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İSTANBUL MEGRELLERİ 
N. Nisa Yazıcı, Mehmedali Barış Beşli 

Giriş 

İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde yapılan “İstanbul’da Kültürel Çeşitliliğin Sivil Toplum 

Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme Projesi” için Ağustos 2017'de aldığımız 

elektronik postayı okuduğumuzda bu satırları yazacağımızı ve dahi böyle bir araştırmanın içinde 

yer alacağımızı düşünmemiştik.1 Akademi bizi eğitime davet ediyordu ve sivil toplum 

aktörleri/araştırmacıları olan bizler de akademinin ışığından olabildiğince yararlanmak, bir nebze 

de olsa kitabi bilgi sahibi olmak, akademinin insanın evrenini geliştiren havasını solumak için 

davete icabet ettik. Esasen ilk kez 2012 yılında Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Laz Kültür 

Derneği tarafından gerçekleştirilen "Farklılıklarımızla Var Olmak İstiyoruz" konferansında dile 

getirilen "Türkiyeli Megreller" tanımı bu eğitim süreci sayesinde bu kez "İstanbullu Megreller" 

olarak zihnimizde su yüzüne çıktı. Üzerine konuşulması dahi güç olan, problemli gözüken 

Megrel kimliği İstanbul Megrelleri özelinde bu araştırmanın konusu oldu. 

Yakın zamana kadar Lazların –genelleştirirsek Kafkasyalıların- dışında, Megreller Türkiye’de 

tanınmıyordu. Lazlar da Megrel kelimesine “Megrel’den dönme” deyiminden aşinaydı. Ancak 

Lazların Megrelleri gerçek anlamda yeniden tanıması ve onlarla bir araya gelmesi 1989 yılında 

Sarp sınır kapısının açılmasından sonra mümkün olmuştu. Sarp kapısının açılması ile diğer 

Gürcistanlılar gibi Megreler de Türkiye’nin çeşitli bölgelerine ve özellikle İstanbul’daki iş 

potansiyeli gereği buraya çalışmak için gelmeye başladı. Bir yandan Megreller İstanbul’a 

gelirken, öte yandan Kazım Koyuncu’nun 2001’de seslendirdiği “Didou Nana” isimli şarkı ile 

gerek İstanbullular gerekse Türkiyeliler Megrelceyle tanışmış oldu. Türkiye’de otokton olarak 

konuşulmayan bir dilde, bir şarkı, bir Laz tarafından söylenmişti ve Türkiye’ye mal olmuştu.     

Megreller, otokton olarak Gürcistan’ın Megrelya-Yukarı Svaneti (Gürcüce Samegrelo-Zemo 

Svaneti) bölgesinde ve Abhazya’da yaşamaktalar. Yaşadıkları bölgenin adı ise Megrelce 

Samargalo’dur. Megreller (Lazlarla birlikte), Svanlar ve Gürcüler Güney Kafkasyalı halkları 

oluşturur. Megrelce Güney Kafkas dillerinden biridir. Esas olarak Gürcü alfabesi ile 

yazılmaktadır. 1930’larda Qazaqişi Gazeti (Köylünün Gazetesi)2 gibi Megrelce günlük bir gazete 

çıkarken, bugün Megrelce yayın yok denecek kadar azdır. Okullarda Megrelce eğitim-öğretimi 

                                                
1  Bu çalışma, İstanbul’da faklı etnik ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum aktörlerine yönelik olarak 1 
Nisan 2017- 31 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde düzenlenen İstanbul’da Sivil 
Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme eğitim projesi kapsamında hazırlanmıştır. 
2 Enwall, Qazaqişi Gazeti, 1994. 
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yoktur. Megrelce basın-yayın da bulunmamaktadır. Bununla birlikte Megrelce müzik dili olarak 

güçlü bir geleneğe sahiptir. 

Abhazya’da 1926’ya kadar nüfus kayıtlarında etnisiteleri Megrel olarak tanınırken3, 1926’dan 

sonra bu durum değişmiş, Megreller nüfus kayıtlarına Gürcü olarak kaydedilmişlerdir. 

Megrelce’nin sokakta, çarşıda, pazarda da konuşulan bir dil olması sebebiyle Lazcadan daha iyi 

durumda olduğu söylenebilir. Ancak UNESCO her iki dili de tam anlamıyla tehdit altında 

(definitely endangered) olarak nitelemektedir.   

