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GW~~
1811 y~l~ ndan itibaren Eski Kungrat bölgesi Hive Hanl~~~ 'n~n merkezi
olmu~tur. Bat~da bulunan Türkmen kabilelerin de fethedilmesiyle Karakalpaklar, kuzeyden Aral gölü, güneyden Hive Hanl~~~~merkezi ile çevrilerek
tamamiyle kontrol alt~ na al~nm~~t~ r. Asl~nda Hive Hani Muhammed Rahim
bu bölgelerdeki fetihleriyle Türk kabilelerini bir arada toplam~~, Hive Hanl~~~~çat~s~~ alt~ nda bir Türk kabileler birli~i olu~turmu~tur. Bu seferlerden
sonra Karakalpaklar~ n Hârezm vahas~na yerle~meleri tamamlanm~~t~ r. Karakalpaklar~n sol kolu Kungrat ve Hocaeli aras~ndaki ~umanay sahillerine yerle~mi~tir. Sa~~kol ise Kök-Uzyak sahilleri ve Ku~kanatav Tepesi'nin yan~nda
yer alan Amuderya sahillerine yerle~mi~tir'.
Karakalpaklar, Hârezm topraklar~ na göç etmeden önce ekonomik olarak oldukça zor durumdayd~lar. Çünkü yirmi be~~y~la yak~ n Kazaklar~n Küçük Cüz hanlar~ n~ n sald~ r~ lar~ na maruz kalm~~lar ve Hive topraklar~na geldiklerinde de en verimsiz topraklara yerle~tirilmi~lerdi. Kendi topraklar~~çorak oldu~undan Özbeklerin topraklar~nda çal~~maktayd~lar. Bu bölgelerde
ya~ayan Karakalpaklar~ n durumu o kadar kötüydü ki hayvanlar~n yemedi~i
otlar~~ bile yer duruma gelmi~lerdi. Karakalpaklar~ n bu a~~ r ekonomik durumlar~na ra~men Hive hanlar~~onlardan ayr~ca bir de vergi almaktayd~. Bütün bu zor ~artlara ra~men Karakalpaklar k~sa süre içerisinde bu yeni topraklara uyum sa~lad~lar. Topraklar~n~~daha iyi i~letebilmek için yeni sulama sistemleri olu~turarak barajlar yapt~lar. Kendilerine Kalli-Kol, Ku~kanatav ve
Kegeyli gibi tar~ msal merkezler olu~turdular. 1830-40 y~llar~ nda K~ pçak,
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi, Genel Türk Tarihi, Doktora Ö~rencisi.
1 Sab~r Kamalov, Zavoyevaniye Karakalpakov Hivinskimi Hanami v Kontse XVIII-naçakXIX v.v., Nukus, 1958, s. 38-39.
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Kangl~~ve K~ tay uru~lar~ndan olu~an Karakalpaklar~ n ya~ad~~~~Ku~kanatav
bölgesi Kuzey Hârezm'in önemli bir tar~m merkezi idi2.
XIX. yüzy~l~n ortalar~na do~ru Hive'de devlet içi sava~~ve karga~alar artm~~t~. Hive Hani Allah-kulu (Alla-kulu, Ali-Kuli) Han'~n (1825-1842) sürdürdü~ü sava~larda' halk~, özellikle Karakalpaklar~~(daha fazla vergi ödedikleri
için) çok zor durumda b~rak~yordu. 1827 yaz~nda Karakalpaklar Hive hanlar~na kar~~~ayaldand~. Bu hareketin ba~~nda Karakalpaklar~n eski Hani (Beyi),
Aydost Bey vard~. Fakat halk~~ kendi ç~ karlar~~için kullanmak isteyen Aydost
Bey ba~ar~s~zl~~a u~rad~. Zaman~nda Hive hanlar~na yard~m etti~i için halk~n
büyük bir k~sm~~ona güvenmiyordu ve ayaklanma Hive ordusu taraf~ndan
k~sa sürede basur~ld~. Aydost Bey Hive askerleri taraf~ndan yakalanarak öldürüldü. 1827 sonralar~nda Karakalpaklar~ n durumu daha da kötüle~ti. Ayaklanmaya ceza olarak Karakalpaklar~n sahip oldu~u bütün ekinler Allah-kulu
Han'~n askerleri taraf~ ndan yok edilmi~~ve böylece Karakalpaklar açl~ kla
kar~~~kar~~ya gelmi~lerdi 4.
Hive hanlar~n~n yürüttükleri askeri seferler dolay~s~yla yerli halktan al~ nan vergi miktar~~ her geçen gün art~yordu. 1855-1856 y~l~nda Hive hanl~~~~nda ortaya ç~ kan isyan hareketlerinin en önemli sebebi de Hive hanl~~~ na
ba~l~~olarak ya~ayan Karakalpak, Özbek, Kazak ve Türkmenlerin bu duruma
fazla dayanamayarak kendilerine bir lider seçmeleriyle ba~lam~~t~r. Bu isyan~ n ba~~na da Karakalpak soyundan olan Ernazar Alaköz seçilmi~tir.
A- ~SYANIN SEBEPLER~~
XIX. yüzy~l~n ortalar~ na do~ru Hive Hanl~~~~oldukça karma~~ k bir durum içerisindeydi. Bir tarafta Türkistan'a do~ru ilerleyen Rus tehlikesi, di~er
taraftan hanl~k içerisinde bulunan kabilelerin birbirleriyle olan mücadeleleri
ayn. esr., s. 39.
L. Bovyat, L'empire Mongol, Paris, 1927, s.353-354.
4 Muhammed R~za Mirâb Agehi, Riyazu-d Dovle, (çev:A.N.Samoyloviç), Material~~Po
~storii Karakalpakov, Sbornik, Trud~~ ~ nstituta Vostokovedeniya, Cilt: VII, Moskva-Leningrad,
1935, s. 128-134; Sab~r Kamalov, "Osvoboditelnoye Dvijeniye Karakalpakov v Seredine XIX
veka", Central Asiatic journal, Volume:XVIII, No:1, Otto Harrassow~tz-W~esbaden, 1974, s. 4445; ayn~~ müellif, Karakalpaklar~n Hahk Bol~p Kaliples~u Hem Onun Mamleketliginin
Tariyh~ndan, Özbekistan Respublikas~~ ilimler Akademiyas~~Karakalpakstan Bölümü Tarih,
Arkeologiya Hem Etnografiya ~nstitut~, Nukus, 2001, s. 28-29; Karakalpak Aydost Bey'in Hive
Hükümetine kar~~~yürüttü~ü isyan hakk~ nda Macar Türkolog A. Vamb€ry'nin eserinde de
bahsedilmektedir. Bunun için bk. A. Va~n136-y, Puteshestviye Po Sredney Azii, Sank-Petersburg,
1865, s. 172.
2
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devleti zor bir duruma sokmu~tu. Bunun yan~nda hanlar~n halktan toplad~~~~
vergiler y~ldan y~la ço~ald~. Örne~in, Karakalpaldar, han~n hazinesine her y~l
yirmi bin tilla (alt~n) ödemek durumundayd~lar. Bu vergi miktar~~Karakalpaklar için oldukça a~~rd~. Ayr~ca Hive hanl~~~nda hanlar~n s~k s~k de~i~mesi
ve sürekli devam eden sava~lar da halk~n gittikçe fakirle~mesine ve siyasi belirsizliklere neden oluyordu. Örne~in Muhammed Emin Han'~ n hükümranl~~~~(1845-1855) s~ras~nda her y~l askeri sefere ç~k~lm~~ur5.
Hive Hanl~~~~içerisinde ya~ayan Karakalpak, Özbek, Kazak ve Türkmen
kabileleri, içerisine dü~tükleri bu zor durumun sebeplerini anlayabiliyorlard~. Bu zor durumdan kurtulmak için çare yollar~~aramaya ba~lad~lar. Onlar~~ bu ~ekilde cesaretlendiren bir nedense Ruslar~ n Hive s~ n~ rlar~ na kadar
gelmesi ve onlardan yard~m alabilme dü~üncesiydi.
Rus Çarl~~~, 1840 y~l~nda Türkistan hanl~klar~~ üzerinde bir bask~~olu~turmak için Hive, Buhara, Kokand gibi hanl~ klar~ n s~ n~ rlar~na yava~~yava~~
yakla~maya ba~lad~. Hatta Kazaklar~ n ço~unlukta ya~ad~~~~güney s~n~rlar~ na
askeri üstler yapm~~lard~. 1847 y~l~ nda yap~lan Raim üssü bunlardan en
önemlileridir. Ayr~ca Ruslar 1847 y~l~nda Aral gölü üzerinde bir filo olu~turmu~~ve ileriki dönemlerde yapacaklar~~ askeri seferlere haz~ rl~ k yap~yordu.
Ruslar bu filo sayesinde 1851 y~l~nda Kokand Hanl~~~~s~n~rlar~~içerisinde bulunan Alur~escid'i6 ald~lar. Ruslar böylece S~rderya boylar~nda ya~ayan halklar~n hâkimiyetini eline geçirmi~~oluyordu. Ruslar ayr~ca bu bölgede ya~ayan
Kazaklara iyi davranarak di~er kabilelerin ilgisini çekmeye çal~~~yordu. Halbuki bu bir oyundan ba~ka bir ~ey de~ildi. Çünkü Ruslar, Hive hanl~~~~ve di~er hanl~klarda ya~ayan kabilelerin bu zor durumundan haberdard~. Ruslar,
Kazaklara iyi davranarak di~er halklar~~da yanlar~na çekmeyi amaçl~yorlard~~7.
Ruslar~ n uygulad~~~~bu taktik k~sa zamanda ba~ar~ya ula~t~. Hive hanl~~~~
içerisinde ya~ayan kabileler ekonomik durumlar~n~~Rus hakimiyetinde ya~ayan Kazaklarla rnukayese etmeye ba~lad~. Bunun sonucunda da hareketlenmeler ba~lad~. Bu hareketlenmeleri Rusya hükümeti k~~lurt~yordu. Rusya hükümetinin Hiveli kabileler üzerinde oynad~~~~oyunun geç de olsa fark~na yaMuhammed Mirâb Munis- Muhammed R~za Mirâb Agehi, Firdevs-ül ~kbal, (çev:
A.N.Samoyloviç), Material~~Po ~storii Karakalpakov, Sbornik, Trud~~ ~nstituta Vostokovedeniya,
Cilt: VII, Moskva-Leningrad, 1935, s. 98-126; Baymirza Hay~ t, Türkistan Rusya ile Çin Aras~nda,
(terc: Abdülkadir Sad~k), ~stanbul, 1975, s. 133-134.
Alunescid'in Rusça ad~~Perovsk'tur.
7 Sab~r Kamalov, Ernazar Alaköz-Hahk Azathk Guresinin Kaharman~~ Nökis, 1993, s. 8.
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ran Hive hanlar~~ bu duruma engel olmak için düzenlemeler yapm~~t~r. Bu
düzenlemeler sonucunda ilk olarak S~ rderya'ya yak~ n yerlerde bulunan kale
duvarlar~~tamir edilmi~, Rusya'yla olan ticari al~~~veri~~azalt~lm~~~ve halk aras~ nda Ruslar~~ kötü göstermek için propagandalar düzenlenmi~se de bütün
bu tedbirler kabilelerin Rusya'ya olan e~ilimlerini azaltamam~~urs.
Hive Hanl~~~ nda ya~ayan kabilelerin ekonomik durumlar~, al~nan bütün
tedbirlere ra~men günden güne kötüle~iyordu. Buna ek olarak 1853 y~l~nda
Hanl~ k topraklar~ nda bula~~c~~hastal~klar ba~~gösterdi. Bu duruma hiç ald~ r~~~
etmeyen Hive hani ayn~~y~l vergilerin miktar~n~~arturm~~u. Günden güne durumlar~~ kötüle~en halk bu duruma daha fazla dayanamayarak isyan etti. ~lk
isyan hareketi, Merv ve Serahs'taki Türkmenlerden geldi°. Muhammed Emin
Han, ba~lang~çta iyi bir idari yönetim gösterse de daha sonra Türkmenlere
kar~~~yürüttü~ü hatal~~siyaset nedeniyle Hive Hanl~~m~~zor duruma sokmu~tur. Muhammed Emin Han, Hive hanl~~~~idaresinde ya~ayan her halktan ald~~~~vergi miktar~n~~arturm~~t~. Türkmenler kendilerinden istenen bu vergiye
kar~~~ç~km~~lar ve isyan etmi~lerdi. 1855 y~l~nda meydana gelen bu isyan hareketini bast~ rmak için yola ç~ kan Hive hani Muhammed Emin hayat~n~~kaybetti. Onun yerine Abdullah, han oldu. Abdullah Han da k~sa zaman sonra
hanl~ k için yapt~~~~mücadele s~ ras~nda hayat~n~~kaybetti'°. Türkmenler, Hive
Hanl~~~~ile yapt~ klar~~bu mücadelelerden sonra istikUllerini kazanm~~~oldular. Türkmen ma~lubiyetinden sonra Hive hanl~~~~tam bir kar~~~kl~ k dönemi
geçirmi~tir. Hanl~k içerisinde ya~ayan Özbekler, Yamud Türkmenleri ve Karakalpaklar birbirleri ile mücadele etmeye ba~lam~~ lar ve bu mücadele sonucunda da hanl~k büyük bir y~ k~m~n e~i~ine gelmi~tir Il. Abdullah Han'~n zamans~z ölümünden sonra onun yerine 3 Eylül 1855 y~l~ nda Kutlumurad Han
tahta oturdu. Kutlumurad Han, Karakalpak, Kazak ve Özbelderden asker
toplayarak Türkmenlerin üzerine yürüdü. Fakat ayn~~y~l Karakalpaldar da isyan hareketlerine ba~lad~lar'2.
8 Sab~r

