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Çaðataylar (bk. ÇAÐATAY EDEBÝYATI)

Çuvaþlar (bk. ÇUVAÞLAR)

Karakalpaklar. Dil. Karakalpak Türkçe-
si, çoðu Özbekistan’a baðlý Özerk Karakal-
pakistan Cumhuriyeti’nde yaþayan 1 mil-
yonu aþkýn kiþi tarafýndan konuþulmakta
ve Kýpçak Türkçesi özellikleri taþýmakta-
dýr. Bu yönüyle Kazak ve Nogay Türkçesi’-
ne çok yakýndýr. Daha önce Arap alfabe-
siyle yazan Karakalpaklar 1928’de Latin al-
fabesine geçmiþlerse de 1932’den bu ya-
na Kiril alfabesini kullanmaktadýr. Bu alfa-
bede on ünlü, yirmi altý ünsüz, üç yarý dif-
tong (yu, ya, yo) olmak üzere otuz dokuz
harf bulunmaktadýr. 1996’da yeniden ka-
bul edilen Latin alfabesi henüz yaygýnlaþ-
mamýþtýr. Karakalpak Türkçesi’ndeki ses
deðiþiklikleri arasýnda ç ^ þ, g ^ v, þ ^
s, y ^ j en önde gelenleridir: çýk- ^ þýk-,
çarýg ^ þarýk, tag ^ tav, sag ^ sav, taþ
^ tas, yol ^ jol, yýlký ^ jýlký. Eski Türkçe’-
de mevcut k- ve t- ünsüzleri Karakalpak
Türkçesi’nde korunmuþtur: kel-, toy-. Arap-
ça ve Farsça’dan giren f sesleri p’ye döner:
fil ^ pil; damak ñ’si korunur. Ek ünsüzle-
rinde ötümlü-ötümsüz benzeþmeleri gö-
rülür. Meselâ -nIñ ekinin -dIñ, -tIñ; yükle-
me hali eki -nI’nýn -dI, -tI biçimleri de var-
dýr. Araç durumu menen, benen, penen;
soru mA, bA, pA biçimleriyle karþýlanýr. Be-
lirsiz geçmiþ zaman için -Gan, -KAn; -Ip;
gelecek zaman için -mAKþI, -jAK; þimdiki
zaman için -A, -y ekleri kullanýlýr. Yeterlik al-
ile yapýlýr. Bu özellikler Kýpçak, Karluk ve
Altay lehçelerinde de görülür. Karakalpak
Tiliniñ Tüsindirme Sözligi’nde (I-IV, Nö-
kis 1982) toplanan Karakalpak Türkçesi’-
nin söz varlýðýnda Türkçe, Arapça, Fars-
ça, Moðolca, Rusça ve az sayýda Çince ke-
limeler vardýr.

Edebiyat. Karakalpaklar, kendilerine öz-
gü bir yazýlý edebiyatýn teþekkülünden
önce diðer Türkistan Türkleri gibi ortak
yazý dili olan Çaðatayca ve Hârizmce’de
eser vermiþlerdir. Karakalpak edebiyatý-
ný iki döneme ayýrmak mümkündür. a)
1917 Ekim Devrimi’nden Önce. 1917
Devrimi’ne kadarki Karakalpak edebiyatý-
nýn daha çok sözlü edebiyat çerçevesinde
kaldýðý söylenebilir. Sözlü edebiyat çok zen-
gindir. Yayýmlanmýþ otuzu aþkýn destan,
çok sayýda atasözü, deyimler, halk koþuk-
larý günümüze kadar gelmiþtir. Folklor-
daki tarihî gerçeklik edebiyat tarihini ta-
mamlamakta ve birkaç dönem halinde þe-
killenmektedir. 1. En eski dönem. Daha
çok büyü olaylarýndan söz edilen bu dö-
nemin önemli eseri Þeryar (Þehriyâr) des-

