KIRﬁEH‹R YÖRES‹NDE BERD‹ YASTIKÇILIK
“Berdi” Style Pillow Making Tradition in K›rﬂehir Region
La tradition de l’oreiller au style de “Berdi” de la région de K›rﬂehir
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ÖZET
Bu çal›ﬂmada, K›rﬂehir yöresinde halen yap›lmakta olan berdi yast›kç›l›¤›n tan›t›lmas›, kullan›lan
hammaddeler, araç-gereçler ve yap›m aﬂamalar› ile berdi yast›k evlerinde çal›ﬂanlar›n sorunlar›n›n tespit
edilmesi amaçlanm›ﬂt›r. Berdi yast›k yap›m›nda; teliz, çad›r bezi, yast›k hal›s›, uzun ve k›sa kenar demiri,
berdi sürme a¤ac›, tokaç gibi araç ve gereçler kullan›larak, kal›p haz›rlama, k›l›flama, berdi ve çelen basma,
kas› çekme ve bitirme iﬂlemleri uygulanmaktad›r. Yast›k evleri için kalfa ve ç›rak bulunamamas›, kal›p haz›rlama iﬂinin kontrol edilememesi nedeniyle haz›r kal›plarda kalitenin düﬂük olmas›, iﬂ yeri ortam koﬂullar›n›n uygun olmamas› ve pazar imkanlar›n›n k›s›tl› olmas› dolay›s›yla elde edilen gelirin düﬂük olmas› baﬂl›ca sorunlar olarak belirlenmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
In this research, it has been aimed to recognize berdi pillow making, to determine row materials, tools
and making stages and also to establish some problems and characteristics of workers who work in pillow houses. It was determined that in berdi pillow making several tools were used such as teliz, tent cloth, carpet
pillow, long and short iron bar, wooden bar. Also it was found that preparation of block, covering of block, filling of berdi and çelen in covered block, padding and sewing it and ending operations were done. There were
several problems in pillow houses. The main problem was not to be found any foremen and apprentice. Also
blocks had the low quality because it was out of control, working areas were not enough and suitable, and
marketing possibilities were interdicted thus their incomes were decreased.
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G‹R‹ﬁ
Ülkemizin tarihi, maddi kültürü ve
halk bilimi aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yan
geleneksel el sanatlar›m›z, fonksiyonel olma ve gelir getirme gibi özelliklerini koruduklar› sürece varl›klar›n› sürdürmektedir. Bu özelliklerini kaybetmesi ve el sanatlar› alan›nda u¤raﬂ veren meslek erbaplar›n›n daha güncel alanlara yönelmesi yok
olmalar›na yol açmaktad›r. Günümüzde bu
ﬂekilde yok olmaya yüz tutan ata sanatlar›m›zdan biri de semercilik olup, baz› yörelerdeki semer ustalar›n›n bu mesle¤i b›rakarak berdi yast›k yap›m›na yöneldi¤i görülmektedir.
Özellikle dere ve ›rmak kenarlar› gibi