Kamalov, "Osvoboditelnoye", s. 47-48.
Sab~r Kamalov, Karakalpaldann XIX. As~rdaki Hive Hanlanna Kar~~~Halk-Azathk Güreslen , Nukus, 1955, s. 92.
1° H.H.Howorth, History of the Mongols, C.I1/2, London, 1880, 941-943.
11 Mehmet Saray, Rus i~gali Devrinde Osmanl~~Devleti ~le Türkistan Hanhklan Aras~ndaki
Siyasi Münasebetler (17754875), TTK yay., Ankara, 1994, s. 62.
12 Muhammed R~za Mirâb Agehi, Gül~en-i Devlet, (çev:P.P.~vanov), Material~~Po ~storii
Karakalpakov, Sbornik, Trud~~ ~nstituta Vostokovedeniya, Cilt: VII, Moskva-Leningrad, 1935, s.
135; Salih Y~lmaz, "Muhammed R~za Agehrnin "Gülsen-i Devlet" Adl~~Eserinde Geçen
Karakalpaklarla ~lgili Bölümlerin Tercilmesi", Türk Kültürü, say~:472, A~ustos 2002, s. 50.
9
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B- KARAKALPAKLAR1N ~SYANI
Hive Hanl~~~nda ya~anan a~~r ekonomik ~artlar ve Karakalpaklar üzerindeki bask~~ onlar~ n yeniden isyan etmelerine neden olmu~tur. 1855 y~l~nda
yaz~lm~~~Hive lu-oniklerinden elde etti~imiz bilgilere göre Karakalpak isyanc~lar~n~n ba~kan~~Kongrat boyunun Koldavl~~ uru~undan Ernazar Alaköz olmu~turt3. Hive saray tarihçileri" Ernazar Alaköz hakk~ nda ~unlar~~ yazar:
"Ernazar bey, aptal ve kötü niyetli oldu~u için bu isyan~n ba~~na geçmi~tir. isyanc~lar~n hepsi dü~manla i~birli~i yapan çapulculard~r." Ancak halk rivayetlerine bakt~~~m~zda tam tersi bir durumla kar~~la~~yoruz. Halk rivayetlerinde
isyan~n neden ç~kt~~~~ve Ernazar beyin Hive han~na kar~~~cephe almas~ n~ n
sebepleri ~öyle anlat~lm~~t~ r: "Karakalpak Aydost beyin karde~leri olan Begis
ve M~rc~k, Hive han~na kar~~~ayakland~. Hive hani ile anla~an Aydost bey
önce Begis'i sonra da M~rc~k'~~öldürdü. Begis'ten hiçbir çocuk kalmad~. Ancak M~rc~k'~n dört ya~~ndaki o~lu Ernazar, Aydost beyin elinden kurtuldu.

