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Bu yıl Abay Kunanbayulı’nın doğumunun 175. yıldönümü. Abay’ın 
doğum yıldönümü münasebetiyle, özel komisyonlar kurulup hazırlık 
çalışmalarına başlandı. Ulusal ve uluslararası düzeyde büyük et-
kinliklerin düzenlenmesi planlanıyor. Amaç, sadece kutlama değil, 
fikirleri ile donanmak, ondan ders almaktır. 

“
Kasım-Jomart Tokayev*

Abay Kunanbayulı’nın bir bilge, düşünür, şair, 
eğitimci, yeni millî edebiyatın kurucusu, tercüman 
ve bestekâr olarak ülke tarihinde ebedî iz bıraktığı 
malumunuzdur. Bilgenin şiirleri ile nasihatlerine; 
Kazak Türklerinin millî kimlik yapısı, yaşam tarzı, 
dünya görüşü, mizacı, iç dünyası, dini, anlayışı, dili 
ve ruhu yansımış olup, “Abay Dünyası” adıyla bir olgu 
oluşmuştur.

Geçen yıl yapılan Abay şiirleri okuma yarışmasında 
Laylim adlı kızımızın başlattığı ulusal kampanyaya ben 
de katıldım. Öğrenciler ülkenin önde gelenleri, hatta 

dünyaca tanınmış şahıslar ilgi gösterdi ve bu kampan-
ya birkaç ay devam etti. Böylece, Kazakistan, Abay’ın 
mirasını bir daha gündeme getirmiş oldu. Bu, Abay’a 
olan saygının ve kuşaklara intikal ettirebilmiş olmanın 
sonucudur. Abay şiirlerini okuma seferberliğinin bu 
yıl, şairin yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yeniden 
canlanacağından eminiz.

Liderimiz Nursultan Nazarbayev “Geleceğe Giden 
Doğru Yol: Manevi Yenilenme” adlı makalesinde top-
lumsal zihniyeti canlandırmanın önemini vurgula-
maktadır. Millî zihniyeti korumak ve zamana uyumlu 

hale getirmek devletin en önemli me-
selesidir. Çünkü zihniyet canlanırsa 21. 
yüzyılda ülkemizi daha da geliştirmek 
mümkün olabilecektir. Abay mirası mil-
letimize rehber olacaktır. Yüce şairin 
eserleri günümüzde de önemini koru-
maktadır. Onun düşünce ve tezleri he-
pimiz için, her zaman manevi bir besin 
kaynağıdır.

Milletimizin manevi yönden yeni-
lenmesi Abay’ın eserlerini temel kabul 
ederek bir daha düşünce eleğinden geçir-
mekle mümkündür.

Bu makalede Abay’ın nasihatlerinin 
bugün için önemi ve milletimizin alabi-
leceği dersler üzerine bilgiler vereceğim.
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 Milli Kimlik Örneği
Yenilenme, geçmişi yok sayıp yeni değerlerle baş-

lamak anlamına gelmez. Bu, millî mirasımızı bugün ile 
uyumlu bir biçimde geliştirmektir. Milli şairimiz, büyük 
düşünür Abay, bundan yüz yıldan fazla bir zaman önce 
milletini yenilenmeye, canlandırmaya, yeni zamana 
uyum sağlamaya davet etmiştir.

Elbasımız Nazarbayev’in “Dönemler değişerek dünya-
nın şekli değişse de, halkımızın Abay’a duyduğu sevgi değiş-
meyecek, aksine zaman geçtikçe büyüklüğünün bilinmeyen 
yönlerini ortaya çıkararak yeni sırlarıyla beslenecektir.

Abay, milleti ile ebediyen birlikte yaşayacak, yüzyıllar-
ca Kazakistan’ı ve Kazak Türklerini yaşatmaya devam 
edecektir” sözleri ile Abay’ın nasihatlerinin ebedî vasiyet 
olarak değerlendirildiğini söylemektedir.

Abay’ın eserlerini incelediğimizde, onun daima va-
tan ve milletinin ilerlemesini can-ı gönülden arzuladığı-
nı, bu konuda nasihatler verdiğini görürüz.

