KARAHiSAR!, Ahmed Şemseddin
Süleymaniye Camii kubbe yazıları ile
(Fat ır 35/4 ı) sağlığında yazdığı, fakat bugün mevcut olmayan kabir kitabesi de
Karahisarl'nin bilinen cell yazılarıdır. Süleymaniye Camii kubbe yazıları zamanla
bozulduğundan Sultan Abdülmecid döneminde Abdülfettah Efendi tarafından
terkibi aynen korunarak Rakım tavrında
yeniden yazılmıştır. Müstakimzade, Karahisari'nin ölümünden yirmi bir yıl sonra
inşa edilen Piyale Paşa Camii'ndeki ayetle (ez-Zümer 39/73) yine ölümünden otuz
iki yıl sonra vefat eden Mimar Sinan'ın
ka bir ve sebilinin yazılarının da Kar ahisari'ye ait olduğunu kaydetmektedir. Bu yazılar muhtemelen Karahisarl'nin yazı kalıplarından istifade edilerek talebeleri tarafından yazılmıştır. Ayrıca 970'te ( 1562)
Yedikule İmrahor İlyas Bey Camii yakının
da bulunan Uşşaki Dergahı Çeşmesi'ndeki
taşa hakkediimiş cell yazılarla girift müselsel kelime-i tevhidin ketebesiz olmakla beraber üslübu bakımından Karahisarl'ye ait olduğu tahmin edilmektedir.
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Karahisarl'nin aklam-ı sittede açtığı çı
bir asır içinde yerini Şeyh Hamdullah
mektebine bırakmakla birlikte cell ve müsen na yazılardaki tesiri Mustafa Rakım'a
kadar devam etmiştir. Tophane'de Kılıç
Ali Paşa Camii yazılarının hattatı Demircikulu Yusuf Efendi, Karahisari tavrının
en ünlü temsilcisidir. Bilinen talebeleri
arasında evlatlığı Hasan Çelebi de ünlü
bir hattattır. istanbul Süleymaniye ve
Edirne Selimiye camilerinin taşa hakkediimiş kitabeleri ve çini üzerinde işlenmiş
cell yazılarının hattatı olan Hasan Çelebi,
bir müddet hocasının yazı tarzını devam
etiirdikten sonra Şeyh Hamdullah ekolünü benimsemiş. bu yolda da güzel eserler vermiştir. Ferhad Paşa. Büyükçekmece Köprüsü kitabe yazılarının hattatı Derviş Mehmed (Karahisar! Dervişi). Katib ve
Muhyiddin Halife Karahisarl'nin önde gelen talebelerindendir.
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KARAILiK
Miladi VIII. yüzyılda Irak'ta doğan
ve Tanah'ı dini hükümlerin
yegane kaynağı olarak kabul eden
yahudi mezhebi.
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Mezhebin İbranice ismi olan Kara'im'in
(okuyanlar) "okumak" anlamındaki kara'
kökünden türediği ve mantesiplerinin
Tanah'ı (Ahd-i Atık) çok okuduklarına işa
ret ettiği belirtilmektedir. Ayrıca kelimenin kökünde "davet etmek" manasının
da bulunduğu ve Kara'im isminin "davet
ediciler" anlamına geldiği de ileri sürülmektedir. Müntesiplerine "kutsal metnin çocukları" manasında Benei Mikra.
Ba'ale Mikra isimleri de verilmiştir. Kara'im ismi Arapça'da Karrai, Karra'Qn,
Kuman- Kıpçak Türkçesi'nde Karaylar,
Batı dillerinde Karaite. Caraime gibi kelimelerle karşılanmıştır.
Mezhebin doğmasında birtakım dini.
siyasi ve içtimal sebepler etkili olmuş
tur. Irak bölgesinin İran ve Bizans'ın etki
alanından çıkmasıyla mabedin yeniden
inşası ve Kudüs'e dönüş gibi mesihi beklentiler güçlenmişse de bölgenin miladi
VII. yüzyılda Abbasller'in hükümranlığı
na girmesiyle bu beklentiler hayal kırıklı
ğına dönüşmüştür. Sosyal ve ekonomik
problemler yaşayan bölgedeki yahudi
topluluğu. kendilerini Abbas! halifesine
karşı temsil eden cemaat başkanlığının
ve Talmud akademilerindeki alimierin
tavırlarından rahatsız olmuşlardır. Abbasller'in Irak'ın kuzey ve doğusundaki
dağlık bölgeleri iskana açmas1yla yahudiler farklı mülteci etnik unsurlarla bir
arada yaşamak zorunda kalmışlardır. Bu
hususların , geleneksel Yahudiliğe karşı