13Agehi, ayn.esr, s. 135-136; ~storiya Karakalpakskoy ASSR, Akademiya Nauk Uzbekskoy
SSR, Karakalpakskiy Filial, Cilt:!, Ta~kent, 1974, s. 143-144.
14 Hârezm tarihini öz Türkçe ile kaleme alan ilk isim ~ir Muhammed Mirâb Munis'tir.
Munis, Yadigâr ~ibani hanedan~ ndan sonra Hârezm'de iktidar~~ ele geçiren Kongrat
hanedan~n~ n ilk tarihçisidir. Münis, Kongrat hanedan~ndan Eltuzer (~ ltuzer) Han'~ n kendi
hanedan~n~ n tarihini yazmas~ n~~ istemesi üzerine 1805 y~l~ nda ilk eserini yazmaya ba~lam~~t~ r.
Munis, Hive Hanl~~~ n~ n ilk saray tarihçisidir. Resmi olarak Hive tarihçili~i XVII. yüzy~ l~ n
ba~~ ndan, 1872 y~l~ na kadar devam etmi~tir. Vakayiname niteli~ini ta~~yan bu detayl~~ tarih
anlaum tarz~mn ilk bölümünü Hive ham Eltuzer Han'~ n (1802-1806) yak~nlar~ndan olan ve
yukar~da da ad~ ndan bahsetti~imiz Munis tamamlam~~ur. Eltuzer (~ ltuzer) Han, Münis'i bu
eseri yazmakla görevlendirirken ona sadece olaylar~~anlatmakla kalmamas~ n~, Hanlar~ n
yapt~ klar~~ seferleri ve kazand~ klar~~ zaferleri Firdevsi'nin "~ah-name" adl~~eserine benzer bir
~ekilde kaleme almas~n~~istemi~tir. Munis, Hive Hanl~~~~tarihini, XVI. yüzy~l olaylar~n~n k~sa k~sa
anlat~m~ndan ba~layarak, Muhammed Han'~n (1806-1825) hakimiyetinin yedinci y~l~na kadar
getirmi~tir. (1812-1813) Bundan sonra bu eseri yazmay~~ b~rakm~~t~r. Çünkü Han'~ n emri üzerine
Mirdahan'~n ünlü tarih kitab~n~~Türkçe'ye çevirmelde görevlendirilmi~tir. Munis'in 1829 y~l~nda
ölümünden sonra eserini onun talebesi ve ye~eni olan ve Agehi mahlas~ n~~kullanan
Muhammed R~za Er Niyâz Beg, Allah-kulu Han'~ n emriyle bitirmeye giri~mi~~ve 1826 y~l~~
hadiselerine kadar getirip 1842 y~l~ndan önce hocas~~ Munis'in "Firdevsü'l- ~kbâl" adl~~ eserini
tamamlam~~t~ r. Bundan sonrada kendisi saray tarihçili~ine devam etmi~tir. Agehi Muhammed
Rahim Han'~n hakimiyetinin sekizinci y~l~ ndan itibaren ba~lam~~~oldu~u yeni tarih yazma
sürecini 1872 y~l~~olaylar~ n~~anlatarak bitirmi~tir. Amerika Birle~ik Devletleri, ~ ndiana
Üniversitesinde ders veren Prof. Dr. Yuri Bregel, uzun bir çal~~madan sonra Agehi ve Münis'in
kaleme ald~~~~bu eseri eski yaz~l~~ Türkçe ekiyle birlikte yarnlam~~ur. Bu eser için bk. ~hir
Muhammad Mirâb Munis and Muhammad Mirâb Agahi, Firdaws al-ikbâl, History of Khorezm,
Edited by Yuri Bregel, E.J. Brill, Leiden-New York-Kobenhavn-Köln, 1988, 60 s. Giri~+10 s.
uplubas~m+73 s. dizinler+1201 s.
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Ernazar'm anas~~Kumar hatun, kocas~~öldükten sonra o~lunu da alarak akrabalar~n~n yan~nda sakland~~ve o~lunu mert bir bahad~r olarak yeti~tirdi. "15
Kumar hatun, o~lunu genç ya~lardan itibaren babas~n~n intikam~ n~~ almas~~için Hive han~ na ve Aydost beye kar~~~yeti~tirdi. Ernazar, genç ya~larda
iken cesur bir bahad~ r olmu~tur. Hive'de yap~lan bir güre~~merasiminde saray pehlivanlann~ n hepsini ma~lup etti. Bu duruma sinirlenen han onu zindana att~rd~ . Bu olaylardan sonra Türkmen topraklar~ ndan yeni pehlivanlar
geldi. Türkmen pehlivanlar kar~~s~ nda Hiveli pehlivanlar~ n tutunamamas~~
sebebiyle, Ernazar Alagöz er meydan~na ç~kart~ld~. Ernazar, kar~~s~na ç~ kan
bütün pehlivanlar~~ma~lup etti. Böylece Ernazar Alaköz, beylik unvan~ n~~ald~.
Bey olarak yurduna dönen Ernazar bey, vergi toplamak amac~yla onun topraklar~ nda bulunan devlet memurlar~ n~~ kovdu~u için yakalanarak tekrar
zindana at~ld~. Yakla~~ k be~~y~l zindanda kalan Ernazar Alaköz, han~n onu affetmesiyle zindandan ç~ karularak sarayda hana hizmet etmeye ba~lad~. Ayn~~
zamanda Hiveli bir kad~ nla da evlendirildi. Fakat Ernazar Alaköz hana hizmet etmek istemedi~inden, beylik unvan~~ elinden al~ narak, saraydan koyuldu. Her ne kadar elinden beylik unvan~~ al~ nsa da kendi halk~~içerisinde
büyük bir hürmet ve sayg~~görmü~tür. Halk~n~ n kendisine kar~~~gösterdi~i bu
ilgiden yararlanan Ernazar, Hive han~ na kar~~~isyan hareketlerine giri~ti. ~lk
olarak halk aras~ nda propaganda yapt~ . Bu propagandas~nda hana vergi
ödenmemesini, toplanan bu vergilerin nas~l olsa da kendilerine hizmet olarak dönmedi~ini vurgulam~~ur. Bu durumdan haberdar olan han, Ernazar'~~
Hive'ye ça~~rarak onu asmak istemi~se de Ernazar kaçarak kurtulmu~tur16.
Hive'den kaçarak kendi yurduna dönen Ernazar bey, Karakalpaklar~ n
ba~~na geçerek bütün beyleri toplam~§ ve bir durum de~erlendirmesi yapm~~t~ r. Toplant~ya gelen altm~~~adet bey ile Hive han~na kar~~~ayaklanma konusunda anla~maya var~lm~~t~ r. Bu anla~may~~güçlendirmek için de bir elma
altm~~~parçaya bölünerek her bir beye bir parça vermek suretiyle bir bak~ma
yemin edilmi~tir. Asl~ nda Hive'de ya~ayan halklann Ernazar beyi desteklemelerinin en önemli sebeplerinden birisi onun Han~ n dü~man~~olmas~ d~ r.
Çünkü onlara göre han ile dü~man olan herkes onlar~n dostudur. Ernazar,
han taraf~ ndan ac~mas~zca ezilen bu halklar için bir kurtar~c~~olarak görülmü~tür. Ernazar bey bu durumdan faydalanarak birçok ki~iyi de kendi taraf~na çekmi~tir.
15 Muhammed Mirâb M~lnis- Muhammed R~za Mirâb Ageht, ayn. esr., s.106; Sab~r
Kamalov, Karakalpaldann XIX. As~rdaki , s. 92.
16 Sab~r Kamalov, Ernazar Alaköz, s. IL
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isyanc~lar~ n amac~~Hive'den ba~~ms~z bir hanl~ k olu~turmaku. Bu amaca
yönelik olarak Hanl~ k içerisinde ya~ayan Karakalpaklar, Kazaklar ve Arall~~
Özbekler bir araya geldi. Bu Türk kabileleri uzun zamandan beri Hive han~ na kar~~~mücadele de bulunuyordu. Hatta kendilerine ait hanl~klar bile
kurmu~lard~. Bu hanl~k gelene~ini sürdürmek isteyen Türk kabileleri, Kazaklar içerisinden Zarl~ k hani kendilerine han olarak seçtiler. Zarl~ k'~~ kendilerine han olarak seçmelerinin en önemli sebebi onun kolay yönetilebilir olmas~~ve Cengizhan soyundan gelmesidir. Ernazar bey de han~ n ku~begisi seçilmi~tir'''. Fakat bu birlik içinde yer almayan baz~~ Türkmenler de ayr~~ bir
hanl~k ilan ederek Atamurad'~~kendilerine han olarak seçmi~lerdir.
Ernazar Alaköz, Hive hanl~~~~içerisinde ya~ayan bu Türk kabilelerinin
ba~latt~~~~isyan hareketi hakk~ nda Ruslar~ n S~ rderya s~ n~ r~~askeri komutan~~
~lekey Sultan'a yani Mir Muhammed Kas~ mov'a gönderdi~i mektup da ~unlar~~yazm~~t~r: "Bizler Ürgenç'ten Kongrat'a, oradan da güneybat~ya yani Seyilhan'a (Türkmen topra~~) kadar olan topraklarda ya~ayan halklar olarak,
Hive han~n~n kendi vatanda~lar~na kar~~~yapt~~~~kötülüklere, halk~m~z aras~nda dökülen kanlara ve azaplara dayanamayarak aram~zda anla~t~k ve bu
azaplar~~durdurmak maksad~yla Cengizhan soyundan gelen Zarhk'~~han seçtik."18
Zarl~k'~n han seçilmesiyle Amuderya nehrinin a~a~~~topraklar~ nda ya~ayan kabileler aras~ nda bar~~~dönemi ba~lad~ . Bu durum Ernazar Alaköz'ün
Karakalpaklar~~birle~tirmesine imkan sa~lam~~t~r. Bu isyan hareketine Karakalpaldar~ n Kongrat ve On Dört Ru ad~ ndaki iki ulusu (ar~s~ ) da kat~lm~~t~r.
Kongrat ulusunun ba~~ na Koldavl~~boyundan Ernazar Alaköz, On Dört Ru
ulusunun ba~~ na da Keneges uru~undan Ernazar Bey ve Mang~ t uru~undan
Say~ pnazar Bey geçmi~tir. Keneges uru~unun ba~~ ndaki Ernazar beyin ya~~ n~ n küçük olmas~~dolay~s~yla o, çocuk-Ernazar olarak da adland~ r~lm~~ ur'9.
Ar~iv materyalleri ve halk rivayetlerine göre, yukar~da sayd~~~m~z iki Ernazar beyler ve Say~ pnazar beyden ba~ka, Akmang~ t uru~undan Ernazar