Yapılamayan Bir Araştırmanın Öyküsü 

Başlarken 

İstanbul’da yaşayan iki Laz olarak bu araştırmayı yapma sebebimiz, Lazların Megrellerle aynı 

halk olduklarını, aynı dili konuştuklarını ancak Gürcü olmadıklarını söylerken, İstanbul'da 

yaşayan Megrellerin bu konuya nasıl yaklaştıklarını, kendilerini nasıl tanımladıklarını, dillerine 

yaklaşımlarının neler olduğunu öğrenmekti. Fakat bunların cevaplarının direkt alınamayabileceği 

düşüncesiyle görüşmecilerin şimdiye dek yaşadıkları yerlerin, gittikleri okulların, gördükleri 

rüyaların ve dinledikleri müziklerin aidiyet duygusuna dair ipuçları verebileceğinden hareketle 

günlük hayatlarına dair sorular yönelttik. Araştırmanın başında görüşmecilerin, Megrel 

kimliğinin adeta bir tabu olarak algılandığı Gürcistan'ın dışında bulunuyor olmalarının 

görüşmelerde kolaylaştırıcı bir unsur olacağını öngörülmüştü ancak ülkeleri dışında yaşayan, en 

azından bizim ulaşıp görüşme talep ettiğimiz Megrellerin kendilerini İstanbul'da da özellikle 

Türkiye'de kalışlarının yasal süreyi aşması, kayıtsız çalışma gibi sebeplerle pek de güvende 

hissetmedikleri gözlenmiştir. Bunun yanı sıra bir de Megrel kimliği üzerine ortamı daha da 

“tekinsiz” hale getiren soruların söz konusu olması görüşmelerin istenildiği gibi 

gerçekleşememesinde önemli bir etken oldu. Eklemeliyiz ki bu araştırmada sorulan sorular 

Megrelya'da birçok Megrel tarafından daha rahat cevaplanırdı. Görüşmecilerin doğum yeri ve 

cinsiyet gibi bilgileri alındıktan sonra aşağıdaki sorular yöneltilmiştir; 

 Hayat Öyküsü, Ritüeller  

- Olağan bir hafta içini nasıl geçiriyor? 

- Olağan bir hafta sonunu nasıl geçiriyor? 

- Katıldığı sosyal, kültürel ya da farklı aktiviteler/etkinlikler var mı? Varsa neler? (Konser, gün, 

sergi, sinema vs. Görüşmeciye göre çeşitlenebilir) 

                                                
3 Argun, Abhazya'da Yaşam ve Kültür, 1990. 
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- Çocukluğa dair sorular: Çocukluğu nerede ve nasıl geçmiş? (Nerde okula gitti, köyde mi 

şehirde mi? Kim hikayeler anlatıyordu, hangi hikayeleri dinliyordu? En net hatırladığı rüyalar 

neler? Hangi dildeydi?) 

- Çocukluğundan bu yana ailede hangi diller konuşuluyor? (Hangi dillerde eğitim almış? Anne 

babayla hangi dilde konuşmaya başlamış? Evdeki diğer yaşlılarla, varsa, hangi dilde 

konuşmuş?) 

- Hangi dillerde kitap vs. okuyup müzik dinliyor? (En sevdiği şarkı nedir?)  

- Küfrediyorsa hangi dilde küfrediyor? 

 Megrellere Dair: 

- Kendini ne olarak tanımlıyor? (Megrel, Laz, Gürcü?) 

- Kendisini ait hissettiği yer neresi?  

- Megrellerin kökenine dair bilgisi var mı? 

- İstanbul’da Megrel tanıdıkları var mı? Kaç kişi? 

 

Bu sorular doğrultusunda alınacak cevaplar üzerinden Megrellerin aidiyet ve bağlılık hislerine 

dair bilgiler toplanması amaçlanmıştır. Ancak aşağıda bahsedilecek olan birden fazla sebep 

nedeniyle görüşmecilere ulaşılamamış ya da ulaşılan görüşmecilerle yapılan görüşmeler verimli 

olamamıştır. 3 haftalık süre içerisinde yapılan iki görüşmenin çıktıları da burada anlatılacaktır. 

 

Karşılaşılan Engeller 

 

Zaman 

Ulaşılan görüşmecilerle ilgili en önemli olgulardan biri görüşmecinin zamanının kısıtlı oluşuydu. 

