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Ka~akalpak Türkleri ve 

Bugünkü Karakalpakistan 

Salih Yılmaz* 

Cografya ve iklim 

Karakalpak Muhtar Cumhuriyeti, Öz-

1320 bekistan Cumhuriyeti'ne bağlı, özerk bir cum

huriyettir. Karakalpakistan toprakları güney

doğuda Özbekistan, güneyde Türkmenistan, 

batı, kuzey ve doğuda Kazakistan'la çevril

miştir. Karakalpakistan tarihi Harizm toprakla

rı üzerinde kurulmuştur. Bu topraklar Aral 

Gölü'ne dökülen Amu-Derya (Ceyhun)'nın 

deltası ile iki yanındaki araziden oluşmuştur. 

Aral gölü Karakalpakistan'la Kazakistan ara

sında paylaşılmıştır. Amu-Derya'nın doğusu 

Kızılkum çölüdi.ir. Karakalpakistan Cumhuri

yeti, Kızılkum çölünün batısını, Amu-Derya 

deltasını ve Üstyurt yaytasının güneydoğu bö

lümünü kapsar. Kızılkum çölü kum tepeleriy

le dolu çok geniş bir alandır. Çölün güneyin

de Sultan-Uizdağ dağları uzanır. (En yüksek 

tepesi 473 m)<n 

Karakalpak Cumhuriyeti'nin başkenti, 

Cumhuriyetin siyasi, iktisadi ve kültürel mer

kezi olan Nukus şehridir. Yaklaşık 200.000 

nüfusa sahiptir. Ekim ihtilalinden önce Nu

kus, iki binalı askeri bir kaleyken 1932'den iti

baren gelişme göstermiş ve bunun üzerine 

Karakalpaklar, 1939'da başkenti Törtkül'den 
buraya taşımışlardır. Nukus, Karakalpakis
tan'ın hemen hemen merkezinde kurulmuş 

bir şehirdir.<2J Ülke 12 idari bölgeye, 8 şehir 

ve 9 yerleşme merkezine ayrılmıştır.<3> En 

önemli şehirleri Törtkül, Çimbay, Hocaeli, 

Moynak, Kongrat, Biruni ve Tahta Köprü'dür. 

SSCB döneminde de Tahiataş, Şumanay, Ka

rauzyak, Leninabad, Akmangit, Bustanlik, 

Komsomolsk, Üstürte, Karatav gibi yeni şehir
ler kurulmuştur. Yüzölçümü 164.900 km2 

olup nüfus yoğunluğu km2 de 8,3 kişidir. 

Karakalpakİstanda kara iklimi hüküm 

sürer. Yağış pek azdır. Yıllık ortalama sıcaklık 

10-l3°C kadardır. Mevsimler ve gece ile gün
düz arasındaki ısı farkı büyüktür. Kış ortala

ması 5°C ve yaz ortalaması 29°C kadardır. Ti

pik bitki örtüsü step ve bozkırlardan oluşur. 
Amu-Derya Deltasında ise Akdeniz bitkileri 
görülür.C<i) 

Nüfus 

Karakalpakistan 1994 istatistiklerine 

göre 1.372.000 nüfusa sahiptir. Karakalpakis
tan'daki nüfus dağılımı aşağıdaki gibidir.(5) 

K:ımblp:ıkistan·uaki Nüfus Da!lılımı 09!:19) 
Topluluk Nüfus Nüfus Cumhuriyeneki 

(1979) (191:!9) Or:ını % 

Gt·ncl 902.!117 1.212.207 100 
Özbek 2H-i!!22 397.1:188 32.7!:1 
KarJkalpak 2H0.9(ıH 38MH 32.05 
Kaz;ık 243.312 318.61 ı 2(ı.21l 

Türkmen 11:!.427 rıo .2-ı.ı 4.9(ı 

Ru.~ 28.422 19.&16 1.63 
Koreli ll.07tl 9.1'13 0.75 
Tatar 7.611 7 .76(ı 0.6-1 
Ilaşkun 919 1.0\)0 O.OH 
Diger 9.505 0.78 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 
Karakalpakistan'da Karakalpaklar, Özbekler 
ve Kazaklar'ın nüfusu hemen hemen birbirine 
eşittir. 1924 yılına kadar ülke genelinde Rus
r·J llrcıştımıacı, Yazar. /Ju çalı.:ımtmm ycitılendirllııwsimle yar-

dınılamıı g6rdı1,qıim Doç. Dr. Mt!bmı:t 11/paryıı'ya lf!Şekkılr 

ı:diyonmı. 

(1) Gn.·.ıt Soviet Enclopcclia; Kar.ı-Kalpak Autonoınous Soviet So-
cb list Rcpublic. Moskow. 1973 s. 121-23. 

(2) Kar.ık:ılpakstan, Equ:ıl Among EquJb, Nukus 198<i. s. 3. 
(3) Grcat.Sovict Enclopcclia; s. oi21. 
('i) Meydan J.;.ımuse, KJrJkalpak Mulıtar ~ovyct Sosyalist Cumhu

riyeti, VI, s. 933, Yeni Türk Ansiklopcdisi, V, s. 170-i. 
(5) Kar.ıkalpakstan, Akademi Nauk, Nuku~ 1990 s. 52. 



lar pek az iken SSCB devrinde Rusya'dan pek. 
çok Rus ve Stalin döneminde Kore'li göçmen

ler geürilmiştir. 

Karakalpak Türkleıi 'nin o/o 92'si Karakal

pak i\luhtar Cumhuriyetinde yaşamaktadır. Bu
nun dışında, Özbekistan'ın Harezm, Fergana 
bölgeleri, Türkmenistan'ın Taşauz bölgesi ve 
Kazakistan'ın bazı bölgeleri ile Rusya Federas
yonu·nun Astrahan bölgelerinde de Karakal
pak Toplulugu bulunmaktadır. Cil) Yine Afganis
tan'da 2000 kişi ve İran'da birkaç bin Karakal
pak oldugu zannedilmektedir.m 

Karakalpak nüfusu 1979'dan günümü
ze o/o 40 oranında artmıştır, nüfus oldukça 
gençtir. Kadın nüfusu erkeklerden oran itiba
riyle fazlalık gösterir. 2000 yılında Karakalpak 
nüfusunun yaklaşık 700.000 olması beklen
mektedir. Yıllık artış oranı o/o 3.96 olarak he
saplanmıştır. Çok ilginçtir ki 30 Temmuz 1996 
yılında Karakalpakistan'a yaptıgım gezide ba
zı Karakalpak ilim adamlarının Türkiye'de de 

Karakalpak oldugunu savunduklarını gördüm. 
Bunun sebebinin muhtemelen Karapapaklar' 

la Karakalpaklar'ın karıştırılmasından ileri 
gelmesidir. Halbuki Türkiye'nin Kars, Arda
han, Çıldır, Arpaçay bölgelerinde yaşayan Ka
rapapak'lar Azerbaycan camiasını teşkil eden 
Türk topluluklarından biridir.<ııı Karakalpak 
Türkleri'nin Türkiye ve Kafkasya'da yaşadıkla

rı iddiasının dogru olmadıgını düşünmekte
yim. 