17 Sab~r Kamalov, Karakalpaki v XVIII-XIX vekah (K istorii Vzaimootno~enniy s Rossieye i
Sredneaziatskimi Hanstvami), ~zdatelstvo FAN Uzbekskoy SSR, Ta~kent, 1968, s. 203; ~stortya
Karakalpakskoy ASSR, s. 143.
18 Sab~r Kamalov, Karakalpaki v XVIII-XIX vekah, s.203; ~storiya Karakalpakskoy ASSR,
143.
18 P.P.~ vanov, "Noviye Dann~ye o Karakalpakah", Sovetskoye Vostokovedeniye, Cilt:3, 1945,
s. 76-77.
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Pehlivan Bey, K~pçak uru~undan Al~yu~~~Kudubayo~lu, Müyten uru~undan
Kutlumurad beyler de isyana kaulm~~ur. Bu beylerden Keneges Ernazar bey
ve Mang~ t Say~pnazar beyler d~~~ndaki di~er beyler Hive hanl~~~na kar~~~yürütülen bu isyan hareketinin sonuna kadar Ernazar Alaköz beyin yan~ nda mücadele etmi~tir.
Hive hanl~~~~askeri gücü içerisinde bulunan Karakalpak askerler, Ernazar Alaköz'ün ba~latt~~~~isyan hareketine kat~lmak amac~yla 1855 y~l~n~n sonunda yerlerini terk ederek kaçt~lar. Bu durum Hive askeri gücünü zarflatt~.
isyanc~lar, kendi soylar~ndan olan askerlerin han ordusundan kaçmas~yla
güç kazanm~~t~ r.
Hive hani Kutlumurad, 1855 y~l~n~n Aral~k ay~nda isyanc~lar üzerine Yakup bey ve Kudaybergen bey ba~kanl~~~ nda bir ordu gönderdi. Bu ordu Karakalpak topraklar~na girerek halk~~soymu~~ve Ko~karata mezarl~~~~yak~nlar~ndaki bütün köyleri talan etmi~tir". Fakat gönderilen bu ordu isyan kar~~s~nda ba~ar~l~~olamad~. Çünkü isyana kat~lan Karakalpak ve Türkmenler, birlikte hareket ederek han ordusunu ma~lup ettiler. Ma~lup olan han ordusu,
Hocaeli ~ehrini isyanc~lara terk ederek kaçt~.
Karakalpak ve Türkmen kabilelerine, 1856 y~l~n~n ba~~nda Kazaklar ve
Arall~~Özbekler de kat~ld~. Kazak beylerden Baurhan Cangazi Türin, isyanc~ lar~n elinde bulunan Kongrat ~ehrinin hakimiydi. isyanc~lar~n merkezi de,
Çimbay ile Hocaeli aras~nda bulunan Yenipazar olmu~tur.
Kungrat hakimi olan Kazak beylerden Baurhan Cangazi ve Ernazar Alaköz, bütün isyanc~lar~~temsilen Orenburg bölgesindeki Kazaklara ve ~lekey
Sultana bir mektup yazd~lar. Bu mektupta ~unlar yaz~l~d~ r: "Karakalpaklar,
Özbekler ve Türkmenler olarak aram~zda anla~~p, Hive han~na kar~~~sava~~
ba~latt~k. Milletimizin bar~~~içerisinde ya~amas~~için han soyundan gelen Zarhk'~~han seçtik. Karakalpaldar, Özbekler ve Türkmenler aras~ndaki kavgalar
bitti. Art~k bizler Özbeklerle dostuz ve ayn~~amaç için sava~~yoruz."2' Buna
benzer bir mektubu Zarl~k han da yazm~~t~r. Bu mektuplar~n yanl~~~amac~~
Ruslar~n hâkimiyeti alt~nda bulunan Kazaklardan ve Rusya hükümetinden
yard~m almakt~. Fakat Ruslar bu isyanda onlar~~yaln~z b~ rakm~~t~ r. Zaten
Ruslar~n politikas~na göre küçük topluluklar~n birbirleriyle sava~mas~~ve karga~a ortam~~ olu~turulmas~~bir hedefti.
2o gos. yer.
21 Sab~r Kamalov, Karakalpaki v XVIII-XIX vekah, s. 203-204; ayn~~müellif, Ernazar Alaköz,
s. 14.
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C- iSYANII•1 BASITRILMASI
Hive hani Kudumurad, isyan~~bast~rmak amac~yla asker toplad~. ~lk önce
Türkmenler üzerine yürümeyi dü~ündü. Fakat bu isyan~~bast~rmak için haz~rl~klar yapt~~~~s~rada 1865 y~l~n~n ~ubat ay~nda abisi Muhammedniyaz tarafindan öldürüldü. Muhammedniyaz'~n karde~ine kar~~~düzenledi~i bu darbe
harekednde Türkmenler kendisine yard~m ettiler. Muhanunedniyaz Hive'ye
gelerek Türkmenlerin de yard~m~yla kendisini han ilin etse de 1806-1825 y~llar~nda han olan Muhammed Rahim Han'~n o~lu Seyid Muhammed Han
(1856-1865), onu öldürerek kendisi Hive tahtma oturdun.
Seyid Muhammed Han, Kutlumurad han~ n siyasetini devam ettirerek
Türkmenlerin üzerine yürümek için asker toplamaya ba~lad~. Ayn~~zamanda
Türkmenler aras~na casuslar göndererek boy beylerini de~i~ik vaatlerle kand~rmaya çal~~~yordu". isyanc~~beylere ~u mesaj~~göndermi~ti: "önceden beri

