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ÖNSÖZ
19. yüzyıl modern Türk-Kazak edebiyatının kurucusu ve mihenk
taşlarından olan Abay Kunanbayev, edebiyatçı kimliğinin yanı
sıra filozof, pedagog, tercüman, besteci ve bürokrattır. Abay
aynı zamanda halkının kültür ve tarihinin, adetlerinin, bozkır
kanunlarının, bozkır destanlarının da bilginidir.Hayatı boyunca
köyde, halkının arasında yaşamış ve eserlerini kaleme alırken
kendi kabuğuna çekilmeyerek, halkını yakından gözlemlemiştir.
Halkının bağımsızlığı, ekonomik sorunlar, siyasi adaletsizlikler
gibi birçok konuya değinmiş ve çözüm yolları aramıştır. Bunun
yanında insanların yaşadıkları topluma karşı belli başlı görevleri
olduğunun da sürekli altını çizmiştir. Abay Kunanbayev Rusça
eserlerin, halk müziği ve bestecilerinin çalışmalarını
inceleyerek, bunlardan ilham alarak Kazak edebiyatını
modernize etmiştir. Ancak bu durum sadece ilham almak
noktasında kalarak, Kazak edebiyatının esasını tahrip
etmemiştir.
Kara Sözler ve birçok eseri onu sıradan bir yazar olmaktan
ayırmış ve dünya yazarları arasında yerini almıştır. Kara Söz
olarak bilinen kırk beş adet yazının konusu felsefî düşünceler,
nasihat ve kıssalardan oluşmaktadır. Bu yazılarda Abay’ın en
muzdarip olduğu durum toplumun cahilliğidir. En çok üzerinde
durduğu konu bilimdir. Eserlerinde bilimi, medeniyeti, insanı,
tabiat sevgisini, Kazak halkının gelenek göreneklerini konu
edinmiştir. Kazakistan’ın toplum ve edebiyat yapısı hakkında
bilimsel araştırmalar yapmış, adalet, insanlık, sanat ve bilim için
mücadele etmiştir. Abay gençlerin eğitimi konusunda da son
derece titiz davranmıştır. Ona göre akıllı insan öğrenmeyi
alışkanlık haline getirebilmiş kişidir. Abay’a göre insan gerek
fiziksel, gerek ruhî açıdan eğitime muhtaç bir varlıktır.
Eserlerinde öğrenmenin hayat boyu sürmesi gerektiğini,
Allah’ın insana vermiş olduğu özelliklerle insanın ilim yolunda,
doğruyu bulma yolunda olması gerektiğini, aksi takdirde insanın
hayvana benzeyeceğini anlatmıştır.
O dönemde birçok yazar eserlerini Rus dilinde yazarken, Abay
halkının anlayacağı bir dilde Kazakça yazmıştır. Bu önemli bir
husustur, çünkü sanat ve edebiyat bir toplumun inşasında
vazgeçilmez unsurlardandır. Kazak halkının bağımsızlık
mücadelesi edebiyat ve sanata yansırken, dönemin eserlerinde
İstiklal Mücadelesi ve bu mücadelenin savaşçıları övülmüş ve
yüceltilmiştir. Bu durum Kazak halkına ilham vererek,
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bağımsızlıkları için bilinçli bir şekilde savaşmasına vesile
olmuştur. Abay mücadeleyi destekler eserler kaleme alarak,
Kazak halkının İstiklal Mücadelesi simgesi haline gelmiştir.
Özellikle Rusların emperyalizm çalışmalarına karşı dimdik
durmuş ve kalemi ile milletini tek bırakmamıştır. Abay 1880
yılında Rusya’dan, Semay’a Kazak Milli mücadelesi için gelen
vatansever gençler sayesinde Kazak Milli Mücadelesi’ni daha
büyük bir şekilde teşkilatlandırmış ve yeni bir çağı başlatmıştır.
Kazak halkı bağımsızlık mücadelesi ve Rus Çarlığı’nın
emperyalizm anlayışını tüm dünyanın gözleri önüne sermiştir.
Bu açıdan O’nun ölümsüzleştirilmesi Türk halkı açısından
büyük bir öneme sahiptir.
Abay Kunanbayev, çevresindeki birçok yazar dostuna ilham
kaynağı olmuştur. Magaviya, Muka, Akılbay, Kekitay ve
Şakerim gibi genç yetenekler Abay’ı kendilerine örnek alarak
onun takipçisi olmuşlardır.Eserleri çeşitli dünya dillerine
tercüme edilmiş, Türk ve Dünya edebiyatına adını altın harflerle
kazıtmıştır. Kazakistan’ın teşebbüsüyle UNESCO tarafından
1995 yılı tüm dünyada “Abay Yılı” olarak ilan edilmiştir. 30
Kasım 2019 tarihinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
TÜRKSOY Daimi Konseyinin aldığı karar ile Abay
Kunanbayev’in, doğumunun 175. yıl dönümü 2020 yılı, Kazak
aydını Abay Kunanbayev Yılı olarak ilan edilmiştir. Oy birliği
ile alınan karar kapsamında 2020 boyunca, TÜRKSOY üyesi
ülkelerde Abay Kunanbayev'i tanıtmak için bir dizi etkinlik
gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Işığını günümüze kadar yansıtan, gün geçtikçe eserleri ve
ideolojisi daha da değerlenip evrenselleşen Abay’ın, anısına ışık
tutmak dileği ile hazırlamış olduğumuz Abay Kunanbayev ve
Ülküsü başlıklı bu kitabın yayınlanma aşamasında, bizden emek
ve desteklerini esirgemeyen İktisadi Kalkınma ve Sosyal
Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Sayın Mustafa Latif Emek’e,
İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Başdanışmanı Sayın Sefa Salih Bildirici ve Sayın İbrahim
Kaya’ya, doktora öğrencim Semra Çerkezoğlu’na teşekkürlerimi
sunarım.
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ
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GİRİŞ
Abay Kunanbayev’ı Tanımak
Abay Kunanbayev, 22 Ağustos 1845 yılında Kazakistan’ın eski
Karkaralı ilindeki Şıngıs dağının Kaskabulak yaylasında
dünyaya gelmiştir. Bu bölgenin günümüzdeki adı Semey ilinin
Abay ilçesinin Karavıl köyü’dür. Abay’ın asıl adı İbrâhim’dir.
Kazak kültüründe isim kısaltma geleneği olduğundan, annesi
Ulcan İbrahim’e ‘‘dikkat’’ manasına gelen ‘‘Abay’’ takma adını
vermiştir. Abay Kunanbayev Kazak aydınlarının ve Türk
dünyasının model aldığı şair, yazar, eğitimci, edebiyatçı,
bestekar ve fikir adamıdır.
Abay Kunanbayev’in soyu Orta cüz Tobıktı’da Arğın boyunda
bulunan Oljay Batır’dan gelmektedir. Dedesi Irgızbay, Tobıktı
halkının idarecilerinden etkili bir isimdir. Tobuktı, soyunu
Türkistan bölgesinden Şıngıs dağı çevresine yerleştirdiği için
halkı tarafından büyük bir kahraman olarak görülmektedir.
Abay’ın babası Kunanbay Öskenbayulı, halk önderi, zeki ve adil
bir idarecidir (Doğan, 1997, 413; Kalkan, 2002, 373-374). Bu
nedenle halk arasında “haklıysan Öskenbay’a, haksızsan
Eralı’ya git” diye bir söz yayılmıştır.
Abay’ın babası Kunanbay Bey ve annesi Ulcan Hanım soylu ve
köklü bir aileye sahiptir. Babası Kunanbay Bey, kadılık ve
yöneticilik görevleri ile meşgul olmuştur. Babası, büyük babası,
büyük büyük babası Tobıktı boyuna liderlik etmişlerdir.
Türkistan toprakları, Çarlık güçleri tarafından işgal edilinceye
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kadar babası Kunanbay bey kadılık ve Tobıktı liderliğine devam
etmiştir (Karabey, 1996, 94).
Çocukluğundan, gençliğine hayatının her döneminde Abay,
milletini derin bir şevkle gözlemlemiştir. Bu gözlem yeteneği
onu eserlerinde ve şiirlerinde yalnız bırakmamış, bu sayede genç
yaşlarından itibaren adını duyuran bir yazar olmuştur. Ancak bu
Abay için yolun sadece başlangıcıdır. Bu başlangıç annesi Ulcan
ve büyük annesi Zere’den çocukluğunda dinlediği güzel
hikâyeler ile başlamıştır. Zira onlar Abay’ın terbiyesi ve
eğitimiyle bizzat yakından ilgilenmişlerdir. Abay’ın annesi
Ulcan kültürlü, merhametli, mütevazi ve hatiplik özelliğine
sahiptir.