Karakalpak Türkleri'nin o/o 92'si kendi 
cumhuriyetlerinde yaşarnalarına ragmen bura

da Özbeklerle aynı nüfus oranına (o/o 32) sa
hip olup ülkede çogunluga sahip bulunma
maktadırlar. Bu durum onlar adına kurulan 

Muhtar Cumhuriyetin suni bir kuruluş oldugu
nu göstermektedir.<9> 

Menşei ve Tarihi 

Karakalpak Türkleri asılları itibariyle 
X-Xll yüzyıllarda yaşayan Peçeneklerin ahfa
dındandırlar. Tarihi kaynaklarda "Siyah Kü
lahlılar" veya sadece "Külahlılar" adıyla geç
mektedirler. Xli-Xlll. yüzyıllarda Kıpçaklar' la 

beraber Mogollar'a tabi olmuşlardır.Cıo) Kara-

kalpak Türkleri eski Rus yıllıklarında .. Çorniye 
klobuki", Arap kaynaklarında "Karabörkli.i'" 
adlarıyla anılırlar. Rus yıliıkiarına göre Kara
kalpaklar; Uzlar, Peçenekler ve Hazarlar ile 
kardeş bir kavimdir. Rivayete göre Karakal
paklar'ın bir kısmı 11. yy'da Selçuklular'ın gü
ney ve batıya dogru gerçekleştirdikleri yayıl
ma eylemine katılmış , çogunlugu ise Aral De
nizi civarında kalmışlardır.(ln 

Karakalpak Türkleri, Tarihçi Reşidüd
din'e göre mogol istilası sırasında "Kavm-i kü
lah-i siyah" adı ile biliniyorlardı. Yine Arap 
müelliflerinden En-Nuveyrri Altınordu Kıpçak 

kabileleri arasında "Kara-Börklü" adını taşıyan 
bir topluluktan bahsetmektedir.m> 

Kara-Kalpak (. .. Siyah Serpuş) ismi, bu 
Türk kavminin ırk hususiyeti ile ilgili olmayıp, 
bunların yaşayış ve giyiniş tarzları ile alakatı 
diger topluluklardan onları ayırmak için kulla
nılmış bir ad olmalıdır. 

Rus Kroniklerinde Çorniye Klobuki is
mine ilk defa 1146 tarihinde tesadüf olunur. 
Türk unsurunun en çok bulundugu saha Ki-
yef sahası olup burada Kumanlar hemcinsleri 1321 
olan Karakalpaklar'la çarpışırlardı. Kumanlar 
bunları eski göç yerleri olan Karadeniz steple-
rinden sürüp çıkarınışiardı ve bundan dolayı-
dır ki bu Karakalpaklar, Kumanların en aman-
sız düşmanı olmuşlardır.< tj) Düşmanların bü-
tün harp sanatlarını bilen ve onlar gibi hafif 
süvari olan Karakalpaklar, yaptıkları akınlar-
dan ganimetle dönmek, süratli akınlar yap-
mak ve askeri keşiflerde bulunmak gibi 
önemli vasıflara sahiptiler. Ruslar, Karakal
paklar'ın kendileriyle birlikte oldukları du-
rumda müstahkem mevkilerde ancak kendile-
rini Kumanlar'dan koruyabiliyorlardı. Kronik-
ler, Rus kinezlerinin Karakalpaklar ile birlikte 
Kumanlar üzerine ondört sefer yaptıklarını 

kaydetmişlerdir. 

({,) Akıncr, Sh iri n. lsl:ıınit: l'coplc.~ of ıhc Sovicl Union. London 
1983 s. 3!!3. 

(7) 13:ıinbiridge, M~rgarcı. Dilny~da Tilrklcr. Ank:ır:ı 1995, s. 239-
.fO. 

(1:1) lsl:ını Ansiklorıcdisi, K:ırJ-I'apak mad. 
(9) Dcvleı, N~dir. Çagdaş Tilrkilcr, Doguşı:ın gilnilmO:te Bilyük 

lsl:ıın Tarihi, Ek cilı, ı~ıanbul : Çag Yayınları, 1993, s. 3411. 
(lO) C~fero!llu, Ahmet. Tilrk Kavimleri, Ankara 1972, s. 24. 
(ll) Akıncr, Shirin. Age. s. 338-39 
(12) inan, Abdillkadir. KarJk~lpaklar, noıkurt (3) ll. Sayı 1911 s . 

.f(ı 

(13) nassovsky, Dr. Eski 1\u~ Tarihinde KarJk:ılpakların Rolil, Ül
kil, sayı; 57, 59, 1937-3!!, s. 24!!--19 
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Karakalpaklar'ın en büyük harp mezi
yeti "esir almak"daki ustalıkları idi. İktidara 
gelen herhangi bir Kiyef Kinezi, devletin gü
ney hudutlarında yaşayan Karakalpak süvarİ
lerinden müteşekkil bir kuvveti de emri altına 
alıyordu. 1150 ve 1151 tarihlerinde olduğu gi
bi Karakalpaklar, Kiyef kinezinin diğer Rus ki
nezleri ile yaptığı savaşlarda da yer alıyorlar
dı. Böyle bir durumda onlar ya bizzat Kinezin 
kumandası altına giriyorlar yada genç kinezle
rin veya voyvodaların kumandası altında sa
vaşa katılıyorlardı.C14) Kiyef tahtında oturan ki
nezlerin Karakalpaklar'la iyi geçinmeye mec-
bur olduklarını bu örnekler açıkça göstermek
tedi.r. 

Rus kinezlerinin hizmetlerinde uşaklık 
eden Karakalpaklar olduğu gibi, emirler ve el
çiler de vardı. Esirlerden aldıkları ziynetleri 
Karakalpaklar'ın hemen kullandıkları görül
mektedir. Bu Türk kültürü ziynetler zamanla 
Ruslar'a geçmiş ve bu olayda da Karakalpak
lar'ın tesiri görülmüştür. 

Karakalpaklar'ın kabilevi durumuna ve 
konumuna gelince Karakalpaklar kendi arala
nnda beş oymaktan ibarettirler; Kara-Koylu, 
Kara-Singir, Oymavut, !stek, Açamaylı. Bu oy
maklar Amu-Derya Deltası'nda ve Semer
kant'ın kuzeyinde "Ak-Tepe" de bulunurlar. 
Ayrıca diğer bazı Türk topluluklarında olduğu 
gibi Kıtay, Kıpçak, Keneges, Mangıt, Muiten 
ve Kongrat olmak üzere altı ana boydan olu
şan bir düzenleme de mevcuttur.<15) Şu anda 
Karakalpak ismi altında bulunan milletin adı
na, tarihi vesikalarda 16. yüzyılın sonlarına 

doğru tesadüf olunınağa başlanmıştır. Ancak 
Karakalpakların yalnız 18. yy ve 19. yüzyıla ait 
olan tarihlerini tetkik etmek mümkündür. 12. 
yüzyılda Kiyef kroniklerinde "Çorniye Kolbu
ki" namını alan Ortazaman Peçenekleri'nin 
bugünkü Karakalpaklar'la akraba oldukları ile 
ilgili tez tarih ilim adamları arasında ihtilaflı
dır. Bana göre 12. yüzyılda bahsedilen Kara
kalpaklar, günümüzdeki Karakalpaklar'ın bir 
parçasıdır. Bu yüzden yukarıda Kiyef kinezle
ri ile münasebette bulunan Karakalpaklar'dan 
da bahsetmeyi uygun gördüm. 

Rus kronikleri Çorniye Klobukiler'e ba
zen Çerkesler dahi dediklerini kaydeder.06) 

Karakalpakların yalnız Türklerle (Kıpçaklar 

vs.) değil Çerkeslerle dahi karışarak kendi ad
larını yavaş yavaş kaybederek karıştıkları mil
letierin adını almaları muhtemeldir.<m Ho
worth'a göre Karakalpak kabilesi Nogaylar'ın 
bir koludur.C18l Karakalpaklar'ın kendi rivayet
lerine göre de, onlar, Nogaylardan kopmuş
lard ıı<19), onlar, kendilerine malum olan en es
ki vatanlarının ldil nehrinin sağ tarafı (Kazan 
ile Astrahan Hanlıkları arası) olduğunu bil
mektedirler. Eski vatanlarını terketmeye sebep 
olduğunu düşündükleri bir rivayere göre, Emir 
Timur (Orta Asya'da Timurling'e bu isim veri~ 
!ir) Bulgar şehrini tahrip etmiş ve onlar da göç 
etmek zorunda kalmışlardır. Diğer bir rivayere 
göre de Karakalpaklar'ın buraları terketmesine 
sebep, Ruslar'ın Kazan şehrini işgal etmeleri 
dolayısıyla meydana gelen hadiselerdir. 

