     di er
Hangi semtte ikamet ediyorsunuz? 
Evinize ne sıklıkta misafir gelir? Hangi sıklıkta yatılı misafir gelir? (Akraba, arkada ?/ayda bir haftada 
bir, vs.) 
Mal varlı ınız ile ilgili genel bir bilgi verir misiniz: Ev/araba/yazlık/vs. Sahibiyim 
Bo  zamanlarınızda neler yaparsınız? (piknik, akraba ziyareti, evde dinlenme, kitap okuma, vs.) 

Konut 
Eviniz  size ait/kira/di er? 
Evinizin büyüklü ü m2 cinsinden nedir? 
Evinizde kaç oda bulunuyor? Odaların kullanılma amaçları nelerdir? 

u an ikamet etti iniz eve ne zaman ta ındınız? lk eviniz midir/kaçıncı evinizdir? 
Daha önce hangi semtlerde oturdunuz? 
(Bu eve) Ta ınma nedenleriniz nelerdir? 
Evinizi nasıl dö ediniz? (E yalarımı kendim satın aldım/2. El satın aldım/tanıdıklarım verdi/di er) 

Çekyat 
Evinizde oturma, yatma ve depolama amaçlı kullandı ınız mobilyalar nelerdir? 
Evinizde çekyat bulunuyor mu? Kaç tane ve hangi odalarda? 
Bu ilk çekyatınız mı/kaçıncı çekyatınız? lk çekyatınız hangi yılda alındı? Nereden alındı?
Evinize ta ındı ınızda çekyat var mıydı?
Çekyat alırken nelere dikkat ediyorsunuz? u anki çekyatınızı hangi özellikleri için aldınız? 
Neden çekyat kullanıyorsunuz? 

u an yeni bir eve ta ınacak olsanız mevcut çekyatınızı/larınızı ta ır mısınız? Neden? 
Çekyatınızın oturma/yatma/depolama/di er fonksiyonlarını hangi sıklıkta ve nasıl kullanıyorsunuz? 
(altına neler konuyor, açık de ilken de yatılıyor mu, ne zaman açmaya gerek duyuluyor, vs.) 
Çekyatınız üzerinde herhangi bir modifikasyon yapıldı mı? Neden ve nerede yapıldı? (örtü dikme, 
dö emesini de i tirme, mekanizmasını de i tirme, vs.) 
Çekyatınızın memnun oldu unuz ve memnun olmadı ınız özelliklerini sıralar mısınız? Bunlarla ilgili 
herhangi bir deneyiminizi payla ır mısınız? 

u an ve daha önce  kullandı ınız çekyat tiplerinin foto rafları
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