yapt~~~n~z terbiyesizli~i ve içinizdeki öfkeyi b~rak~n. Han'~n hizmetine girin.
O zaman Han'~n size verece~i bütün nimetlerden ve hediyelerden yararlamrs~n~z." Bu vaatlere inanan birçok bey Han'~n hizmetine girerek ona hiz-

met etmeye ba~lad~. Böylece Türkmenlerin ham olarak ortaya ç~kan Atamurad'~n gücü zapfiam~~t~ . Seyid Muhammed Han çok geçmeden Hocaeli bölgesinde bulunan Karakalpak, Kazak, Özbek ve Türkmenler üzerine yürüdü.
Bu harekete kar~~~haz~rhkh olmayan isyanc~~güçler hemen da~~ld~. isyanc~~
birli~i içerisinde yer alan Kazaklar, Orenburg bölgesinden kaçarak han~n
hizmetine giren Azbergen Bey sayesinde bu birlikten ayr~lm~~~oldular24.
Seyid Muhammed Han, isyanc~~birli~i içerisinde yer alan Karakalpaklar
aras~na da de~i~ik yollarla nifak sokarak onlar~~birbirine dü~ürdü. ~lk olarak
Karakalpak On Dört Ru'nun beyi Keneges Ernazar birlikten ayr~ larak Han'~n hizmetine girdi. Bu konuyla alikah Hive saray tarihçileri ~unlar~~yazmaktad~r: "Ba~~nda Ken eges Ernazar'm bulundu~u On Dört Ru'nun beyleri gaf-