sulak bölgelerde yetiﬂen berdi; has›r, zembil, ip yap›m›nda, semer ve yast›k doldurmada ve dam örtmekte kullan›lan bir çeﬂit
saz olarak tan›mlanmaktad›r. Ülkemizde
Afyon, Eskiﬂehir, Hatay, Adana ve ‹ç Anadolu bölgesindeki dere ve göl kenarlar›nda
yayg›n olarak bulunur. Genelde berdi olarak bilinen bitki, Afyon, Dinar ve ‹ncesu civar›nda beerdi, Antalya, Serik ve Belk›s civar›nda ise kova olarak da adland›r›l›r
(Anonim 1993).
K›rsal kesim konutlar›nda oda boyunca uzanan sedirlerin üzerinde duvara dayal› olarak yaslanmak amac›yla kullan›lan, 90-110 cm boyunda, 40 cm geniﬂli¤inde, 8-10 kg a¤›rl›¤›nda, ön yüzü el dokuma-
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s› yast›k hal›s›, arka yüzü hal› zemini renginde çad›r bezi ile kaplanan, içi berdi ve
çelen otlar›yla doldurulan sedir yast›klar›na ise “berdi yast›k” ad› verilmektedir.
Köﬂe minderi, sedir minderi, sedir
yast›¤› Anadolu’nun hemen her bölgesinde
yayg›n olarak kullan›lan döﬂeme malzemeleridir. Hammadde olarak ince dallar›,
a¤aç ﬂeritleri ve sazlar› iﬂleyen el sanatlar›
kapsam›na giren berdi yast›¤›n dayan›kl›
olmas› köy evlerinin vazgeçilmez bir eﬂyas›
olma özelli¤ini vermiﬂtir.
K›rﬂehir yöresinde berdi yast›k yap›m› halen devam etmekte ve yöre halk› taraf›ndan günümüzde de kullan›lmaktad›r.
K›rﬂehir yöresi ve civar›nda yast›kç›l›k semercilikle birlikte geliﬂmiﬂtir. Semercilikte
kullan›lan hammaddenin ve araç gereçlerin yast›kç›l›kta da kullan›labilmesi uzun
y›llar bu iki zanaatin bir arada yürütülmesini sa¤lam›ﬂt›r. Ancak semercilik sürecini
doldurmuﬂ ve semer ustalar› günümüzde
de kullan›lan ve önemli say›labilecek bir
pazar› olan berdi yast›k yap›mc›l›¤›na yönelmiﬂlerdir. Yast›klar›n yüzleri el dokumas› hal›larla kaplanarak daha gösteriﬂli
ve daha nitelikli ürünler elde edilmektedir.
Bu nedenle K›rﬂehir hal›lar› aras›nda berdi yast›klar için dokunan yast›k hal›lar›n›n
yöre için ayr› bir yeri ve önemi vard›r.
Bu çal›ﬂmayla K›rﬂehir yöresindeki
berdi yast›kç›l›¤›n tan›t›lmas›, kullan›lan
hammaddeler ve araç-gereçler ile yap›m
aﬂamalar›n›n belirlenmesi yan›nda berdi
yast›k evlerinde çal›ﬂanlar›n demografik
özellikleri ve sorunlar›n›n tespit edilmesi
amaçlanm›ﬂt›r.
MATERYAL VE YÖNTEM
Bu araﬂt›rman›n materyalini K›rﬂehir
yöresindeki yast›k evlerinde üretilen berdi
