Karakalpaklarýn Uruklarý, Sembolleri ve Damgalarý

Hiçbir halk kendiliðinden ortaya çýkmamýþtýr.
Onun için de “Karakalpak” adlandýrmasýnýn IX. asýrda
ortaya çýkýp (belki ondan da önce) bu temelde XV-XVI.
asýrlarda halk olarak geliþtiði, tarihî bir olgudur. Onun
ortaya çýkýþýnda esasen altý kavmin belli baþlý yer iþgal
ettiðini yukarda söylemiþtik. Onlardan yayýlan uruklar
meselesine gelirsek, onlarý meydana getiren iki “arýs“
(boy) ve altý kavme tekrar dönmemiz doðru olur. Çünkü
Karakalpaklarý teþkil eden 96 uruðun birdenbire ortaya
çýktýðýný söylemek de mümkün deðildir.
Bu tür bölünmelerin faydasý da zararý da çoktur. Faydalýdýr, çünkü onlar bir kiþinin çocuklarý olarak
çabuk bir araya gelirler. Bu, esasen týbbî biyolojik
münasebetlere dayanýr ve bir uruktaki insanlarýn birbiriyle evlenmesini reddedip kendi evlâtlarýnýn vücut
saðlýklarýný saðlamlaþtýrmak için bir urukla ikinci bir
uruðu hýsýmlýða (dünürlüðe) götürür. Zararý ise faydasýndan fazladýr. Çünkü bir halk bir çok parçaya bölünüp

bölünüp halkýn birliðini bozmuþtur. Hatta her birinin
kendisini küçük bir ülke sayýp birbirleriyle düþman olma
tehlikesi de vardýr.
Kýsaca urukçuluk, pek çok bölünmelere yol
açan hatta bir dildeki, bir idealdeki insanlarý da yoldan
çýkarýp birleþmekten ziyade ayýrmaya çaðýran kötü bir
örnektir. Bu durum, hatta XIV-XV. asýrdaki Karakalpak
tarihinde açýkça görülür. Çünkü bu devirdeki
Mangýtlarýn kendi baþlarýna buyruk halk olmak için
mücadeleleri, Karakalpaklarýn bir halk olarak büyüyüp
geliþmesini iki asýr kadar geriye býrakmýþtýr. Bu açýdan
bakýlýrsa her bir halk, belli bir kavimden peyda olmuþtur. O kavim reisinin çocuklarý da bir çok kavmin doðmasýna sebep olmuþtur. Bu açýdan “halk” diye adlandýrmalarýmýz da bundan uzun asýrlar önce yaþamýþ herhangi bir han evlâdýnýn adý olarak karþýmýza çýkar. Belki
böylesi durumlar daha sonraki devirlerde belli olmaz.
Onun için de her bir halkýn þeceresini göstermek için,