Anan ben David tarafından sadece yazılı
Tevrat'ın dinde kaynak olduğunu savunan bir yapılanmanın ortaya çıkmasına
yol açtığı ifade edilmektedir.
Rabbant kaynaklarına göre. VIII. yüzyı
ikinci yarısında Irak'taki yahudi toplumunun başkanı İshak Harkavi'nin ölümü
üzerine Talmud akademisinin ileri gelenleri cemaat başkanlığı için, yaşça büyük
ve daha bilgili olmasına rağmen Anan'ı
değil mütevazi bir kişiliğe sahip kardeşi
Hananiah'ı tercih etmişlerdir. İtirazı üzerine Abbas! halifesi tarafından hapse
atılan Anan. kendisini halifeye affettirdikten sonra Talmudcu geleneğe karşı
kendi din anlayışını belirlemeye ve taraftar toplamaya başlamıştır. Rabbanller'in
bu iddiasına karşılık Kaufman Kohler,
Karailiğin sadece şahsi ihtiraslar sonucu ortaya çıkmış bir muhalefet hareketi
gibi görülmesinin doğru olmadığını. Talmudculuğa karşı gelişen tabii bir reaksiyon kabul edilmesi gerektiğini belirtmiş,
bu mezhebin, Tanah'ınyegane dini otorite oluşuna vurgu yaparak Yahudilik tarihinde kutsal metne yönelik çalışmalara
ivme kazandırdığına da dikkat çekmiştir
(JE, VII, 446) Rabbant anlayışa muhalefet eden daha önceki mezheplerden etkilendiği söylenen bu yeni hareket, VIII.
yüzyılda müslümanların hakim olduğu
coğrafyada önce Ananiyye adıyla ortaya
çıkmış. IX. yüzyılın ilk yarısında ise KaraIm ismini almıştır.
Karaikaynaklarına göre Anan. Rabbant anlayışa karşı faaliyetlere başlayınca
baskı ve işkenceye maruz kaldığından
Halife Mansur'un izniyle Bağdat'tan ayrılarak Kudüs 'e yerleşti. Taraftarların
dan bazıları Filistin, Suriye, Mısır. Bizans,
İran, Ermenistan ve Kafkasya'ya dağı
larak bu yeni hareketin propagandasını
yaptı. Anan'dan sonra IX. yüzyılda yetişen güçlü şahsiyetler kendi aralarında
ayrılığa düşmekle birlikte onun hareketini bir mezhep haline dönüştürdüler.
Karailiğin ilk filizlendiği yerler İran, Ermenistan ve Kafkasya bölgeleridir. IX.
yüzyılda yaşayan ve Karai ismini ilk defa ·
kullanan Benjamin en-Nihavendl ve öğ
rencisi Daniel ei-Kümisl (Dameganl) İran
Karaileri'nin yetiştirdiği önemli şahsiyet
lerdendiL
Kudüs , Filistin ve Suriye bölgelerinde
Karailik Xl. yüzyıla kadar yayılmaya devam etti. Suriye'deki Karaller'in bir kısmı
X. yüzyıldan itibaren Bizans topraklarına
göçtü (Ankori, s. 84-85). 1099 yılında Haçlılar Kudüs'ü işgal ettiklerinde Rabbant
yahudilere yaptıkları zulmü Karaller'e de
lın
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uyguladılar. bunun üzerine cemaatin büyük bir kısmı Mısır'a ve Kuzey Afrika'nın
diğer bölgelerine doğru ilerledi. Xl. yüzyılda Karalliği benimseyen bir yahudinin
gayretiyle Karailik İspanya'da yayıldı. ancak XII. yüzyılda İspanyollar'ın baskılarıy
la Karailer bölgeyi terkettiler.
Bizans Karailiğ i 'nin aslını Irak. Filistin
ve Suriye'den IX. yüzyılda başlayan ve X.
yüzyılda yoğunlaşan göçler oluşturmuş.
zamanla onlara yerli Rum unsurlar da
katılmıştır. İstanbul Osmanlılar'ın eline
geçince Karailik için önemli bir merkez
haline gelmiş ve Edirne. Selanik, Kocaeli, Kırım gibi bölgelerden göçler gelmiş
tir. Xl. yüzyılın sonundan başlayan ve XII.
yüzyılı da kapsayan dönemde Bizanslı
Karailer Kudüs'e gidip Arapça ve İbrani
ce öğrenerek Arapça Karai kaynaklarını
İbranice'ye tercüme etmişlerdir. Aynı dönemde yaşayan ve Karailiğin esaslarını
belirlemeye çalışan ilk alim olduğu kaydedilen Judah ben Elüah Hadassi'nin Eshkôl ha-Kôfer adlı eseri Karailiğin önemli ansiklopedik kaynaklarından biridir
(ERE, VII. 667-668) .
Özellikle XV. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren Kırım Karayları'ndan İstanbul Karai cemaatine sürekli katılmalar olduğu
gibi Balkan Karailiği de daha çok Kırım'
dan takviye edilmiştir. Ayrıca Macaristan'daki Kabar Türkleri de zamanla Trakya cemaatlerine katılmışlardır. Kırım'dan
İstanbul'a göç eden Aaron ben Joseph
(ö. 1320) adlı Karai alimi Sefer Mibhar
adlı tefsiriyle tanınmıştır. KaraHer'in İbn
Meymun'u olarak adlandırılan Aaron ben
Elijah (ö. ı 369). Mu'tezile ve Aristo felsefesiyle beslenen teolojik görüşlerini bir
araya getirdiği Es ha-Hayim adlı eseri
ve Karai şeriatıyla ilgili görüşlerini yansıttığı Gan Eden ve Keter Torah adlı
tefsiriyle dikkat çekmiştir.
Bizans Karaileri'nin temelini yahudi
göçmenlerle yerli Rumlar oluşturmuşsa
da zamanla Kuman ve Kabar unsurların
ağırlıklı olduğu Balkan Karaileri ve Kırım
Karayları İstanbul Karaileri arasında
önemli bir nüfusa sahip olmuştur. Karailer İstanbul 'da Eminönü, Karaköy ve
Hasköy'ün yanı sıra Fener. Balat ve Üsküdar'da cemaatler halinde varlıklarını
sürdürmüşlerdir. Zamanla küçülerek toplu halde Hasköy'de yaşarken 1918 yangı
nından sonra şehrin muhtelif semtlerine

