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KIRGIZ HALICILIĞININ BUGÜNKÜ DURUMU
YILMAZ, Anıl*

KIRGIZİSTAN/KYRGYZSTAN/КЫРГЫЗСТАН 

ÖZET
Makale, Kırgızistan’ın maddi kültür verileri ile ilgili önemli bir koleksiyon 

oluşturmuş Fikret Özdin’in sahip olduğu birkaç Kırgız halısını, Kırgız Tarih 
Müzesindeki örneklerle karşılaştırarak tanıtmak ve Kırgızistan’da bugün halıcılığın 
durumu ile ilgili bilgi vermek üzerine kurgulanmıştır. Bilindiği üzere Kırgızlar ve 
Kazaklar genel olarak keçe temelli tekstil malzemesi üzerine uzmanlaşmışlardır. 
İçinde yaşadıkları yurtları ve yaygı malzemeleri hep keçedir. Ancak Kırgızistan’ın 
coğrafi yapısı gereği güney etkilerine açık olması ve bu bölgelerde havlı halıları 
çok eski zamanlardan beri ören Salur ve Ersarı boylarının oturuyor olması ve 
Kırgızistan’da var olan halı örneklerin Oş ve civarından geliyor olması biz de bu 
tip Kırgız halılarının üzerinde açık bir Oğuz etkisi olduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimler: Halıcılık, Orta Asya, Kırgız halıcılığı, Türkmen halıcılığı.
ABSTRACT
Present Situation of Kyrgyz Carpeting
Fikret Özdin is an important carpet collector among many other material cultural 

data which belong to Kyrgyz people. The article will try to give information about 
today’s Kyrgyz carpet producing via Ozdin’s collection which compare to the 
examples in Kyrgyz History Museum. As it is well known, Kyrgyz and Kazak 
people are expert on felt making. Their yurt where they live in and ground cloths 
are all made of felt. However because of Kyrgyzstan’s geographical position 
opens to southern effect where those places are homeland of Salur and Ersari 
Turcoman whom produces pile-carpet since the beginning. So our thesis; because 
all our examples in Kyrgyzstan are from Osh and its environments, the technique 
of weaving carpet shall be effected by their southern neighbors; Oguz tribes.

Key Words: Carpet weaving, Central Asia, Kyrgyz carpets, Turcoman carpets.
---
Bugün halı dokumacılığı ile ilgili en eski arkeolojik örneklerin Pazırık 

kurganlarından geldiği herkesçe bilinmektedir (Diyarbekirli, 1978). Henüz 
elimize daha eski örnekler geçmediğine göre halı dokumacılığının başlangıcını da 
göçer toplumlarla ilişkilendirmek sanırım yanlış bir çıkarım olmayacaktır. 
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Bildirimizin konusunu oluşturan Kırgız halıcılığına malzeme olan örnekler 
de Pazırık halısını dokuyan kültürle benzer bir yaşam tarzını benimsemiş 
Kırgızistan’dan seçilmiştir. Yazılı kaynaklarımızda Kırgızların VIII. yüzyılda 
Yenisey Boylarında oturan ve Göktürklere bağlı bir kağanlık olduğunu 
biliyoruz (Taşağıl, 2004: 73; Bilge Kağan: D.15,17,20,…). Ancak buralarda 
yapılan etnografik çalışmalar ve kazı sonuçlarına göre henüz Kırgızlara 
aitlendirebileceğimiz halı benzeri bir dokuma parçasına ulaşmış değiliz.

Kırgızların bugün yaşadıkları bölgeye gelişleri ihtimalle Uygurları Moğolistan 
bölgesinden çıkmaya zorladıkları bir tarihten sonra olmalıdır. Bu da X. yüzyıla 
denk geliyor olsa gerek. Ancak Kırgızistan’da bulunan halı ile ilgili en eski 
örnekler XX. yüzyılın başına tarihlendirilmektedir.