onlarýn kavimlik ve urukluk dönemlerine göz atmak
zorundayýz.
Halk
arasýndaki rivayetlere
bakýlýrsa
Karakalpaklar 96 uruktan teþekkül etmiþtir. (Fakat T.A.
Jdanko’nun düzenlediði þecereye göre Karakalpak
kavim ve uruklarýnýn sayýsý 307’ye çýkar.) Konrat boyu
ve Müytenleri de hesaba katarsak bu sayý 145’e ulaþýr.
Çünkü halk þecerelerinde Müytenler daima Konratlarla
birlikte gösterilir. Dört kavmi (Kýtay, Kýpçak, Keneges,
Mangýt) oluþturan 14 uruðun tamamý, 162 uruðu meydana getirir. Ýki boyun terkibine giren bazý küçük uruklar, son devirde peyda olduðu için “köþe” diye
adlandýrýlýr.
Acaba bu kadar uruk ne zaman peyda olmuþtur? Buna tarih ilmi hemen cevap veremiyor. Çünkü
Türk-Moðol tarihinin geçmiþ devirleri ile ilgili olan
adlandýrmalar, Karakalpak kavimlerinde deðil, belki
uruklarý arasýnda da vardýr. Meselâ, Kýpçak taifesine
giren uruklar arasýnda karþýmýza çýkan Kanlý ile Yabý
‘dýr. Bu adlandýrmalar, asrýmýzýn ilk yýllarýnda
Harezm’de ayrý bir ülke bile olmuþtur. Onlarýn ortaya
çýkýþ devri günümüzden dört asýr öncesini içine alýr.
Fakat Karakalpak Kýpçaklarýnýn o dönemlerle münasebeti tam olarak araþtýrýlmamýþtýr.
Müytenlerin “Telli“ uruðuna VII. asýrdaki kitabelerde rastlanýrken, Kýtaylarýn “Kayýn” uruðu IX. asýrda karþýmýza çýkar.
Bazý ilim adamlarý ise “Kýyat”, “Oymavýt”,
“Nökis”, “Þövjeyli”lerin, Moðollarýn eski uruklarýyla
kardeþ olduklarýný söylerler. Bunlara XII-XIII. asýrdaki
yazýtlarda çok sýk rastlanýr. Bundan baþka Kýtay,Uygur,
Kalmuk, Türkmen diye adlandýrýlan uruklar belli bazý
halklarýn adýyla irtibatlý olarak gelir. Bunlarýn tarihi
hakkýnda hâlâ özel ilmî araþtýrmalar yapýlmýþ deðildir.
Öyle bile olsa bu uruklarýn tarihinin çok eski devirlerden
baþladýðý bilinmektedir.
Bununla birlikte uruklar, kavimlerden çok
sonra peyda olmuþtur. Bu yüzden de onlarý XVI-XVII.
asýrdan önce araþtýrmak gerekmez. Uruk adlarý belli bazý
beylerin adýdýr. Halk yedi ceddinden önceki cedlerinin
adýný “uruk baþý” diye düþünür. Bu, ortalama bir hesapla
üç asra yakýn bir zamaný içine alýr. Bazý insanlar on dört
atasýnýn adýný bilirmiþ. Bazýlarý her asýrda yaþayan
atasýný, bazýlarý da kendi babalarýnýn sadece büyüklerini
saymýþlardýr. Böyle durumlarda yedi asýr önce yaþamýþ
adamlarýn adlarýnýn korunmuþ olmasý þüphesizdir.
Meselenin bu tarafýný hesaba alýrsak bazý uruk
adlandýrmalarýnýn Moðollardan önceki devirlere kadar
gittiðine inanabiliriz. Ama bütün uruklarýn kaderi ayný
deðildir. Demek ki “Karakalpak uruklarý XIV-XVII.
asýrlarda ortaya çýkmýþtýr.” þeklindeki fikir doðrudur.
Fakat T.A. Jdanko’nun “Karakalpaklarýn Kara
Moyýn (Karaboyun) uruðu XIX. asrýn baþlarýndaki
Evezbiy devrinde ortaya çýkmýþtýr.” þeklindeki fikri

doðru deðildir. Çünkü Kara Moyýnlarýn atasý Kara
Moyýn Tuðýr Bey adýna IX. asýrdaki Oðuzname’de rastlanýr. Kara Moyýn’ýn 17 yiðidinin Evezbiy devrindeki
savaþta öldüðü doðrudur. Bu olayýn, uruðu belirlemede
bir ilgisi yoktur. Onlarýn damgasý olan “T” harfiyle ayný
olan iþaretin (simgenin) þekli, Moðollar devrine kadar
gider.
Bu yüzden de her bir uruðu yakýn bir zamanda
ortaya çýkmýþtýr diye deðerlendirmek doðru deðildir.
Sonradan ortaya çýkmýþ uruklar vardýr. Fakat onlarýn
ortaya çýkýþý XVIII-XIX. asýrdaki bazý beylerin adýyla
aynýdýr. Öyle olsa da uruk olarak tam geliþmediði için
“köþe” diye adlandýrýlmýþtýr.
Karakalpaklarýn ilk bölüðü Konrat, TürkMoðol tarihinde çok ünlü kavimlerden biridir IX-XIII.
asýr kaynaklarýnda adýna sýkça rastlanýr. Bir çok þecerede
o, Müytenlerle ayný kavimde gösterilir. Bu yüzden de
bazen Müytenler, Konratlar ile tek bir kavim olarak gösterilirken, bazen Konratlarýn sað kanadý olan Þülliklerin
bir parçasý olarak gösterilir. Öyle olsa bile bir çok tarihçi, Müytenlerin Konratlarla ayný kavim olduðunu kabul
eder. Bu açýdan bakýldýðýnda Konratlarýn Müytenlerle
bir tutulup ayný bölük sayýlmasý doðrudur.
Konratlar, Karakalpaklarýn altý boyunun içindeki en büyük boydur. O, kendi çevresine 127 uruðu
toplamýþ olup, bütün Karakalpak uruklarýnýn üçte birlik
kýsmýný teþkil eder. Uruklara taksim edildiðinde
Müytenler, 18 urukla en azý teþkil eder. Ýkinci boy olan
14 uruk vekillerinin her biri ise 50 uruða kadarki halký
kendi etrafýna toplar.
Halk þecerelerindeki bilgilere göre Konrat,
Mayke Bey ‘in konur renkli ata binen çocuðu (bazý kaynaklarda Jayýlgan’ýn çocuðu) olarak gösterilir. Bu yüzden, bütün þecerelerde Konratlar övülüp göklere
çýkarýlýr. Bunun baþlýca sebebi, Konratlarýn, Karakalpak
beyinin ilk evlâdý olmasýdýr. Halk þecereleri,
Karakalpak’ýn iki kadýn aldýðýndan söz edip, “Konrat ile
Müyten, ilk büyük hanýmýndan doðmuþtur; Kýtay,
Kýpçak, Keneges, Mangýt ikinci eþin çocuklarý idi.” der.
Eskiden beri gelen âdete göre, ata mirasý, beylik ilk
çocuða düþer. Onun için de þecerelerin Konratlarý
yüceltmesi normal ve yerindedir. Bazý sözlü kaynaklarda ise Müytenlerin eski adý farklýdýr. “O, babasýnýn
ölümünden sonra abisi Konrat’la hanlýk mücadelesine
giriþip, annesi Akçolpan‘ýn yardýmýyla ormana kaçýp
gider. Ormanda tek baþýna av avlayýp, balýk tutup gün
geçirir. Sonradan evlenir. Bu yüzden, onun bazý çocuklarý kervanlarla baþka yurtlara göçer. En sonunda onu,
aðzýný yüzünü tüy basmýþ durumda iken Konrat’ýn
babasý Þüllik bulur ve ona Müyten diye ad koyup, öz
evladý kabul eder. Bu sebepten Müyten, Konrat’ýn Þüllik
taifesine girer” diye yorumlanýr.