Başka bir rivayere göre de: (Bu rivayet 
daha sonraları yazılmıştır) Karakalpaklar'ın 

atalan Kazan şehrini kurmuşlar ve daha son
raları oralarda meydana gelen kargaşalıklar 

sonucu onlar vatanlarını terketmeye mecbur 
kalmışlardır. Bu son rivayerin gerçek olması 
halinde bugünkü Tataristan'ın Başkenti Ka
zan 'ı Karakalpak Türkleri'nin atalarının kur
ması gerekir. Karakalpak Türkleri böylelikle 
tdil'in sol (Buhara) sahiline geçerek rivayere 
göre Aral Denizi'ne doğnı ilerlemişler ve bu 
denizin kuzeyinden geçerek Sırderya Neh
ri'nin aşağı tarafına yerleşmiş lerdir. cıo) 

Karakalpak Türkleri 1722 ile 1740 ara
sında komşu halkların yağmalarnalarına karşı 

Deli Petro'dan defalarca yardım istemişler, an
(1-1) Rus.~ovsky, Dr. :ıge. s.252-53. 
(15) Tolstova, L. S. Nekotorie svedeniy~ o Buharskih KarJkalpa

kah, Vestnik, Nukus 1961, s. 36. 
(16) Kossanyi, 13c::la, XI-XII. Asırlarda U;(lar ve Komanlar'ın tari

lıine d:ıir, lkllewn, s:ıyı; 29, 1941, s. 130. 
(17) lvanov, I'.P. Kamk:ılpaklar'ın Tarihine d;ıir Materiyaller, ül

kü, Teınmu;( 19311, s. 121. 
(18) lloworth, History of the nıongol froın the 9 ılı to the 19 th 

ccntrury, Cilt ll, London 1927. s. 4. 
(19) Kıp<,"ak gurubuna dahil olan Nogaylar'ın bm:ılann;ı göre Mo

ııoı kabilesinden ol:ın M:ıngıt l::ırdan, IYJ;(Jfanna göre de u;( ve 
Peçenek Türk boybrından geldikleri tahmin edilmektedir. 
15. yy sonlarında Mangıtlar Nogay adını almışlardır. Herkes 
t~rafından tanınan Mangıt ~ireti emirlerinden Nog:ıy'a tabi 
olmal:ınnd~n lıu isimle adlandırılırlar vı: Kamkalpak Türkle
ri'nin de Nogay ordası içinde koptu)iu iddia edilmektedir. 
Daha geniş bilgi için hkz: Mehmet Alpargu, Dünden Bugü
ne Kafkasya'da Nogaylar, tarih lıoyunc-.ı Balkanlar'dan Kaf
kaslara Türk Dünyası Semineri, Bildiriler, Istanbul 19'.>6. s. 
193-207. 

(20) lv:ınov, 1'.1'. Kar.ıkalp:ıkların Tarihine Dair Materiyaller, Ül
kü, Agustos 1 ~38, s. 54~. 



cak hiçbir destek gelmemiştir. Yine 1722-1744 
\'lllarında birkaç kere Yayık (Urai) nehri kena

~ındaki Rus ~ehrine saldırmışlar hana Samar
ra 'ya kadar gitmişlerdir.<.21) 1863 tarihinde Bu

hara'da bulunan Vambeıy "eski zamanda No

gaylar'ın sultanının Karakalpaklardan oldugu
mı " işitmiştir. 

Rusya imparatoru Petro adamlarından 
lvan Bucholtz ile Alexander Bekoviç Çerkes

kii'yi haberini aldığı altın yataklarını tetkik et
mek için Orta Asya'ya göndermiştir. Onların 
bu seferinde Hive hanı bunlara karşı mücade
le etmiştir. Rus baskı ve nüfuzunun artması 
üzerine harekete geçen Başkurtlar'ın, Kazak
lar'ın ve Karakalpaklar'ın Hanı seçilen Murat 
Han ö nce Kalmuklar ve Kozaklar ile inifak et-, 
mek istemiş, olmayınca önce Kırım'a sonra da 
lstanbul'a yardım temin edebilmek ümidiyle 
gitmiştir. Fakat Murat Han buralardan da eli
boş dönmüş, Kafkaslarda Kuban havalisinde 

toplayabildigi küçük bir kuvvetle 1708 Aralı
gında Mareşal Şemeremetev ile yaptığı savaşı 
kaybetmiş ,.e kendisi da ruslar tarafından öl

c.li.irülınüştür.<m Uzun zaman sessiz kalmala
rından sonra Karakalpaklar, 1811 'de Hive 
hanlıgı yönetimine girmişlerdir. Karakalpaklar 

Hive hakimiyetinde kaldıkları süre içinde de 
sakin kalmamışlar sık sık Hive haniarına kar

şı ayak lanmışlardır. 

Bunun nedeni olarak Hive hanlarına 

ödedikleri agır vergileri göstermek mümkün
dür. Yine 1859 yılında ayaklanmışlar. Fakat 
Hive hanı Seyid Muhammed (1856-1865) bu 

ayaklanmayı bastırmıştır. Seyid Munammed 
Han, Hive'deki halkın Rusya etkisinde kalma

sından korkarak bazı girişimlerde bulunmuş 
ve son ayaklanmanın bastırılmasından sonra, 

her öldürülen Rus için bir ödül (100 tille) ve
rileceğini ilan etmiş, fakat onun bu teklifi ilgi 

görmemiştir. Daha sonra rus gemilerinin 
Amu-Derya'ya girmelerini önlemek için Amu

Derya'nın bazı yerlerinde kale yaptırmıştır. 

1863 yılında , Karakalpaklar, Sır-Derya bölgesi
ne göçrnek için Ruslar'dan koruma istemişler, 

fakat yardım alamamışlardır. 1873 yılında Rus
lar Hive'ye girdiğinde, halk onlara yardım et
miştir. Karakalpaklar, Ruslar'dan kendileri Hi

ve'den ayırmalarını istemişlerdir. 1873 yılında 

Rusya ve Hive arasındaki antlaşmaya göre Ka

rakalpaklar'ın çogu Rusya'nın hakimiyetine 
girmişler. C23) Daha sonra da bu topraklarda 

Rus hakimiyeti kurulmuştur. 