yast›klar, konu ile ilgili olarak çekilen foto¤raflar, yast›k ustalar› ile çal›ﬂanlar›na
uygulanan görüﬂme formlar› oluﬂturmuﬂtur. 1999 y›l›n›n ilk yar›s›nda yörede ön inceleme yap›lm›ﬂ, 1999 Temmuz-A¤ustos
aylar›nda K›rﬂehir’e gidilerek araﬂt›rma
materyali toplanm›ﬂt›r.
K›rﬂehir ilinde 1999 y›l›nda aktif olarak üretim yapan 5 yast›k evine gidilerek
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ustalar ve di¤er çal›ﬂanlarla görüﬂmeler
yap›lm›ﬂ, 2001 y›l›nda tekrar edilen çal›ﬂmalarla bu alanda meydana gelen de¤iﬂiklikler tespit edilmiﬂtir. Berdi yast›kç›l›kta
kullan›lan araçlar, yap›m tekni¤i ve çal›ﬂanlar›n özellikleri ile sorunlar›n› belirlemek için karﬂ›l›kl› görüﬂme ve foto¤rafla
belgeleme yöntemlerinden yararlan›lm›ﬂt›r.
ARAﬁTIRMA BULGULARI
Berdi Yast›k Yap›m›nda Kullan›lan Hammadde ve Araçlar
Yast›k yap›m›nda kullan›lan hammadde berdi ve çelen ad› veriler bitkilerdir.
Berdi Cyperaceae familyas›n›n, Schoenoplectus cinsinin, lacustris L. türüne ait, su
kenarlar›nda yetiﬂen odunsu bir bitkidir.
Çelen ise ayn› bitkinin yapraklar› diyebilece¤imiz ince otsu k›s›mlar›d›r. Esas olarak
berdi yast›kç›l›k basit araçlar kullan›larak
yürütülen bir zanaat olup kullan›lan baﬂl›ca araçlar ve fonksiyonlar› aﬂa¤›daki ﬂekildedir;
Pres; berdi kal›b› haz›rlan›rken kal›b› preslemeye yarayan elektrikli ya da el
ile çal›ﬂan bir araçt›r.
Teliz ya da çuval; kanaviçe olarak
da bilinen berdi kal›plar›n› kaplamada kullan›lan pamuk ya da kenevirden bezaya¤›
tekni¤iyle dokunmuﬂ kaba kumaﬂt›r (Foto¤raf 1a).
Çad›r bezi; yast›¤›n arka k›sm›na dikilen, pamuklu ve bezaya¤› tekni¤iyle dokunmuﬂ kal›n bir kumaﬂt›r.
Yast›k hal›s›; 40x110 cm ebatlar›nda,
32x45 kalitede dokunmuﬂ, yast›¤›n ön yüzüne dikilen el dokumas› hal›lard›r. Genellikle yast›k hal›lar›nda kullan›lan motifler
ve desen kompozisyonlar› ayn› ﬂekilde olup,
kullan›lan baﬂl›ca desen kompozisyonlar›
göbekli, pençeli ve mihrapl› olarak adland›r›lmaktad›r. Zemin rengi genellikle k›rm›z›
ya da bordo, motiflerde kullan›lan renkler
ise lacivert, krem, sar›, yeﬂil, siyaht›r.
Uzun kenar demiri; yast›¤›n boyu
uzunlu¤unda, çelenleri teliz içine yast›k
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boyunca doldurmak için kullan›lan bir
araçt›r.
K›sa kenar demiri; yast›¤›n eni
uzunlu¤unda, çelenleri teliz içine yast›k
enince doldurmak için kullan›lan bir araçt›r (Foto¤raf 1b).