ise “Þüllik sað kanat” “Javýngýr sol kanat” diye ifade
edilir. Fakat bunlarda da uruklarýn sayýsý ayný deðildir.
Þülliklerin sayýsý Müytenlerin haricinde 91 iken,
Javýngýrlar 38 uruktur.
Konratlýlar bir araya toplandýðýnda “P” harfini
çaðrýþtýran “bosaða” (kapý, eþik) damgasýný kabul ederler. Bir baþka husus, ayný þekilde “bosaða” damgasýnýn
Kazak halkýnýn Konrat taifesinin arasýnda yayýlmýþ
olmasýdýr.
Böylece Konrat’ýn Þüllik taifesi Müytenlerin
haricinde yedi büyük uruða bölünür:
1-Kýyat
2-Aþamaylý
3-Koldavlý
4-Kostamgalý
5-Balgalý
6-Kandekli
7-Karamoyýn
Kýyat üç uruktan ibarettir:
1-Üþtamgalý
2-Taraklý
3-Balgalý, Kýyat yoluyla 14 kýsma (boya)
bölünür. Bu uruðun adlandýrýlmasý çok eskilere, Oðuz
Kaðan ve Cengiz Han devirlerine kadar gider. Fakat
Karakalpak Kýyatlarýný bu devirlerle irtibatlandýrmak,
mümkün müdür, deðil midir, bu, çok, zor bir meseledir.
Yine bu uruða giren Balgalý Kýyat’tan baþka ayrýca
Balgalý diye adlandýrýlan büyük bir uruk daha vardýr.
Bundan baþka Kýyat’ýn, Tamgalý ve Taraklý gibi boylarý
Mangýtlar arasýnda da vardýr.
Böyle olsa da Þüllik’in bir çok uruðu damgalarla yakýndan ilgilidir. Meselâ Aþamaylý, Koldavlý,
Kostamgalý. Demek ki bu uruklar, kavimlerin kendi
aralarýnda birleþip mal ve mülklerini (hayvanlarýný)
damgaladýklarý devirlerde ortaya çýkmýþtýr. Karamoyýn
da damgaya yakýn gelir. Çünkü onunda “T” harfine benzeyen “Tuðýr“ (av kuþlarýnýn barýndýðý yer) damgasý
vardýr. Balgalý, iþi bildirirken (iþ ifade ederken)
Kandekli, yer ve su adlandýrmasýna benzer. Aþamaylý 13
uruktur.
1-Sakýv, 2-Karahoca, 3-Jalañayak, 4-Ayýllý, 5Kabasan, 6-Türkmen Kara, 7-Japar, 8-Sarý, 9-Abýz, 10Akay, 11-Pankara, 12-Üþbas, 13-Kurama.
Bunlarýn içindeki “Sakýv”ý, bazý bilginler
“Sak“lar ile ilgili mi acaba? diye düþünür. Fakat bu
meselenin de bir çok ihtilaflý tarafý vardýr.
Koldavlý, en büyük kavimlerden olup kendi
etrafýna 16 uruðu toplamýþtýr:
1-Beskempir, 2-Mayþý Þalý, 3-Kalkaman, 4Gayp Karaðan, 5-Sarý Ton, 6-Külki Hocak, 7-Jerimbet,
8-Jaman Konrat, 9-Juka, 10-Kýzýl Ayak, 11-Kara Sýyrak,
12-Jel Karaðan, 13-Ülken Börik, 14-Þýljuvýt, 15Kalmak, 16-Jaman Avýl.