1917 ihtilalinden sonra Karakalpaklar 
1918'de ilan edilen Türkistan Özerk Cumhuri

yeti'ne dahil edildiler. 1920 yılında Hive Han

lığı tamamen Rusya'nın hakimiyetine girmiş , 

böylece burada bulunan diğer Karakalpaklar 

da Rus hakimiyetini kabul etmişlerdir. 1924'te 

burası Sovyetler Birliğine dahil edildi. 11 Ma

yıs 1925'te Rusya Federasyonu içinde oluştu

rulan Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin 

bir muhtar bölgesi haline getirilmiş, ancak bu 

muhtar bölge 20 Mart 1932'de Kazakistan'dan 

ayrılarak Rusya Federasyonu'na bağlı Karakal

pak Özerk Cumhuriyetine dönüştürülmüştü. 5 
Aralık 1936'da SSCB Anayasasına göre Özbe

kistan'a devredildi. 6 Haziran 1990'da Özbek 

SSC Yüksek Sovyeti tarafından "Egemenlik Ka

rarnamesi" kabul edildi. 31 Ağustos 199l'de 

Özbek Sovyeti bağımsızlık kararı aldı ve Ka

sım 1991 'de Karakal pakistan, Özbekistan'a 
bağlı olmak kaydıyla egemenliğini ilan eni. 1 

Eylül Tarihi Özbekistan ile birlikte Karakalpa
kistan'da da Müstakillik (Bagımsızlık) Bayramı 

olarak kutlanmaktadır. Bugün Karakalpakis

tan, Özbekistan'a bağlı muhtar bir cumhuri
yettiL 

Dil 

Karakalpakça Kıpçak grubunun Kıp

çak-Nogay As bölümündendir. Ses ve söyleniş 

özellikleri bakımından şu hususlar ön plana 

çıkar; Vokal ahengi tamdır. Dudak benzeşme

si tam değildir. Bununla beraber Kırgızca da 

olduğu gibi ilerleyici yuvarlaklaşmalar görü

lür. (Sözgö: Söze) Yazı Dilleri bütün Türkistan 

ahalisinin XIX. yüzyılın sonuna kadar müşte

rek olarak kullandıklan Türkçe'dir. Konuşma 

dilleri Kazak-Kırgızca'ya çok yakındır.<2'0 
(2ı) Özbekistan Halkları Tarihi If, Ta~kcnı, 199j, 5. 52. 
(22) Donnclly, Alton S. 11ıc Russian Congucsı or Ba5hkiria 1552-

17-10, New ll:ıvcn and London, Yale Üniversitiy 1%8, s. -16. 
(23) Kamalov, S.K. Osvobodiıclnoc Dvijcnie Kar.ık:ılp:ıkov v 5rc

dinc XIX. Veka, Central i\5iaıic j ournal, Volumc XVI II, !.c
iden 197-1, s. -17. 

(24) Çagaı:ıy, Sa:ıdcı, Türk Lehçeleri Örnekleri If, Ankar.ı 1972, s. 
13!1. 
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Karakalpak yazı dili , Karakalpakistan' ın 

kurulması (1925) ile başlar. Karakalpak şives i , 

Kuzeydogu ve Güney-batı olmak üzere, başlı
ca iki agıza bölünmektedir. Birbirinden pek 
farklı olmayan bu iki agızdan başka Karakal
pakistan hudutları boyunca, bir de Karakal
pak-Kazak, Karakalpak-Türkmen ve Karakal
pak-Özbek Karışık agızları vardır. Karakalpak
ça Nogayca ve Kazakça'ya çok yakındır. Ku
zeydogu agzı; Kara-Özbek, tahta Köprü ve 

Aral sahili bölgelerinde konuşulur. Karışık Ka
rakalpak-Kazak agzı da bu gruba girer. Mem
leketin geri kalan kısmında, yani Çimbay, Kö
keyli, Kuybişev, Kongrat, Şomana, Hocaeli, 
Kıpçak, Şabbaz ve Törtkül bölgelerinde gü

ney-batı agzı konuşulur.<m Kelime hazinesi 
esas itibariyle Kıpçakça'dan kaynaklanmakta
dır. Bunun yanısıra Arapça ve Farsça kelime
ler de Lehçede bulunmaktadır. Birkaç kelime 

Çince'den gelmiş olup son zamanlarda gittik
çe artan oranda Rusça'dan yeni kelimeler alın
maktadır. Radyo ve televizyon yayınları Kara
kalpakça, Rusça, Özbekçe ve Türkmence ya

pılmaktadır. 

Karakalpakça ilk defa Sovyet dönemin
de yazı dili haline gelmiş ve önce Arap harf

lerine dayalı bir alfabe geliştirilmiştir. Bu alfe
benin günümüze kadar geçirdigi evre şu şe
kildedir; 1-1924-1932 Arap harfleri, degişiklige 

ugramış alfabe 2-1928 Latin harfleri ilk alfabe 
3-1932-1938 Latin harfleri, 4-1940-1957 Kril 
harfleri, ilk alfabe 5-1957 Kril harfleri, ikinci 
alfabe.<21i) Üç Latin alfabesi arasındaki farklar 

oldukça azdır. Karakalpak halkının 1991'de is
tiklallerini elde etmelerinden sonra Rusça 
ikinci plana itilmiş, Rusça'nın etkisinden kur
tulmak için Latin harflerine geçiş hızlandırıl

maya çalışılmaktadır. 

Din 

Karakalpaklar sünni Hanefi mezhebin

dendirler. İslam dinini ne zaman kabul ettik
Ierin tam olarak bilinmemektedir. Ancak muh
temelen farklı bir etnik grup olarak ortaya çık
tıkları 10 ile 13. Yüzyıl arasında kabul etmiş
lerdir. Karakalpaklar dindarlıklan ile ünlüdür. 

Nitekim Rus araştırmacıları da Karakalpak
lar'ın Orta Asya'da yaşayan Türkler arasında 

dinine en çok baglı topluluk olduklarını tesbit 
etmişlerdir.<27) Nakşibendi , Kübrevi, Yesevi ve 

Kalencieri tarikatları bölgede oldukça etkilidi r. 

Bölge halkı ile en kuvvetli ilişki kuran tarikat 
Kübreviliktir. Kurucusu Necmeddin-i Küb
ra'dır.<ıın (M.S. 1145-1221) Kübreviye tarika
tında belli bir şii nüfuzu'da söz konusudur. 

Karakalpakistan'da tasavvuf hala etkilidir. 
1914 yılında 553 cami bulunmasına ragmen 

günümüzde bu camilerden fazla birşey kal
mamıştır. Nukus, Törtkül, Hocaeli ve Çim

bay'da camiler mevcuttur. 

Sovyet araştırmacısı ]. Bazarbaev, yap

tıgı sosyolojik araştırmasında (1973) Karakal
pak cemiyetini dini inanç yönünden aşagıda
ki kategorilere bölmektedir.<29) 

• Katı inançlılar. "hoş görüsü olmayan 
fanatikler" o/o 11,4 

• Aileden (gelenekten) dindar olanlar 
o/o 14,4 

• Mütereddidler, İslamın ancak dış gö
rünüşü ile ilgilenenler ve onun kurallarını mil

li bir gelenek oldugu için yerine getirenler. o/o 

13,6 

• Lakayıtlar; sünnet, namaz ve onıç gi

bi bazı islamı adetleri yerine getirenler, o/o 39,1 

• Ateistler, % 21,5 

Karakalpakistan'da görüldügü gibi Ate

istlerin oranı tahminin üstündedir. Bunun se
bebi Saray'ın da degindigi gibi, SSCB tarafın
dan ateizm propagandası için özel dersler dü

zenlenmesi ve halkın bunlara devam etmesi 
için zor kullanılması etkili olmuştur.<3o) Fakat 

ateistlerin ekseriyeti erkek çocuklarını sünnet 
ettirmekte ve ölülerini cenaze namazı kıldıra

rak müslüman mezariıkiarına gömdürmekte
(25) Oasbkov, N.A. Karakalpakskiy Yazık 1. Materialı po d ialel-

lologii (leksl 1 slovar) Akademi Nauk SSSR, lnslilül Yazıkoz
n:ıniya, Moskva 1951, s. 3-'1. 

(26) Encylopcdi:ı of Islam, IV, Karak:ılp:ıks. Leiden 1978, s. 610-
11. 