dağılmışlardır.
Kırım ve Güney Rusya Karayları'na gelince. Hazarlar'ın Karalliği kabul etmesini VIII. yüzyılın ortalarında Bizans'tan sürülen yahudi göçmenlerin sağladığı ve X.

yüzyılda

da Bizans'tan Hazar ülkesine
göçlerin gerçekleştiği, dolayısıyla Güney
Rusya ve Kırım'a Karailiğin VIII ile X. yüzyıllar arasında girmiş olabileceği ileri sürülmüştür (Ankori, s. 59, ı 52) . Öte yandan Hazar Hakanı Bulan'a Karailiği kabul
ettiren İshak Sangari'nin önce Hazar ülkesinde faaliyet gösterdiği. ardından
Kırım'a geçerek oraya yerleştiği belirtilmektedir. Karailik, Hazar ülkesinde ve
Kırım'da muhtemelen aynı anda yayıl
mıştır. XIV. yüzyılda da Litvanya ve Polonya'ya kadar ulaşmıştır. Aynı dönemde
Kırım Karayları'ndan bir k ısmı Litvanya
ve Polanya'ya göç etmiş. bugünkü Doğu
Avrupa Karay cemaatinin temellerini atmıştır.

X-XII.
yaşayan

yüzyıllar arasında altın çağını

Haçlı seferlerinden sonra zayıf lamaya başlamıştır. Rusya'da
yahudiler üzerinde yoğunlaşan baskı
lar Karailer'e de yansımış, özellikle 1917
Bolşevik ihtilali'nin ardından Kırım. Litvanya ve Polanya'da yaşayan Karaylar
Amerika, Orta ve Batı Avrupa ülkelerine
gitmek zorunda kalmışlardır (Kaufman,
s. 40-4 ı). Il. Dünya Savaşı sırasında çok
sayıda Karay Türkü'nün başta Sibirya
olmak üzere Sovyetler Birliği'nin çeşitli
bölgelerine sürüldüğü bilinmektedir.