Dolgu hammaddesi olarak kullan›lan
çelen, gevrek ve k›r›lgan yap›s›ndan dolay›
iﬂlem görmesi zor olan bir özelli¤e sahiptir.
Yap›lan iﬂlemi kolaylaﬂt›rmak amac›yla
uzun ve k›sa kenar demirleri kullan›lmaktad›r. Ayr›ca bitkileri k›rmadan ve ufalamadan dolgu yapabilmek için yast›k evinin
en tecrübeli eleman› ya da ustan›n kendisi
bu demirleri kullanarak dolgu iﬂini yapmaktad›r.
Makas; nylon iplik, teliz ve çuval›
kesmek için kullan›lan, büyük ve çelikten
yap›lm›ﬂ araçt›r.
‹¤ne; çuval› ve hal›y› doldurulmuﬂ teliz üzerine dikmek için kullan›lan araç
olup, çuvald›z ve yorgan i¤nesi olmak üzere iki tipi mevcuttur.
Biz; hal›y› telize dikerken, hal›n›n
kaymas›n› önlemek amac›yla hal›y› yast›¤a

Foto¤raf 1a. Teliz

Foto¤raf 1c. Kullan›lan di¤er araçlar

Foto¤raf 1b. Kenar demirleri
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Foto¤raf 1d. Dikiﬂ makinesi
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tutturmak için kullan›lan, tahta kulplu,
sivri uçlu bir araçt›r (Foto¤raf 1c).
Berdi sürme a¤ac›; berdi kal›b› ile
teliz aras›ndaki boﬂluklar›n doldurulmas›
amac›yla çelenlerin itilmesi için kullan›lan
tahtadan yap›lm›ﬂ araçt›r.
Tokaç; çelenlerin oturmas›n› sa¤lamak amac›yla, k›l›flanm›ﬂ berdiye vurmak
için kullan›lan tahta araçt›r.
Nylon iplik; telizin aç›k uçlar›n› dikmek için kullan›lan ince rafyadan yap›lm›ﬂ
ipliktir.
Dikiﬂ makinesi; teliz k›l›f› dikmek
için kullan›lan, basit, ayakl›, kal›n i¤neli
dikiﬂ makinesidir (Foto¤raf 1d).
B›çk› ve e¤ri b›çk›; berdi kal›b›n›n
kenarlar›ndaki fazlal›klar› keserek düzeltmek amac›yla kullan›lan kamaya benzeyen
araçlard›r.
Berdi Yast›k Yap›m Tekni¤i
Kal›p haz›rlama
Berdi ve çelenler, Afyon Akﬂehir gölü
civar›ndan ve K›rﬂehir Hirfanl› Baraj gölü
civar›ndan toplanmaktad›r. ‹ﬂçiler taraf›ndan biçilen berdiler, göl k›y›s›nda demetler
haline getirilip, tamamen kuruyana kadar
bekletilmektedir. Kuruyan demetler elektrikli ya da el ile çal›ﬂan pres makinelerinde
kal›ba konup preslenmekte, 90-110 cm boyunda kesilmekte ve dört yerinden birbirine paralel gelen iplerle ba¤lanmaktad›r.
Bu ﬂekilde haz›rlanan berdi kal›plar›, yast›k evlerine gönderilmektedir. Kal›p haz›r-

lama, uzun zaman alan, zor ve yorucu bir
iﬂlem oldu¤u için K›rﬂehir’deki yast›k evleri berdiyi genellikle kal›planm›ﬂ ﬂekilde
al›p kullanmaktad›r (Foto¤raf 2).
K›l›flama
‹lk olarak toplar halinde ellerinde bulunan telizden 90-95 cm arayla iplik çekilerek kesilecek yerler belirlenmekte, oluﬂan
izlerden kaplanacak berdi kal›b› kadar kesim yap›lmakta, kesilen uçlar biraraya getirilerek dikiﬂ makinesinde birleﬂtirilmektedir (Foto¤raf 3a). Sonra dikiﬂli k›s›m ortaya getirilip, alt k›sa kenar dikiﬂ makinesinde dikilerek kapat›lmaktad›r. Haz›rla-

Foto¤raf 2. Berdi kal›plar›

Foto¤raf 3b. Berdi k›l›flar›n›n geçirilmesi
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Foto¤raf 3a. Berdi k›l›flar›n›n dikilmesi
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du¤u için bütün olarak bas›lmas› imkans›zd›r. Bu nedenle uzun ve k›sa kenar demirleri yard›m›yla önce bükülüp sonra k›r›larak yast›¤›n eni ve boyu hizas›na getirilip k›l›f içine bas›lmaktad›r (Foto¤raf 4c,
4d). Daha sonra k›l›f›n üst k›sa kenar› 6-7
cm’lik bir aç›kl›k b›rak›larak çuvald›z ve
nylon iplikle dikilmekte, bu aral›ktan önce
boyu yönünde uzun kenar demiri ile, sonra
eni yönünde k›sa kenar demiri ile çelenler

Foto¤raf 3c. Berdi k›l›flar›n›n düzeltilmesi

nan bu k›l›f berdi kal›b›na geçirilmektedir
(Foto¤raf 3b, 3c).
Berdi ve çelen basma
K›l›flanm›ﬂ berdinin dikilmeden b›rak›lan üst k›sa kenar›ndan kal›planmam›ﬂ
berdi saplar› demetler halinde berdi sürme
arac› ile boﬂluklara doldurulmaktad›r (Foto¤raf 4a). Doldurma iﬂlemi tamamland›ktan sonra tokaçla düzeltilmekte ve bu iﬂleme “berdi basma” ad› verilmektedir (Foto¤raf 4b). Berdi demetlerinin boyu 2-3 m olFoto¤raf 4b. Tokaçlama iﬂlemi