tanýdýr. 2. Peçenek-Kýpçak dönemi. XI-XII.
yüzyýllarý içine alan bu dönemde ortaya çý-
kan eserlerden Koblan destanýnda görül-
düðü gibi aðýrlýklý olarak dinî inanýþlar iþ-
lenir ve halk kahramanlarýnýn yiðitliði an-
latýlýr. 3. Altýn Orda dönemi. XIII-XIV. yüz-
yýllarý kapsayan bu dönem de pek çok des-
tan ve büyü olaylarý üzerine kurulmuþtur.
Edige ve Er Þora destanlarýnýn bu dönem-
de yazýldýðý belirtilmektedir. 4. Konrat-Bay-
sýn dönemi. XV-XVIII. yüzyýllarý içine alan
bu dönemde hayatýn sýkýntýlarý ve çeþitli
meseleler dile getirilmektedir. Bu devir-
den kalan Alpamýs, Mespatþa destanla-
rýnda uruklarý birleþtirmek için gösterilen
gayretler anlatýlmaktadýr. 5. Buhara-Bu-
lunðýr dönemi. Bu dönemdeki eserlerin
ortak özelliði halký dýþ düþmanlardan ko-
ruma görevidir. Er Ziyvar destaný bu dö-
neme aittir. 6. Hârizm dönemi. Karakal-
paklar’ýn ilk atalarýnýn ortaya çýktýðý Hâ-
rizm bölgesinde Karakalpak ozan ve bah-
þýlarýnýn sanatlarýný geliþtirdiði devirdir. Gö-
ruðlý (Köroðlu), Garip Âþýk, Sayathan Hem-
ra gibi pek çok âþýklýk destaný bu dönemle
ilgilidir. Massagetler devrinden gelen Ka-
rakalpaklar’la menþe bakýmýndan ilgi kuru-
lan ve en eski devri içine alan eser Kara-
kalpaklar arasýnda kadýnlara büyük önem
verdiðini ortaya koyan Kýrkkýz destanýdýr.

Nogaylý döneminin þairleri arasýnda Sop-
paslý Sýpýra Jýrav (günümüze bazý “tolgav”-
larý ile anlattýðý Edige destaný kalmýþtýr),
Asan Kayðý (tolgavlarýnda halkýn sýkýntý-
larýný ve Altýn Orda’nýn siyasî durumunu
anlatýr), Jiyrenþe Þeþen (daha çok hazýr-
cevaplýlýk ve karþýsýndakini sözle sustur-
ma þeklindedir), Dospambet Jýrav (XV. yüz-
yýlýn sonu ile XVI. yüzyýl baþlarýnda yaþa-
yan bir kumandan) gibi isimler bulunmak-
tadýr. XVI. yüzyýl Karakalpaklar’ýn Nogay-
lý adlandýrmasýný býrakýp Karakalpak adýný
kullandýklarý devir olup XVI-XVII. yüzyýllarý
da içine almaktadýr. Dönemin þairleri ge-
leneksel “tolgav” ve “terme”ler söylemiþ,
bunlarý kopuz eþliðinde terennüm etmiþ-
tir. Yayýk boyundaki Karakalpaklar arasýn-
da Dospambet, Kaztuvðan, Yeniderya bo-
yunda Müyten Jýravlar bu devir edebiya-
týný temsil eden þairler olarak gösterilebi-
lir. XVII-XVIII. yüzyýllarda karýþýklýklarýn, sý-
nýflar arasýnda adaletsizlik ve eþitsizlikle-
rin artmasý Karakalpak edebiyatýnýn bu de-
virde yeni bir döneme girmesine zemin
hazýrlamýþtýr. Karakalpak halký, kendi öz-
gürlük ve baðýmsýzlýðýný korumak için ada-
letsiz yöneticilerle büyük bir mücadeleye
giriþmiþtir. Firdevsî, Nizâmî, Ali Þîr Nevâî,
Mahtumkulu gibi þairlerin eserlerinin Ka-

rýk Dürtnin May Ainda, F. Safin’in Biik
Taunýn Baþlarýnda, F. Ziyatdinov’un Ýz-
ge Yort, M. Yunýs’ýn Songý Sulýþ, A. Ver-
gazov’un Yörek Cir Sorýy, G. Beþirov’un
Gýybret, A. Gýylejiv’in Kamýþ Barmak, Kö-
meþ Týrnak, G. Ahunov’un Timirhannýn
Kürgen-Kiçirgenneri, H. Kemalov’un Tü-
lenmegen Küz Yeþi, S. Þeripov’un Me-
hebbet Hakkýnda adlý roman ve hikâye-
leri son yýllarda yayýmlanan eserlerden ba-
zýlarýdýr.