(27) 27.N:ısraltınoglu, 1. Ünver. K:ırakalp:ık l:ır, Yeni Defne, ocık 
1995 s. 13. 

(28) Kafcsoglu, lb rahim. Türk Milli KUilUrü, lslanbul 1994, s. 366. 
(29) Dcvlcl Nadir. Age. s. 346-7. 
(30) S:ır:ıy , Me hmet Kırgız TOrkleri Tarihi,lslanbul 1993, s. 60-113. 



dirler. Araştırmacılara göre SSCB'de · müslü
man nüfusun % 95 ile % 99'u bu tür bir tavır 
içinde bulunmuştur. Bennigsen'in de belirttigi 
gibi, bu davranışlar Sovyetlerin dine karşı suç
lamalarındaki başarısızlıgı kanıtlamaktadır ya 
da diger bir deyiş le Sovyetler islamın etkileri
ni tümüyle ortadan kaldıramamıştır.C31) Fakat 
Karakalpakisıanda din aleyhtarı neşriyat hal
kın nüfus oranına göre çok yüksektir. Son yıl

larda Türkiye Cumhuriyeti, Suidi Arabistan ve 
bazı özel vakıfların da gayretleriyle dini egitim 
verilmekte ve ülkenin önemli şehirlerinde ca

miler yapılmaktadır. 

Sanayii 

Ekonominin en önemli ham maddesi 
pamuktur. Bu ürün Amu-Derya vadisinin gü
ney kısımlarında, doguda Çimbay yakınındaki 
delrada ve batıda Kograt'la yetiştirilir. Çimbay, 
Kongrat, Hocaeli, Biruni, Tahta Köprü ve 
Mangıt'ta çırçır tesislerinde iş lenir. Pamuklu 
kumaş üretimi yıllara göre oldukça istikrarlı 

bir durum göstermektedir. Özbekistan kumaş 
üretiminin önemli bir bölümü (15.878.000 
metre (1993) Karakalpakisıanda yapılmakta
dır.02> Pamuk ayıklama işleminden başka et 
paketierne ve un ögütme sanayii de gelişmiş
tir. Et ve süt sanayi, Karakalpakisıanda yeni 
bir organizasyon içinde örgütlenmiştiL Et ve 
süt fabrikaları kurulmuştur. Sütün litre fiyatı 

7,5 som'dur. (1996). Makinaların çogunlugu 
Rus malı olup teknolojik bakımdan eski maki

nalardır. 

Sanayi'nin başlıca kaynakları : Tuz, pet
rol, dogalgaz, demir ihtiva eden ve nadir bu
lunan metaller, yapı malzemeleri (granit, mer
mer vs.), amyant, mika ve granit gibi maden
lerdir. Bunların yanında çırçır, yapı malzeme

leri üretimi ve bazı hafif endüstriler de geliş
miştir . Bugünkü Karakalpakistan, bir inşaat 

alanıdır, inşaat sanayiinde 30 . bin işçi çalış

maktadır. Tarımsal sanayide de gelişmeler 

kaydedilmiş ve her yıl çifçitere traktör ve di
ger önemli makinalar saglanmaktadır. 

1913 yılına göre sanayi mallarının üre
timi 262 kat artmıştır. Sovyet döneminde ener-

ji , pamuk, tereyag, balık, mobilya, tekstil vs 

sanayii gelişmiştir. Karakalpakistan sanayii 
şimdi sadece hammadde degil, tüketime hazır 

mallar üretmektedir. Ekim ihtilalinden önce 

sanayide toplam 137 kişi çalışırken şimdi ise 
yüzden fazla fabrikada oldukça çok sayıda, iş

çi, mühendis ve teknisyen istihdam imkanı 
vardır. Sanayinin büyük bir bölümünü pamuk 
işletme fabrikaları oluşturur. 1923-1924 yılla

rında 1000 ton pamuk üretilirken bugün sayı

sı sekizi bulmuş olan tekstil fabrikalarında yı l

da 120.000 ton pamuk, 25.000 ton da pamuk 
yagı üretilmektedir. (33) 

Elektrik Enerjisi üretimi de hızla geliş
mekte olup 1940 yılında Cumhuriyetin bütün 
kaynaklanndan 3,6 milyon kw/saat, 1950 yı

lında 10,5 milyon kw/saat enerji elde edilmiş
tir. 1982 yılında ise bir tek Tahiataş enerji is

tasyonu (GRES), 1,7 milyon kw/saat enerji 
üretmiştir. Tahiataş GRES; Karakalpakistan, 

Özbekistan ve Türkmenistan'ın enerji ihtiyacı
nın bir kısmını sağlamaktadır. 

Orta Asya'nın en büyük balık konserve 
üreticisi, Moynak Konserve Kombinası, yılda 

12 milyon konserve üretmektedir. Bundan 
başka dondurulmuş balık, havyar g ibi üıiinler 

de konserve olarak satışa sunulmakta iken, 
bu fabrika Aral gölü suyunun azalması ve 

hammadde azlıgı sebebiyle bugün kapatılmış 

duıumdadır. Ust-Yurt platosundaki Şahbaht 

dogalgaz yataklarından milyonlarca metreküp 
gaz çıkarılmaktadır. Dogalgaz bakımından 

zengin olan Karakalpakistan; mineral rezerv
lerine ve petrole de sahiptir. · 

Karakalpakistan'a yatırım yapan ülkeler 
arasında Türkiye ilk sırayı almakta olup, Tür
kiye'yi, !ran, Suidi Arabistan ve Hollanda ta-
kip etmektedir. Türkiye ve Özbekistan arasın-

1325 

da imzalanan ticaret antiaşması ile bir Türk 
şirketi olan Yalçınel Ltd. ve Kazakalpaksauda 
arasında kurulan Nukus-Yalçınel Ltd. Ortak 
şirketi bir süper market açmıştır. Yeni maga- ~ 

~ zada 700 çeşit tüketim malı satışa sunulmakta 

(31) 13cnnigsen, /\. and Broxup, M. 11ıe lsbnıic 11ırcat to the So
viet state, New York: st Martin'~ Press, s. ı. 

(32) Özbekistan, TODD (TUrkiyc Odalar ve Dors:ılar Dirligi). An
kam 199;, s.81. 

(33) K:ımkakpakstan, Equel /\ınong Equcals, Nukus 1984, ~- 2. 
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ve şirket yetkilileri, Cun"ıhuriyetin çeşitli şehir

lerinde de magazalar açmaya devam edecek
lerini beliıtmektedirler.tlO Ayrıca bu şirket Ka
rakalpakistan'da Tuz fabrikaları için de giri
şimlerde bulunmaktadırlar. Y AZEKS Entegre 
Tekstil Fabrikası da Kara Kalpakistan-Türkiye 
arasında yapılan antlaşma ile başkent Nu
kus'ta faaliyete geçirilmiştir. Yıllık 6 milyon 
ürün kapasiteli bir fabrikadır. Şu anda fabrika 
üretimini sürdürmektedir.m> Tarım ve tarıma 
dayalı sanayi ile ilgli özel sektör, Karakalpa
kistan'da kalsine soda üretimi için de fabrika 
inşaatına başlamıştır. Bu fabrikada 190 bin ton 
kalsine edilmiş soda ve bu sodanın içinde 20 
bin ton pişmiş soda üretimi planlanmaktadır. 
Tahmini masraf 324 milyon som (35 milyon 
ABD Doları) olması beklenmekte ve fizibilite 
incelenmesi hazırlanmaktadır. Bu fabrikanın 

faaliyete geçmesiyle Yurtiçi cam, kimyasal 
madde ve diger fabrikaların kalsine edilmiş 

soda ihtiyacının karşılanması saglanmış ola
caktı r.<36) Şimdilerde tarım ve tüketici ürünleri 
Cumhuriyet otoritelirince özellikle öncelige 
sahip aktif iki sektör olarak görı::ılmektedir. · 

Enflasyon 1992 de% 836 olmuş ve bu
nu takip eden yıllarda ise enflasyon daha yük
sek düzeylere çıkmıştır.<37> Ülkenin en pahalı 
yeri başkent Nukus'tur. 