Gelişmenin temelinin eğitim ve bilim olduğu her-
kesçe malumdur. Abay, Kazak Türklerinin okumasını, 
öğrenmesini “Bilgin olmadan övünme” sözleriyle, eğitim 
görmeden başarılara ulaşmanın mümkün olmadığını 
“Bilgiyi satarak mal ve mülk arayacak değiliz” diyerek hal-
kın ve ülkenin zengin olması için eğitim görmesi, bilim 
öğrenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Abay’ın “Çıkar 
düşünme, şerefini düşün. Fazlasını öğrenmeye gayret et” 
tezi bu düşüncelerini özetlemektedir. Bu sözleri günü-
müzde daha da önemli kazanmıştır. Zira 21. yüzyıldaki 
bilimin amacının zirvelere çıkmak, büyük başarılar için 
çabalamak olduğuna şahit olmaktayız.

Bizim görevimiz önde gidenlerin peşinde değil, sıra-
sında olmaktır. Bunun için öncelikle eğitimi günümüz 
şartlarına uygun olarak geliştirmek şarttır. Bu amaç doğ-
rultusunda kapsamlı çalışmalar yapılmasına rağmen, 

ülkemizin eğitim sisteminde hâlâ eksiklerimiz vardır. 
Eğitimi geliştirme yöntemlerini düzenlenen çeşitli kon-
feranslarımızda açıklamıştım.

Eğitimin statüsü ile ilgili yasanın kabul edilmesi de 
olumlu girişimlerden biridir. Bu, kaliteli eğitimi geliştir-
mek için atılan somut bir adımdır. Her toplumda öğret-
menin saygınlığı vardır. Öğretmenler eğitimli ve bilinçli 
nesiller yetiştirmede çok mühim sorumluluk üstlenir-
ler. Öğretmene saygı göstermek, değerini bilmek hepi-
mizin görevidir. Bu sebeple devlet, eğitim görevlilerinin 
itibarını yükseltmeli, rahat çalışmaları için gerekli şart-
ları sağlamalıdır.

Abay, “Başka bir milletin dilini ve ilmini bilen kişi 
onunla eşittir, yalvarıp yakarmak zorunda kalmaz” söz-
leriyle dil bilmenin önemini vurgulamıştır. Kendimiz-
den ileri durumda bir milletle aynı seviyede olmak 
istiyorsak onun dilini öğrenmemiz gerekir. Ana dilimi-
zin gelişmesine, tanıtılmasına katkıda bulunarak onun 
seviyesini yükseltmeye çalışmamız gerekir. Gençleri-
miz ne kadar çok dil bilirse o kadar geniş imkâna sahip 
olurlar. Yetişmekte olan nesil, Abay’ın dediği gibi bili-
mi kendi diline saygı duyan ve birkaç dili iyi konuşan 
bireyler olduğunda şüphesiz, milletimize büyük yarar 
sağlayacaklardır.

Dünya hızla değişmektedir. Her alanda yeni görev-
ler ve yükümlülükler gerekir. Bilimdeki yeni gelişmeler 
insanı ileriye taşır. Zekâ ve düşünce ile ilerlemek müm-
kündür. Bu kervana katılıp ilerlemek için zihinlerin açık 
olmasını sağlamamız gerekir. Bu adım gelişmelerin iyi 
yönlerini alıp, ulusal çıkarlarla uyumlu hale getirmeyi 
gerektirir. O halde eski ve ilerlememize engel olacak 
alışkanlıklarımızdan vazgeçmeliyiz.

Abay’ın “Derin düşünce, derin ilim aramaz. Yalan ve 
gıybettir hep işi” demesinin nedeni budur.
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Şair, halkın çok yönlü maharetleri olması gerektiğini 
de vasiyet etmektedir. Hatta bugünlerde dile getirilen 
entelektüel millet oluşturma düşüncesinin Abay’ın fi-
kirleriyle örtüştüğü hepimiz tarafından bilinmektedir. 
Büyük düşünürün her sözü milletimizi geliştirmeye, 
medeni ülkeler seviyesine ulaştırmaya yöneliktir.

Bu yüzden Abay’ı çok iyi tanımak ve tanıtmak ge-
rekir. Abay’ı tanımak, insanın kendini tanıması demek-
tir. İnsanın kendini tanıması ve daima gelişmesi, eğitim 
ve bilime öncelik vermesi ise mümkündür. Entelektüel 
millet dediğimiz budur. Bundan dolayı Abay’ın sözleri 
milletimize yön gösterecek bir demirkazığa dönüşme-
lidir.

Abay, her çocuğunun vatan sevgisi ile yetiştirilmesi-
ni söylemiştir. Abay’ın eserlerinde, vatanseverlik mekte-
bi, vatana ve millete değer verme esas alınmıştır. Bu yüz-
den milletimiz Abay’ı okumalı, şiirlerini ezberlemelidir.