Abay’ın

hatiplik

özelliğini

annesinden

aldığı

bilinmektedir.
Babası, Abay’ın akranlarından üstün olduğunu farketmiş, onu
kendi yanına alıp kadılık ve idarecilik işlerine alıştırmaya
başlamıştır. Abay, büyüdükçe toplantılara ve davalara da
katılmış,

tanınmış

hatiplerin

sözlerini

dinleme

fırsatı

yakalamıştır. Bundan sonra Abay’ın hatiplik yeteneği, manevi
ve sanatsal fikir dünyası hızlı bir gelişme göstermiştir (Ayan,
2017, 9-10).
Abay Kunanbayev kâğıda ve kaleme olan aşkına 19 yaşında
başlamış, Kazak ve Türk edebiyatı için büyük bir mihenk taşı
olmuştur (Mirzahmetüli, 1997, 49). Şair, eserlerini yerli halkın
anlayacağı bir dilde Kazakça yazarken, halkının tarihini
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kültürünü, gelenek ve göreneklerini, bozkır kültürünü, destan ve
mitolojisini eserlerine yansıtmıştır.
Yaşı ilerledikçe tam bir dava adamı olmaya başlayan Abay,
genç yaşlarından itibaren toplumun refahı için kendisinden
ödünler vermeye başlamıştır. Bu ödünler onu milletinin gözünde
büyütmüş, yüceltmiş ve milleti ona Abay demiştir; yani
dirayetli, iyi, bilge ve akıllı (Kibar, 2014, 544).Bu dirayetli genç
geçen birkaç yıl içinde giderek olgunlaşmış ve ömrünü milletine
adamıştır. Abay gibi adamlar milletleri için yaşarlar, milleti için
yazarlar ve milletleri için ölürler onlar hayatlarını milleti
yolunda harcamaktan asla çekinmezler.
Abay Kunanbayev’in Eğitim Hayatı
İlköğrenimini köyün imamı Gabithan Molla’da alan Abay, on
yaşında Semey’de bulunan bir medresede hocası Ahmet Rıza
tarafından eğitilmiştir. Buradadin ilimleri, edebiyat, tarih,
matematik,

coğrafya

gibi

modern

bilimler

eğitimi

almıştır.Medrese eğitimi boyunca Arap, Fars ve Türk dillerini
öğrenmiştir.
Doğu klasiklerinden; Ahmed Yesevî, Bakırganî ve Sufî Allahyar
Nizâmî, Ali Şîr Nevâî, Fuzûlî, Sa‘dî-yi Şîrâzî ve Hâfız-ı Şîrâzî,
gibi

isimlerden

etkilenmiş

şiir

yazmaya

bu

yıllarda

başlamıştır.Müslüman yazarların eserleriyle tanışmış hayatı bu
yazarların perspektifinden görmüş ve büyük bir ülküye vakıf
olmuştur.Bu ilköğretiminin yanında dinlediği halk ozanları,
hikâyecilerden duyduğu masallar ve destanlar onun kalbinde
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derin bir sanat ateşi harlamıştır ayrıca okuduğu hikâyeler ve
şiirler bu ateşi körükleyip büyütmüştür (Ayan, 2017, 10-11).
Semey şehri Abay’ın kültür hayatında önemli bir yere sahip
olmuştur. Medrese eğitiminin son yılında Semey’de bulunan,
Manastır mektebine giderek, burada üç ay Rusça öğrenmiş ve
Rus dilindeki eserleri okumuştur. Semey’de 1883 yılında açılan
bir kütüphane Abay’ın manevi dünyasının kaynağını teşkil
etmiştir. Bu kütüphanede dünya edebiyatının edebi, felsefi,
tarihi en önemli

eserlerini tanıma imkanı bulmuş, yine bu

kütüphanede Rusya Kurtuluş Hareketi’nin temsilcileri ile
görüşüp sohbet etmiştir (Doğan, 1997, 549). Burada Rusçanın
derinliklerini öğrenmiş, Rus eserlerini okuyarak dünyayı daha
iyi tanımıştır (Kibar, 2014, 543).
Modern Kazak edebiyatının kurulmasında Puşkin, SaltıkovŞedrin, Lermoantov’un eserlerini incelemesi önemli etken
olmuştur.