Tarım ve Hayvancılık 

Ekomomik sektörlerde birinci sırada 

yer alan sanayi sektörünü, tarım sektörü izler. 
Karakalpaklar göçebeligi terkedeli çok zaman 
olmuştur. Başlıca meşguliyederi ziraattir. Bug
day, pirinç, pamuk, keten ekmektedirler. Bos
tanlarında; havuç, nohut, biber, sogan, karpuz 
ve kavun yetiştirilir. Karakalpak kavunlan Or
ta Asya'da ünlüdür. Topraklan bereketli olup 
Karakalpaklar'ın kendileri de çalışkandırlar. 

Suni sulama işlerinde büyük maharet sahibi
dirler. Yagm~ra ihtiyaçları yoktur. Yılda iki 
defa ürün almaktadırlar. Mükemmel bahçeler 
yetiştirirler. Bahçelerinde; şeftali, elma, armut 
yetiştirilir. Kırgızlar muhtaç oldukları toprakla
rı Karakalpaklar'dan icar etmektedirler ve kira 
olarak mahsulün 1/ 10'unu verirler. Karakal
paklar'ın tarım alanındaki bilgilerinden tarihte 
Kazaklar da yararlanmışlardır.C38) 

Özbekistan Tahıl üre timinin büyük ço
ğunluğu Karaka lpakisrarıda üretilmektedir. 
Ülkede tahıl üretimi içinde buğday ön sırayı 
almakta, bu ürünü arpa, pirinç ve dane mısır 
izlemektedir. Dane mısır üretimi son yıllarda 

azalma göstermiş olup bunun sebebinin ekim 
alanlarının başka ürünlere ayrılması olduğu 

söylenmektedir. 

Karakalpakistan, Özbekistan'ın pirinç 
üretim merkezi olup ülkenin toplam pırınç 

üretiminin % 56's ını karşılamaktadır. 1961 'de 
3,6 bin ton pirinç üretilirken, 1981'de 307 bin 
ton pirinç üretilmiştir. 

Tarımı geliştirmek için sulama kanalları 
Sovyet döneminde yapılmış ve geliştirilmiştir. 

Yeni büyük kanallar inşa edilmiştir. (Lenin, 
Kızketgen, Pahtarna, Ravşan) Tarım ve hay
vancılık geliştirme ve problemleriyle Karakal
pak Zirai Araştırma Enstitüsü ve Özbekistan 
Zirai Araştırma Enstitüsü uğraşmaktadır.(3\l) 

1917 ihtilalindan önce 16.000 ton pa
muk üretilirken, 1982'de 436.000 to n pamuk 
üretilmiştir. 1982'den günümüze üretimde faz
la bir değişiklik olmamıştır. Karakalpakis
tan'da pamuk üretimi önemli bir yere sahiptir. 

Karakalpakistan'ın iklimi özellikle 
üzüm ve bahçe kültürleri için de elverişlidir. 

Çimbay Araştırma Enstitüsü görevlileri üzüm 
ve bahçe kültürleri üzerinde araştırmalar ya
parak ülkede bu kültürün gelişmesini sağla
mışlardır. 1982'de 100.000 to n sebze ve mey
ve üretilmiştir. Günümüzde de bu gelişme 
sü rmektedir. Tarım ve hayvancılıkla ilgili üre
tim verileri aşagıdaki gibidir.<-ıo> 

Karakalpakistan'daki sert ilklim şartlan 
yanında doguda Fergana vadisi ve güneyde 
Termez topraklarının ekolojisi, incir ve nar gi
bi subtropik meyvelerin yetişmesine imkan 
vermektedir. Bunun da ötesinde, dogalgazla 
ısırılan seralarda turunçgiller üretimi de yapıl

maktadır. 

(3ı!) !wrJsy:ı Dosyası, TIKA, s:ıyı if7, ArJiık ı99512. 
(35) Özhckist:ın, TODB, s. 137. 
(36) Republic or Uzbekistan, !'ublic seetör lnvcstment prioritics, 

Tashkent Febru:ıry ı 995. 
(37) L'Et:ıt du Monde, Editions la Dcı.:ouvcne Paris 19\lif, s. 52if. 
(38) Alp:ırgu, Mehmet, Yeni Ç:ıgd:ı K:ız:ık Türkleri, Ank:ır:ı 1\)1)6, 

sA O. 
(39) K:ır:ıkakp:ıkstan , Equcl Among Equc-Jis, Nu k us 1 98if, s. 4. 
(-10) Tablodaki Vl!rilt:r TODI3'nden :ılınını~ur ve Anoniındir. 



Sebze ve meyve üretimi . yanıhda hay

vencılık da gelişmiştir. Atları ve davarları var

dır. Koyı.ın yetiştiriciligi hayvansal üretim için

de agırlıklı bir yere sahiptir. Karagül koyunu

nun bu hayvancılık içinde önemli bir yere sa

hip bulundugu gözlenmektedir. Bu yetiştirici
likte Karakalpakistan'ın bağlı olduğu Özbekis

tan, Dünya'da en fazla Karagül koyunu yetiş

tiren ve en fazla Karagül postu üreten ülkele

rin başında gelmektedir. Ülkede mevcut ko

yunların o/o 60' ı Karagül ırkı koyunlardır. Öz

bekistan bagımsızlığına kavuşmadan önce Ka

ragül postları Sovyetler birligince Sovyet Kara

gülü adıyla Saint Petersburg şehrinden dünya 
piyasasına sunulmaktaydı. Ancak Bağımsızlık 

elde edildikten sonra Karagül koyunu ve 

postlannın dağıtımın ı Özbekistan kendi teke

line almıştır. Yapılan Bilimsel çalışmalar sonu

cu ülkede Karagül koyunlarının dokuz tipi ge

lişmiştir. Karakalpak, Surkan, Buhara tipleri 

bunlardan en önemlilerini oluşturmaktadır. 

Bu koyunların et randımanı % 50-55 düzeyin

dedir. Karagül kuzularının postları 40-50 Do

lar, siyah Karagül postları ise 11-12 Dolar dü

zeyindedir. Bunun yanında Santa Getrutis etçi 

sığırları da yetiştirilir. Bu ırk ABD'den ithal 

edilen iri cüsseli bir ırktır. Bu ırk Bahmal yöre
sinde yetiştirilerek çevreye dağıtılmaktadır.C-11) 

Kar.ıblpakist:ın 'c.bki Ta nınsal ve ll:ı yv:ınsal Üretim (ı\)\)~) 
Ürün Üreıiın Yıl (1\)\13) 
Tahıl Bin Ton 3/ıo . !{ 
l':ınıuk Ilin Ton 3 ı H 
l'irinç Uin Ton 3Uiı.7 

Mısır Uin Ton 23.2 
l'al;ıtes Bin Ton -!.\) 

Sebze Ilin Ton 85.8 
Bo.~ w n Din Ton 49.9 
Ipek Ko7~ısı Ton 780 
Keçi ve Koyun Ilin Adet (1 \)9-1) 572.3 
Süt Uin Ton 198.3 
Yumuna Milyon Adet 824.() 
Konscrve Milyon Kutu )() 

Oitkiscl vaıı Ilin Ton ııı 

Büyük Baş Ilayvan Ilin Adet -105.5 
Süt Ürünleri Ilin Ton 21.3 

Karagül Koyunu ve etçi sığırlar yanın

da, domuz üretimi (1979'da 178.000 baş), Ba

lıkçılık, avcılık, ipek böcekçiliği, deve ve at 
üretimini de buna ekleyebiliriz. Karakalpaklar 
kendilerine mahsus olan at cinslerini Buğdan 
diye isimlendirmektedirler. Bu cins, Kırgız at

larından daha iyi ve daha kuvvetlidir. 