Vatanımızı, milletimizi Abay gibi 
sevmeliyiz. Yüce şair, milletinin 

kusurlarını çok eleştirse de, 
amacı Kazak Türklerini ilerilere 

taşımak olmuştur.

Şairin eserlerindeki düşünce ve tezler her gençte 
milletine, ülkesine ve toprağına karşı vatanseverlik duy-
gu ve sevgisini aşılar. Bu yüzden bilge Abay’ın eserle-
rinin özünü genç neslin zihnine aşılamak, hayati besin 
kaynağına dönüştürmek milleti yenilemeye götürecek 
önemli adımlardan biri olacaktır.

 Devlet Işi Çıkarı Yanlısı 
Biz, bağımsız bir ülke olarak gelişip kalkınmak için 

devlet yapımızı güçlendirmeliyiz.
Yasanın üstünlüğü ve toplum kurallarına uymak 

herkesin görevidir. Halkın yönetime saygı duymaması 
devlet yapımızı zedeler. Bundan dolayı vatandaşlarımı-
za, özellikle gençlere devlete saygı duymanın önemi an-
latılmalıdır. Bu konuda da dikkatleri Abay’ın eserlerine 
çekmek yerinde olur.

Yüce şair eserlerinde daima milletin çıkarlarını öne 
çıkarıp millî birliği yüceltmiştir.

Abay, adaletli bir toplum kurma düşüncesini ortaya 
koymuştur. O halde, Abay’ın görüşleri ХХІ. yüzyıldaki 
Kazakistan Türklerinin birlik ve beraberliği açısından 
çok değerlidir. Abay’ın düşünceleri uygar devlet kural-
ları ile uyumludur. Ancak yasanın üstün, yönetimin şef-
faf ve halka hesap verme işinin yüksek seviyede olması, 
vatandaşların devlet işine aktif bir şekilde katılması du-
rumunda adalet net bir şekilde sağlanabilir.

“Halkın Sesine kulak veren Devlet” başlıklı makalem, 
sözünü ettiğim adil toplum fikrini geliştirmek amacıyla 
yazılmıştır. İktidar ile toplum arasındaki yapıcı diya-
log, devlete karşı duyulan güveni arttıracaktır. Hükü-
met üyeleri, bakanlar ve valiler, devlet meseleleri ve 
toplumsal öneme sahip meselelerde kararlar alırken, 
vatandaşların önerileri ile isteklerini de göz önünde 
bulundurmalıdırlar. Bu Abay’ın belirttiği adil toplumu 
oluşturmanın ön koşuludur.

Abay, “Mühim meclis kayboldu, millet fısıltıya geçti” 
sözleri ile ülkeyi yönetenlerden memnun olmadıklarını 
hissettirir.

usanmadan çalışırsan doyar 
karnın dilenmeden

karnın tokluğu,
işin yokluğu azdırır 
insanoğlunu, 

Kendine güven, emek ve 
akıl seni her sıkıntıdan 
kurtarır

ABAY KUNANBAYULI
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“Fısıltıdan başka işi ve becerisi olmayan” kişilerin 

sayılarının artmaması için iktidarın her zaman halkın 
sesine kulak vermesi gerekir. Güncel konuların devlet 
ve vatandaş tarafından birlikte ele alınması, çözüm bul-
ması amacıyla, “Milli Toplumsal Güven Konseyi” oluş-
turduk ve çalışmaları yakından takip etmekteyiz.

Abay’ın eserlerinde meritokrasi meselelerine de 
büyük önem verildiği görülmektedir. Şair, insanı statü-
süne göre değil, isteği ve emeğine göre değerlendirmiş, 
gençlerimize kılavuzluk etmiştir.

Hâli hazırda Kazakistan’da siyasi yenilenme süreci 
devam etmektedir. Elbasımızın destekleriyle yönetime 
genç yöneticiler gelmeye başladı. Ülkemizin köklü si-
yasi değişime ihtiyaç duyduğu düşüncesi sık dile geti-
rilmektedir. Ancak, bu konuda mütabakat sağlamak ve 
devletin imkânlarını gerçek anlamda değerlendirmek 
ve üstlenilen görevi yüksek sorumlulukta başarmak ge-
rekmektedir.

“Değişim” diye sesini yükseltenler, ülkemizin gele-
ceğini görebilmekten uzak olup, popülist düşünce ve 
görüşlere sahiptirler.

Popülizm, dünyada olumsuz bir politika olarak bi-
linmektedir. Dünyanın farklı yerlerinde net stratejisi 
olmayan, yalın sloganlarla yönetime gelmek isteyen 
grupların sesleri sık sık yükselmektedir. Bu düşüncede-
ki insanlar için Abay, “Yalın sözle kudurtup, gider bir gün 
ortada bırakıp” der. Gerçekten de bu süreç hangi ülke 
olursa olsun onu geride bırakacak, millî birliği zayıfla-
tacak tehlikeli bir süreçtir.