Foto¤raf 4a. Berdi basma iﬂlemi
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Foto¤raf 4c. Uzun kenar demiri ile berdilerin k›r›lmas›
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Foto¤raf 5b. Kas› çekme iﬂlemi
Foto¤raf 4d. Uzun kenardan berdi basma

Foto¤raf 6a. Çad›r bezi geçirme iﬂlemi

Foto¤raf 5a. Kas› çekme iﬂlemine haz›rl›k

arada kalan boﬂluklara iyice doldurulmaktad›r. Bu iﬂleme ise “çelen basma” ad› verilmektedir. Mümkün mertebe k›l›f içerisinde
boﬂluk b›rakmayacak ﬂekilde basma iﬂlemi
tamamlanmaktad›r.
Kas› çekme
Berdi k›l›fland›ktan ve boﬂluklar doldurulduktan sonra iﬂçiler taraf›ndan ayaklarla çi¤neme iﬂlemine tabi tutulmaktad›r.
Berdi ve çelenlerin k›l›fa iyice oturmas›n›
sa¤lamak amac›yla yap›lan çi¤neme iﬂlemi
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15-30 dakika süreyle yap›lmaktad›r. Çi¤neme iﬂleminden sonra çuvald›z ve nylon iplikle yorgan köpüme ya da kapitone yapma
iﬂlemine benzer ﬂekilde, k›l›f berdiler ve çelenlerin üzerine 6 ya da 8 yerinden köpünmektedir. Bu iﬂleme “kas› çekme” iﬂlemi ad›
verilmektedir (Foto¤raf 5a, b). Kas› çekme
iﬂleminin tamamlanmas›n›n ard›ndan k›l›f›n üst k›sa kenar›ndaki doldurma amac›yla b›rak›lan aral›k yorgan i¤nesi ve nylon
iplik ile dikilerek kapat›lmaktad›r. Bu bölüme kadar yap›lan iﬂlemlerin tamam›na
“yast›k atma” ad› verilmektedir.
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Bitirme iﬂlemleri
Bas›lm›ﬂ ve kas› çekilmiﬂ yast›¤›n arkas›na önceden kesilip haz›rlanm›ﬂ olan
çad›r bezi serilmekte ve dört köﬂesinden
bizlerle yast›¤a tutturulmaktad›r. Daha
sonra yorgan i¤nesi ve nylon iplik ile dört
kenar›ndan k›l›f üzerine dikilmektedir (Foto¤raf 6a). Çad›r bezi yast›¤›n arka yüzüne
s›k›ca dikildikten sonra, yast›k hal›s› ön
yüze serilmekte ve dört köﬂesinden bizlerle
yast›¤a tutturulmaktad›r. Ayn› ﬂekilde k›l›f
üzerine dikilmektedir (Foto¤raf 6b). Çad›r
bezi ve yast›k hal›s› geçirilen berdi yast›klar çal› süpürgesiyle iyice süpürülmekte,
sabunlu su ile silinip kurutularak sat›ﬂa
sunulmaktad›r (Foto¤raf 6c).