Bunlarýn içindeki “Ülken börik” adlandýrmasýna XI-XII. asýrdaki Kara Börklüler arasýnda rastlanýr.
Þýljuvýt XII. asýrdaki Moðol uruðu; Kalmak, belli bir
halkýn adý olarak; Kara Sýyrak da, Mangýtlar arasýnda
bilinen bir adlandýrma olarak karþýmýza çýkar. Eðer bunlarýn hepsine eski devir diye bakarsak, bunlara XVIIIXIX. asýrdaki bazý beylerin de adý ilâve edilebilir;
Mesela Gayýp ve Jerimbet.
Demek ki Þüllik koluna giren uruklarýn gelip
çýkýþý da eski devirlerle baðlantýlýdýr. Berdak,
“Þecere”de:
Kolýna baskan Koldavlý
“Koluna basan Koldavlý
Sanýna baskan Aþamaylý
Baldýrýna basan Aþamaylý
Juptan baskan Kostamðalý
Çift çift basan Kostamgalý
Tamðasý kos bolðan eken
Damgasý çift olmuþ imiþ”
diye yazar ve Koldavlý’nýn Mayþe ve Beskempir uruklarýnýn ortaya çýkýþlarýný XVIII-XIX. asýrdaki olaylarla
irtibatlandýrýr. Meselâ:
Bazar Ðulpak uðlý Tomay
“Bazar Gulpak oðlu Tomay
Berþeni yarattý Kuday
Hepsini yarattý Huda
Yene birisi Meñlibay
Yine birisi Meñlibay
Onnan Mayþý bolðan eken
Ondan Mayþý olmuþ imiþ
Tomay elþi darhan boldý
Tomay elçi özgür oldu
Zayýbý bes uvP• 66€ bÐ¾b`u7PPý` oldu

Bayedilden Aþamaylý
“Bayâdilden Aþamaylý
Haydar uðlý Kostamðalý
Haydar oðlu Kostamgalý
Kendekli bilen Koldavlý
Kandekli ile Koldavlý
Enþisin bir alðan eken
Hediyesini almýþ imiþ
Bir söz bar kýlalý izhar
Bir söz var, kýlalým ýzhar
Haydardýñ ekki uðlý bar
Haydar’ýn iki oðlu var
Malða salðan tamðasý bar
Hayvan’a vurduðu damgasý var
Tamðasý kos bolðan eken
Damgasý çift olmuþ imiþ”
Berdak, Koldavlýlar ile Kostamgalýlar arasýnda
sýký iliþki olduðunu söyler. Ona göre Kostamgalý’nýn
Þýrjegen ve Karnýjuvan uruklarý, Koldavlýlar ile çok
yakýndýr.
Janedil hem tamða salðan
Jan âdil de damga basmýþ
Tamðasýný kolða salðan
Damgasýný kola basmýþ
Þýrjegen hem Karnýjuvan
Þýrjegen ve Karnýjuvan
Koldavlýnýñ tuvðaný eken
Koldavlý’nýn kardeþiymiþ
Bundan baþka Kostamgalý, Balgalý uruðunun
da arasýnda yakýnlýk vardýr. Fakat bu adlandýrmanýn
neden iki uruk arasýna karýþtýðý belli deðildir. Uruklar
arasýnda bazý halk adlandýrmalarýna rastlanmasýný da
yukarýda zikretmiþtik. Berdak, “Þecere”sinde bu
adlandýrmalarýn ortaya çýkýþ durumuna da açýklýk getirir.
Membetkuldýñ üþ uðlý bar
Membetkul‘un üç oðlu var
Manak bölek biri koþkar
Manak bölek biri Koþkar
Olja kýz-Kalmak zayýbý bar
Olca kýz Kalmuk eþi var
Þunday Kalmak bolðan eken
Ondan Kalmuk olmuþ imiþ
Þüllik taifesine giren Balgalý kavmi de 11 uruktan ibarettir:
1-Ak Balgalý, 2-Nur Balgalý, 3-Türkmen, 4Jaman Avýl, 5-Þömiþli, 6-Tokýnbet, 7-Taz Balgalý, 8Kostamgalý, 9-Kara Talþý, 10-Asan, 11-Arzýkul