İki görüşmeci de haftanın her günü çalıştıkları için ya sabahın erken saatlerinde ya da geç 

vakitlerde müsait oluyorlardı. Görüşme lokasyonları ise yine işlerine yakın olacak yerlerdeydi. 

Lokantada çalışan görüşmeci ile Aksaray’daki Emniyet Otogarı’nda bir yazıhanede görüşme 

yapılırken, diğer görüşmeci ile gitmek mecburiyetinde olduğu cenaze ile terzi randevusu arası 

Mecidiyeköy’de bir börekçide görüşme gerçekleştirildi. Yine zamansızlık yüzünden 1. görüşmeci 

ile yapılan buluşma 25 dakika kadar sürdü çünkü işe yetişmesi gerekiyordu. 

 

Mekân 

Görüşmecilerin belirlemesi üzerine gidilen mekânlar da yine görüşmeleri etkilemiştir. 1. 

Görüşmeci bütün ısrarlara rağmen otogardaki yazıhane dışında görüşme yapmak istemedi. Bu 

yazıhane İstanbul-Gürcistan arası yolcuların beklediği bir yerdi ve bu sebeple görüşmecinin 
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hayatına ve Megrellere dair soruları kolaylıkla cevaplayabileceği bir yer değildi. Çünkü bu 

soruların bazıları Megrellerin Lazlarla ilişkisine, kendilerini Gürcü olarak mı Megrel olarak mı 

gördüklerine dairdi ve Türkiye’de de yaşadığımız, etnisiteye dair sorulara cevap verilirken 

yaşanan kaygının Megrel görüşmeci ile de yaşandığı gözlendi. Yine 2. görüşmecinin 

görüşmesinin de görece kalabalık bir börekçide yapılması görüşmenin seyrini etkilemiştir. 

Araştırmacı için de görüşmeci için de güven mevzusu burada etkili olmuştur; otogar, kadın 

araştırmacı için güvenli hissetmediği bir mekanken, kadın görüşmecinin tercih ettiği bir yer 

olmuştur. Fakat burada, mekânın görüşmecide yarattığı etkinin tam bir güven duygusu olmadığını 

da göstermiştir. Görüşmeci hep kısık sesle konuşmuş, otogarda bulunan Gürcü erkeklerin 

varlığından rahatsız olduğunu ya sorulan sorulara cevap vermeyerek ya da o erkeklerin otogar 

bürosundaki hareketlerini izleyip kısık sesle konuşarak göstermiştir. Görüşmecinin güvende 

hissettiği için seçtiği düşünülen bu mekânda aslında güvende hissetmediği gözlemlenmiştir. 

Burada görüşmecinin kadın olması da şu sorulara sebebiyet vermiştir: Görüşmeci erkek olsaydı 

bu otogar bürosunda olmaktan rahatsız olur muydu? Veyahut görüşmeci erkek olsaydı otogar gibi 

bir mekânda görüşme yapar mıydı? Araştırmacı, görüşmecisi erkek olsa otogarda olmaktan daha 

çok mu rahatsız olurdu? Bu soruların cevaplarını düşünmek, daha sonra bu konuda yapılacak 

araştırmaların seyrinin hangi koşullarda nasıl değişebileceğine dair bilgiler vermesi bakımından 

önemlidir. 

 

Dil 

Görüşülen iki kişi de Türkçe biliyordu fakat yetkinlik dereceleri düşüktü. Bu da bazı soruların 

anlaşılmasında ya da cevaplanmasında sorunlara sebep olmuştur. Sorular birçok kez tekrarlanmış 

ya da cevap alınamayacağı anlaşılınca sorulmaktan vazgeçilmiştir. 2. görüşmecinin 

ayarlayacağını söylediği fakat sonrasında iptal edilen 3. görüşmeci ise yalnızca Megrelce ve 

Gürcüce konuşuyordu ve eğer görüşme yapılsaydı çeviriyi 2. görüşmeci yapacaktı. Bu da 

çevirinin doğruluğuyla veya yetkinliğiyle ilgili endişelere sebep olabilecek bir durumdur. 

Dolayısıyla araştırma yapılan topluluğun konuştuğu dilin en azından bilinmesinin hem 

metodolojik hem de içerik açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. 