Foto¤raf 6b. Yast›k hal›s› geçirme iﬂlemi

Foto¤raf 6c. Berdi yast›klar
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Berdi Yast›k Evi Çal›ﬂanlar›n›n
Demografik Özellikleri ve Karﬂ›laﬂt›klar› Sorunlar
K›rﬂehir ilinde 1999 y›l› itibar›yla berdicilikle u¤raﬂan 5 yast›k evi varken 2001
y›l›nda bu rakam›n 3’e düﬂtü¤ü gözlenmiﬂtir.
Yast›k evlerinde usta haricinde iki
kalfa ve üç ya da dört ç›rak çal›ﬂmaktad›r.
Ustalar›n e¤itimi ilkokul, kalfa ve ç›raklar›n e¤itimi orta dereceli okul düzeyinde
olup, kalfalar›n yaﬂ ortalamas› 20, ç›raklar›n 15’dir. Ustalar bu zanaatle ortalama
40, kalfalar 11, ç›raklar ise 5 y›ld›r u¤raﬂt›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Ustalar berdi yast›k yap›m›n› semerci olan babalar›ndan ve
dedelerinden ö¤rendiklerini belirtmiﬂlerdir.
Yast›k ustalar›na yöneltilen ç›rak ve
yard›mc› bulmakta herhangi bir güçlükleri
olup olmad›¤› sorusuna; yorucu, zor ve zahmetli bir u¤raﬂ oldu¤u için günümüzde
gençlerin bu iﬂe ilgi göstermedi¤ini, ayr›ca
gençlerin yüksek ö¤renim görmeye ya da
daha kazançl› iﬂlerde çal›ﬂmaya e¤ilimli olduklar›ndan yanlar›nda çal›ﬂacak ç›rak
bulmakta güçlük çektiklerini ifade etmiﬂlerdir.
Ustalar hammaddeyi ne ﬂekilde temin
etmek istedikleri sorusunu ise; zaman ve
emekten tasarruf amac›yla kal›p ﬂeklinde
olmas›n› arzu ettikleri ﬂeklinde cevaplam›ﬂlard›r. Yast›klar›n hammaddesini kal›p
ﬂeklinde alarak daha k›sa sürede daha çok
say›da yast›k atabilmektedirler. Ayr›ca ustalara hammadde temin ederken karﬂ›laﬂt›klar› sorunlara yönelik sorular da yöneltilmiﬂtir. Fiyatlar›n oldukça de¤iﬂken oldu¤u, hammadde d›ﬂardan getirtildi¤i için
nakliye problemleriyle karﬂ›laﬂt›klar›, istedikleri kalitede hammadde bulamad›klar›,
bazen kal›plar›n bozuk ç›kt›¤› ve bozuk kal›plar› de¤iﬂtiremedikleri ö¤renilmiﬂtir. Ustalar ayr›ca haz›r berdi kal›plar›n›n bazen
saf olmad›¤›n› da belirtmiﬂlerdir. Sürekli
kullan›lmak ﬂart›yla 15-20 y›l ömrü olan
berdi kal›plar›n›n aras›na çelen kar›ﬂt›r›larak kal›ba verildi¤ini ve bu ﬂekilde gelen
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kal›plar›n sa¤lam ve dayan›kl› olmad›¤›n›,
ömrünün 5 y›la kadar düﬂtü¤ünü ifade etmiﬂlerdir. Yast›k hal›lar›n›n temininde ise
hiçbir güçlük çekmediklerini, çünkü hal›lar›n kendi evlerinde eﬂleri ya da çocuklar›
taraf›ndan dokundu¤unu belirtmiﬂlerdir.
Yast›k ustalar› çal›ﬂt›klar› mekanlarla ilgili sorunlar› olup olmad›¤› sorusuna;
depolama, ›s›nma, ayd›nlatma ve tozdan
ﬂikayetçi olduklar› cevab›n› vermiﬂlerdir.
Çal›ﬂ›lan mekanlar 15-20 m2 büyüklü¤ünde, hammadde deposu, dikiﬂ atölyesi, basma atölyesi, ürünlerin muhafaza edildi¤i
depo gibi bir çok amaç için ortak kullan›lan, alan olarak yetersiz ve sa¤l›k aç›s›ndan elveriﬂli olmayan mekanlard›r. Ancak
yast›k evleri, ustalar›n kendi mal› oldu¤u
ve, kira gideri olmad›¤› için bu mekanlarda
çal›ﬂmay› sürdürdüklerini, daha büyük bir
yer alabilmek için gelirlerinin yeterli olmad›¤›n›, kira giderinden de kaç›nd›klar›n›
ifade etmiﬂlerdir.
Ürünlerin Pazarlanmas› ve Kazanç Durumu
Berdi yast›klar çok çeﬂitli kesimlerden al›c› bulamamaktad›r ve pazar imkanlar› k›s›tl›d›r. Berdi ustalar›na ürünlerini
nerelere ve kimlere pazarlad›klar› sorusuna karﬂ›l›k olarak; K›rﬂehir’e gelen turistlere ve yöre halk›na perakende, büyük ﬂehirlerdeki tüccarlara ise toptan satt›klar›
belirtilmiﬂtir. Perakende sat›ﬂlar›n daha
karl›, ancak yeterli düzeyde olmad›¤› ifade
edilmiﬂtir.
Yast›klar alt›l› tak›mlar halinde pazara sunulmaktad›r. A¤ustos 2001 y›l› itibariyle alt›l› tak›m›n fiyat› 150.000.000 TL,
bir tek yast›¤›n fiyat› 30.000.000 TL, bir
tek berdi kal›b›n›n fiyat› ise k›l›fl› bir ﬂekilde 7.000.000 TL, k›l›fs›z bir ﬂekilde
3.000.000 TL’, hal› ve kumaﬂlar›n maliyeti
ise 7.000.000 ile 10.000.000 TL aras›nda
de¤iﬂmektedir. Yast›k evlerine bir yast›k
16.000.000 TL’ye mal olmaktad›r. ‹ki kiﬂi
çal›ﬂ›rsa günde 50 yast›k atabilmektedir.
Yast›k evleri kazançlar›ndan memnun olup
olmad›klar› sorusuna; memnun olduklar›n›
ancak ek bir gelire de ihtiyaçla duyduklar›n› belirtmiﬂlerdir.