Günümüzde Türkçe konuşan halklar arasında halı dokumacılığı sanki 
Oğuzlara özgü gibi görünmektedir. Bugün Türkmenistan, Özbekistan ve kuzey 
Afganistan’da yaşayan Türkmen boyları çoğunlukla Oğuzlardan oluştuğu için 
ortak bir kültür mirası olan halı dokuma işini hala yaşatmaktadırlar (Loges, 1980: 
12). Benim gözlemlerime göre de, bugün Asya’nın kuzey sahalarında meskûn 
Türkler, halı dokumaktan ziyade keçe yapmakta uzmanlaşmışlardır. Dolayısıyla 
bu topluluklarda halının işlevini keçe üstlenmiştir. Bu yüzden Kazak, Kırgız ve 
güney Sibirya’da yaşayan Türk dilli halklar arasında halı dokumacılığı ile ilgili bir 
veriye sahip değiliz. Ancak dokuma ile ilgili tek örnekler; yurtlarının ve bunları 
kaplayan keçe örtülerin etrafını sardıkları kolon benzeri şeritlerdir. Ancak elimizde 
Kırgızistan’da dokunduğunu bildiğimiz halılar ve halı tezgâhları bulunmaktadır! 
Bu halıları açıklamaya elimizdeki örnekleri inceleyerek başlayalım.1

İlk örnek, araştırdığımız halılar içinde en ünik diyebileceğimiz örnek 
oluşturuyor (Resim 01, Resim  01a bkz.: 3704-3705) 325x145 cm ölçülerindeki 
bu halı tamamen yünden, lacivert ve kırmızı kök boya ile imal edilmiştir. Güney 
Kırgızistan’dan Oş veya Batken Bölgesi’nden gelen halının ortasında 45 adet 
kare şeklinde göl bulunmaktadır; bu göller kırmızı zemin üzerine lacivert renkte 
yapılmıştır ve her biri dört yöne bakan koç boynuzlarının bir araya gelmesi ile 
gerçekleştirilmiştir. Hemen etrafını lacivert ve kırmızı geniş zigzaglar çizen 
genişçe bir bordür dolanır. Bu bordürün etrafını da daha dar, bu sefer lacivert 
zemin üzerine kırmızı renkle yapılmış, bitkisel bezemeyi andıran koç başı sırası 
dolanır. En dış bordür, ikinci bordürün bir tekrarıdır. Her bordür arasında lacivert 
ve kırmızı renkte yapılmış sular dolanır. Halı sanki koç boynuzlarının ve zigzag 
figürlerinin alternatif dizilmesi ile bezenmiş gibidir.

İkinci halı, ilk örnek ile karşılaştırdığımızda teknik olarak biraz daha kolaya 
1 Yapmış olduğu yardımlardan ötürü, “Asahi Ecologic Art & Handicraft” merkezinin sahibi Fikret 
Özdin’e sonsuz teşekkür etmek isterim. Türk sanatının merkezlerinden biri olan Kırgızistan’da 
özveri ile çalışan Fikret Bey, göçer dönem kültürünün günümüzde de yaşatılması için özveri ile 
çalışmaktadır (www.asahikyrgyz.com).
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kaçan bir işçilik gösterir (Resim 02, bkz.: 3705). Kimyasal boyaların kullanıldığı 
bu halı daha renklidir; kırmızı ve lacivert yanında patlıcan moru, zeytuni yeşil, 
kahverengi, gri, pembe gibi renkler de kullanılmıştır ancak geçen yıllar dâhilinde 
canlılıklarını biraz kaybetmişlerdir (Resim 02a, , bkz.: 3706). Halının boyutları 
325 x 145 cmdir. Üzerindeki kril harfli yazı (taşken tası [?]) sebebi ile Sovyetler 
Birliği’nin kuruluş yıllarının başına tarihlendirebiliriz (Resim 02b, bkz.: 3707). 
Yünden yapılan halı Oş veya Batken bölgesinden gelmiştir. Halının ortasında bir 
önceki halı gibi koç boynuzlarının birleştirilmesi ile 39 tam motif elde edilmiştir, 
ardışık sıralan bu motiflerden sırada iki tane olanların sağ ve solunda da yarım 
olarak yine aynı figür konmuştur bunları da sayarsak 56 adet gölün halının 
ortasında bulunduğunu söyleyebiliriz. Ortadaki bu kompozisyonun etrafını dört 
taraftan tek yöne yatırılmış ardışık renklerden oluşan ince bir su çevirir. Bundan 
sonra daha kalın bir şekilde ikinci bordür gelir ki, bu tamamen bitkisel bezemelidir. 
Bu bordürü ve halıyı çevreleyen ikinci bir su daha vardır ki, bu da sivri uçları içe 
dönmüş üçgenlerden oluşmuştur. 