 

İş 

Çalışılan işlerin yarattığı zamansızlığın yanı sıra işlerin niteliği de görüşmeyi kabul etme 

noktasında bir engel teşkil edebiliyor. Ulaşmaya çalışılan birkaç kişi burada izinli çalışmadığı, 

ülkede kaçak olarak bulunduğu ya da illegal işler (kaçakçılık gibi) yaptığı gerekçesiyle 

görüşmeyi kabul etmemişlerdir. Projenin gönüllü bir proje olması da ne yazık ki bunu 



 

 5 

değiştirmemiştir. Hatta 2. görüşmeci vatandaşlık başvurusunda bulunduğu için yapılan bu 

görüşmenin vatandaşlık almasına yardımcı olup olamayacağını da sormuştur. 

 

Kaynak Yönlendirmesi 

Bir araştırma yaparken, özellikle etnisite gibi alanlarda, bu alana dair görüşmeler için 

yönlendirilen kaynaklar genellikle birkaç kişi veya birkaç yer olur. Ayrıca bir kaynağın 

yönlendirdiği kişiler de kaynak konusunda olumlu tavır almayabilir. Bu araştırmada hem 

araştırmacı hem kaynak konumunda olan kişinin Gürcistan vatandaşı olması ve Megrellerin Laz 

olduğunu söylemesi nedeniyle kendisine karşı alınan/alınabilecek bazı tavırlarla karşı karşıya 

olması da söz konusu olmuştur. Çünkü Gürcistan vatandaşı Megrellerde Gürcülük yaygın bir üst 

kimliktir ve aksini savunan birinin yönlendirdiği bir araştırmada kişilerin görüşmeci olmayı kabul 

etmeme ya da kaynağın statüsüne göre görüşmeye yön verme ihtimalleri her zaman vardır. 

Bunun aşılması için farklı kaynak ve kişilerin bulunması çalışmanın görece objektif bir biçimde 

gerçekleştirilmesi için son derece önemlidir. Her ne kadar farklı kaynak ve kişi arayışına girilse 

de hem araştırmanın hem de ulaşılan kişilerin zaman darlığından olumlu bir sonuç alınamamıştır. 

Bununla birlikte, 1. görüşmecinin tanıdığı başka Megrellerle de görüşme talebinde bulunulmuş 

fakat kendisi, nedenini belirtmeyerek, görüşme yapmayı istemediklerini söylemiştir. Ulaşılan 

kaynaklar ise aile dostluğu bulunan yani kişisel tanıdıklık üzerinden görüşülen kişilerdir. 

 

Cinsiyet 

Görüşmeci bulma ve görüşme yapma hususunda cinsiyet de etkili olmaktadır. Nitekim ulaşılan 

Megrellerin çoğu hizmet sektöründe çalışan kadınlardır ve yukarıda belirtilen birçok sebebin 

yanında kadın olmaları görüşme yeri ve konuları konusunda kendilerini güvende 

hissetmemelerine sebep olmuştur. 

 

Görüşmeler 

Yapılan iki görüşmeye dair notlar ise şu şekildedir; 

 

Birinci görüşmeci ile Aksaray Emniyet Otogar’ında sabah 9’da görüşme için buluşulmuştur. 

Görüşmeci görüşmeye biraz geç kalmış, geldiğinde de görüşme için gidilmesi teklif edilen 

herhangi bir kafe ya da restoranı kabul etmemiş, görüşmeyi otogardaki bir yazıhanede yapmayı 

istemiştir. Yazıhanenin arka tarafında, bagajların ve çeşitli yüklerin konulduğu yerde görüşme 

başlamıştır. 
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Görüşmeci Abhazya’da dünyaya gelmiş, annesi Megrel babası Gürcü bir kadındı. 53 yaşındaki 

evli görüşmecinin hepsi Gürcistan’ın Tiflis kentinde yaşayan 3 çocuğu ve 7 torunu var. Eşi 

Gürcü. 2009 senesinden beri Türkiye’de (İstanbul’da) çalışıyor ve yaşıyor. Öncesinde 

bakıcı/yardımcı olarak çalışmış, o zaman ailesini daha çok ziyaret edebiliyormuş. Ama şimdi bir 

restoranda bulaşıkçı olarak çalışıyor. Paraya ihtiyacı olduğu için izin almadan çalışıyor ve ailesini 

görmeye senede bir kez gidebiliyor. Bu ziyaretlerin de masraflı ve zor olduğundan bahsediyor. 