Karailik

Günümüzde Irak, İran. Suriye. Kuzey
Afrika, İspanya , Hindistan . Çin ve Mançurya gibi ülkelerde Karai cemaatleri
kalmamıştır (a.g.e. , s. 40) . İstanbul'da
yaklaşık 100 kişilik cemaat dışında Anadolu ve Trakya'da da Karai bulunmamaktadır. İsrail ve Kahire'de Karailer küçük cemaatler halinde varlıklarını sürdürürlerken 1948'deki savaştan sonra
Mısır'dakilerin çoğunluğu İsrail ' e geçmiş. bir kısmı Avrupa ve Amerika'ya göç
etmiştir. Toplam nüfusları kesin olarak
bilinmemekle birlikte 1OOO'Ii rakamlarla
ifade edilen Karailer'in büyük çoğ unluğu
günümüzde eski Sovyetler Birliği topraklarında ve Polanya'da yaşamaktadır.
Karailiğin Temel Özellikleri ve İnanç
Esasları.

Karailik, Yahudiliğin yegane kayolarakyahudi kutsal kitabı Tanah 'ı
kabul etmiş. Rabbani Yahudiliği'nin sözlü Tevrat şeklinde nitelendirdiği Mişna
ve Talmud literatürünün dini otoritesine
karşı çıkmıştır. Anan'ın mezhebin esaslarını belirlediği Sefer ha-Mitsvot adlı
eseri günümüze kadar ulaşmamışsa da
taraftarlarına, "Doğrudan Tanah'a baş
vurun. benim fikirlerime körü körüne
bağlanmayın" dediği nakledilmektediL
öte yandan onun Rabbaniler'in sözlü
Tevrat'a yaklaşım metodunu tadil edenağı

rek kullandığı. cumartesi günü ateş yakmak ve o gün evi terketmek yasağı ile
bayram günlerinin tesbitini yeni ayı görerek yapmak ve Şavuot ( haftalar) bayramını mutlaka pazar gününe rastlatmak gibi Sadukim ve issiyim mezheplerine ait bazı dini hükümleri de benimsediği belirtilmektedir. Anan'ın İslam kültüründen . kutsal metinlerden kıyas yoluyla hüküm çıkarma hususunda Ebu Hanife'den etkilendiği ileri sürülmektedir
(Ef2 1ing. 1. IV, 606; JE, VII, 439) . Ona göre
Tevrat'taki, "Siz benim emrettiğim kelimeye ne bir ilave yapacaksınız ne de ondan bir eksiltmede bulunacaksınız. Belki size emrettiğim Yahova'nın emirlerini
korursun uz" (Tesniye, 4/ 2) şeklindeki ifade gereği Yahova'nın emirlerini yerine
getirmek için Tanah yeterlidir ve onu tamamlayıcı Rabbani geleneğe ihtiyaç yoktur (ERE, VII , 662-663) . Gelenek, kutsal
metinde emredilen kuralların uygulanması için gerekli olduğunda birtakım kapalı hususlara açıklık kazandırılmasında
ve ayrıntılı hale getirilmesinde sınırlı olarak kullanılmış. bunların dışında kutsal
metin üzerinde yoğunlaşma esas alın
mıştır.

Ancak Karailik'te kutsal metni esas alma prensibi korunmakla birlikte mezhebin ileri gelen alimleri çeşitli konularda
farklı kanaatiere sahip olmuşlardır. Benjamin en-Nihavendi. Talmud'a Anan 'ın
gösterdiği şiddetli muhalefeti göstermemiştir. Ya'küb ei-Kirkisani Kitabü'lEnvar ve'l-merakib adlı eserinde yahudi mezhepleri hakkında geniş bilgi vermiş. Rabbani Yahudiliği'ni tenkit etmiş.
nazar. istidlal ve kıyasın gerekliliği konusunda mezhebinin görüşlerini aktarmış
(11 , 66-67), Rabbani yahudi alimlerinden
Said b. Yusuf ei-Feyyumi'nin (Saadia Gaon)
kıyası reddetmesini eleştirmiştir (II, 791o ı). Onun çeşitli ilahiyyat konularını akli
olarak ele alıp izah etmesinde de (II, 169226) Mu'tezile 'den etkilendiği belirtilmektedir (JE, VII , 440)
Mezhebin temel özellikleri, XII. yüzyıl
da Judah Hadassi'nin kutsal metni anlamaya yönelik seksen farklı hermenötik
kural belirleyen çalışmalarıyla geliş
miş ve XV. yüzyılın sonlarına doğru Elijah
Bashyazı (Eiiyahu Basiaci ) döneminde son
şeklini almıştır. Bu gelişmelerden sonra kutsal metinden hüküm çıkarmanın
prensipleri, 1. Metnin açıkça anlaşılabilir
emir ve yasaklar içerdiği hususundan
hareketle lafzi (literal) anlamını kavramak: 2. Tanah'ta doğrudan ifade edilen
hükümler yanında açıkça belirtilmeyen-