Tatar edebiyatý hakkýnda N. Ý. Aþmarin,
Ý. Berezin, V. V. Grigoryev ve N. F. Kata-
nov gibi Türkologlar; C. Velidi, R. Fahred-
din, A. Ýbrahimov, A. Ubeydullin, A. Sadi,
A. Rahim, L. Gaynanova, L. Celay, M. Gay-
nullin, M. Gaynetdinov, H. Minnegulov, M.
Osmanov, Þ. Sadretdinov, N. Yüziyev, F.
Galimullin, R. Ganiyeva, F. Urmançiev gibi
Tatar edebiyat tarihçileri tarafýndan pek
çok eser ve makale yazýlmýþtýr. 1971’de
baþlanan ve 2001 yýlýnda tamamlanan
altý ciltlik Tatar Edebiyatý Tarihi, XIII.
yüzyýldan günümüze kadar Tatar edebi-
yatý hakkýnda yapýlmýþ deðerli bir çalýþ-
madýr. Tatar edebiyatýnýn en önemli ödül-
lerinden biri 1958’den bu yana verilmek-
te olan Tukay ödülüdür. 2008’de R. Gataul-
lin Susau ve Gazeller isimli þiir kitapla-
rýyla, 2009’da Z. Hekim Tilsiz Küki isimli
piyesiyle, Z. Mansurov Gerehetli Yörek
ve Künilde Fidai Yaþese adlý þiir kitapla-
rýyla bu ödüle lâyýk görülmüþtür.
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rini genelleþtirmektedir. Bu durum özel-
likle Omar ve Ayapbergen’in mýsralarýnda
görülür. Bu dönemde daha çok lirik ve
epik türler, hiciv ve mizah, atýþmalar ya-
nýnda fabl türü de bazý þiirlerde yerini al-
mýþtýr. Dönemin önde gelen þairleri ara-
sýnda Omar Süyirbek Ulý, Kulmurat, Sýdýk
Tokpan Ulý, Annakul, Begjan, Ebdikadir
Bekimbet Ulý, Hudaybergen Jebegen Ulý,
Kazakbay Hojaniyaz Ulý ve Jañabay gibi isim-
ler bulunmaktadýr.

b) 1917 Ekim Devrimi’nden Sonra. 1917
Devrimi, Karakalpaklar’da da dil ve ede-
biyat açýsýndan yeni bir dönemin baþlan-
gýcý olmuþtur. Ruslar’ýn Türk topluluklarý-
nýn konuþtuðu yerel dilleri yazýlý dil haline
getirme çabasý yeni yazý dillerinin ortaya
çýkmasý, “etnisite”ye dayalý bir millî ede-
biyatýn meydana gelmesi sonucunu do-
ðurmuþtur. Karakalpaklar da bu çerçeve-
de konuþma dillerini yazý dili haline geti-
rerek bununla edebî eserler ortaya koy-
muþtur. Devrimin þekillendirdiði bu devir
edebiyatý için Karakalpak Sovyet edebiya-
tý tabiri yaygýn biçimde kullanýlmaktadýr.
Bu dönem Karakalpak halkýnýn hayatýnda-
ki en önemli tarihî olgulardan biri sayýldý-
ðýndan Karakalpak ekonomisi ve kültürü
için yeni ve farklý bir baþlangýç oluþturur.
Karakalpaklar, Sovyet Komünist Partisi si-
yasetinin gereði olarak yazdýklarýný basma
imkânýna da sahip olmuþ, kendi edebiyat
ve sanatlarýný geliþtirme çabasý içine gir-
miþtir. Karakalpak Sovyet edebiyatýný tem-
sil edenlerin eserlerinde Rus Sovyet ede-
biyatýnýn klasiklerinden M. Gorki, V. Maya-
kovski gibi yazarlarýn etkisi açýkça görü-
lür. Bunun sonucunda siyasal lirik þiirlerle
sosyal manzumeler geliþip çoðalmýþ, dra-
ma ve tiyatro sanatý teþekkül etmiþtir. Ka-
rakalpak Sovyet þiiri XX. yüzyýlýn baþlarýn-
da ortaya çýkmýþtýr. Devrimi ve yeni hayat
tarzýný terennüm eden Karakalpak þairleri
Ayapbergen Muvsayev, Seyfulðabit Meji-
tov, Kasým Evezov, Karabay Ermanov, Ho-
jamet Ahmetov, Aytbay Metyakubov, Jol-
murza Aymurzayev, Asan Begimov’dur. Ye-
ni Karakalpak Sovyet þiiri devrimden ön-
ceki Karakalpak þiirinden sosyalist içeriði
ve fikrî temasý ile ayrýlýr. Bu dönem þiiri-
nin temalarý devrimin zaferi, Sovyet Ko-
münist Partisi’nin siyaseti, zenginlere kar-
þý sýnýf mücadelesi, kadýn eþitliði, kolhoz ha-
yatý gibi propaganda amaçlý konulardýr.