Bu halının ilgi çeken bir diğer özelliği; üzerinde Asya’ya özgü çift hörgüçlü bir 
devenin bulunması (Resim 02b, , bkz.: 3706) ve orak çekiç [?] ile çanak denen 
kımız torbasının da işlenmesidir (Resim 02c, bkz.: 3707). Ancak bu figürlerin 
benzerlerinin olmaması nedeniyle bu motifler bizde bir geleneğin işlenmesinden 
ziyade, halıyı dokuyan kişinin beğenisi olduğunu düşünmemize neden olmuştur.

Üçüncü halı yine Oş/Batken bölgesine aittir (Resim 03, bkz.: 3707). Diğer 
halılarla karşılaştırma yaptığınız zaman ikinci halı ile özellikle göllerinin 
işlenmesi açısından oldukça büyük bir benzerlik taşıdığı görülür. 311x118 
cm boyutlarındaki bu halı da yine kırmızı ve lacivert rengin hâkim olduğunu 
görüyoruz. XX. yüzyılın başına tarihlendirilebilecek bu halının ortasında 35 adet 
birbirine baklava dilimi motifi ile bağlanmış dörtlü koç boynuzu/başı görüyoruz. 
Orta alanda yer alan bu koç başlarından üçlü olanlar; kırmızı zemin üzerine 
lacivert, ikili olanlar ise lacivert zemin üzerine kırmızı işlenmişlerdir, ayrıca bu 
alanlar motifi sınırlandırabilmek için bir de kare şeklinde işlenmişlerdir. Halıyı ve 
ortadaki motifleri sınırlayan bordür, ardışık renk ve zemin üzerine yapılmış halıya 
çapraz şekilde yerleştirilmiş bitki motifleri ile bezenmiştir (Resim 03a, bkz.: 
3708) Bordür ile ortadaki mekânın arasında düz lacivert bir su bulunur.

287x137 cm boyutlarındaki dördüncü halı da Oş/Batken’in dâhil olduğu 
güney Kırgızistan bölgesine aittir (Resim 04, bkz.: 3708), XX. yüzyılın başına 
tarihlendirilen halıda görüldüğü üzere yine kırmızı ve lacivert renkler hâkimdir. 
Göbek yine daha önce gördüğümüz halılardaki gibi tekrarlanan göllerden oluşur. 
Kırmızı zemin üzerine lacivert renkle yapılan ve dört yöne bakan koç boynuzları 
birbirine kare merkezlerde birleştirilmiştir. 120 adet yapılmış bu figür halıyı bir 
boydan boya kat eder. Bu ortayı dört bir taraftan ucu içeri bakan ardı ardına gelen 
üçgenlerden oluşan bir su ve ince iki kırmızı, bir lacivert su çevirir. Halıyı uzun 
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kenarlardan kimine göre eli belinde, kimine göre ise bürküt (kartal) figürü çevirir 
(Resim 04a, bkz.: 3709). Toprak renginde yapılan bu bordürün de bitiminde bu 
sefer sivri ucu dışa bakacak şekilde yine sadece uzun kenarlarda yer alan motiflerin 
kırmızı bir zemin üzerine lacivert renkte yapıldığı bir su bulunmaktadır. 

Kırgızistan’a ait bulabildiğim beşinci örnek yine Oş ya da Batken’den 
gelmektedir ve kanımca içlerindeki en güzel örneği oluşturur (Resim 05, bkz.: 
3709). Günümüze oldukça sağlam ulaşmış bu halı 364x147 cm boyutlarındadır. 
Yünden imal edilmiş halıda yine lacivert ve kırmızı rengin hâkim olduğunu 
görüyoruz. Halı tamamen bitkisel bezemelerle dokunmuştur. Ortada, kırmızı 
zemin üzerinde birbirine bağlanmış 122 adet (6x22 sıra) gül bulunur. Her bir 
gül’ün göbekleri birbirine ardışık sarı ve beyaz renklerle süslenmiştir. Ortadaki bu 
şemayı lacivert bir su çevreler. Bunun da dışında üçüncü halıda görüldüğü üzere, 
halıya çapraz şekilde yerleştirilmiş bitki motiflerinin bulunduğu kırmızı zemin 
üzerine lacivert bir bordür dolaşır (Resim 05a, , bkz.: 3710). Bu bordürü de dıştan 
lacivert renkli, sivri uçları içeriye doğru bakan üçgenlerden oluşan ikinci bir su 
dolanır. Halıyı en dış sınırdan kırmızı ve beyaz renklerin ardışık şekilde sıralandığı 
son bir su dolanır. Halı bu hâli ile XX. yüzyılın başına tarihlendirilebilir.