425

KA RATLiK
ler de bulunduğundan mantık! kıyas yoluyla bilinenlerden hareketle bilinmeyenIere ulaşmak ; 3. Tevrat'ın , "Ya'küb cemaati için miras olarak Musa bize Tevrat'ı emretti" (Tesniye, 33/4) ifadesi gereği 1 ve 2. şıklarla çözülemeyen hususlarda Karai cemaatinin ittifakını yani icmaını esas almak şeklinde belirlenmiş
tir. Bütün Karai alimleri tarafından kabul edilmese de bu prensipiere insan aklıyla elde edilen bilgi şeklinde dördüncü
bir şıkkı ekleyenler de olmuştur (EJd., X,
777-778).

Kutsal metni tek kaynak kabul etme
ve ondan hüküm çıkarma konusundaki
yaklaşımlarında farklı tavra sahip bulunan Karaller'in on maddelik inanç esaslarının Rabbanller'inkinden özü itibariyle
farklı olmadığı görülmektedir. Karailiğin
inanç esaslarıyla ilgili ilk çalışmalar Elüah
Bashyazı ve öğrencisi Calep Afendopolo
tarafından son şekline kavuşturulmuş
tur : 1. Her şeyi yoktan yaratan Tanrı ' dır.
2. Her şeyi yaratan Tanrı ' dır. fakat O yaratılmamıştır. 3. Tanrı birdir. hiçbir şekil
de diğer yaratıklara benzemez . 4. Tanrı
Musa'yı elçi olarak bize göndermiştir. o
peygamberlerin en büyüğüdür. onun
gibi bir peygamber gönderilmemiş ve
gönderilmeyecektir. s. Tanrı Musa ' nın
aracılığı ile mükemmel gerçeğin ve şeri
atın bulunduğu tam ve yazılı olan (Rabbanl gelenekle tamamlanma ya ihti y acı
olmayan) Tevrat'ı bize göndermiştir. 6.
Her mürnin Tevrat' ın orüinal dilini öğren
melidir. 7. Peygamberlik mevhibeleri Musa'nınkinden düşük olsa da Tanrı başka
peygamberlere de vahiy göndermiştir.
8. Tanrı ölüleri kıyamet gününde diriltecektir. 9. Tanrı ahirette insanlara dünyadaki arnellerine göre ceza veya mükafat
verecektir. 1O. Tanrı sürgünde olanları
küçük görmez. aksine çektikleri meşak
katlerle onları temizlerneyi diler, onlar
da Tanrı'nın yardımını ve Mesih'i beklemelidirler.
iba d et ve Dini Hükümler. Karailik'te
kutsal kitaptan duaların okunduğu günlük ibadet sabah ve akşam olmak üzere
iki defa yapılır. Ruhban sınıfı olmadığın
dan ayini cemaatin en bilgili üyesi yönetir. Kenasa adı verilen mabedlerinin kıb
lesi Sion dağındaki Beytülmakdis'tir. Kendi takvimlerine göre nisan ayının on üçünden şivan ayının yirmi üçüne kadar her yıl
yetmiş günlük ve ayrıca her ayın yedinci
günü. Purim bayramında iki gün ve adar
ayının on dört ve on beşinci günlerinde
Ester orucu tutulur. Rabbanl Yahudiliği'n
de hayvandan ve zirai mahsullerden ze-
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kat verilirken Karailik'te madenler dı
şında her türlü malın ve hayvanın onda
bir oranında zekatı verilir.
Rabbanller'den farklı olarak Karallik'te , "rikkub" denilen zincirleme kıyas yoluyla Tevrat'ta evlenilmesi yasak olanların listesi, evlenen iki tarafın akrabalarının da birbirlerine haram olmalarıyla
genişletilmektedir. Öte yandan yeme içmeyle ilgili hükümlerde Tanah'ta belirtilenlerin dışında Rabbanller'den farklı
kurallara uydukları gibi temizlikle ilgili
olarak da daha ayrıntılı hükümlere tabidirler.
Karai takvimine göre yeni yılın başlan 
nisan ayının birinci günüdür ve yeni
aya gözlemle girilir. son dönemlerde gözlemin yanında hesaplamaya da başvurul
maktadır. Sebt gününde uyulması gereken yasaklar Rabbanller'den farklı olarak
cuma gününden başlayıp sebtin ertesi
gününe kadar devam eder. Bu süre zarfında ibadetten başka herhangi bir şey
için evden çı kılmaz. ateş yakılmaz, cinsel
ilişkiye girilmez. Karaller Hanukah bayramını kutlamazlar. Purim'i ise oruç günü
olarak değerlendirirler.
gıcı
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MusTAFA Si NAN OGLU