1920’li yýllarýn ortalarýnda ve 1930’lu yýl-
larýn baþlarýnda Karakalpak edebiyatýnda
genç Karakalpak drama sanatçýlarý yetiþ-
miþtir. Karakalpak halkýnýn hayatýndan il-
ham alan bu sanatçýlar ve eserlerinden
bazýlarý þunlardýr: Kasým Evezov, Tilek Jo-

lýnda; Seyfilðabit Mejitov, Ernazar Ala-
köz, Soñðý Selteñ, Baðdagül; Ebdira-
man Ötepov, Teñin Tapkan Kýz, Boyav-
þý Vekil, 900 Gramm. Geliþmenin teme-
linde 1920’li yýllarýn ortalarýnda kurulan
millî tiyatronun etkisi bulunmaktadýr. Bu
yýllarda heveslilerden oluþan Tañ Nurý ti-
yatro topluluðu ilk Karakalpak tiyatrosu-
nun ortaya çýkmasýna zemin hazýrlamýþ-
týr. Bu döneme gelinceye kadar Karakal-
pak edebiyatýnda sözlü halk edebiyatý dý-
þýnda, hikâye ve roman gibi modern an-
lamda mensur eserler bulunmuyordu.
Yeni dönemde Karakalpak nesrinin ilk
ürünleri verilmiþ, genç yazarlar sosyal ve
siyasal hayatýn bazý tablolarýný küçük hi-
kâye ve eserlerinde, fýkralarýnda tasvir
etmeye çalýþmýþtýr. Ancak bu, gerçek an-
lamda nesir deðildi. Yazarlýk tecrübesi-
nin yokluðu, tipleþtirme ve sonuçlandýr-
manýn zayýflýðý, konu darlýðý nesrin geliþ-
mesine imkân vermemiþtir. Karakalpak
Sovyet edebiyatý geliþmesinin ikinci ba-
samaðý sayýlan 1930’lu yýllarda biraz da-
ha güçlenmiþ, Mýrzaðaliy Deribayev, De-
li Nazbergenov, Nejim Devkarayev, Emet
Þamuratov, Bayniyaz Kayýpnazarov gibi
yetenekli yazarlar ortaya çýkmýþtýr. Bu dö-
nemde edebiyat þiir, nesir ve drama tür-
lerinde yeni eserlerle zenginleþmiþtir. Söz
konusu eserlerdeki temalar vatan, parti,
Sovyet ordusu, Lenin, kadýn-erkek eþitliði,
kolhoz hayatý, kültür ve bilimi teþvik gibi
konulardýr. Genç þairler ilk zamanlarda gö-
rülen küçük þiirler yerine daha uzun þiir-
ler yazmaya baþlar. Sovyet yönetimi yýlla-
rýnda halk þiirinde de büyük geliþme gö-
rülür. Sadýk Nurýmbetov, Abbaz Dabýlov gi-
bi halk þairleri bu türün en güzel örnekle-
rini vermiþ, yeni dönemi ve bu dönemin li-
deri Lenin’i öven þiirler yazmýþtýr. Abbaz’ýn
“Mavzoleyde”, “Körip keldim”, “Namert Ji-
git Nege Derkar” gibi þiirleri, “Bahadýr” ad-
lý destaný; Sadýk Nurýmbetov’un “Biziñ Va-
tan”, “Kýzýl Moskva”, “Perzentim” adlý þiir-
leri halk tarafýndan çok beðenilmiþtir.