Abay’ın dediği gibi; bize böbürlenmek, başkaları-
nı hor, kendimizi yüce görmek, dava peşine düşmek 
yakışmaz. Ayaklarımızı sağlam basarak dünyada ve ül-
kemizde meydana gelmekte olan olayları akıllıca tahlil 
edebilmeliyiz. İstikrarımızla kalkınmamızın güvencesi 
niteliğindeki uyum ve birliği her şeyden üstün tutmalı-
yız. Geçmişle günümüz arasındaki bağı korumalı, veri-

len emeklerin boşa gitmemesini sağlamalıyız. Böyle bir 
siyasetle stratejik amaçlarımıza ulaşıp Kazakistan’ı ileri 
devletler seviyesine getirebiliriz.

 

Yeni Toplum  
Yeni Kazakistan’ın özünü kuşkusuz yeni toplum 

oluşturacaktır. Bunun için öncelikle, milletimizin de-
ğerini arttırarak halkımızın rekabet gücünü geliştir-
meye öncelik vermeliyiz. Toplumun gelişmesine engel 
olan, birlik ve beraberliğimize zarar veren olumsuz 
yönleri kurtulmalıyız.

Bugün bazı dünya aydınları klasik kapitalizmin kri-
ze uğradığı uyarısında bulunarak, geleceğine şüphe ile 
bakmaktadırlar. Zira dünyada zengin-fakir, alim-cahil, 
şehir-köy arasındaki mesafe hızla açılmaya devam et-
mektedir. Ticaret ön plana çıkarken bireyler milleti için 
değil, kendisi için sorumluluk yüklenmeye başlamıştır.

Şehirler hızla büyüyüp kalkınırken küçük yerleşim 
birimlerinin kalkınması duraksamıştır.

Bilim insanlarına göre bunların sebebi sosyal so-
rumluluğun zayıflaması. Sosyal sorumluluğun güç-
lendirilmesi elbette kolay iş değil. Bu çetin meselenin 
çözümünü Abay’ın “Tam İnsan” formulünde bulmak 
mümkündür. “Tam İnsan”, İngilizcedeki “A man of in-
tegrity” kavramının karşılığıdır. Bu, çok bilgili, kendine 
güvenen, iyilik ve hayra çabalayan insan tasviridir. Bu-
gün yaygınlaşmakta olan bu kavramı Abay, on doku-
zuncu yüzyılda kullanmıştır.

İnsan yaşamı ilişkilerden oluşur. Aksi takdirde in-
san toplumdan kopar. İlişkiler de, karşılıklı sorumluluk 
oluşturur. Bu sorumluluk kendi çıkarlarını öne çıkarır. 
Bundan dolayı Abay: “Aklı, gayreti ve kalbi birlikte tut. 
Ancak o zaman başkalardan farklı olursun” sözleriyle in-
sanın parlak zekâ ve büyük gayretten başka sıcak kalbe 
ihtiyaç duyduğunu söyler.

Şair bu üç kavramı daima birlikte ele 
alır, ilk ikisinin kalbe tabii olması gerek-
tiğini vurgular. Bu, Kazak Türklerinin 
hayat felsefesidir.

Bu anlayışla yaşayan halkımız, kendi-
si zor durumdayken ihtiyacı olan başka 
milletleri bağrına basmıştır. Kendisi yi-
yecek sıkıntısı çekerken bir dilim ekme-
ğini paylaşmayı vazife bilmiştir. Daima 
büyüğe saygı, küçüğe sevgi, sürünenle 
yıkılana tutamak ve dayanak olabilmiş-
tir. Halkımız, bu değerleri nesilden ne-
sille ulaştırmak suretiyle millet olarak 
yaşamı devam etmek için var gücüyle 
çabalamıştır.
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Abay’ın “Tam İnsan” tezini mutlaka incelemeliyiz. 
Bilim insanlarımız bu yönde yeni araştırmalar yapma-
lıdırlar. “Tam insan” kavramının, yaşamımızın her ala-
nının, kamu yönetimi ile eğitim sisteminin, ticaret ve 
aile kurumlarının temel direğine dönüşmesi gerektiği 
kanaatindeyim.