let uykular~ndan uyand~. Onlar Han'a gönülden ba~hhklarm~~ve ona hizmet
etmeye haz~r olduklar~n~~bildirdiler. Koldavh uru~unun lideri Ernazar Alaköz'e dü~man olacaklar~n~~ve onunla mücadelede Hive ha~~~na yard~m edeceklerini hep bir a~~zdan söylediler. "25
22 Seyid Muhammed Han, Hive tak~mla 12 ~ubat 1856 y~l~nda 34 ya~~nda iken geçmi~tir.
Bunun için bk. Agehl, ~yn. esr., s. 136.
23 Sab~r Kamalov, Kandcalpaklar~n XIX. As~rdaki, s. 98.
" Sab~r Kamalov, Karalcalpaklann Hal~k Bol~p, s. 33.
25 Agehi, Riyaz~~-d Dovle, s. 132-133.
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Halk rivayetlerine göre bu birli~in da~~lmas~ na Keneges Ernazar sebep
olmu~tur. Bunun nedeni olarak da Keneges veya di~er ad~yla Çocuk-Ernazar'in küçüklü~ünde Hive hani Seyid Muhammed Han ile arkada~~olmas~~ gösterilmektedir. Bu arkada~l~ klar~~sayesinde Keneges uru~unun beyi Ernazar
isyanc~~ birli~in bütün hareketlerini Hive han~na bildirmi~~ve bu sayede isyanc~lar~n bütün hareketlerinden Hive ordusu önceden haberdar olmu~tur.
isyanc~~birli~i içerisinde bulunan Keneges Ernazar ve Mang~ t Say~pnazar ve
buna benzer baz~~beyler Han'~n hizmetine girse de, Akmang~t Ernazar Pehlivan Bey, K~pçak Allu~~~Kutlubayo~lu gibi önemli beyler isyamn sonuna kadar
Ernazar Alaköz'ün yan~nda mücadele etmi~lerdir26.
Halk rivayetlerine göre isyanc~~birli~in Hani olarak seçilen Zarl~ k, Keneges Ernazar taraf~ndan kendi halk~yla tam~ur~lmak maksad~yla kand~r~lm~~ t~ r. Keneges Ernazar, Zarl~ k Han'~~ kendi halk~~ yerine arkada~~~olan Seyid
Muhammed Hana teslim eder. Zarl~ k Han'~n yakalanmas~yla isyanc~~birlik
büyük bir darbe alm~~t~r. Hive'ye götürülen Zarl~k Han'a önce maskara elbisesi giydirilir. Ondan sonra yüzüne kül, beline a~açtan yap~lm~~~b~çak, ba~~na
ka~~ ttan bir taç giydirilerek, zay~f bir e~e~e ters bindirilir ve halk aras~ nda
te~hir edilerek idam edilir27. Vamb6-y'nin Zarl~ k han hakk~ nda verdi~i bilgilerde ise ~unlar yaz~l~d~ r: "Aydost Bey'in Hive hükümetine kar~~~ba~latt~~~~isyan~ n basur~lmasm~ n üzerinden sekiz y~l geçmeden Karakalpaklar Zarl~k han
ba~kanl~~~ nda yeniden ayakland~lar. Zarl~ k'~ n söyledi~ine göre yirmi bin atl~~
askerleri vard~. Bu isyan büyük bir y~ k~ma neden oldu. Sonunda da Kutlumurad taraf~ndan basur~ld~."28 Asl~nda Vambfty'nin anlatt~~~~bu isyan gerçekte duyumlarla yaz~ld~~~~için baz~~yanl~~l~ klar içerse de verdi~i bilgilerin
kar~~la~t~ rma aç~s~ndan önemi vard~r.
Zarl~k Han'~n idam edilmesiyle isyanc~lar~n say~s~~azalm~~ur. Art~k isyana
kat~lan beyler iki kar~~~gurupta yer almaktad~ r. Bu iki gruptan ilki Seyid Muhammed Han'a kar~~~yürütülen bu isyan hareketine devam etme taraftar~d~ r.
Di~er grup ise Seyid Muhammed Han'~n hizmetine girmi~tir. ~kinci grubun
ba~~n~~ Keneges Ernazar bey ve Mang~ t Say~pnazar bey çekmektedir. Bunlarla
birlikte hareket eden beyler zaman~nda bir elmay~~altm~~a bölerek ettikleri
yeminden dönmü~ler ve Hive hamyla birlikte hareket eder duruma gelmi~lerdir. Hive saray tarihçisi bununla ilgili ~unlar~~yazmaktad~r: "isyanc~lar~n iki
Kamalov, Ernazar Alaköz, s. 16.
ayn. esr., s. 137.
28 A.Vambry, ayn. esr., s. 172-173.
28 Sab~r