II. Dünya Savaþý yýllarýnda Karakalpak
yazarlarý ateþli yazýlarla halký düþmanla
savaþmaya çaðýrmýþ, savaþtan sonraki yýl-
larda Karakalpak edebiyatý yeni bir atýlým
içine girmiþtir. Bunda Rus Sovyet yöneti-
minin aldýðý siyasî kararlarýn rolü büyük-
tür. Bu kararlarýn ardýndan Karakalpak ya-
zarlarýnýn eserlerinde devrin Sovyet te-
masýna doðru bir dönüþ kuvvetle kendini
hissettirir. Sosyalizmin kuruluþunu, kolhoz-
lu köyün “bahtlý” hayatýný, kolhozcularýn
çalýþkanlýðýný anlatan eserler arasýnda Jol-
murza Aymurzayev’in Aydýn Jol (1955),
Emet Þamuratov’un “Bahýtlý zaman” ve

rakalpaklar arasýnda yayýlmasý edebiyatla-
rýnýn geliþmesinde önemli rol oynamýþtýr.
XIX. yüzyýl Karakalpak edebiyatý ve kültü-
rünün büyük geliþme gösterdiði bir de-
virdir. Hârizm’e gelen Karakalpaklar yer-
leþik hayata geçip kendi etnik-millî kül-
türlerini geliþtirmiþlerdir. Bu geliþim ön-
celikle siyasal ve ekonomik hayatýn geliþ-
mesiyle olaylarý þiirlerine yansýtan Künho-
ja, Ejiniyaz, Berdak, Öteþ, Sarýbay, Gülmu-
rat’ta görülür. Bunlarýn þiirlerinde toplum-
sal eþitsizlik, baðýmsýzlýk ideali, mazlum-
lara karþý insanî duygu ve düþünceler te-
rennüm edilir. Türkistan coðrafyasýnda bu
devrin en önemli hadisesi Türk halklarýnýn
Rusya’ya ilhak edilmesidir. 1873’ten itiba-
ren Hârizm bölgesinde yaþayan Türk top-
luluklarý, bu baðlamda Karakalpaklar Rus-
ya’nýn hâkimiyetine girmiþ, buralarda ya-
þayan halklarýn edebiyatý da Türkistan’da
yayýlmaya baþlamýþtýr. Edebî eserlerin bir
kýsmý Kazan’da basýlýrken 1874’ten itiba-
ren Hîve’de basýlmýþtýr. 1884’te Taþkent’te,
1890’da Semerkant’ta kurulan matbaala-
rýn Karakalpak edebiyatýnýn geliþmesine
katkýsý olmuþtur. 1905-1907 yýllarý arasýn-
da Çarlýk Rusyasý’na karþý ayaklanma ha-
reketleri ve Bolþevik akýmýnýn geliþmesi
edebiyatý da etkilemiþtir. Bu dönemdeki
þairlerin ana temasý sosyal adaletsizliktir.
Bunun yanýnda insanlýk, iyi ahlâk, çalýþkan-
lýk, halkýn sýkýntýlarýný paylaþma, sevgi, na-
sihat gibi temalar iþlenmiþtir. Þairler hem
yaþanýlanlarý terennüm etmekte hem de
söz konusu olaylara dayalý fikir ve idealle-

Þair Berdak’ýn heykeli (Pýnar Fedakar fotoðraf arþivi)
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ÿCeyhun Vedat Uygur

Kazaklar (bk. KAZAKÝSTAN; KAZAKLAR)

Kýpçaklar (bk. KIPÇAKLAR)