Bunun içindeki “Jaman Avýl” (Kötü Avýl),
anlam açýsýndan çok ters olsa da halk bunun hakkýnda
“Önceleri avýlýmýz Balgalýlar içinde en dölsüz avýl imiþ.
Babalarýmýz göz deðmesin diye düþünüp böyle adlandýrmýþ” derler. Balgalýlar kendi þecerelerini Hz. Davut‘tan
baþlatýrlar. Onlarýn söylediðine göre babalarý, Konrat
Baba’nýn zýrh ve silahlarýný yapmýþtýr.
Kandekliler ise kendilerini “Han Tekli“ (Han
soylu) diye adlandýrýp hanýn evlâtlarý olarak görürler. Bu
fikir, Berdak’ýn “Þecere”sinde de vardýr.
Birev aytar Kendekli der
Biri söyler “Kandekli”der
Birev aytar Han Tekli der
Birisi de “Han Tekli” der
Kýlka tonnan jörgekli der
“Kýl elbiseden yataklý” der
Haslýn heþ kim bilgen emes
Aslýný kimse bilmez imiþ
Halk rivayetlerine göre Kandeklilerin babasý,
hendekte bulunmuþ bir çocukmuþ. Yani bazý adamlar
hanýn mirasçýsýna kötülük edip, “Hanýn eþi enik doðurdu” diye haber yayýp çocuðu hendeðe götürüp atmýþ.
Kandekliler oradan çoðalmýþ, þeklindeki rivayeti söyler.
Ýkinci bir rivayette “Babamýz derin havuz
(çukur) kazmýþ, onun içi de yaz, kýþ su ile dolarmýþ. Her
bir Kandekli “Atanýn evinden su aldýk” dedikten sonra
Kandekli olarak adý kalmýþ” denir.
Kandekliler esasen:
1-Kurama, 2-Kiyikþi, 3-Tok Polat, 4-Sadýk
olarak dörde bölünür. Öyle söylense de Kandekliler
hakkýnda fikir bildiren âlimlerin çoðu “Bu kavim esasen
avcýlardan yayýlmýþtýr” þeklinde bir kanaate varmýþlardýr. Çünkü geçmiþ devirlerden baþlayarak hendek,
avlanmanýn bir yöntemi ve vasýtasýdýr. Hendeðin içine
sivri aðaçlarý çakýp, geyik vb. avlamak eski avcýlarýn
iþidir. Bunlarýn “Kiyiþki” “Sadýk”olarak bölünmeleri de
babalarýnýn avcý olduðunu tasdik eder derler.
“Karamoyýnlar” ise esasen yiðit kavimlerdir.
Onlarýn yiðitliði hakkýndaki fikirler, Hive yýllýklarýnda
da vardýr. Onlar:
1-Annahoja, 2-Sabalak, 3-Kötelek, 4-Kareke,
5-Karlý Maral, 6-Bülkildek olarak altý uruða bölünür.
Bu kavimlerden yayýlan uruk ve boylarý
hesapladýðýmýzda Þülliklerin toplam sayýsý 91 olmaktadýr.
Javýngýrlar, Konratlarýn sol kanadý olarak
düþünülür ve yedi uruða bölünür:
1-Teristamgalý, 2-Bakanlý (Þevjeyli de bu uruk
ile irtibatlandýrýlýr.), 3-Tiyekli, 4-Irgatlý, 5-Baymaklý, 6Kazayaklý, 7-Uygur.

Bunlardan halk þecerelerinde Teristamgalýlar
ile Bakanlý Þevjeliler çok zikredilir. Çünkü bunlar Hive
yýllýklarýnda da vardýr.
Þüllikler gibi bunlar da bir çok kýsýmlara
bölünür.
Sað ve sol kanattan yayýlan bu iki kavmin de
belli baþlý uruklarýnýn kendi damgalarý olsa gerek.
Çünkü bazý tarihî kaynaklarda “Yedi damgalý Þüllik”,
”Yedi damgalý Javýndýr” þeklinde adlandýrmalar da
vardýr. Bazý kaynaklarda ise Þüllik’e Müyten’i de katýp
“Sekiz damgalý Þüllik” denir.
Bütün tarihçiler Müyten’i Karakalpaklarýn asýl
altý kavminden biri olarak kabul ederler. Bu konuda
Berdak da:
Koñýrat, Müyten, Kýtay, Kýpþak
“Konrat, Müyten, Kýtay, Kýpçak
Keneges, Mañðýt-Akpýþak
Keneges, Mangýt, Akpýþak
Beri altý urýv Karakalpak
Hepsi, altý uruk Karakalpak
Özbekten ayrýlðan eken
Özbek’ten ayrýlmýþ imiþ”,
diye yazar. Dolayýsýyla Müyten’e, Þüllik’in bir boyu
olarak bakmayýp altý kavmin biri olarak bakmak
mümkündür.
Karakalpak’ýn Konrat boyuna giren Müyten
kavminin, damgasý “yaba”, sembolü de Akçolpan
yýldýzýdýr.
Konrat’ýn sembolü Jayýlhan iken, damgasý
“bosaða” (çadýr eþiði, kapýsý) dýr. Sembol, bir nevi
þimdiki istiklâl marþlarýdýr. Eskiden her bir kavim kendi
sembolünü söyleyerek baðýrýp düþman üzerine yürürmüþ. Damgalarýn gördüðü vazife, bayraða da çok
yakýndýr. Damga, her bir kavim ve uruðun farklýlýðýný
belirten iþarettir. Bu yüzden bu iþaretlerin de bir çok
özellikleri vardýr. Bilginlerin söylediðine göre her bir
damga, kavimlerin temel özelliklerini ifade eder. Meselâ
Konratlardaki “g” þeklindeki kapý bir çok evi bir araya
getiren büyük kapý, dervâze (çift kanatlý kapý) manasýna
gelirken, Müytenlerdeki “yaba” damgasý, onlarýn en çok
yaptýðý iþi ifade eder.
Konratlar, büyük atanýn oðludur. Bunun için de
“Jayýlhan” diye baðýrmada haklýdýr. Müytenlerin ise
“Akþolpan” diye baðýrmasý anneye saygýdan, hürmetten
çýkmýþtýr. Bunun için de Müytenler tarihinde kýz ve
kadýnlar önemli yer iþgal ederler.
Müyten efsaneleri kendilerinin ortaya çýkýþ tarihlerini de bir Müslüman peri ile bir kâfir perinin
savaþlarýndan baþlatýrlar. Bu savaþta Müytenlerin babasý
Müslüman periye yardým etmiþ. Bunun için, Müslüman
peri, onu arkasýna bindirmiþ ve uçarak dünyanýn en
güzel yerlerine varmýþ. O menzile vardýðýnda gözünü
açmasý gerekiyormuþ. Fakat bir yerlere gelindiðinde bir-