Abay’ın eserlerine konu olan meselelerden biri de 
başkasının sırtından geçinmeyle mücadeledir. Şair, in-
sanları vurdumduymaz olmamaya, eğlence peşine düş-
memeye, uyanık olmaya davet eder. Sürekli çalışarak 
gelişmek gerektiğini söyler her fırsatta. Uygun davranı-
şın tasa ve sıkıntıyı gidereceğini, başkasına yük olmakla 
mücadelenin psikolojik yönleri üzerinde durur. Bugün 
sık dile getirilen duygusal zekâya da dikkat çeker. Övün-
me ve başkasına yük olma psikolojisinden kurtularak 
gayretle çalışma, bilgi arayışında bulunma konusunda 
nasihatler verir.

“Usanmadan çalışırsan doyar karnın dilenmeden”, 
“Karnın tokluğu, işin yokluğu azdırır insanoğlunu”, “Ken-
dine güven, emek ve akıl seni her sıkıntıdan kurtarır” gibi 
çok değerli fikirlerini hepimiz zihnimize kazımalı, dur-
madan çalışmalı ve emeklerimizle çevremize örnek ol-
malıyız.

Halkımız emeğin kıymetini iyi bilir. Büyüklerimizin  
cephelerde verdikleri mücadelenin, ağır çalışmaların 
nasıl büyük bir güce dönüştüğünü unutmadık. Bugün 

de sıradan emek sahiplerinin örnek teşkil eden pek çok 
çalışmalarına şahit olmaktayız. Kısa bir süre önce, onla-
ra devlet ödülü takdim edildi.

En önemlisi, bugün vatandaşlarımızın emeklerinin  
ülke ekonomisini kalkındırmada doğrudan etkili oldu-
ğunu anlamasıdır.

Abay’ın çok çalışmak konusunda ne kadar teşvik-
kar olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyük düşünür eser-
lerinde işiyle kazanç sağlayanları, çalışmayı alışkanlık 
edinenleri örnek gösterir. Yaşam seviyesini yükseltmek 
için yeni çalışma yöntemleri bulmaya çağırır halkını. Gi-
rişimciliği, iş dürüstlüğü takdir ve tavsiye eder ve bunu 
onuncu nasihatininde “Üşenmeden çalışsa, bıkmadan 
arasa, uygun bir iş yapsa, kim zengin olmaz ki?” diye özet-
ler.

Abay, para kazanmak için el sanatı da öğrenmek 
gerektiğini söyler. Para tükenir, el sanatı tükenmez (33. 
söz). Yüce şairin bu düşüncelerinin çağdaş Kazakistan 
toplumu için de geçerli olduğu kanaatindeyim. Bu yüz-
den biz, hammaddeye bağımlı olma psikolojisinden 
kurtulmayı, küçük ve orta ölçekli girişimleri mümkün 
olduğunca geliştirmeyi önceliklerimiz olarak belirledik.

Dünya Kültürünün Büyük Şahsiyeti 
Medeni ülkeler büyük şahsiyetleriyle övünmek-

tedirler. Onlar arasında politikacılar, devlet ve fikir 
adamları, komutanlar, şair ve yazarlar, sanat ve kültür 
insanları bulunmaktadır. Kazak Türkleri’nin de gurur 
duyulacak büyük şahsiyetleri arasında Abay farklı bir 
yere sahiptir. Ancak biz büyük düşünürümüzü dünya-
ya gerektiği şekilde tanıtamadık. 

Uzun yıllar süren diplomatik görevlerimde başka 
ülkelerin politikacılarıyla, çeşitli alanlardaki uzmanla-
rıyla çok sık görüşme imkânına sahip oldum. Yabancı 
ülke vatandaşlarıyla insanoğlunun birçok önemli so-
runları  üzerine konuşup fikir alışverişinde bulundum. 
Genel olarak, onlar Kazakistan’ın siyasi ve ekonomik 
başarıları konusunda bilgi sahibi ama, manevi ve kül-

türel değerlerimiz konusunda yeterli bilgi sahip de-
ğiller.  “Kazak Türklerinin millî kimliğini, kültürünü 
neden Abay vasıtasıyla tanıtmıyoruz.?”

Bilge Abay, Kazak coğrafyasında yetişen ve 
dünyaca tanınan ünlü bir düşünürdür. O, tüm 
insanoğluna akıl ve fikir ürününü armağan 
etti.