Uzun süre bakıcı/yardımcı olarak çalıştığı aile ile ilişkileri iyi ve onlarla hâlâ görüşüyor. 

Restoranda çalışmaya başladığından beri ise 4 Gürcü kadınla birlikte kiraladıkları bir odada 

yaşıyor.  

 

Abhazya’da bir köyde büyümüş ve tarımla uğraşarak, özellikle mandalina üreterek 

geçiniyorlarmış. Abhazya Savaşı sırasında “bir kâğıt” bile almadan çocukları ve eşiyle Tiflis’e 

göçmüşler. İşsizlik yüzünden ise 2009’da Türkiye’ye gelmek zorunda kalmış.  

 

Evlerinde çocukluğundan beri Gürcüce konuştuğunu ve çocuklarına da sadece Gürcüce 

öğrettiğini söyleyerek bu saha araştırmasına çıkılırken düşünülen “Megreller kendilerini Gürcü 

olarak mı görüyorlar?” sorusuna bir yanıt da veriyor görüşmeci. Ayrıca sorulduğunda ise, yine, 

Megrel olduğunu bildiğini “ama Gürcü” olduğunu söylüyor. Yine sahaya çıkarken sorulan “hangi 

dilde şarkı söylüyor?” sorusuna ise Megrelce yanıtını veriyor. Megrelce, eğitim dili olmadığı gibi 

okuma-yazma dili de olmamış. Lazları biliyor ve iletişim halinde, Lazca ile Megrelce bilen 

insanların rahatlıkla anlaşabileceğini de söylüyor fakat “Megreller Laz mıdır?" sorusunu da 

yanıtsız bırakıyor. 

 

İkinci görüşmeci Samegrelo’da (Gürcüce, Megreller Samargalo diyorlar), yani Megrelya’da 

doğmuş. Orada iş bulamadığı için 11 sene önce Türkiye’ye gelmiş. Aslında hidroloji teknisyeni 

olduğunu, 10 sene müzik okuduğunu anlatıyor ama çok da ayrıntı vermek istemiyor. 2 kızı, 3 

torunu var, çocukları da üniversite okumuş. Eşiyle 11 sene evvel ayrılmış. Eşi kabul etmediği için 

evlendikten sonra çalışmamış. Boşandıktan sonra da Türkiye’ye gelmiş. Burada çeşitli işlerde 

çalışmış ilk iki sene, sonra bakıcılığa başlamış. Yaşlı bir kadına bakıyor 9 senedir. Buraya 

gelmeden önce Almanya’ya da gitmeye çalışmış ama yapamamış. Şimdi Türkiye’den vatandaşlık 

almaya çalışıyor ve bakıcılığı bırakmak için güzellik uzmanlığı eğitimi alıyor, en azından her 

yerde yapacağı bir iş olduğu için. Baktığı yaşlı kadını bırakmak istese de vicdanının el 

vermediğini ama ülkesine ve çocuklarına dönmeyi de istediğini söylüyor.  
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Burada Gürcü arkadaşları da var, Megrel arkadaşları da. Megrellerle Megrelce de iletişim 

kurduğunu söylüyor. Anne babası Megrel olduğu halde evde Gürcüce konuşulurmuş ve Gürcüce 

öğrenmiş. Çocukları için de, eğer söyleyecek gizli bir şeyleri varsa Megrelce konuştuklarını 

söylüyor. Eski eşi Gürcü olduğu için çocuklarına Gürcüce öğretmiş ama Megrelce de biraz 

biliyorlar. Megrelce, Lazca’ya mı Gürcüce’ye mi daha yakın sorusuna ise Lazca’ya yakın olduğu, 

Gürcüce’ye benzemediği cevabını veriyor. 

Şarkı söylemeyi çok seviyor ve en çok Megrelce olan Tsira adlı şarkıyı sevdiğini söylüyor. 

Çocukluğunda Lazları Samegrelo’da gördüğünü, Lazların Müslüman olduklarını, başlarının 

kapalı olmasından anladığını hatırlıyor görüşme sırasında. Aynı zamanda Abhazya’da yaşayan 

Megrellerin kendilerine Megrel deme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor çünkü 

kendisinin hep Gürcü pasaportu taşıdığını, onların ise yerleşim yeri dolayısıyla kendilerini 

Megrel olarak ifade ettiklerini belirtiyor. İlk görüşmeci gibi o da ne eğitim dili olarak Megrelce 

görmüş, ne de okuma-yazma için Megrelce’yi kullanıyor. 