den gözünü açmýþ. Ormanýn ortasýna gelip yýkýlmýþ. O
hayli vakit ormanda yolunu þaþýrarak dolaþmýþ, saçý
sakalýna karýþmýþ. O yüzden Müyten diye adlandýrýlmýþ.
Bu efsaneyi Jdanko da zikreder. Gerçekten de onun
Müyten diye adlandýrýlmasýnda bu hikâyelere inanýlacak
taraflar vardýr. Fakat Müytenlere eski devirlerde bir çok
doðu ülkelerinde rastlanmasý pek çok âlimi düþündürmüþtür. Böyle olmakla birlikte bu kavmin ortaya
çýkýþýnýn Karakalpaklardan oluþu hiç kimseyi þüpheye
düþürmez.
Müyten þecerelerinin bildirdiðine göre
Müyten’in de babasý Jayýlhan’dýr. Fakat Müytenler
kendilerini Jayýlhan’ýn ikinci hanýmýndan çoðalan evlâtlar olarak kabul ederler. Müytenlere göre: “Jayýlhan
Bey’in birinci hanýmýndan Konrat, ikinci hanýmýndan
bizler, üçüncü hanýmýndan ise Kýtay, Kýpçak, Keneges,
Mangýt denilen çocuklar doðmuþtur. Taht mücadeleleri
baþladýðýnda Akçolpan ananýn öz çocuðu olan babamýzý
ormana alýp kaçmýþ. Babamýzýn yüzünü sakal bürüyünce
de Müyten diye adlandýrýlmýþ. Bizim sembolümüzün
Akçolpan olmasý bundan dolayýdýr. Baþka çaresi
olmadýðý için babamýz av ve balýk avlayýp gün geçirmiþ.
Bunun için de damgasý “Yaba olmuþ” diye söylerler.
Halkýn anlattýðý bu hikâyeler gerçekten de tarihî olaylara yakýn görünür.
Þecerelerin anlattýðýna bakýlýrsa Müytenler de
önce Konratlar gibi iki kanada sahip olmuþtur. Yani bu
iki kanat da Þüllik ve Javýnðýr gibi Müyten’in iki çocuðu
Barþa ve Baylar vasýtasýyla daðýlýr. Þecereler’e göre
“sað” ve “sol” diye adlandýrmanýn sebebi, annelerinin
farklý olmasýdýr. Buna göre Barþa, baybiþeden (ilk
hanýmdan); Baylar, tokaldan (ikinci hanýmdan) doðmuþtur. Bunlar Þüllik ve Javýngýr gibi çok fazla ilgi
görmemiþlerdir. Savaþlarda yenildikten sonra da
Þülliklere katýlmýþlar” diye yorumlanýr.
Müyten’in sað kanadýný oluþturan Samat,
Kentanov, Abýz, ve sol kanadý sahiplenen büyük
Baylardan Teli uruðu ise daðýlmýþtýr. Bunlardan Teli
kavminin adlandýrýlmasý VII. asýrdaki eski Türk yazýlý
eserlerinde de var. Fakat bu gerçekten Karakalpak
Müytenleri ile ilgili bir kavim mi, bu husus tam belli
deðildir.
Müytenler kendi uruklarýný esasen “doksan
beþ”e bölerler. Bunun esasýný dört uruk kurar, Beþinci
uruk olan Teli ise ikiye bölünür:
1-Samat, 2-Abýz, 3-Kentanay, 4-Teli, 5-Teli’nin
“Tilevberdi“ ve “Allaberdi“ gruplarý vardýr. Böylece
Müytenler, 18 uruðu kendi içine alýr.
Karakalpaklarýn on dört uruðu esasen büyük
dört kavmi (Kýtay, Kýpçak, Keneges, Mangýt) kendi
etrafýna toplamýþtýr. Bundan Kýtay, Keneges, Mangýt
kavimleri, Konrat gibi Moðallar devri ile bir hayli
baðlantýlý olsa da Kýpçaklar tarihi bir hayli uzaktýr.
Bunlarýn niçin “on dört uruk” diye adlandýrýldýðý