Abay’ın şairlik gücünün derin kök ve 
kaynaklarını inceleyen araştırmacılarımız, 
onun Kazak folklorundan, Doğu ve Batı’nın 
söz sanatlarından, Rus edebiyatından, tarihî 

eserlerinden beslenmiş olduğunu gösterir. 
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Abay’ın doğa üstü dehası, din hakkındaki görüş-
lerinde açıkça görülür. O, “Allah’ın kendisi de gerçek, 
sözü de gerçek. Gerçek söz hiçbir zaman yalan olmaz.” 
der. Doğu ve Batı filozoflarının eserlerini derinlemesi-
ne öğrenerek, araştırarak, inceleyerek bu kanıya vardığı 
açıktır. 37. sözünde Allah’la ilgili görüş ve düşüncelerini 
açıkça belirtir. 

Abay’ın manevi dünya görüşünü değerlendiren 
ilahiyatçı filozof ve bilim insanları onun eserlerinde-
ki “kamil müslüman” kavramına ayrıca dikkat çekerler. 
Eserlerindeki “kamil müslüman” kavramı, sadece Kazak 
Türkleri ile ilgili değil, bütün İslam dünyasıyla ilgili ola-
rak söylenmiştir. Büyük düşünürümüz Abay, dünya  ça-
pında söz konusu dinî bakış açısıyla yücelmeye devam 
edecek bir şahsiyettir. 

Başkentimizde geleneksel olarak semavi ve gelenek-
sel dinlerin liderlerini bir araya getiren kongreler düzen-
liyoruz. Bu tür etkinliklerin amacı, bilge Abay’ın ilkeleri 
ile uyumu gözler önüne sermektir. 

Şairin bütün insanlık aleminin manevi dünyasının 
temizliğini korumaya yönelik çabaları düşündürücüdür. 

M. Avezov’un “Abay Yolu” romanı ile Abay’ın şahsi-
yeti, edebî bir tip olarak dünya edebiyatında yerini al-
mıştır. Ama bu, Abay’ı öğrenmenin, tanımanın sadece 
bir yönüdür. Gerçek Abay’ı, şair Abay’ı tanımak için 
onun şiirleri ve kara sözlerinde ifade ettiği fikirlerinin 
önemi ortaya çıkarılmalıdır. Eserleri dünyanın başlıca 
dillerine aslı korunarak tercüme edilmelidir. Şimdilik, 
bunu tamamen başarmış değiliz. Millî şairlerin eser-
lerini başka dillere tercüme etmek kolay değildir. Ter-
cümanın da, düşünürün düzeyinde bir yeteneğe sahip 
olması gerekir. Abay üzerine araştırmalar yapan bilim 
insanlarımız, dilcilerimiz ve ilgi duyan vatandaşlarımız 
bu konuya özellikle önem vermelidirler.

Elbasımız Nursultan Nazarbayev: “Abay, Kazak 
Türkleri’nin manevi hazinesine büyük katkılarda bulu-
nan bir bilge olmakla birlikte, ulusallaşması uğruna büyük 
emek veren bir düşünürdür. Ve dünya bilgeleri arasında yer 
alan olağanüstü bir şahsiyettir.” demektedir. 

Gerçekten de, bilge şairin eserleri sadece Kazak 
Türkleri’nin değil, bütün insanoğlunun maneviyatını 
zenginleştirecek düzeydedir. Çünkü Abay’ın eserlerinin 
muhtevası insanoğlunun ortak manevi değerleriyle do-
ludur. Onun kara sözleri dünya halklarının ortak değeri 
sayılır. Bu, klasik tarzdaki öğretici fikir ve düşüncelerin-
den bir demettir. Özlü söz, öğretici söz, vecizeler diye 
adlandırılmasına rağmen, bunlar edebiyatta özel bir 
türü oluşturur.  

Abay kara sözlerinde insanoğluna, ortak mirasları 
yüceltmekle birlikte, manevi zirvelere doğru yol ala-
rak uzakları hedeflemeyi gösterir. Onun nasihatlerinin 
temeli: insani değerler, kültür ve iyiliktir. Bilge Abay’ın 
nasihatlerine eşdeğer bir eser aramak gerekirse, bu 
Fransız düşünürü Montaigne’nin yazıları olabilir. Mon-
taigne, kendi kimliği ve insan doğası üzerinde dururken 
Abay’ın kara sözlerinin temel misyonu düşünmek ve 
düşünmeye sevk etmektir. 

Dünya kültüründe Abay’ı ne kadar çok tanıtabilir-
sek milletimizin itibarını da o kadar arttırmış oluruz. 
Günümüz küreselleşme ve bilgi işlem teknolojileri dö-
neminde Abay’ın sözleri herkesi düşündürmelidir.  