Ulaşım 

Karakalpakistan kara, demir, hava ve 
su yolları agına sahiptir. Kara yollarının top
lam uzunluğu 2500 km olup, Cumhuriyetin en 
uzak noktalarına kadar ulaşır. Taşkent-Aral 

Denizi çevresindeki karayolu büyük önem ta
ş ır. Cumhuriyetin ilk demiryolu, Kongrat-Çar
cuy'dur. Bu demiryolu Karakalpakistan'ı Orta 
Asya Demiryolları'na bağlamıştır. SSCB'nin SO. 
Yıldönümünde de 406 kın'lik Kongrat-Beynev 
demiryolu yapılmıştır. 

Hava ulaştırınacılığında başkent Nu
kus'tan Moskova, Kiev, Taşkent, Alma-Ata, 
Bakü, Aşkabat, Duşanbe, Volgograd ve daha 
birçok şehirlere uçak seferleri yapılmaktadır. 
Ancak bu seferler bizim bildiğimiz gibi yolcu 
kapasitesi yüksek uçaklarla değil 30 kişilik 

Y AK-40 tipi uçaklarla yapılmaktadır. 

Çevre Problemleri ve Saglık 

Türk Cumhuriyetinde ve Karakalpakis
tan'da çevre konusunda şu andaki hassasiye-
cin esas nedeni, çevre problemlerinin duyarsız 1327 
kahnamaz boyutlara ulaşmış olmasıdır. Mono 
kültür halindeki pamuk tarımının oluşturduğu 
toksikosyenler ve yükselen hastalık insideos-
leri Aral gölü'nün kurumasıyla, en ilgisiz in

sanların dahi fark edebileceği düzeye ulaşan 
iklim değişmeleri ortaya çıkmıştır. Uzun bir 

süre bu konuda ilgis izlik devam etmiş ve so
nucunda ortaya çıkan tablonun vehameti hal-
kın ilgisini bu sorunlara yöneltmiştir. 

Karakalpakistan'daki büyük çevre so
runlarının önemlilerini Aral gölünün kuruma
sıyla meydana gelen kuraklık, çevre problem

leri ve pamuk üretimi dolayısıyla uygulanan 
yanlış tarım politikaları oluşturur. 

Irmaklar ve göller, San~yi artıkları ve 
arıtılmamış kanalizasyon atıklan ile tarım alan
lanndan gelen gübre sızıntılan ile kirlenmekte-
dir. 1988 yılında Sovyetler Birliğinde ülke ça- 'O 

pında alınan örnekler üzerinde yapılan incele- ~ 
meler sonucunda içme sularının o/o 18'inin sağ
lık standartlarına uygun olmadığını ortaya 
koymuştur. Sovyetler Birliğinde sayıca 6000'i 

(-! 1) Ö7bckl~tan , TODD, s. -l!l-49. 
z 
:.:J 
>-
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bulan resmi dalga işlemlerinin hemen hemen 
yarısı Sağlık kurallarına aykırı yönler içermek
tedir. Türkmenistan ve Özbekistan bunun ya
nında Karakalpakistan da bulunan atık dalga 
alanlarının 3/4\i bu özelliktedir.<·W 

Aral'ın kuruması, çevrenin zehirli çöl
lerle kaplanması ve kumların rüzgarla b ir yer
den diğer bir yere taşınması bölge halkında 
çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden ol
muştur. Bu bölgede aneminin çok yaygın ol
dugu, bilhassa kadınların % 80'inin bu hasta
lığa yakalandığı bilinmektedir. Verem de eski
ye nazaran 2/3 oranda artmış durumdadır. 

Taşauz, Nukus gibi büyük yerleşim merkezle
rinde de suyun kirli olmasının (suni gübre ve 
kimyevi madde artıklarının suya karışmasıyla) 
sebep o ldugu çeşitli hastalıklar vardır. Taşa

uz'da halkın tahminen % 70'i çeşitli iç hasta
lıklara yakalanmış bulunmaktadır. Hepatit (sa
rılık) ve Malarya (sıtma) yaygındır. Halkın d i
rencinin az olması, bu yerlerde "ekolojik 
AIDS" tabirinin yaygınlaşmasına neden ol
muştur. Bu hastalıklara bağlı olarak bebek, 
çocuk ve hamile kadın ölümlerinin oranı yük
sektir. Nukus hastanelerinde yatanların o/o 90' 
ının böbreklerinde kum ve taş bulunmaktadır. 
Suyu kaynatarak içmek bile bir çözüm getir
memektedir. Çünkü kum kaynatılarak yok 
edilememekted i r.(·i3ı Bu durum bölgenin eko
nomik ve kültürel gelişmesini engellediği gibi, 
halkın sağlığını da büyük ölçüde etkilemekte
dir. Kalitesiz su, kirli topraklarda yetiştirilen 
ürünler, tuz zerrecikleriyle dolu sağlıksız bir 
hava bölge insanlarının yaşayışını çok olum
suz bir tarzda etkilemektedir. Örneğin 1991 
ile 1994 yılları arasında doğum oranında % 

25'lik bir azalma olurken, ö lüm olaylarında o/o 
lO'luk bir artış görülmüştür. Çocuk-Anne 
ö lümlerindeki artışlar dehşet verici rakamlar 
göstermiştir. Aral gölünün bu hale gelmesinin 
önemli sebeplerinden biri sömürücü Sovyet 
Rejiminin Türk Cumhuriyetlerine uyguladığı 

ekonomik tarımsal tekelcilik siyasetidir.<•H) 

Karakalpakistan'da günümüzde suların 
çekilmiş bulunduğu Aral gölü alanı bir tuz gö
lüne dönüşmüştür. Buradan kalkan kum ve 
tuz bulutları, çevredeki tarım alanlarına her yıl 

hektar başına hemen hemen yarım to n kum 
ve tuz yagdırmaktadır.C15) Yakın bir zamanda 

bu sorunun önüne geçilmezse Karakalpakis
tan çöller ülkesine dönüşecektir. 

Aral Gölünü kurtarmak amacı ile u lus
lararası "Donerler" 31.4 milyon Dolarlık yar
dım vaadinde bulunmuşlardır. Bu para gölün 

nehirlerle beslenmesini tekrar sağlayacak ve 
çevre sorunlarını çözecek olan 220 milyon 
Dolarlık daha büyük bir yatırımın fizibilite ça
lışmalarında kullanılacaktır. Dünya Bankası 

Başkanlığında Paris'te 25 Haziran 1994 tari

hinde yapılan toplantıya değişik hükümet ve 
uluslararası teşkilat temsilcileri katılmıştır.CI\o) 

1993-94 yılında Dünya Bankası, UNDP ve 
UNEP'ten uzmanlar Eylem planı 1 'i hazırla

mışlardır. Bu plan için yaklaşık 40 milyon Do
lar destek sağlamayı vaad etmişlerdir.<·m Yine 

Dünya Bankası ile Türkmenistan arasında va
rıİan bir antlaşmayla Aral Gölü 'n ün kurtarıl
ması projesi çerçevesinde, Dünya Bankası'nın 

Türkmenistan'a 25 milyon Dolar kredi verece
ği bildirilmiştir. Türkmen Press'in haberine 
göre, Türkmenistan ve Dünya Bankası tarafın

dan ortaklaşa hazırlanan "Aral Gölü Bölgesi 
Sulama, Çevre ve Sağlığı Koruma Projesi'', 

Türkmenistan'ın Daşhavuz Vilayeti 'nde Sula
ma ve Aral Gölü 'nün ku ruyarak çekilmesi so

nucu ortaya çıkan sağlık sorunlannın çözü

münü hedeflenmektedir. Projenin 2000 yılına 
kadar uygulanması öngörülmektedir. Ayrıca 

Dünya Bankası-Türkmenistan ortak Projesinin 
hazırlık çalışmaları sırasında kullanılmak üze

re, Japonya'nın da 850 bin dola r kredi verdiği 
kaydedilmiştir. Cl\!!) 