Rüyalarında kendini hâlâ Samegrelo’daki evlerinde görüyor. 

İki görüşmecinin de ortak noktası, etnik kökene ve bağlılığa dair bilgi almaya çalışırken gündelik 

hayata dair sorulan soruların, onların dertlerine kapı aralaması ve görüşmenin bir süre sonra 

amacından uzaklaşarak bir dertleşme seansına dönüşmesiydi. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma süresince karşılaşılan zorluklar yukarıda anlatılmıştır. Sonuç ve öneriler kısmında 

ise kısaca çıktılara yer verilecektir. 

Araştırmaya başlarken Megrellerin kendilerini Gürcü olarak tanımladığı fikrine sahiptik. İki 

görüşmeci de bunu kanıtlar nitelikte şeyler söylemişlerdir. Görüşmeciler kendilerini “Megrel ama 

Gürcü” olarak tanımlamaktadır. Ama özellikle rüyalarında kendilerini hâlâ eski mahallelerinde 

görmeleri, hep Megrelce şarkılar söylemeleri aidiyetlerini tam olarak kaybetmediklerini 

göstermektedir.  

Bu gibi zor alanlarda çalışmak isteyen birçok araştırmacıya öneriler ise şu şekilde olacaktır: 

Alana çıkıp sözlü tarih yapılan ve bu sebeple görüşmeci aranan araştırmalar her zaman geniş 

zamanlar gerektirir. Bu hem görüşmecilerle karşılıklı güven ilişkisi kurma açısından önemlidir, 

hem de kısa zamana sıkıştırılan araştırmalarda planlardaki aksamalar ya da aksilikler çalışmanın 

seyrini etkilemektedir. Diğer yandan, araştırmaya ayrılacak geniş zaman, araştırılan konuda farklı 

kişi ve kurumlarla da ilişkiye girmeye imkan verir. Bu ise elde edilecek verilerin çeşitliliğini 

sağlamakla birlikte farklı yaklaşımların karşılaştırılması üzerinden daha derinlikli bir analizi 

mümkün kılar.   
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Mekân seçimi öncesinde görüşmeci ile güven ilişkisi kurmak önemlidir. Bu öncelikle görüşme 

yerinin belirlenmesinde ya da gerektiğinde değiştirilmesinde belli bir rahatlık ve kolaylık 

sağlayacaktır. Çünkü görüşmecinin seçtiği bir mekânda her zaman istenen verimlilikte bir 

görüşme gerçekleştirilemeyebilir veyahut araştırmacının seçtiği mekân görüşmeci tarafından 

uygun bulunmayabilir. Görüşmeci ile kurulan güven ilişkisinin, mekan seçiminin yanı sıra 

görüşmede belli konuların (politik, ekonomik, kişisel…) daha derinlikli konuşulmasına da 

yarayacağı muhakkaktır.  

Araştırmacının cinsiyeti de mekân ve görüşmelerin seyri açısından sonucu etkileyecek derece 

önemlidir. Bazı gruplarda kadınlar erkek araştırmacılarla konuşmak istemezken, bazı alanlarda 

ise kadın araştırmacılar fiziksel olarak bulunmakta zorluk çekebilmektedir. Örneğin bu projede 

sabah erken saatlerde Aksaray Otogarı’nda bulunmak kadın araştırmacı için dezavantaja 

dönüşmüştür çünkü hem mekânı kendi seçememiş hem görüşme için uygun bir alan bulamamış 

hem de İstanbul gibi bir şehirde her zaman güvenli ya da rahat olunamayacak bir yerde bulunmak 

durumunda kalmıştır. 

Görüşmecilerin cinsiyet, yaş ve çalıştıkları iş dağılımı da projenin bilgi çeşitliliği açısından 

önemlidir. Farklı yaş, cinsiyet ve iş alanlarındaki kişilerin aynı konu hakkında sahip oldukları 

benzer ya da farklı duygu, düşünce ve bilgiler hem çalışma konusunun birçok farklı boyutuyla 

anlaşılmasını sağlamakta hem de yapılacak analiz için zengin bir bilgi havuzu 

oluşturabilmektedir. Örneğin bu çalışma için görüşülen iki kişinin de kadın ve hizmet sektöründe 

çalışıyor olması araştırma perspektifini kısıtlamıştır. 
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