Abay

bu

eserlere

Semey’de

bulunan

Gogol

Kütüphanesi’nde ulaşabilmiştir. Abay, okuduklarının ışığında
Kazak toplumundaki sosyal ve siyasal olayları daha iyi
değerlendirecek duruma gelmiştir. Abay bu kitaplar aracılığı ile
dünyadaki siyasi ve sosyal gelişmelerden haberdar olmuştur
(Doğan, 1997, 549)
Eğitim hayatı onun yalnızca büyük bir yönetici olmasını
sağlamayacak ayrıca modern zamanın en güçlü filozoflarından
birisini doğuşuna da öncülük edecektir. Aldığı eğitimler
sayesinde genç yaşta yöneticilik makamı için çalışmaya
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başlamıştır. Böylece genç yaşına rağmen yönetici olması için
önünde hiçbir engel kalmamıştır (Hopaç, 1999, 101-102).
Abay Kunanbayev’in Yetişkinliği ve Ölümü
Halkın dertleriyle hemhal olduğu için bizzat halk tarafından
desteklenmiş ve Çarlık tarafından bolislik görevine getirilmiştir
(Karabey, 1996, 194). Çarlık Rusya’sı yönetiminde Kazak
halkının uğradığı haksızlıkları azaltmak amacı ile yerel
seçimlere katılmış, 1876 yılında Konırkökşe ilçe başkanı
seçilmiş ve başarılı bir yönetim sergilemiştir. Abay sadece iyi
bir düşünür, edebiyatçı değil iyi bir devlet adamı özelliklerine
sahip olarak kendini göstermiştir. Daha sonra 1885 yıllarında
Semey Vilayeti Kazakları için ceza kanunları hazırlama
komisyonuna başkan seçilmiştir (Ayan, 2017, 25).
Yöneticilik makamına geldiği için toplumun her kesimiyle
dirsek teması kurmuştur. Abay, toplumdaki birçok sorunun
aslında halkın hatalarından dolayı oluştuğunun farkına varmıştır.
Abay, toplumdaki yönetici ve zengin tabakanın aç gözlülüğünün
toplumu dejenere ettiğini çözmüştür. Ona göre bu yüzden
Kazaklar yozlaşmış ve gerilemiştir (Karabey, 1996, 194).
Eserlerini bu zamanlarda kaleme almaya başlamıştır, otuzlu
yaşlarının ortasında eserlerini duyurmayı başarmıştır. Eserleri
altın

çağlarına

yaklaşırken

Abay

çalışmaları

sayesinde

toplumdaki yerini sağlamlaştırmıştır (Hopaç, 1999, 103-105).
Milliyetçi ve vatansever eserler ortaya koyan Abay halk
tarafından oldukça kıymetli bir hale gelmiştir. Toplumsal
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sorunları dile getirmiş ve bu sorunların çözümlerini sunmuştur.
Avrupalı, Rus ve Müslüman yazarların eserlerini Kazakça’ya
çevirmiş ve bunları halkın beğenisine sunmuştur (Çınar, 1997,
120).
Hayatının belli bir döneminde hatiplik yapmış ve birçok insanı
bu yolla etkilemiştir. Abay ülküsü ve yetenekleri sayesinde
toplum

tarafından

benimsenmiş

ve

kahramanlaştırılmıştır

(Doğan, 1997, 548).
Kırklı yaşlarından sonra bağrındaki ozanlık ateşini harlamış ve
bu sayede topluma nasihatler vererek filozofluk makamına
ulaşmıştır. Milletinin çıkarlarına yönelik toplumcu eserleri
toplum

tarafından

oldukça

sevilmiş

ve

uygulanmaya

başlanmıştır (Kibar, 2013, 544) .
Abay Kunanbayev,1904 yılına hastalanmış ve hastalığı çok ağır
bir şekilde ilerlemiştir. Elli dokuz yaşındaoğlu Magaviya’nın
ölümünden kırk gün sonra 6 Temmuz 1904’te Semey’de vefat
etmiştir. MezarıŞıngıs dağında bulunan Jidebay kışlağında
kardeşi Ospan’ın mezarının yanına bulunmaktadır (Kalkan,
2002, 374; Ayan, 2017, 12).
Çocukluğundan itibaren hayatını öğrenme aşkına hibe etmiş ve
bu yolda yaşamıştır. Öyle ki daha 13 yaşındayken birçok dil
bilen, bu dillerde okuyup yazan, toplumsal çıkarımlarını diğer
memleketlerin durumuyla kıyaslayan ve küçücük yaşına rağmen
yöneticilik makamı adına çalıştırılan kişi sayısı şuan bile yok
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denecek kadar azken Abay bunları bir buçuk asır öncesinde
başarmıştır.
Toplumsal çıkarımlarında çok fazla merhale kat etmiş kırklı
yaşlarında filoz olmayı başarmıştır. Kazak halkı onun sayesinde
küllerinden doğmuş ve medeniyetle tanışmıştır. Ölümünün
ardından adı,Türk halkı tarafından yaşatılmaya devam etmiştir.
Eserleri ve Ülküsü ile Abay
Abay yalnızca bir şair ve edebiyatçı sıfatlarına sahip değildir,
Abay ayrıca filozof, pedagog, tercüman, besteci ve bürokrat gibi
sıfatlara da sahiptir (Aşa, 1997, 47). Abay tüm bu sıfatları
sayesinde Kazakların sevgi ve saygısını toplamıştır yaptığı güzel
işler sayesinde Abay sadece Kazakların değil tüm Türk
dünyasının saygı ve sevgisini de almıştır. Zira Abay Kazaklara
karşı beslediği sevgi ve saygıyı sadece olduğu yerde sayarak
elde etmemiş, Kazaklar ve tüm Türk dünyası için bol bol
çalışmıştır.
Kazakların, Çarlık Rusya sömürgesine karşı çıkmaları ve kendi
bağımsızlıklarını

istemeleri,

Türkistan

(Orta

Asya)