Kýrgýzlar. Kýrgýzca, Altayca ile birlikte
Türk dilleri ailesi Kýpçak grubunun taþrasý
olarak nitelenen Doðu alt grubunu oluþ-
turur. Kýrgýzistan Cumhuriyeti, Özbekis-
tan Cumhuriyeti’nin kýsmen Namangan,
Andican ve Fergana bölgeleri, Tacikistan
Cumhuriyeti’nin bazý daðlýk yerleriyle Kaza-
kistan Cumhuriyeti’nin Kýrgýzistan’a kom-
þu bölgeleri, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sin-
can-Uygur Özerk Bölgesi, Moðolistan Halk
Cumhuriyeti’nin batý bölgeleriyle Kuzey-
doðu Afganistan ve Pakistan’da konuþul-
maktadýr. Kýrgýzca’nýn bir tasnife göre ku-
zey ve güney olmak üzere iki, bir diðerine
göre kuzey, güneybatý ve güneydoðu ol-
mak üzere üç aðzý vardýr. Kýrgýz edebî /
yazý dili kuzey aðzýna dayanýr. Kýrgýzca’nýn
fonolojik özellikleri þunlardýr: Çaðdaþ Kýr-
gýz edebî dili öz fonolojik sisteminde seki-
zi kýsa (a, e, ý, i, o, ö, u, ü), altýsý uzun (a,
ē, ō, ö, u, ǖ) olmak üzere on dört ünlü ve
on sekiz ünsüz (b, c, ç, d, g, x, k, l, m, n,
n, p, r, s, þ, t, y, z) bulunur; f, j, þç, ts ve v
fonemlerine özellikle Rusça ve alýntý keli-
melerde rastlanýr. Uzunluk ikincildir: Eski
Türkçe agýz > Kýrgýzca oz. Kýrgýzca’da vur-
gu çoðunlukla son hece üzerinde bulunur.
Kelime ve kelime þekilleri ses uyumuna
tâbidir. Dudak ünlü uyumu yalnýz dar ün-
lü sesleri (ý, i, u, ü) deðil düz geniþ ünlü
sesleri de (a, e) etkiler: cüröktördögü “yü-
reklerdeki.” Eski Türkçe’deki d ünsüzü Kýr-
gýzca’da y’ye (tod¯ > toy¯ “doy¯”), kelime
baþý y ünsüzü c’ye (yol > col) dönüþmüþ-
tür. Ayrýca hem Türkçe hem alýntý kelime-
lerde uzun ünlüler bulunmaktadýr. Ýþena-
alý Arabeyev, Kazakça’yý Kýrgýzca’dan ayýrt
etmek için yazý dilinde uzun ünlüleri ilk
defa kullandýðýný belirtmektedir (Kýrgýz Al-
fabesi, 1924). Bu tarihe kadar yazýlan eser-
lerde uzun ünlüler gösterilmemiþtir (Diy-
kanov, V/2 [2005], s. 328-329). Kýrgýzca’-
nýn morfolojisi Türk dili için tipiktir. Ýþaret
zamirlerinin, sonu -l ile biten ve bitmeyeni
olmak üzere iki þekli vardýr: bul / bu “bu”,
oþol/oþo “bu, þu”, uþul/uþu “o”. Olumsuz
fiil -ba- (-be-, -bo-, -bö-; -pa-, -pe-, -po-,
-pö-) ekiyle kurulur (albaymýn “almam, al-

mayacaðým”); fakat bazan cok “yok” ve
emes “deðil” kelimeleriyle analitik yolla da
yapýlabilmektedir: Eç kimdi körgön cok-
mun “Kimseyi görmedim”; körgön emes-
tey bolup “görmezlikten gelip.” Söz dizi-
minde analitik fiil yapýlarý geliþmiþtir: okup
catamýn-okup cüröm-okup oturamýn-okup
turamýn “okuyorum.” Öbekleri birbirine
baðlamada baðlaçlarýn kullanýlmasý tipik
deðildir, bunun yerine birleþik anlatýmla-
rý kurmada daha çok morfolojik yöntem
uygulanýr: Kýþ kelip suu tondu “Kýþ gelin-
ce su dondu.” Söz varlýðýnýn önemli bir kýs-
mýný yansýmalarýn oluþturduðu Kýrgýzca,
uzak akrabasý Moðol ve Mançu dillerinden
baþka diðer Türk lehçelerinden ve akra-
basý olmayan dillerden etkilenmiþ ve ke-
limeler almýþtýr. Kýrgýzca’ya XVI. yüzyýldan
önce Moðol dillerinden, Tian Þan döne-
minde ziraat, bað bahçe kültürü, ticaret,
inþaatçýlýk gibi alanlarla ilgili Farsça’dan,
Kýrgýzlar’ýn Orta Asya’ya gelip din deðiþ-
tirmeleriyle birlikte dinî-kültürel alanla il-
gili Arapça’dan Orta Asya halklarý dilleri
aracýlýðýyla pek çok kelime girmiþtir. Kýr-
gýzlar’ýn Ruslar’la temasý ve Kýrgýzistan’ýn
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’ne
baðlanmasýyla dilde Rusça’nýn etkisi baþ-
lamýþ, zamanla bilim, teknoloji, yönetim,
siyaset, kültür vb. alanlarla ilgili terimler
Rusça’dan veya Rusça vasýtasýyla diðer dil-
lerden alýnmýþtýr.