27Agehi,
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gruba bölünmesiyle say~lar~~oldukça azalan Ernazar Alaköz ve arkada~lar~~isyana devam etti. On Dört Ru'nun beyi Keneges Ernazar'm Zarhk Han'~~teslim etmesiyle ona kar~~~cephe ald~lar. Ernazar Alaköz, etraf~nda bulunan
yedi yüz aile ile birlikte kendisine bir kale yaparak direni~e geçti. "20
Ernazar Alaköz'ün yapt~rd~~~~kale, Aral gölünün k~y~s~nda yap~lm~~ t~r.
Etraf~~çamurlarla örtülüdür. Bu kalenin ad~~ "Ernazar Kale "dir. Ernazar kale
bugün Moynak bölgesine ba~l~~Kazakderya köyünde bulunmaktad~ r.
Seyid Muhammed Han, 29 Mart 1856 y~l~nda ba~kanl~~~ n~~Keneges Ernazar bey ve Mang~t Say~pnazar beyin yapt~~~~On Dört Ru'nun beylerini, onlara kendi askerlerini de vererek bu isyan~~basurmalar~~için görevlendirmi~tir. Bu beyler Hive ordusu komutan~~Mahmudniyaz'~~da yanlar~na alarak Ernazar kaleyi ku~att~lar. Davkara bölgesinde ya~ayan Kazaklar isyanc~lara yard~ ma geldilerse de Azbergen bey taraf~ ndan geri püskürtüldüler. Kale ku~atmas~ndan hiçbir sonuç alamayan Mahmudniyaz bey, kale içerisine casuslar
gönderdi. Bu casuslar Ernazar Alaköz'ün yak~ n adamlar~ndan olan Caleke ve
Sonk~'y~~kendilerine beylik verilece~i vaadiyle kand~ rd~lar. 12 Haziran 1856
y~l~ nda kale içerisinde tefti~~yapan Ernazar Alaköz, Sordu taraf~ndan vuruldu.
Ernazar Alaköz, a~~r yaral~~ oldu~undan k~sa bir zaman sonra öldü. Ernazar
Alaköz'ün ölümünden sonra da zaten kale teslim edilmi~tir. Kaleye giren
Hive askerleri Ernazar Alaköz'ün ba~~ n~~keserek Hive'ye götürmü~lerdir30.
Mahmudniyaz Yesaulba~~ , Ernazar Alaköz'ü bertaraf ettikten sonra bu mutlu
haberi Han'a ula~t~ rmak amac~yla hemen bir elçiyi Hive'ye gönderdi.
Hive'ye gönderilen elçi tam üç gün sonra bu zafer haberini Han'a ula~t~rd~ .
Han hemen davulculara ve zurnac~ lara emir vererek bu güzel haberin bütün
~ehre duyurulmas~ n~~ emretti31. Böylece 1855 y~l~ n~ n Kas~m ay~ nda ba~layan
ve sekiz ay süren bu büyük isyan hareketi, baz~~Karakalpak beylerin taraf
de~i~tirmesi sonucunda 1856 y~l~n~n Haziran ay~nda son bulmu~tur.
D- ~SYANIN BASTrRILMASIYLA ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
Ernazar Alaköz'ün öldürülmesiyle sona eren isyan hareketinden sonra
s~ ra bu isyan~n bir daha tekrar etmemesi için al~ nacak tedbirlere gelmi~tir.
Öncelikle Ernazar Alaköz'ün akrabalar~ n~ n öldürülmesiyle i~e ba~land~. Ernazar'~ n abisi ~skender ve büyük o~lu Hojeke, Hive'de idam edildiler. ~kinci
20 gös. yer.
3° Agehi, ayn. esr., s. 139; Sab~ r Kamalov, Karakalpaklann Hal~k Bol~ p, s. 35-36.
31 Agehi, ayr~. esr., s. 139.
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kar~s~ndan olma küçük o~lu Mambetnazar'a k~z elbisesi giydirerek halk aras~nda dola~urd~lar. Ernazar'~n genç e~ini isyan~~bast~ rmak için yard~m eden
Mahmud Bey'e verdiler. Ernazar'~ n anas~~ Kumar hatun ve di~er e~ini belli
bir süre tutsak tuttuktan ve onlarla alay ettikten sonra, Seyid Muhammed
Han'~n onlara hürmeti dolay~s~yla yakla~~ k bir y~l sonra serbest b~rakt~ lar.
Böylece bunlar kendi yurtlar~na dönebildiler32.
~syana kat~lan Zarl~ k Han'~ n karde~i Sultan Sergazi ve di~er beyler Abdullahgazio~lu, Sultan Allanazar Cangazio~lu, K~ pçak Allu~~~Kutl~bayo~lu,
Feyzullah Kuan~~o~lu gibileri Rus topraklar~na kaçarak canlar~n~~ kurtarm~~t~r. Akmang~ t Ernazar Pehlivanbey ise Amuderya nehrinin di~er yakas~ nda
bulunan Türkmenler aras~nda saklanm~~ ur.
Seyid Muhammed Han, isyamn basur~lmas~na eme~i geçen beylere hanIlg~ n içinde bulundu~u ekonomik dar bo~aza ald~ rmadan bütçeden 1922
tilla alt~n ay~rm~~ur. Bu hediyelerden en büyük pay~~isyan~~bast~ rmada görev
alan uru~~liderleri alm~~t~r. Bu ödüllendirmede ki~i ba~~na dü~en pay be~~
tilla'dan elli tilla'ya kadar de~i~mi~tir. Örne~in Keneges Ernazar bey ve
Mang~ t Say~nazar beyler elli tilla alt~n alm~~lard~ r". Han isyan~n basur~lmas~ nda görev almayan beylere de be~er tilla alt~n vermek suretiyle onlar~~ da
kendi yan~na çekmeyi amaçlam~~t~r. Ayn~~zamanda gelecekte ç~ kmas~~ muhtemel isyanlar~n önünü bu ~ekilde kesmeyi dü~ünmü~tür.
Seyid Muhammed Han, 1855-1856 ve 1858-1859 y~llar~ nda Kongrat bölgesinde ç~kan isyanlar~n basur~lmas~ndan sonra Karakalpaklar ve di~er Türk
topluluklar~mn yönetim biçimleri üzerinde köklü de~i~ikliklere gitti. Önce
bu kabilelerin ba~~na yeni beyler atand~. 1859 y~l~nda bey say~s~~Kongrat ulusunda k~rk dört, On Dört Ru ulusunda k~ rk be~e ç~ kar~ld~. Beylikler üstünde
Atal~klar olu~turuldu ve beylilder Atal~ klara ba~land~. Toplam dört tane Atal~k kurulmu~tur. Bunlardan iki tanesi Kongratl~lar içerisinde, iki tanesi de
On Dört Ru içerisinde faaliyet göstermi~tir. Kurulan bu Atal~ klar, Beylerbeyilildere ba~land~. Beylerbeylik kurumu da iki adettir. Birisi Kongrat ulusunda,
di~eri de On Dört Ru ulusunda ku~;u1mu~tur. Bunlara ek olarak Beylerbeyine yard~mc~~olarak iki tane Naib atand~. Bunlardan bir tanesi Kongrat ulusunda, di~eri de On Dört Ru ulusunda görevlendirildim.

Sab~r Kamalov, Ernazar Alaköz, s. 19-20.
ayn. esr., s. 20
34 ayn. esr., s. 21.
32