coğrafyasında Kazak, Çarlık Rusya savaşı çıkmasına neden
olmuştur. Kazakların yetersiz askeri güçleri onların savaştan
korkup kaçmasına neden olmamıştır (Htdıraliyev, 1997, 80-82).
Aksine Kazaklar Türklük şuuru ve bilinciyle savaşmıştır. Ağır
Rus silahları, Kazakların askeri direncini 1847 yılında kırmıştır
ancak bu İstiklal Mücadelesi 1916 yılında tekrar başlamıştır.
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Abay yine bu dönemlerde bile milletinin kaderini ve geleceğini
düşünmüştür ve bunun için çalışmıştır (Uygur, 1997, 2).
Kazakların istiklal için mücadeleleri edebiyat ve sanat
anlayışlarında da etkisini göstermiştir. Dönemin eserlerinde
İstiklal Mücadelesi ve bu mücadelenin savaşçıları övülmüş ve
yüceltilmiştir. Bu sayede Kazaklar istiklalleri için bilinçli bir
şekilde savaşmıştır (Mirzahmetüli, 1997, 51).
Kazaklar 1847 yılı İstiklal Mücadelesi’nde Ruslara yenik
düşssede, 1916 yılında tekrar istiklalleri için savaşmaya
başlamıştır. Kazak edebiyatı için 1847 yılından, 1916 yılına
kadar olan dönem Rus Çarlığının demir yumrukları sebebiyle
“zar zaman” akımını doğurmuştur. Bu akımdan sonra ki akım
ise aydınlatma (ağartvwrshık) olmuştur (Uygur, 1997, 2).
Abay bu akımlarda ortaya koyduğu eserlerle Kazak edebiyatı ve
Kazaklar için büyük bir aydın olduğunu göstermiştir.1880
yılında Rusya’dan, Semay’a Kazak Milli mücadelesi için gelen
vatansever gençler sayesinde, Abay Kazak Milli Mücadelesi’ni
daha büyük bir şekilde teşkilatlandırmış ve yeni bir çağı
başlatmıştır (Dogan, 1997, 549).
Abay eserlerinde sadece İstiklal Mücadelesi’nden değil bilim ve
aydınlanmadan da bahsederek Kazakların ilerlemesini sağlamayı
hedeflemiştir. Zira Abay gelişimin bilim ve teknoloji sayesinde
olduğunu bilmiştir. Milletinin düşmanlarına büyük bir nefret ve
kin güden Abay, bunu eserlerinde de belirterek milletinin
vatanperverliğini hep dinamik tutmaya çalışmıştır. Milletinin
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bugününü ve yarınını düşünmüş onların yücelmesi için
çabalamıştır (Çınar, 1997, 119).
“Enbek kılmak tapkan mal dewlet bolmas.
-Emeksiz bulunan mal baht getirmez.Kardın suwı sekildi tez suwalar.
-Karın suyu gibi çabuk erirUrlık,kuwlık,sumdıkpen mal jıyılmaz.
-Hırsızlık, sahtecilik, haksızlıkla mal yığılmaz.Ziyan şekpey kalmaysı onday isten.
-Zara görür kalırsın öyle işten.Mal keter, ıııazafı keter,ar buyırmas.
-Mal gider, sağlık gider, ar bulunmaz.-“ (Uygur, 1997, 3)
Abay sunduğu eserlerinde toplumun iyi ve doğru esaslarına göre
şekillenmesini sağlamıştır. Abay milletinin içinde bulunduğu zor
durumun esasen toplumun yerinde sayması ve sonrasında
gerilemesi sebebiyle olduğunu bilmiştir (Turatova, 2020, 24-26).
Toplum çalışkanlık, emek ve sevgi sayesinde büyür, yücelir ve
refaha ulaşır. Emeksiz kazanç elde etmek, tembellik yapmak ve
nefretin hakim olduğu bir toplum yapısı, toplumu içten içe
çürütür ve yok eder. Büyük şair Abay’da bu bilince hakim
olmuştur (Çınar, 1997, 121).
Abay topluma verdiği mesajlarda toplumun hak yememesini,
namuslu ve edepli olmasını, akılcı ve bilimselliğe göre hareket
etmesini ve samimi Müslüman olmasını öğütlemiştir. Çünkü
haksızlığın ve namussuzluğun hakim olduğu toplumların
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ahlaksız, bilimden ve fenden bir haber aptal bir hale eriştiğini
bilmiştir, zira böyle toplumlar yok olmaya mahkumdur
(Htdıraliyev, 1997, 82-83).
Abay

fakirlere

kötülük

eden

zenginlere

de

öğütlerde

bulunmuştur ve bunlarla mücadele edilmesini gerektiğini
savunmuştur. Bu duruma karşı önlemler bulmaya çalışmıştır
ancak zaman şartları bunun için pek elverişli olmadığı için
düşüncelerine ara vermek zorunda kalmıştır (Turatova, 2020,
26-29).
Abay, Kazak edebiyatının zenginliklerini, halk edebiyatı ve
yazılı edebiyat şeklinde sınıflandırmıştır.Abay zengin Kazak
halk edebiyatından bolca yararlanmış ve halk edebiyatı ile
pişmiştir. Abay halk edebiyatının çok güçlü ve kudretli
olduğunu gayet iyi bilmiştir ancak Kazak edebiyatının milli bir
hâl almasının sadece halk edebiyatıyla sınırlı kalmasıyla
mümkün olmayacağının farkındadır ve yazılı edebiyatı bolca
kullanmıştır.
Kazak yazılı edebiyatı Kazakça konuşmuş, Çağtayca kaleme
alınmıştır. Abay’a göre sanat toplum içindir, zira halk bu yol
sayesinde refaha ve iyiliğe ulaşır böylece devletin temellerini
oluşturan toplum sağlam bir halde olur bu sayede devlet sağlam
bir hale gelir, Abay tamda bu ülkü ile hedeflerine yürümüştür
(Hopaç, 2013, 2).
Kazak edebiyatında bulunan anlaşılmaz sözleri temizlemeye
çalışmıştır. Eserlerini anlaşılır bir dille özgün ve toplumu doğru
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yönlere çekecek şekilde yazmayı hedeflemiş ve bunun için çok
fazla gayret sarf etmiştir. Abay tüm bu çalışmaları sayesinde
Kazak edebiyatının mihenk taşı olmuştur (Mirzaahmetüli, 1997,
49).
Abay eserlerinde hedeflerini ve amaçlarını da gayet iyi bir
şekilde aktarmıştır, bu sayede gerçek bir millet adamı
olmuştur.Rus klasiklerini soydaşlarına aktarmak amacıyla
Krilov, Puşkin, Lermontov gibi şairlerin eserlerini Kazakça’ya
çevirmiştir. Rus klasik şairleri Kazak Edebiyatında Abay
sayesinde bir yer bulmuşlardır. Rus yazarların eserleride
Abay’ın eserleri gibi çok sevilmiş ve benimsenmiştir. Bu sayede
bu eserler Kazak edebiyatında belirli yerlere sahip olmuştur tabi
bu durum Abay sayesinde yaşanmıştır. Rus şairlerin eserleri
zamanla halkın günlük hayatında bile yer alır olmuştur
(Mirzahmetüli, 1997, 53).
Toplumu ilerletmek adına eserlerinde bolca mesaj öğeleri
barındırmış

olan

Abay,

Kazakların

Çağatayca’dan

uzaklaşmasını sağlamış ve yeni Kazakça’da çok sayıda esere
imza atmıştır. Abay’ın buradaki asıl amacı halkın esas dili olan
Kazakça’yı daha güçlendirip daha anlaşılır olmasını sağlama
düşüncesidir. Yeni Kazakça’nın daha anlaşılır oluşunu gayet iyi
kullanmış ve bolca eserler vermiştir, bu sayede Kazak
toplumunun daha iyi şekil almasını sağlamıştır.
Abay