KARAKALPAKLAR

L

Orta Asya'da yaşayan bir
Tür k topluluğu .

_j

Karakalpak adı, bu kavmin ırki özelliklerini belirleyen bir tabir olmayıp onların
giyiniş tarzlarıyla ilgili bir isimdir. Karakalpaklar VI. yüzyılda Oğuz, Kıpçak ve

Peçenek gibi Türk boylarının karışması
sonucu ortaya çıkmış bir topluluktur. Selçuklular'ın önderliğinde Oğuzlar İran üzerinden Anadolu ve Ortadoğu'ya yayılırken
Karakalpaklar'ın bir kısmının bunlara katıldığı, ancak çoğunluğun Aral gölü civarında kaldığı bilinmektedir. Karakalpak
ismin e ilk defa Xl. yüzyıl Rus vekayi'namelerinde rastlanmakta, bu kaynaklarda
Çerniye Klobutsi adıyla zikredilmektedir.
Ri vayete göre Kuman- Kıpçak adlı Türk
boyunun akın ve yağmalarından bıkan
Kiev Rus knezleri Karakalpaklar'la bir anlaşma yapmışlardır. Ruslar'a yaptıkları
yardımın karşılığı olarak da Ukrayna topraklarında Dinyepr nehri civarı onlara verilmiştir. Bu bilgilere rağmen XVI. yüzyıl
dan önce Karakalpak isminin bu şekliyle
kullanıldığı henüz kesin olarak tesbit edilememiştir. Sadece Aral gölünün güneyinden gelen Oğuz-Peçenek karışımı bir
boy tarihi kaynaklarda Çerniye Klobutsi
ismiyle kaydedilmektedir. Dolayısıyla ilk
dönemleri hakkında çok az şey bilinen Karakalpaklar, yüzyıllarca Türk göçüne sahne olan Aral gölü- Ural dağları arasında
yayılarakyaşamışlardır. Xl. yüzyıldan sonra Kuman- Kıpçak akınları neticesinde daha da çağalmışlar ve Selçuklular'ın hakimiyeti altına girmişlerdir.
XIII. yüzyılda Büyük Moğol Hanlığı ' na
tabi olan Karakalpaklar. Altın Orda Devleti tarih sahnesinde yerini aldığında onların hakimiyetine girdiler; bu devlet yıkı
lınca ortaya çıkan Nogay Hanlığı bünyesinde kaldılar. XVI. yüzyılda bağımsızlık
larına kavuşunca bu defa doğrudan doğ 
ruya kendi adlarıyla tarihi kayıtlarda geçmeye başladılar. Bu devirdeAral gölünün
doğusuna Siriderya (Seyhun) vadisine yerleştil er. Buhara Emirliği'ne tabi olarakyaşarlarken Kazaklar'ın baskısıyla kuzeye
göç ettiler. XVI-XVII I. yüzyıllar arasında
Aral gölünün güneyini yurt tuttular. Bu
bölge Hive Özbek Hanlığı ' nın kontrolü altındaydı. Bağımsızlıklarını kazanmalarına
r ağmen birlik oluşturamadılar. Her kabile
kendi reisi tarafından yönetiliyordu. Onların bu dağınık vaziyeti ve etrafiarındaki
komşularının daha güçlü olması tam bağımsız yaşamalarını engelledi. Yaklaşık
1722'de Karakalpak Hanı Ebü'l-Muzaffer
Saadet İnayet Muhammed Sahadır ile Çar
Petro arasında bir antlaşma yapıldı. 1743
yılında Kazaklar Karakalpaklar'ın topraklarını ele geçirdi. Karakalpaklar siyasi varlıklarını tamamen kaybederek farklı yerlere dağıldılar. Bir grup Taşkent ' in batı
sına doğru gelirken diğer grup Aral gölü
taraflarına göç etti. Uğradıkları bu istila