hakkýnda, onlarýn bir araya gelip on dört uruðu oluþturduðu hakkýndaki malumatlarýn dýþýnda baþka bir fikir
yoktur. Çünkü bu on dört uruðu isim isim belirleyip
veren bilgiye tarihte rastlanmamýþtýr. Halk þecerelerinde
“on dört uruk dediðimiz Kýtay, Kýpçak’ýn altý çocuðu ile
Keneges, Mangýt’ýn sekiz çocuðunun toplamýdýr”denir.
Böyelce Karakalpaklarýn parçalarý (boylarý)
olarak düþünülen “on dört uruk” kavmi, 162 uruðu içine
alýr. Bunlarý bir araya getiren Karakalpaklarýn dört
kavminin adlandýrýlmasýna da XIV. asýr kaynaklarýnda
rastlanýr.
Bu bölüðe giren belli baþlý kavimlerin biri
Kýtaylardýr ve boylarý katýlarak hesaplandýðýnda 62
uruðu içine alýr. Damgasý “Þömiþ” (çömçe), sembolü
“uludað”dýr. Bu kavmin adý, dünyadaki en büyük halklarýn adý ile adlandýrýlsa da Karakalpak Kýtaylarýnýn
Kýtay halký ile ilgisi, daha araþtýrýlmamýþtýr. Bundan
baþka Kýtay kavmine XII-XIV. asýr kaynaklarýnda
Moðol kabileleri arasýnda da rastlanýr. Fakat Karakalpak
Kýtaylarýnýn bundan çok sonra ortaya çýktýðýný tahmin
etmek mümkündür. Çünkü Berdak, Karakalpaklarn
Kýtay kavminin ortaya çýkýþýný, Jayýlhan’ýn Kýtay Kotan
(Hoten)’dan aldýðý eþi Sarnaz Begüm ve onun evlâdý
Kýtaybek‘in adýyla irtibatlandýrýr.
Bay zayýbý Sarnaz eken
“Bey’in eþi Sarnaz imiþ
Hür periniñ özi eken
Ayný huri peri imiþ
Kýtaylý Kotannýñ kýzý eken
Kýtaylý, Kotan kýzý imiþ
Jiyen þunnan alðan eken
Jiyen ondan almýþ imiþ
Sarnazdan tuvdý Kýtaybek
Sarnaz’dan doðdu Kýtaybek
Kýtay tonýn kýldý jörgek
Kýtay donunu kýldý yorgan”
diye yazar.
Bundan baþka Berdak, Kýtaylarýn sembolünün
niçin “uludað” olduðunu da açýklar:
Kýtaybek hem koy jýynadý
Kýtaybek de koyun yýðdý
Koyý jehenge sýymadý
Koyunu cihana sýðmadý
Ala tavlardý jayladý
Ala daðlarda yaylardý
Ol tav uran bolðan eken
O dað sembol olmuþ imiþ
Þecere’nin bir nüshasýnda “Ala dað“ denirken
diðer bir nüshasýnda “ulu dað” denir. Aslýnda “ulu dað”
doðru olmalý. Çünkü “Ulu dað“ýn, XVII. asýrdaki
Karakalpaklarýn Kýtay kabilesinin mekân tuttuðu yerler