dönemine

kadar

Kazak

edebiyatında

çok

fazla

sıradanlaşmış iki usul mevcut olmuştur. Bunlardan birisi dört
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mısralı on bir hece yapısına sahip “a,a,b,a” şeklinde eski klasik
şiir diğeri ise yazılım kuralları kalıplaşmamış yedi heceli “jir”
adı verilen şiir.Abay iki usulü bolca kullanmıştır ama sadece bu
iki usulle doymamıştır ve kendi stili olan 1 İli şiir usulünü
Kazak edebiyatına kazandırmıştır (Uygur, 1997, 5).
Abay Kazak edebiyatına getirdiği yenilikleri Rus eserlerinden
ilham alarak yapmıştır ancak bu durum sadece ilham almak
noktasında kalmış ve daha öteye gitmemiştir. Klasik Kazak şiir
yapısına bağlı kalmış olan Abay klasik Kazak şiirinin
temellerini ve esasını bozmamış, tahrip etmemiştir.
Bu sayede Kazak-Türk edebiyatı ve Dünya edebiyatı için önemli
bir yere sahip olmuştur. Abay’ın eserleri büyük dillerin
neredeyse tamamına çevrilmiştir. İngilizce, Almanca, Fransızca,
Arapça, Farsça, Moğolca ve Çince gibi yabancı dillere çevrilen
eserleri sayesinde Dünya edebiyatında önemli bir yere sahip
olmuştur. Ayrıca Abay’ın eserleri sadece bu büyük dillere
çevrilmemiş

diğer

Türk

lehçelerine

de

çevrilmiştir

ve

sunulmuştur (Aşa, 1997, 49).
Tüm bu çeviriler ve eserler sayesinde Abay kendisinin
ölümünden yıllar sonra bile büyük otoritelerin çoğuna kendini
kabul ettirmiştir. Dünya edebiyatına ülküsünü tanıtmıştır ve
sevdirmiştir. Abay’ın ölümsüzleştirilmesi Kazaklar açısından
büyük bir öneme sahip olmuştur. Çünkü Abay Kazak
mücadelesi ve Rus Çarlığı’nın emperyalizm anlayışını tüm
dünyanın gözleri önüne sermiştir.
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Eserleri dünya tarafından saygı ve sevgiyle anılmıştır.
Bir şiirinde
“Beş şeyden uzak dur,
Beş şeye yakın dur,
Adam olayım derseniz.
…
Dedikodu, yalan, övünmek
Tembellik, boşa mal saçmak
Beş düşman bu, bilseniz
Gayret, çalışma, derin düşünce,
Kanaat, merhamet böylece
Beş asıl dost bulsanız.”(Aşa, 1997, 58)
Bu mısralar bizlere Abay’ın sadece iyi bir şair olmakla
yetinmediğini ayrıca iyi bir insan olduğunu da gösterdiği bir
kanıt olmuştur.
Abay

dünyanın

yerinde

saymadığını

ve

yenilendiğini

bilmektedir. Zira dünya ona göre büyük bir göl gibidir o dünya
için “dünya büyük göldür, zaman ise vuran yel ilk dalgalar
büyük ağabey, arkadan gelenler ise küçük kardeşleridir bunlar
birbirlerinin tamamlar” Abay bu sözleriyle insanların birlikte
yaşamasının gerektiğini savunmuştur. Zira uyumsuz, kopuk
toplumlar içten içe yavaş ve acılı bir şekilde ölür ve çürür bu
Abay’ın ustalıkla bildiği ve eserlerinde belirttiği bir durumdur
(Aşa, 1997, 58).
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Abay insan aklının gücünü bilmiş ve buna göre hareket etmiştir.
Canlılar doğar, yaşar ve ölür ama insanlar öteki canlılardan
zekâsı ve mantığı sayesinde ayrılır. Zira insan beyni içgüdülerini
bastırmış ve aklıyla hareket etmiştir. Abay bütün bu sistemin
farkında olmuş ve bilimden yana saf tutmuştur. Abay aklın
yatmadığı işleri reddetmeyi öğütlemiş ve bilimin doğruluğuna
güvenmiştir (Hopaç, 2013, 3).
Abay gerçekçi olmanın doğru olduğunu savunmuş ve yaşamın
bu şekilde doğru olduğunu öğütlemiştir. Zira gerçekten uzakta
yaşayan

insanlar

hayatlarında

sık

sık

hata

yapmaya

mahkûmlardır. Abay doğruluğun çizgisinde gitmenin en
mantıklı olduğunu savunmuştur.
Kara Jöz adlı eserinde Abay bilimin ışığını tekip etmeyi ancak
bunları fani dünya için değil vatan ve millet sevgisi için
yapmayı öğütlemiştir. Çünkü Abay devlet olmanın, büyük
olmanın ancak bu şekilde olacağını bilmiş ve buna göre hareket
edilmesi gerektiğini söylemiştir. Abay bilimin bencillik ve
şımarıklık için öğrenilmemesi gerektiğini savunmuştur. Zira
bencillik insanı ve toplumu bozar, tahrip eder ve büyük bir
buhrana sürükler yaşanılan bu olumsuzluklar insanı ve toplumu
yok oluşa sürükler (Kınacı, 2018, 266).
Abay bilimin öğrenmek, çalışmak ve uygulamak ile insanın ve
bu sayede toplumun işine yarayacağını söylemiştir. Toplumun
bilimden yana olmasını öğütleyen Abay tembellikten uzak
durulmasını, tezcanlı olunmamasını gerektiğini ve boş laflara
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kanılmamasını
mutluluklarda

gerektiğini
yaşamanın

öğütlemiştir.
insanın

Abay

karakterini

sahte

bozacağını

belirtmiştir. Abay’a göre insanoğlu bilimin ve doğruluğun
ışığından gitmelidir, eğer insanlar bu yolu tercih etmezlerse yok
olmaya mahkûmlardır (Hopaç, 2013, 4).
İnsanların yaşadıkları topluma karşı belli başlı görevleri
olduğunu aktaran Abay eserlerinde bunu gayet iyi bir şekilde
aktarmıştır. Zira yazarlar yaşadıkları toplumun mühendisidirler
ve görevleri yaşadıkları dünyayı iyi bir hâle getirmektir Abay’da
bu görevin farkında olmuş ve milletini her daim doğru yollara
sevk etmiştir (ÖzTürk, Sembi, 2017, 42).
Yazarlar tıpkı bir mühendis gibi toplum düzenini tasarlamalı bu
tasarımı tıpkı bir mühendis gibi bir makete yansıtmalı ve
hatalarını düzeltip eserini topluma sunmalı ve bu sayede
toplumu üst seviyelere taşımalıdır. Abay’da bu davranışı
sergilemiş ve Kazak toplumunu sınıf atlatacak bir hale ve bilince
getirmiştir. Büyük bir özveriyle Kazakların gür sesi olmuştur
(Doğan, 1997, 550).
Abay Kazaklar için Hacı Bektaşı Veli gibi Yunus Emre gibi
Mehmet Akif Ersoy gibi Hüseyin Nihal Atsız gibi önemli yerde
olmuştur zira Türk toplumu için bu büyük insanlar ne kadar
önemliyse Kazaklar içinde Abay o kadar önemlidir. Çünkü
Abay milletini gayet iyi bir şekilde tasarlamış ve onlara karşı
olan görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Abay ülküsünü sadece
toplumuna değil bütün dünyaya gayet iyi bir şekilde tanıtmıştır
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bu sayede gelecek nesillerde bu güzel ülküyü tanımış ve
uygulamıştır (Kınacı, 2018, 266).
Abay Kazakların İstiklal Mücadelesi’nde ortaya koyduğu güzel
işleriyle pek çok zaferde pay sahibi olmuştur. İçinde bulunduğu
zor şartlarda bile başarıyla çalışarak Kazakların gelişmesini ve
yücelmesini sağlamıştır. Kendi ülküsünün ışığında birçok
kıymetli edebiyatçı yetişmesini sağlamıştır. Bu sayede Abay,
Kazakların büyük şairi ve unutulmaz bir simgesi haline gelmiştir
(Hopaç, 2013, 3).
Abay’ın İdeal Toplum Görüşü İle Diğer Ütopik Eserlerin
Kıyaslanması
Bu