İkinci aşamada sizlere halı olarak nitelendirilemeyecek kadar küçük ancak halı 
ile aynı teknikte örülmüş diğer dokumalardan birkaç örnek vermek istiyorum. 
Bunlar Kırgız Memlekettik Tarih müzesinde sergilenmektedirler. 

Müzede yer alan ilk, makalemize örnek oluşturan altıncı örnek, 145x98 
cm boyutlarındadır (Resim 06, bkz.: 3710). Oş’tan getirilen bu yaygı, XX. 
yüzyılın başına tarihlendirilir ve Kırgızlar tarafından “kilem” olarak adlandırılır. 
Kırmızı tonlarının hâkim olduğu bu halıda lacivert ve pembe rengi de görmemiz 
mümkündür. Oldukça sade yapılan halının ortasında 60 adet (6x10 sıra) sekizgen 
göller bulunmaktadır. Bu göllerinde içi, çapraz olarak ağızları dışarı bakan nal 
(kanca ?) motifleri ile bezenmiştir, kırmızı renkli bu nalların zeminleri ardışık 
olarak pembe ve lacivert yapılmıştır. Ortadaki tüm bu motifler, ince bir bordür 
ile çevrelenir ki içinde lacivert, kırmızı ve pembenin alternatif olarak sıralandığı 
sapan (?) motiflerinden oluşur. Halıyı sınırlamak için en dışta ince bir kırmızı su 
kullanılmıştır. 

Yine Memlekettik Tarih müzesinde yer alan bir diğer örnek de (yedinci) 
Batken bölgesinden gelmektedir. Kırgızların “ayak kap” olarak isimlendirdiği bu 
yaygı ihtimalle sekilerin önüne ayak basılan yere yerleştiriliyordu. 73 x 76 cm 
ölçülerindedir (Resim 07,  bkz.: 3711).

Kırgızistanda bulunan halılarda malzeme olarak sadece yün kullanılmıştır, 
boya olarak kök boya hâkim olsa da; lacivert, pembe, sarı gibi endüstriyel boyalara 
da rastlamaktayız. Bu durum özellikle İkinci Dünya savaşından sonra artmıştır. 
Çünkü Sovyetler Birliği, savaşın bitmesi ile endüstrisini daha doğuya kaydırma 
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kararı almış, dolayısıyla Kırgızistan merkez haline getirilmiştir. Özellikle kuzey 
Kırgızistan’ın endüstrileşmesi ve makale konumuzu ilgilendiren büyük bir 
halı fabrikasının Çuy bölgesindeki Karabalta şehrinde açılması, teknik olarak 
halıların makine ortamında üretilmesine ve boyaların da suni hale gelmesine 
neden olmuştur. Bu durumun el dokuması halıların aleyhine geliştiğini sanırım 
söylememize gerek yoktur.

Halıların dokuma tekniği, Orta Asya’da yaşayan Türkmenlerde de hâkim 
olduğu üzere “sine düğümü”dür. Bu yaygı üzerinde bulunan tek ipe düğüm atma 
şekli olarak açıklanabilir. Bu durum dokuyana daha rahat motif yapma imkânı 
vermesi açısından önemlidir. 

Halılara tezyinat açısından bakıldığında; göbekte kare alanlar içinde göller 
bulunmaktadır. Halının bu şekilde ortasının kare bölümlere ayrılarak göllerle 
süslenmesi asıl olarak Türkmen halılarının genel özelliği olarak kabul edilebilir 
(Pinner, 1993: 15-16). Desenler de ağırlıklı olarak Türkmen motiflerini 
andırmaktadır. Üçüncü ve beşinci halıdaki sarı renk ve bu renkle yapılmış motifler 
(göller) açıkça Orta Asya’da yaşayan Türkmen boylarından biri olan Ersarılar’ın 
etkisini göstermektedir (karşılaştırma için bkz.: Loges 1980: 131). Bu durum 
incelediğimiz bütün halıların, ama özellikle de altıncı halının göbeklerindeki 
motiflerde (göllerle) şekillenmişlerdir. Bu da, Ersarı ve Teke Türkmenlerinin 
halıları ile doğrudan bir bağlantı kurmamıza yardımcı olur (Resim 08, 09, bkz.: 
3711-3712)2. Ancak göbeklerin bu şekilde sıralanmasını ufak değişikliklerle 
Anadolu Selçuklularında, hatta Osmanlılarda da gördüğümüzü belirtmemiz 
gerekmektedir. Sonuçta bu ifade tarzı Oğuz Boylarınca kullanılmıştır.