olduðu bilinmektedir.
Demek ki bu olaylar XVI-XVII. asýr, yani
Karakalpaklarýn Türkistan’a göç ettiði devirlerle sýký
sýkýya baðlantýlýdýr. Karakalpak Kýtaylarýnýn aslý 12 uruk
olup:
1-Bessan, 2-Beksýyýk, 3-Kazayaklý, 4-Kayþýlý,
5-Anna, 6-Kuyýn, 7-Ayteke, 8-Þerivþi, 9-Aralbay, 10Menjivli, 11-Boklu Kýtay, 12-Kýrýk.
Bunlarýn içindeki “Kuyýn” adý, IX. asýr kaynaklarýnda da vardýr. Bu yüzden eski Kýpçak kavimleri
adlarý içinde gösterilir. “Menjivli” ise, Arap sahabelerinin ismi ile ilgilidir. Diðer isimler ise
Karakalpaklarýn o devirdeki tarihî hayatý ile örtüþür.
Yalnýz “Ayteke“ denilen uruða Kafkas Nogaylarý arasýnda da çok rastlanýr. O yüzden uruklarýn tek bir devirde
þekillenip ortaya çýktýðýný söylemek doðru olmaz.
Çünkü Nogaylar, Karakalpaklardan XV-XVI. asýrlarda
ayrýlmýþtýr. Bu yüzden de Karakalpaklarýn uruklara
bölünüþünün çok eski devirlerden baþladýðý doðrudur.
Fakat bazý uruklarýn sonradan ortaya çýkmýþ olmasý da
mümkündür.
Kýtaylarýn damgasýnýn “þömiþ” (çömçe) oluþu,
onlarýn kazanýnýn kutlu oluþunu da gösterir. Baþka uruklar gibi Kýtay uruklarýnda da birleþme yoluyla çoðalma
durumlarý da vardýr. Bu açýdan bakýldýðýnda bunlar da
baþka birleþen uruklar gibi 5’e bölünür:
1-Kayþýlý-Kazayaklý, 2-Kýrýk-Boklu KýtayMenjivli, 3-Bessarý-Beksýyýk, 4-Aralbay, 5-AytekeÞerivþi-Anna-Kuyýn.
Ayný durum, Konrat’ýn Þüllik ve Müyten
kabilelerinde de vardýr. Çünkü Koldavlý, Aþamaylý ve
Kostamgalýlar, ayný guruba girer. Kýyat’ýn tek baþýna bir
uruk oluþu gibi, Aralbaylar da tek baþýna bir uruktur.
Uruklarýn birleþmelerinin sebebi, uruk liderlerinin birden çok kýz almasýndandýr. Çünkü 5. guruba giren Kýtay
uruklarýnýn asýl kaynaðý Tenkelerdir. Onun evlâdý
Tokpolat, bazý þecerelerin yazdýðýna göre Tenke ile
akrabadýr. Tenke’den Ayteke, Þerivþi ve Anna doðarken,
Tokpolat’tan da Kuyýn doðmuþtur diye yorumlanýr.
Bazý þecereler, Bessarýlarýn ortaya çýkýþýný Rus
beyzâdeleri ile ilgili görürken, bazýlarý Menjivlileri,
Asan Kaygý‘nýn evlâtlarý olarak gösterir. Yine
Aralbaylarý yer ve su adlarý ile irtibatlandýrýrken,
Kýrýklarý, ihtiyar Junpar‘ýn kýrk evlâdýnýn hikâyeleriyle
birleþtirir.
Kýpçak kavimlerinin tarihinin çok eski zamanlardan baþladýðý malumdur. Bu ad, asrýmýzýn ilk yýllarýnda ortaya çýkmýþ olup, Orta Asya ve Aral boylarý, IXXII. asýrlarda Kýpçaklarýn ülkesi (Deþt-i Kýpçak) olarak
adlandýrýlmýþtýr. Þimdiki Türk dilindeki halklarýn çoðu,
Kýpçak topluluðundan çýkmýþtýr. Yani bu, Moðollardan
önceki en güçlü ülkedir. Karakalpak Kýpçaklarý ise
onlarýn bir parçasýdýr. Onun için de Kýpçak uruklarýnýn
ne zaman ortaya çýktýðý meselesi hakkýnda fikir yürüt-

Veya:
Teke, Kepe bir Mañðýt
“Teke, Kepe bir Mangýt
Mañðýt degen gülli Mañðýt
Mangýt denilen külli Mangýt”
diye yazarak, Mangýtlarýn çok kalabalýk olduðunu da
anlatmak ister.

Kenegesler de Mangýtlar gibi sayýca az olmakla beraber Karakalpaklarýn tarihinde büyük yer tutarlar.
Özellikle onlarýn Hive hanlarýyla sýký münasebette
oluþlarý XIX. asýrdaki Karakalpaklarýn 14 urukluk kýsmýný sýký tutmak için yardýmlaþmýþ, fakat bu durum
onlarýn millî baðýmsýzlýk mücadelelerinde olan pervasýzlýðýný beraberinde getirmiþtir.

Bu sebeplerle XIX. asýrdaki Karakalpaklarýn
uruðuna lider olup, boy liderlerinin biri derecesine
eriþen Ernazar Keneges, bazen yurdu düþmanlara karþý
koruyan kiþi olarak yüceltilirken, bazen Karakalpaklarýn
Hive hanlarýna karþý mücadelesinde hain insan olarak
görülür. Bu yüzden kavimler tarihi de kendi farklý özelliklere sahiptir.