kıyaslamada

inceleyeceğimiz

ilk

eser

Tommasa

Campenella’nın Güneş Ülkesi eseri olacaktır. Campanella’ya
göre bireyler toplumda bencillik yapmamalı ve toplumun
çıkarlarına göre hareket etmelidir. Eser sosyalizm temelleri
atılarak özel mülkiyet kavramının olamamasından bahsetmiştir
ancak bencillik konusunda Campenella ve Abay aynı görüşü
benimsemiştir. Toplumun çalışmaktan haz ve keyif alması
gerektiğini vurgulayan Campenella insanın haksızlığın ve
kötülüğün kaynağı olarak görmüş ve bencilliğin toplumu yok
ettiğini savunmuştur ayrıca tembelliği utanılacak bir şey olarak
betimlemiştir. Campenella ve Abay bencilliğe karşı aynı görüşü
savunmuş iki yazardır ancak Campenella’ya göre toplumda
hiçbir şey özel olmamalıdır anlayışını farklı bir boyuta getirerek
kadınlarında toplumda ortak bir nesne olmasını hedeflemiştir.
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Bu çizgi Abay’ın çizgisinin çok dışında bir çizgidir ayrıca kadın
toplumda bir nesne gibi özel yada genel diye ayrılmamalıdır.
Campenella’nın bu bakışı birçok yerde uygulanamayacak kadar
uç bir istektir. Abay kadının toplumda özel bir yeri olduğunu
belirtmiştir ve kadını özel bir tahta oturtmuştur. Ancak iki
düşünüründe zıt olduğu bu nokta haricinde birleştiği bir diğer
nokta toplumun bilim ve teknoloji ile harmanlanmasıdır (Omay,
2009, 3-5).
İnceleyeceğimiz bir diğer ütopik eser Thomas More’un Ütopya
isimli eseridir. More’da tıpkı Campenella gibi toplumda özel
mülkiyet anlayışını kaldırmıştır. More, insanları sadece tüketen
bir canlı olarak kurgulamamış aynı zamanda üreten bir hale
getirmiştir. Bu üretken dünya bizlere tıpkı Abay’ın hayal ettiği
toplumu hatırlatmıştır. More yönetici sınıfı aileler yoluyla
kurmuştur. Ayrıca insanlar dönemin şartlarında yapması zor
olan rençberlik, yüncülük, ketencilik, demircilik, marangozluk
ve duvarcılık konusunda bilgili ve tecrübelidir. Ayrıca değerli
maden grubunda olan madenler Ütopya’da değersiz olarak
kullanılmış ancak basit olarak gördüğümüz madenler çok önemli
bir yere sahiptir.
Toplumda kıyafet farklılıkları ufak detaylar haricinde yok
denecek kadar azdır. İnsanlar altı saat çalışıp kalan zamanlarında
edindikleri hobilerle uğraşacak şekilde hayal edilmiştir. Toplum
her zaman iç içe hayal edilmiş ve kopukluk yaşanmaması
düşlenmiştir, toplum birlikte müzikler ve tütsüler eşliğinde
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yemek yiyecek kadar beraber tasarlanmıştır bu görüşlerin
birçoğu Abay’ın görüşleriyle aynıdır.
İki büyük ustada toplumu dinamik ve birlikte hayal etmiştir.
Ayrıca More evlilik yaşına bir alt sınır bile koymuştur. More’da
tıpkı Abay gibi toplumda namus ve ahlak gibi kavramları
başköşeye

koymuştur

toplum

içerisinde

ahlaksızlık

ve

namussuzluk kötü karşılanmış ve kölelik yâda idam cezası
şeklinde yasaklarla önlenmiştir. Zira iki yazarda toplumda ahlak
ve namus olmazsa insanların hayvandan farksız olacağını
bilmiştir.
More dini baskıların olmaması gerektiğini kişilerin inançlarının
vicdanlarına bağlı olduğunu savunmuştur ayrıca dinsel baskı
Ütopyad’a küfür ve zorbalıkla eşdeğerdir. Bu zorbalık ve
küfürün cezası çok ağır yaptırımlar olmuştur. Ancak Abay
toplumu samimi Müslüman şeklinde benimsemiştir ama Abay
hiçbir zaman dinsel baskıların yapılmasından bahsetmemiştir
(Özkan, 2017, 612-614).
İnceleyeceğimiz bir diğer eser ise Farabi’nin Erdemliler Şehri
eseridir. Farabi’de tıpkı Abay gibi toplumu cahilliğe karşı bir
şekilde betimlemiş toplumu bilimin ışığında ilerleyen bir şekilde
kurgulamıştır. Abay ile Farabi burada aynı idealleri paylaşmıştır
(Demirel, 2014, 363).
Farabi eserinde lider olacak kişinin organlarının tam olması
gerektiğini, kişinin anlayışlı, zek ve düşünceli olması gerektiğini
belirtmiştir. Ayrıca lider olacak kişi güzel konuşmalı, nefsine