Rusya arþivlerinde bulunan, millî yazý-
nýn oluþmasýndan önce XVII. yüzyýlýn ikin-
ci yarýsý ile XIX. yüzyýlýn ilk yarýsý arasýnda
Kýrgýzlar’ýn önde gelenleri tarafýndan Rus
yöneticilerine gönderilen mektuplar ilk ya-
zý dili örnekleri sayýlabilir. Ýlk Kýrgýz alfabe-
si 1924’te E. Arabayev tarafýndan Arap
yazýsý esas alýnarak hazýrlanmýþ ve 1928’e
kadar kullanýlmýþtýr. 1928-1940 arasý La-
tin, 1940’tan sonra Kiril alfabesiyle yazýl-
maktadýr. Kýrgýzlar’ýn yazýlý edebiyatýna kay-
naklýk eden çok zengin bir sözlü edebiyat
geleneði vardýr. Manas, Kurmanbek, Ca-
nýl Mýrza, Kedeykan gibi destanlar, ay-
rýca hikâye ve masallar, efsaneler, ninniler,
tekerlemeler, bilmeceler, atasözleri ve de-
yimler, dinî ve lirik þiirler (türküler) bu ge-
leneðin ürünleridir. Sözlü geleneðin en es-
ki katmanýný hikâyeler oluþturur. Mensur
eserlerin önemli bir türü muhteva baký-
mýndan zengin masallardýr. Bunun yanýn-
da geleneksel bir tür olmayan fýkralar da
mevcuttur. Manzum sözlü eserler arasýn-
da önemli bir yer tutan destanlar diðer
türlere oranla daha çok geliþmiþtir. Kah-
ramanlýk destanlarýnýn en tanýnmýþý Ma-
nas, Semetey ve Seytek bölümlerinden olu-
þan 500.000 dizelik Manas üçlüsüdür. Bir

“Akþolpan-Palman” manzumeleri; Sovyet-
ler Birliði’nin kahramaný Zoya Kosmedem-
yanskaya hakkýnda Beknazarov’un yazdý-
ðý “Tanya”, Kayýpnazarov’un “Palvanbek”
manzumeleri bu temalarýn önde gelen ör-
neklerindendir. Bu yýllarda Karakalpak ede-
biyatýna Ibrayým Yusupov, Tilevbergen Ju-
mamuratov, Hojabek Seytov, Tölep Kayýp-
bergenov, Öserbay Hojaniyazov, Hojamu-
rat Turýmbetov, Joldasbay Dilmuratov, Ba-
baþ Ýsmailov, Meten Seyitniyazov, Kera-
matdin Sultanov, Aytbay Bekimbetov, Dev-
len Aytmuratov gibi genç, yetenekli yazar
ve þairler de katýlýr. Savaþtan sonraki dö-
nemde Karakalpak nesri de geliþme gös-
terir. Pek çok hikâye ve denemenin yanýn-
da ilk defa hacimli nesir örnekleri olan ro-
manlarýn yazýldýðý görülür. Kýsa zamanda
ortaya çýkan romanlar arasýnda Asan Be-
gimov’un Balýkþýnýñ Kýzý (Nökis 1958),
Jolmurza Aymurzayev’in Emivderya Bo-
yýnda (Nökis 1958), Tölepbergen Kayýp-
bergenov’un Karakalpak Kýzý (Nökis
1960), Orazbay Ebdirahmanov’un Bosaða
(Nökis 1989) sayýlabilir. Bunlardan Begi-
mov, Aymurzayev ve Þavdýrbay Seytov’un
romanlarý Rusça’ya tercüme edilirken Be-
kimbetov ile Kayýpbergenov’un romanla-
rý Özbek Türkçesi’ne aktarýlmýþtýr. Bu ge-
liþmeler sonucunda Karakalpak nesrinin
ön plana çýktýðý görülür. Ayný dönemde
edebî tenkit ve edebiyat araþtýrmalarý ala-
nýnda da geliþmeler olmuþ, Nejim Devka-
rayev, M. Nurmuhammedov, Kalli Ayýmbe-
tov, Kabýl Maksetov, S. Ahmetov gibi bi-
lim adamlarý yetiþmiþtir. Günümüz yazar
ve þairleri arasýnda Ibrayým Yusupov, Tö-
lepbergen Kayýpbergenov, Þavdýrbay Sey-
tov, Gülistan Þamuratova, Sarýgül Baha-
dýrova, Gülistan Matyakubova, Saylavbay
Jumaðulov, Orazbay Ebdirahmanov, Ne-
biyra Töteþova, Saðýnbay Ýbragimov, Ke-
ñesbay Reymov, Bahtiyar Genjemuratov,
Patiyma Mýrzabayeva zikredilebilir.
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