Millî Folklor

SONUÇ
Berdi yast›kç›l›k semercili¤in devam›
olarak geliﬂmiﬂ, basit araç ve gereçlerle,
küçük ortamlarda, her yaﬂ grubundan insan›n yapabilece¤i bir el sanat›d›r. Geçmiﬂte k›rsal kesim konutlar›nda vazgeçilmez
bir ev eﬂyas› olan berdi yast›klar özellikle
dekoratif, ucuz, ergonomik ve dayan›kl› olduklar› için günümüze kadar gelebilmiﬂtir.
K›rﬂehir ilinde berdi yast›k yap›m› zamana ayak uyduramam›ﬂ, bu iﬂle u¤raﬂan
yast›k evlerinin say›s› azalm›ﬂ ve günümüzde unutulmaya baﬂlam›ﬂt›r. Berdi yast›¤a alternatif bir çok ürünün ortaya ç›kmas›yla beraber yöre halk› taraf›ndan ev
döﬂemesi aksesuar› olarak kullan›m› azalm›ﬂt›r. Ancak ﬂark köﬂesi dekorasyonlar›nda halen aranan bir unsurdur.
Berdi yast›k yap›m›n›n azalmas›nda
en önemli etkenin e¤itim seviyesinin yükselmesi oldu¤u gözlenmiﬂtir. Berdi yast›kç›l›k babadan o¤ula geçen bir zanaat özelli¤indedir, fakat yast›k ustalar› çocuklar›n›
bu iﬂe özendirip yönlendirmemekte, yüksek ö¤renim görmelerini istemektedir. Bu
durum yast›k evlerinin azalmas›nda önemli bir unsur olmaktad›r.
Teknolojik ilerlemeler, yaﬂam biçimindeki ve beklentilerdeki de¤iﬂiklikler berdi
yast›kç›l›k gibi geleneksel el sanatlar›n›n
ortadan kalkmas›na neden olmaktad›r. Günümüzde gerilemiﬂ ve kaybolmaya baﬂlam›ﬂ bu gibi zanaatlar› zaman kaybetmeden
sistemli bir biçimde araﬂt›rmak, incelemek, derlemek, arﬂivlemek ve uygunsa yörede turistik olarak kazanç sa¤layacak
tarzda geliﬂtirmenin yollar› aranmal›, henüz ömrünü doldurmam›ﬂ el sanatlar›n›n
ülke ekonomisine katk› sa¤lamas› amac›yla tekrar ele al›n›p günümüz ihtiyaçlar›na
uyarlanarak yok olmas› önlenmelidir.
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