Dünya genelinde bilim ve eğitimin çeşitli alanlarını 
geliştirmeye büyük katkı sağlayan ve dünyanın ortak 
düşünürler olarak tanıdığı şahsiyetler vardır. Çin söz 
konusu olunca Lao Tsi ve Konfüçyüs, Rusya söz konu-
su olunca Dostoyevskiy ve Tolstoy, Fransa söz konusu 
olunca Voltaire ve Rousseau dünyada akla gelir. Bizde 
Kazakistan denilince Abay’ın ismini söyleyebilecekle-
ri bir düzeye ulaşmalıyız. Başka milletlerin “Kazaklar, 
Abay’ın mensup olduğu millettir” diye saygı duymaları  
bizi onurlandırmalıdır. 

Abay’ın örnek yaşamı ve değerli eserleri sadece Ka-
zak Türkleri’nin değil, bütün dünyanın örnek alacağı 
niteliktedir. Onun insan ve toplum, bilim ve eğitim, din 
ve gelenek, doğa ve çevre, devlet ve yönetim, dil ve ilişki 
hakkındaki düşünceleri yüzyıllar geçse değerini kaybet-
meyecektir. Çünkü şairin miras bıraktığı eserler, tüm 
insanlığa, manevi besin değerindedir. 
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Kazakistan varoldukça, Abay ismi de yücelmeye 
devam edecektir. Onun özlü sözlerine manevi değerle-
rimiz olarak değer verirsek modern dünyada ülkemizin 
de itibarı artmaya devam edecektir.

Herşeyden önce, Abay’ı halkımızın bir değeri olarak 
öne çıkarmalı ve tanıtmalıyız. Kazak Türkleri’nin millî 
kimliğini, kültür ve edebiyatını, manevi düzeyini dünya 
genelinde tanınmış büyük evlatlarının tanınırlık derece-
sine göre değerlendireceğini aklımızdan çıkarmamalı-
yız. Dolayısıyla, Abay’ı çağdaş Kazakistan’ın bir markası 
olarak dünyaya tanıtmak gerekir. Bu, genç nesillerimi-
zin en önemli vazifelerinden biridir. 

Biz, millî şuurumuzu yeniden canlandırmak ve re-
kabet gücüne sahip bir millet oluşturmak istiyorsak, 
Abay’ın eserlerini dikkatle okumalıyız. Onun toplum-
daki çeşitli olay ve süreçlere ilişkin görüşleri günümüz 
Kazakistan’ı için de geçerlidir. Sadece kendi çağının de-
ğil, günümüz toplumunun da gerçeklerini ortaya koyan 
Abay, ulusal ülkümüzün değişmez bir kutup yıldızıdır.

“Her Kazak Türkü’nün evinde bir dombıra bulunsun” 
sloganımız herkesçe bilinmektedir. İlave olarak her evde 
Abay’ın kitapları ve Muhtar Avezov’un “Abay Yolu” ro-
manı da bulunmalı diye düşünüyorum.

Gelecek nesiller Abay’ın yolundan yürümelidir. Bu 
büyük şairin hayalinin gerçekleşmesi demektir. Biz, 
hem Abay’ın düşüncelerinden hem de düzenleyeceği-
miz kutlama etkinliklerinden ders çıkarmalıyız.

Bu yıl Abay’ın doğumunun 175. yıldönümü. Ulus-
lararası ve ulusal düzeyde 500’i aşkın etkinlik düzenle-
necek. Ağustos ayında Semey’de UNESCO ile birlikte 
organize edilecek “Abay Mirası ve Dünya Maneviyatı” 
konulu uluslararası bilimsel konferans önemli bir etkin-
lik. Bunun yanı sıra, Ekim ayında Nur-Sultan’da “Abay 
ve Manevi Uyanış” konulu uluslararası bir konferans 
tertiplenecektir. Bu etkinliklerde Abay ve mirası ince-
lenerek eserlerinden XXI. yüzyıl’ın çağdaş Kazakistan 
şartlarında yararlanma yolları ele alınacaktır.

Önemli projelerden biri de büyük şairin eserlerinin 
10 dile tercüme edilip yayınlanmasıdır. Abay’ın eserle-
ri külliyat olarak İngiliz, Arap, Japon, İspanyol, İtalyan, 
Çin, Alman, Rus, Türk ve Fransız dillerine aktarılacak-
tır. Şairin hayatı, miras bıraktığı eserler ve Kazak kültü-
rünü geliştirmedeki rolü hakkında birkaç belgesel ve 
“Abay” dizisi çekilecektir.
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Kutlama etkinlikleri sanat alanına da yansıtılacak, 
ülke ve uluslararası düzeyde tiyatro ve müzik şenlikleri 
düzenlenecektir. Edebiyat ve sanat alanındaki başarılı 
eserlere verilen devlet ödülüne “Abay Devlet Ödülü” adı 
verilecektir.