ABAY KUNANBAYEV VE ÜLKÜSÜ | 27

hâkim olmalı ve dünyevi kaygılar barındırmamalıdır. Lider
olacak kişi işini büyük bir tutku ve özveriyle yapmalıdır. Farabi
ve Abay aynı görüşleri benimsemiştir (Demirel, 2014, 364365).Abay, Farabi’nin öğretileriyle kendi ütopyasını tasarlamış
ve kaleme almıştır. Bu iki Türk bilim adamı bu iki büyük insan
toplumun kaderinin nasıl çizilmesi gerektiğini doğruluk ve
bilgelikle kaleme almıştır.
İnceleyeceğimiz bir diğer eser ise Platon’un Devlet eseridir,
Platon, Devlet’i tıpkı bir insan gibi görmüştür. Platon’a göre
devlet adil ve demokratik olmalıdır. İnsanlar bilimin ışığında
gitmeli ahlaklı ve namuslu bir şekilde yaşamalıdır. Toplum
birbiriyle

harmanlaşmış

bir

şekilde

olmalı

toplumsal

kopukluklar yaşanmamalıdır. Devlet sosyal bir yapıda olmalıdır.
Platon’un öğretileri

de

Abay’ı

derinden etkilemiş gibi

durmaktadır. Zira düşledikleri toplum ve devlet yapısı birbirine
çok fazla benzemektedir (Ceylan, 2006, 161).
Abay Kunanbayev’in Şiirlerinin İncelenmesi
Abay’ın en ünlü şiirleri genelde tabiat şiirleri olmuştur zira
Abay bu şiirlerinde doğayı ve canlılar betimlemiş okuyucusunu
tabiat ananın maharetli ellerinde bir yolculuğa çıkartmıştır. Bu
şiirlerin kurulu olduğu şema tamamen tabiat şartlarına ve
mevsim

dinamiklerine

göre

tasarlanmıştır.

Abay

farklı

mevsimlerde yaşadığı, gördüğü ve duyduğu birçok olayı
şaheserlerine

aktarmıştır.

Şiirlerini

incelediğimiz

zaman
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karşımıza çıkan olaylar tabiat ananın bizzat bizlere sunduğu
güzel nimetlerin birer yansımasıdır.
Şiirleri ile Abay
“Kansonarda bürkitşi şigadı anga- Kardan sonra, kartallı avcı
çıkar ava,
Tastan tülki
izlendiğinde

tabılar

andıganga-

Kayada

tilkiye

rastlar

Jaksı at pen tatu joldas bir ganıybet, - İyi at ile dost yoldaş bir
mutluluk
Ingaylı ıkşam kiyim anşı adamga.- Rahat hafif bir giyim avcı
adama
Salan etip joliksa kaytkan izi, - Aniden rastlasaydı dönüş izine,
Sagadan sunpın kagıp iz şalganda. – Su kıyısından birden
kaybolup iz sürdüğünde.
Bürkitşi tav basında, kaguşı oyda, - Kartallı avcı dağ başında,
kovucu yamaçtadır,
izdin betin tüzetip andaganda. - İzin üstünü düzeltip anladığında.
Tomagasın tartkanda bir kırımnan, - Başlığını çektiğinde bir
köşede,
Kıran kus közi körip samgaganda. - Yırtıcı kuşun gözü görür
yükseldiğinde.
Tömen uşsam, tülki örlep kutılar dep, - Aşağı uçsam, tilki
tırmanıp kurtulur diye,
Kandı köz kaykan kagıp şıksa aspanga. - Vahşı kuş fırlayıp
çıksa gök yüzüne.
Köre tura kaladı kaşkan tülki- Gördüğünde öylece kalır kaçan
tilki
Kutılmasın bügen san kur kaşkanga. - Kurtulamayacağını
bildikten sonra boşuna kaçışı.
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Avzın aşıp, kokaktap, tisin kayrap, - Ağzını açıp, tehdit edip,
dişini bileyip
O da talas kıladı şıbın janga. - O da gayret ediyor sinek kadar
canı için.
Kızık körer, könildi bolsa anşılar, - Dikkatle bakar, keyifli olsa,
avcılar,
Şabar jerin karamas jıgılganga- At sürecek yer bakmazlar, la
düşesiye kadar.
Kırık pışakpen kurjındap turgan tülki, - Kırk bıçakla (dişleriyle)
korkutmağa çalışan tilki,
O da osal jay emes kıran panga. - O da kolay düşman değil vahşı
kuşa.
Segiz nayza kolında, köz avdarmay, - Sekiz mızrak elinde,
dikkatini kaybetmeden,
Batır da ayal kılmaydı erten tanga. - Cesur da, sabırsızlanmıyor,
ertesi tana kadar.
Kanat, kuyrık suvıldap, ıskıradı, - Kanat, kuyruk çarpıp
uğulduyor,
Kökten kıran sorgalap kıyılganda. - Gökten kuş çakılırcasma
indiğinde.
Jark-jurk etip ekevi aykasadı, - Kıvılcımlar saçarak ikisi
dövüşüyor,
Jeke batır şıklanday kan maydanga. - Bir başına yiğit çıkmış gibi
kavgaya.
Birevi kök, birevi jer tagısı, - Birisi gök, birisi yer yabanisi,
Adam üşin batısıp kızıl kanga. - insan için batıp kızıl kana.
Kar appak, bürkit kara, tülki kızıl, - Kar bembeyaz, kartal kara,
tilki kızıl,
Uksaydı kasa suluv şomılganga. - Benzerler çok güzelce suda
yıkanmışa.
Kara şaşın köterip eki şıntak, - Kara saçını kaldırıp iki dirsek,
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O da bülk-bülk etpey me sıypaganda? - O da kıpırdamaz mı
okşadığında?
Appak et, kıp-kızıl bet, jap-jalanaş, - Bembeyaz et, kıpkızıl yüz,
çırılçıplak,
Kara şaş k1zıljüzdi jasırganda. - Kara saç kızıl yüzü örttüğünde.
Küyevi er, kalındığı suluv bolıp, - Güveyi er, nişanlısı güzel
olmuş
Jene uksar tar tösekte jolıgıskanga. - Ve benzer dar döşekte
karşılaşanlara.
Art jagınan javrını bülkildeydi, - Art tarafından kürek kemiği
kımıldar,
Kıran büktep astına del baskanda. - Ustaca büküp altına tam
bastığında.
Kusı da iyesi de korazdanar, - Kuşu da sahibi de gururlanır,
Alpıs eki aylalı tülki alganda. - Altmışiki hileli tilkiyi aldığında.
"Üyirimen üş togız" dep jımındap- "Allah bereket versin" diye
sevinir
Jası ülken janına baylanganda. - Yaşı büyük avcı yanına
bağlandığında.
Silke kiyip tunaktı, nasıbaydı- Silkerek giyip kürk başlığı,
enfiyeyi
Bir atasun könilin
keyiflendiğinde.

jaylanganda.