Bugün Karakalpakistan'da ikibin beş
yüz doktor ve onbin hemşire doksaniki hasta

ne'de Aral Gölü ve diger sorunların meydana 
getirdiği problemlerle uğraşmaktadırlar. An

cak hastaneler gerekli teknolojiye sahip bu
lunmadıkları gibi ilaç temininde de güçlük çe
kilmektedir. 
(42) Pcıerson, DJ. • Çevrenin Durumu: Kau Aııkbr" Report on 

ıhc USSR, Özgilrlük ntlyo~u. ll Mayıs 1990. 
(1\3) Devlet, Nadir. Age. s. 352·53. 
(1\o!) Rc7.nidıenko, Grigori. 11ıc Aral sea TrJg<.-dy, Moskow 1992. 

5. ')2, 

(oi5) Ellis, W.S. ·mr Sovycı Denizi Yaı:ı,ıııntll Ölürken"; Naıion:ıl 
GeogrJphic Şuhaı ım. 

(46) Avrasya Do.~Y'Jsı, TIKA, sayı ı 3 , Tcınınu7. 1991\12. 
(oi7) Klınalov, S. Yusup. Union for Defence of ıhe ArJI sea & 

Aınu-Derya (Ch:ıinnan), il7.cl görü~ıne, Nukus 1 ı AJlusıos 
1996. 

(ifH) AvrJsya Dosyası , TIKA, sayı 56, Nisan ı9';;. 



Aral gölü sorunu uluslararas ı kuruluşla

rın da yardımı ile çözülebildigi takdirde Kara
k:ılp:ıkistan ekonomisinde büyük bir rahatla
manın söz konusu olabilecegi düşüni.Hmekte

dir. 

Eski SSCB'de birçok felaket için oldugu 
gibi Aral faciası için de tek bir sonımlu bulun
mamaktadır. Bu sorunda ilk adım, yapılabil e

cek somut işlemlerden yola çıkarak Özbekis
ran'da ve diger komşu cumhuriyetlerde pa
muk üretilen toprak alanlarının yarı yarıya 

azaltılması ve pamuk tekelciligine pratikte ta
mamıyla son verilmesidir. Bu ancak on yıl 

içinde gerçekleştirilebilecek bir projedir. 

Umarız ki, Özbekistan ve komşu cum
huriyetler bu projeler üzerinde düşünerek ras
yonel tedbirler alırlar ve böylece bütün çaba
lar netice verir. Ancak bu tedbirlerin alınması 
halinde üçbin yıldır doganın güzel bir parça
sı olarak Türkistan'da bulunan Aral Gölü, Ka
rakalpakistan ve çevre cumhuriyetler, çevre 
fel:ıketinden kurtulacaklardır. 

Güç ve Yetkinin Dağılımı 

SSCB döneminde Karakalpakistan'da 
oldugu gibi bütün Sovyet Cumhuriyetlerinin 
tek hakimi Sovyet Komünist Partisiydi. Diger 
cumhuriyetlerde kurulan Komünist partileri, 
Sovyet Komünist Partisinin direkrifleri dahilin
de hareket ederlerdi. Cumhuriyetlerdeki Ko
münist partileri, Komünist Partisinin Yasama 
organı olan "Yüksek Sovyet"i oluştururlardı. 
Bu yüksek Sovyet, ülkeyi "Birlik Sovyeti" ve 
"Milletle r Sovyeti" olmak üzere ikiye ayırdı, 

Karakalpak Muhtar Cumhuriyeti ll üye ile 
Yüksek Sovyet'te temsil edilmekteydi. Fakat 
azınlıkta oldukları için yönetirnde agırlıkları 
da oldukça azdı. ı Ocak 1982'deki bir tesbite 
göre Sovyetler Birligi Komünist Partisine 
(SBKP) 11 .303 Karakalpak Türk'ünün üye ol
dugu KP tarafından bildirilmiştir.<19) · 

Devlet Baskısı ve Kominist Partisinden 
duyulan korku, sayısız ulusların birarada tu
tulmasında başlıca faktör olmuştur. Bu gizli 
polis, nüfusun % 30'u oranını bulmuş ve bun
lar KGB için çalışmıştır. Gorbachev, sistemden 
korkuyu çıkardıgında, Sovyetler kolay bir şe
kilde dagılmıştır.<So) 

Türk cumhuriyetlerinde mühim anahtar 
mevkilerin ekseriyetini merkezden gönderilen 

Ruslar işgal etmişlerdir. Ayrıca yerli resmi ~a

hısların yardımlan da güvenli Ruslar olmak

taydı. Karakalpakistan'da 1936 yılında Komi

nisr Paıtisi 2. sekreteri Rus G.A Egorov ve 

1980 yılında da yine Rus V.V. Kislov olmuştur. 

KP 2. sekreteri, parti faaliyetlerini organize 

bölümü, yönetim organları bölümü ve özel 

güvenlik bölümü başkanları gayri Rusların ço
gunlukta oldugu cumhuriyetlerde merkezin 

kontrol fonksiyonlarını üstlenen bir heyet 
manzarası arz ederlerdi. 

Bugünkü Karakalpakistan kendi ka

nunları ve Anayasasına sahiptir; Dış politika, 
Dış ticaret, Bütçe, Vergilerin tahsili, Yasal sis

temin düzenlenmesi, Karakalpak toprakların
daki kaynakların ve işletmelerin yöne.tilmesi 

g ibi hususlarda muhtariyete sahiptir. Merkez 

Bankası kendi denetimlerindendir ancak Öz

bekistan para birimi Som, Karakalpak para bi

rimi olarak da kabul edilmiştir. Karakalpak 

vatandaşlıgı Özbekistan'dan farklı bir vatan
daşlık göstergesidir. Karakalpakistan 'ın kendi

ne özgü bir Anayasası olmasına ragmen hü

kümlerinin Özbekistan Anayasasına uygun ol

ması ve parelellik göstermesi zorunlulugu 

bulunmaktadır. 

Karakalpakistan kendine özgü bir par

lamentoya sahiptir. Parlamentoda 86 milletve

kili bulunur ve her milletvekili 8000 kişinin 

oyu ile seçilmektedir. Devlet Başkanı U. Aşir

bekov'dur. 

Özbekistan içinde Muhtar bir Cumhuri

yet olan Karakalpakistan ile Özbekistan hükü

metlerinin ortak yetki olanları ise: tki tarafın 

insan hakları ve özgürlügü, Karakalpakistan 

egemenliginin ve toprak bütünlügünün gü

vence altına alınması, fıyat, para, ulaşım (do

galgaz ve madenler vs) ve iletişim politikaları 

gibi alanlar olarak sıralanabilir.<Sı) 
(19) T:ırilı l'mfcsörü Kıt:ıylıck Sarıbaycv ilc Ol\cl görüşme, Akadc· 
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