Fonksiyon olarak özellikle ilk bölümde incelediğimiz halılar, boyutları göz 
önüne alındığında sofaların altında kullanılıyor olmaları gerekir. Çünkü, 300 cm 
civarındaki boyları ve neredeyse 150 cm’lik enleri ile bu halılar, en az iki kuşağın 
bir arada yaşadığı Kırgız ailelerinin sofası büyüklüğündedir. Dolayısı ile seccade 
olamayacak kadar büyük, bir evi (ya da yurdu) kaplayamayacak kadar da küçük 
olan bu halılar, yapılarından dolayı üzerinde oturan insanın zeminle ilişkisini 
kaliteli bir malzeme ile kesmek ve evin zenginliğini göstermeleri açısından 
seçiliyor olmaları gerekir.

Araştırmalarımız esnasında bu halıların neden sadece güney bölgesinde 
dokunduğu sorusuna ise şöyle bir yanıt verebileceğimizi düşünüyorum: Yukarıda 
da bahsettiğimiz üzere, Avrasya kuşağında halı dokumak sanki Oğuz boylarının bir 
ayrıcalığı gibi durmaktadır. Araştırma yaptığımız bölge bazı coğrafyalar dikkate 
alındığında, yani Kafkasya, Orta Asya’nın Özbekistan ve Türkmenistan bölgeleri, 

2 Yapmış olduğu yardımlardan ötürü, “Asahi Ecologic Art & Handicraft” merkezinin sahibi Fikret 
Özdin’e sonsuz teşekkür etmek isterim. Türk sanatının merkezlerinden biri olan Kırgızistan’da 
özveri ile çalışan Fikret Bey, göçer dönem kültürünün günümüzde de yaşatılması için özveri ile 
çalışmaktadır (www.asahikyrgyz.com).
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kuzey Afganistan, kuzey İran ve kuzey Irak, Azerbaycan ile Anadolu’nun tamamı 
hatta Balkanlar’da halı dokumacılığına rastlamamız mümkündür. Adı geçen bu 
bölgeler aynı zamanda Oğuz boylarının hâkimiyet sahasını da oluşturur. Üstelik 
halı dokuma geleneğinin bu bölgelerde Oğuzların gelmesi ile başladığını da 
biliyoruz, o hâlde tarih boyunca yaşanan göçler aynı zamanda Oğuzların kültürel 
etkilerini taşımaları açısından da önemlidir. 

Kırgız halı dokumalarının da sadece güneyde, başka bir değişle Oğuz 
etkisine en açık bölgede olması bu dokumaların Oğuzların etkisi ile yapıldığını 
düşündürtebilir. Bunu motiflerin şekli ve tezyinatın uygulanma biçimi de 
düşündürtmektedir. Ancak iki bölge halısı karşılaştırıldığında; Kırgız halılarının, 
Türkmen halılarına nazaran çok daha sade dokunduklarını belirtmemiz gerekir. 
Bu aynı zamanda iki benzer yaşam arasındaki kültürel ve ekonomik etkileşimi 
göstermesi açısından da önemlidir. Çünkü bu etkileşim ihtimalle Oğuz boylarının 
Kırgızların içinde kalması olarak değerlendirilebilir. Ya kız alıp vermeler yolu 
ile halı dokuma kültürü bu bölgeye girmiş, ya da Oğuz boyları Büyük Selçuklu 
imparatorluğundan beri bu coğrafyada kalmış, daha sonra Kırgızların içinde 
erimiş oldukları söylenebilir.

Bugün Kırgızistan’da neredeyse halı dokunmuyor diyebiliriz. Güney 
bölgelerinde sadece turistik amaçlarla dokunan halılar da, maalesef kalite ve 
ruhtan yoksundur. (Harita için bkz.: s. 3712)
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