33
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Yeniden olu~turulan Beylerin, Atal~ klar~n, Beylerbeyliklerin ve onlann
yard~mc~lar~~olan Naiblerin üstünde bütün bunlar~~Han ad~na idare etmekle
görevli olan bir A~abeylik olu~turuldu. Olu~turulan bu kurumlara genelde
1855-1856 ve 1858-1859 y~llar~nda ç~ kan isyanlar~~bast~rmada büyük yard~mlar~~dokunan beyler atand~. A~abeylik kurumu Hive han~n~n sa~~kolu olarak
dü~ünülmü~tür. A~abey unvan~~ da K~ pçak Recep Bey'e verildi. Recep bey,
Ruslar~n Hive hanl~~~ n~~ilhak etti~i 1873 y~l~na kadar bu görevde kald~. Beylerbeyi olarak Karakalpak isyan~ n~ n basur~lmas~nda büyük katk~lar~~ olan
Mang~ t Say~ pnazar Bey ve Kongrat ulusunun Teristamgal~~ kolundan Kabil
bey atand~. Bunlara Naib olarak da Bessar~~ uru~unun K~tay kolundan Kulmuhammed ve Koldavl~~kolundan Sercan Bey atand~. Atal~k müessesesinin
ba~~na da Keneges Ernazar Bey, K~pçak S~ r~m Bey, Koldavl~~Oraz Bey ve
Molla Mahmud Bey getirildi. Han~n en yak~n adamlar~ndan birisi olan Keneges Ernazar Bey bu görevde 1873 y~l~na kadar kald~. Hatta 1872 y~l~nda
Hive hanl~~~ n~~temsilen Orenburg'a elçi olarak gönderilmi~tir 35.
SONUÇ
Karakalpak Ernazar Alaköz'ün ba~kanl~~~ nda 1855-1856 y~llar~nda ortaya
ç~ kan bu isyan hareketi asl~nda Hive hanl~~~n~n uygulad~~~~a~~r ekonomik
~artlar ve halktan s~k s~ k toplad~~~~vergiler dolay~s~yla meydana gelmi~tir. Bu
zor duruma daha fazla dayanamayan Karakalpaklar, Kazaklar, Özbekler ve
Türkmenler birlikte hareket etmi~lerdir. ~lk zamanlar~~oldukça güçlü olan
bu birlik zamanla Hive hanlar~n~ n bu topluluklar aras~na nifak sokmalan sebebiyle parçalanm~~ur. Bu durumu iyi de~erlendiren Hive hanlar~~parçalara
ayr~lan bu birli~i tek tek yok etmi~tir.
Bu isyan~n ba~kanl~~~n~~ba~~ndan sonuna kadar Ernazar Alaköz yapm~~Han
olarak seçilen Zarl~k ise sadece göstermeliktir. Zarl~k Han'~n bulunt~r.
du~u durum tarihte "Hanbazilik" olarak da nitelenmi~tir. Ernazar Alaköz,
her ne kadar büyük halk kitlelerini arkas~na alsa da, bunlara ba~kanl~ k eden
beyleri hesaba katmad~~~ ndan ba~ar~s~zl~~a u~ram~~t~ r. Çünkü bu beyler zamanla ettikleri yemini unutarak Hive hanlanyla ortak hareket eder duruma
gelmi~lerdir. Karakalpaklar, ataerkil bir toplum yap~s~ na sahiptiler. Bu nedenle ba~lar~ nda bulunan beylerin emirleri onlar için vazgeçilmez unsurlardand~ r. Bu isyan~ n ba~ar~s~z olmas~n~n nedenlerinden birisi de Karakalpaklar
aras~nda milli duygular~n geli~memesidir.
- s. yer.
35 go
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Hive hanlar~~ taraf~ ndan bertaraf edilen bu Türk kabileleri daha iyi kontrol alt~nda tutulmalar~~için yönetim biçimleri yeniden düzenlenmi~tir. Bu
halklar~ n s~ k s~k isyan etmelerinin bir di~er nedeni ise Ruslar~n Türk kabileleri üzerinde oyun oynamas~~ve bu halklar~~Hive Hanl~~~na kar~~~k~~k~rtmas~ d~ r. Çünkü Rusya hükümeti Türkistan kavimlerini hâkimiyetine almadan geli~imini tamamlayamayaca~~n~~biliyordu. Bu yüzden de Türk kabilelerini bir
birine dü~ürmek ve onlar~~zay~flatmak as~l amaçlanyd~. Hanl~klar isyanlar dolay~s~yla zay~flauld~ ktan sonra as~l harekâta ba~lanm~~~ve Türkistan hanl~ klar~n~n fethi tamamlanm~~t~r.
Ernazar Alaköz liderli~indeki bu ayaklanma Karakalpak tarihinde
önemli bir yere sahiptir. Karakalpak halk~~için Ernazar Alaköz, milli bir kahramand~ rm. Ernazar Alaköz'ün ba~kanl~~~n~~ yapt~~~~bu isyan Hive tarihine
göre Karakalpaklar~ n bütün güçlerini sergiledikleri en son isyan olmu~tur.
Bundan sonra Karakalpaklar bir daha böyle büyük bir isyan hareketi için asla
bir araya gelememi~ler ve Hive hanlann~n hakimiyeti alt~nda uzun y~llar ya~am~~lard~ r. Ayaklanman~n basunlmasma ra~men Hive Hanl~~~~içindeki gerginlik bitmemi~ tir. Bundan sonra da Türkmenler ve yerli Özbekler Ruslar~ n
da k~~k~ rtmas~yla s~k s~ k isyan hareketlerinde bulunmu~lar ve bu isyanlann
zay~f dü~ürdü~-ü Hive Hanl~~~~en sonunda Rusya'n~ n hakimiyetini kabul etmek durumunda kalm~~t~r.
KAYNAKÇA
Agehi , Muhammed R~za Mirâb, Gül~en-i Devlet, (çev:P.P.~vanov), Material~~ Po ~storii Karakalpakov, Sbornik, Trud~~ ~nstituta Vostokovedeniya, Cilt: VII, Moskva-Leningrad, 1935.
, Riyazu-d Dovle, (çev:A.N.Samoyloviç), Material~~Po istorii Karakalpakov, Sbornik, Trud~~ ~nstituta Vostokovedeniya, Cilt: VII, MoskvaLeningrad, 1935.
Bovyat,L., L'empire Mongol, Paris, 1927.
Hayit, Baymirza, Türkistan Rusya ile Çin Aras~nda, (terc: Abdülkadir
Sad~k), ~stanbul, 1975.
Howorth, H.H., History of the Mongols, C.II/2, London, 1880.
~storiya Karakalpakskoy ASSR, Akademiya Nauk Uzbekskoy SSR, Karakalpakskiy Filial, Cilt:!, Ta~kent, 1974.
36 Z.V. Togan, Bugünkü Türk ~li (Türkistan) ve Yak~n Tarihi, (Enderun Kitabevi),
~stanbul, 1981 s. 206.

KARAKALPAKLARIN ISYAN HAREKETLERI

879

~vanov, P.P., "Noviye Dann~ye o Karakalpakah", Sovetskoye Vostokovedeniye, Cilt:3, 1945.
Kamalov, Sab~ r, Ernazar Alaköz-Hahk Aza dik Guresinin Kaharman~ ,
Nökis, 1993.
Karakalpaki v XVIII-X1X. vekah (K ~storii Vzaimootno~eniy s Rossieye i Sredneaziatskimi Hanstvami), ~zdatelstvo FAN Uzbekskoy SSR,

Ta~kent, 1968.
, Karakalpaklar~n XIX. As~rdaki Hive Hanlarma Kar~~~Halk-Azathk
Güresleri, Nukus, 1955.
Karakalpaklarm Hahk Bohp Kaliplesiu Hem Onun Mamleketli~inin Tariyh~ndan, Özbekistan Respublikas~~ilimler Akademiyas~~ Kara-

kalpakstan Bölümü Tarih, Arkeologiya Hem Etnograf~ya instituu, Nukus, 2001.
, "Osvoboditelnoye Dvijeniye Karakalpakov v Seredine XIX veka",
Central Asiatic Journal, Volume:XVIII, No:1, Otto Harrassow~ tz-W~esbaden , 1974.
, Zavoyevaniye Karakalpakov Hivinskimi Hanami v Kontse XVIIInaçale-XIX v.v., Nukus, 1958.

Münis, Muhammed Mirâb-Muhammed R~ za Mirâb Agehi, Firdevs-ül ~kbal, (çev: A.N.Samoyloviç), Material~~ Po ~storii Karakalpakov, Sbornik,
Trud~~ ~nstituta Vostokovedeniya, Cilt: VII, Moskva-Leningrad, 1935.
, Firdaws a1-ikba"1, History of Khorezm, Edited by Yuri Bregel,
Brill, Leiden-New York- Kobenhavn-Köln, 1988.
Saray, Mehmet, Rus i~gali Devrinde Osmanl~~Devleti ~le Türkistan Hanhklar~~Aras~ndaki Siyasi Münasebetler (1775-1875), TTK yay., Ankara,
1994.
Togan, Z.V., Bugünkü Türk ~li (Türkistan) ve Yak~n Tarihi, (Ender~~n
Kitabevi), ~stanbul, 1981.
Vâmb6y, Armin, Puteshestviye Po Sredney Azii, Sank-Petersburg,
1865.
Y~lmaz, Salih, "Muhammed R~ za Agehi'nin "Gül~en-i Devlet" Adl~~Eserinde Geçen Karakalpaklarla ilgili Bölümlerin Tercümesi", Türk Kültürü, say~:472, A~ustos 2002.

