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Abstract: Kyrgyzstan belongs to those countries situated along  the historic Silk 

Road. The Kyrgyz were traditionally herders and lived off the meat and wool 

that they traded for spices, silk from China, cotton from India and other goods. 

Today many Kyrgyz live in the valleys of the Tianshan range, but when spring 

comes they still drive their animals into the alpine pastures where they erect their 

yurts for the summer. Their herds and the high-quality wool of sheep, goat and 

yaks have a value that makes it possible for Kyrgyz families to retain a semi-

nomadic lifestyle. 

Traditional Kyrgyz textiles are undergoing changes as reflected in the life 

of modern Kyrgyzstan. The yurt and its furnishings have long demonstrated the 

movement of fabric along the Silk Road. This paper identifies some significant 

trends in the yurt especially regarding furnishing; shirdaks (felt carpets), chiy 

(grass mats), ala-kiyiz (felt rugs), tumar (talisman), kurak (patchwork) and 

töshök (mattresses). 
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Özet: Kırgızistan, tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan ülkelerden biridir. Kırgızlar 

geleneksel olarak hayvan yetiştiricileriydiler ve elde ettikleri et ile yünü Çin ile 

ipek ve baharat, Hindistan ile pamuk ve bazı başka ürünler karşılığında takas et-

mektelerdi. Bugün çok sayıda Kırgız Tanrı Dağları yakınındaki vadilerde yaşa-

makta, ancak bahar geldiğinde hayvanlarını yaz için yurtlarını diktikleri yayla-

lara sürmektedirler. Sığırları, koyunlarının yüksek kalitedeki yünleri, keçileri ve 

yakları, Kırgız ailelerinin yarı göçebe bir hayat tarzını benimsemelerine olanak 

sağlayacak bir değere sahiptir. 

Geleneksel Kırgız dokuması, modern Kırgızistan’daki hayatı yansıtan bir 

değişim geçirmektedir. Yurtlar ve yurtların içindeki döşemeler, kumaşın İpek 

Yolundaki uzun süreli hareketini kanıtlamaktadır. Bu makale yurtlardaki, özel-

likle de döşeme konusunda öne çıkan, shirdak (keçe halı), chiy (çimen hasır), 
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ala-kiyiz (keçe kilim), tumar (muska), kurak (kırk yama) ve töshök (şilte) gibi 

bazı kullanımları tanımlayacaktır. 
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