Abay’ın şahsiyeti ve mirasıyla ilgili etkinlikler yurt-
dışında da gerçekleştirilecektir. Rusya, Fransa, İngiltere 
ve diğer ülkelerdeki Kazakistan Büyükelçilikleri bünye-
sinde “Abay Merkezi” bölümlerinin kurulması planlan-
maktadır.

Doğu Kazakistan Bölgesi Akşokı’da bulunan Ku-
nanbay Öskenbayulı’nın ailesine ait mezarlık restore 
edilip düzenlenecektir.

Semey bölgesi, Kazak Türkleri için önemli bölge-
lerden biridir. Ülkenin manevi yönden gelişmesinde 
önemli yeri bulunan Semey, tarihî merkez kabul edil-
melidir. Büyük Abay ve Şakarim’in, Muhtar Avezov’un 
doğduğu topraklar bu saygıyı hak etmektedir. Dolayı-
sıyla, bu şehir, sosyal ve ekonomik yönden geliştirilip  
tarihî ve kültürel mekânları aslına uygun bir şekilde to-
parlanacaktır.

Doğum yıldönümü kutlamaları kapsamında Abay’ın 
kutsal mekânı olan Jidebay yeniden bayındır hale getiri-
lecektir.

Bununla birlikte, Abay’ın Jiydebay-Börili Devlet Ta-
rihî-Kültürel ve Edebî-Anıtsal Koru-Müzesi’ne önem 
vererek ilmî ve tanıtıcı çalışmaların yapılacağı bir mer-
keze dönüştürülecektir.

Jiydebay’da müze yapılmak üzere Abay Mirası adlı 
yeni bir bina inşa edilecektir.

1918’de Semey’de Muhtar Avezov ve Jüsipbek Ay-
mavutov’un başlattığı, 1992’de yeniden yayımlanmaya 
başlayan Abay Dergisi devlet tarafından desteklenecek-
tir. Tüm bu etkinlikleri gerçekleştirirken israftan kaçın-
malıyız. Yapılanlar ve etkinlikler, büyük Abay’a karşı 
derin saygımızın ifadesi olarak ve onun zengin mirasını 
tanıtmak amacı gütmektedir. Bütün Kazakistan halkını 
çalışmalara aktif bir şekilde katılmaya davet ediyorum.

Biz, Abay’ın doğumunun 175. yıldönümü kutlama-
larına toplumsal bilinci uyandıracak, bir ülke, bir halk 

olarak gelişmememize yeni hız kazandıracak bir etkinlik 
olarak büyük önem vermekteyiz.

Amacımız, milletimizin büyük üstadlarına olan 
minnet borcunu ödemektir. Abay’la ilgili sınav, bizim 
için ağır ve büyük bir sınav olacaktır.

Elbasımızın ön ayak olması, halkımız destek vermesi 
ile büyük işler başardık. Dünyanın önde gelen 50 ülkesi 
arasında yer almayı hedefledik, bu hedefimize süresin-
den önce ulaştık.

Şimdi ise, dünyanın önde gelen otuz ülkesi arasın-
da yer almayı hedefledik. Bu hedefimize ulaşmada bize 
Abay mirası yardımcı olacaktır. Bundan sonra “Abay’ın 
yardımını anlayabildik mi, inceleyebildik mi?” sorularına 
önem vermeliyiz. 

Her vatandaşımız, bu kutlamalardan önce ülkemiz 
ve devletimiz adına ne yaptık? Abay bize neleri emanet 
etti? Ne bekledi? Milleti adına nelere sevinmişti? Biz 
bunlardan nasıl ders aldık? sorularının cevabını düşün-
melidir. 

Abay mirası, bizim bir ulus olarak birleşmemizi, ülke 
olarak gelişmemizi sağlayacak kutsal bir değerdir.

Genel olarak, yaşamın her alanında Abay’ın aklıyla 
hareket eder ve dediğini yaparsak itibarımız artacak, bir 
devlet olarak hedef ülkümüze daha kısa sürede ulaşaca-
ğımız muhakkaktır. 

Abay’ın hayali, halkın hayalidir. Halkın hayali ve 
emanetini yerine getirmek için, hiçbir şeyimizi esirge-
memeliyiz. Abay’ın nasihatleri ve öğretileri XXI. yüzyıl-
da Kazakistan’ı zirvelere taşıyacaktır.
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