-

Bir

çekersin

için

Tavdan jiyde tergendey ala berse, - Dağdan iğde toplar gibi
alıverse,
Bir jasaysın kumarın er kanganda. - Bir yaşamış olursun
muradına her vardığında.
Kökirekte jamandık eş niyet jok, - Gönülde kötü hiç bir niyet
yok,
An boladı kensin kus salganda. - Hayvanlar olur meclisin, kuş
saldığında.
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Eşkimge zıyanı jok, özim körgen- Hiç kimseye ziyanı yok,
kendi gördüğüm
Bir kızık isim eken sum jalganda. - Bir güzel işmiş yalan
dünyada.
Kökiregi sezimdi, könili oylıga- Yüreği hassas, gönlü fikirliye
Beri de anık turmay ma oylaganda? - Hepsi de açık durmuyor
mu düşündüğünde?
Ukpassın üstirt karap bulgaktasan- Anlamazsın üstünkörü bir
göz atsan,
Suvretin köre almassın, köp bakpasan. - Suretini göremezsin,
çok bakmasan.
Kölenkesi tüsedi kökeyine, - Gölgesi düşer fikrine,
Er sözin bir oylanıp salmaktasan.- Her sözünü bir düşnüp
derinden anlasan.
Muni okısa, jigitter, anşı okısın,- Bunu okursa, gençler, avcı
okusun,
Bile almassın, kus salıp dem tatpasan.- Bilemezsin, kuş salıp
zevk tatmasan.”(Öner, 1996, 91-92)
Abay kış mevsiminde yaşanan tabiat olaylarını uzun bir süre
incelemiş ve deneyimlemiş ardından okurlarına aktarmıştır.
Uzun gözlemler ve yaşanan tecrübeler şiirinin her yerinde ilmek
ilmek işlenmiş gayet anlaşılır ve sade bir halde biz okurlara
sunulmuştur.Abay’ın yaşamı boyunca uzun süreler avlanmış ve
bununla hayatını kazan bir avcıymış misali gördüğü yada
katıldığı bir avın her detayını bizlere sunmuştur. Zorlu Türkistan
coğrafyasında şimdide olduğu gibi eskidende avlar hayatta
kalmak için yada hayatların korunması için sıklıkla yapılan bir
çalışmaydı. Türk kanı Türkistan coğrafyasında bu meşgaleyi bir
tutku haline getiriyordu. Öyle ki ihtiyarlar, gençler, çocuklar
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hatta kadınlar bu avlara katılır ve hayatlarının önemli yerine
avcılığı koyarlardı.
Abay

çocukluk

yâda

gençlik

döneminde,

bıçkın

bir

delikanlıyken yaptığı bir avı okuyucusuna destansı bir şekilde
aktarmıştı. Aslında bu şiir Abay’ın sadece ne kadar iyi bir şair
olduğunun kanıtı değil aynı zamanda zor ve mücadeleyle geçen
hayatının bir simgesidir. Çocukluğunu mücadeleyle geçiren
insanlar, genelde hayatları boyunca savaşçı ruha ve büyük bir
hırsa sahip olurlar. Burada bahsi geçen hırs insanı yok eden kötü
bir hırstan ziyade insanda olması gereken ve yaşamının
devamını sağlayan bir duygu idi. Geçirdiği zor günler ona
namuslu ve mert olmayı öğretmişti, milleti için çalışmaktan geri
durmayacak kadar cesur ve zekiydi.
Abay doğduğu topraklara sahip çıkan büyük bir millet adamı
olmaktan geri durmamış ve bütün zorluklarla boğuşarak ülküsü
ve milleti için savaşmıştı. Savaşmak uzak olduğu bir şey değildi
zira o çocuk yaşta katıldığı avlarda savaşçı ruhunu elde etmiş ve
güçlendirmişti. Bu asil ruh sadece Türkistan coğrafyasında
devam etmemişti. Bugün ki Türk çocuklarına da nüks etmişti
zira Türkiye’de şimdi bile birçok çocuk köylerinde küçücük
yaşlarına bakmadan sapanla yâda tuzakla tilki avlar bunların
derisini satarlardı.
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Jaz - Yaz
“Lazdıgün şilde bolganda- Yaz günü en sıcak vakitte,
Kökoray şalgın, beyşeşek- çayır, çimen, kardelen
Uzarıp ösip tolganda; - Boy atıp dolduğunda;
Kürkirep jatkan özenge- Çağlayıp duran ırmağa
Köşip avıl konganda; - Göçüp oba konduğunda;
Şurkırap .iatkan jılkının- Kişneyip duran yılkının
Şalgıl11ıan jonU kıltıldap, - Çayırdan sırtı arada görünür,
At, aygırlar; biyeler- Atlar, aygırlar, kısraklar
Büyiri şıgıp, ınkıldap, - Karnı yükselip şişer,
Suvda turıp şıbındap, - Suya dalıp sinekleri kovar,
Kuyrıgımen şılpıldap, - Kuyruğuyla şıpırdatır,
Arasında kulm-tay- Aralarında kulınıar, taylar
Aynala şavıp bultıldap. - Etrafta koşup zı plarlar.
Jogarı tömen üyrek, kaz- Yukarı-aşağı ördekler ve kazlar
Uşıp tursa sınpıldap. - Uçup dursa uğuldaşıp.
Kız-kelil1şek üy tiger, - Gelinler, kızlar çadır diker,
Burala basıp bılktldap, - Eğilip bükülüp cilveleşir,
Ak bilegin sıbanıp, -Ak bileklerini sıvanıp,
Ezildesip sınkıldap - Şakalaşıp kikirder.
Mal işinen aynalıp, - Hayvanlar arasında dolaşıp,
Könli jaksı jaylanıp, - Gönülleri güzel keyiflenir.
Bay da keler avılga, - Zengin de gelir obaya,
Ayanşılı jılpıldap, - Küheylanı yaltaklanıp.
Sabadan kınuz kuydırıp, - Tulumdan kımız döktürüp
Ortasına kaydırıp, - Sofra ortasına koydurup,
Jası ülkender bir bölek- Yaşı büyükler bir başlarına

34 | Doç Dr. Yunus Emre TANSÜ, Burak YALÇIN

Kenesip, külip sılkıldap, - Söyleşip, gülüp kıkırdar.
Jalşı aldagan jas bala- Hizmetçinin aldattığı ufak çocuk
Jagalaydı şeşesin: - Eteğini bırakmaz anasının:
Et eper dep kınkıldap. - Et ver diye tutturup.
Kölenke kılıp basına, - Gölge yapıp başına,
Kilem tösep astuıa, - Kilim döşerler altına,
Saltanattı baylardın- Saltanatlı bayların
Samavrını burkıldap. - Semaveri fokurdar.
Bilimdiler söz aytsa, - Bilimliler söz söylese,
Beygi atmday anlkıldap- Yarış atı gibi dırıldayıp
Özgeler basın iyzeydi, - Diğerleri baş eğerler,
Eriyne dep makuldap. - Elbette ve makul deyip,
Ak köylekti, tayaktı- Ak gömlekli, eli dayaklı
Aksakal şıgar bir şetten: - Aksakal çıkar bir köşeden:
Malındı eri kaytar dep. - Hayvanını öteye çevir deyip,
Malşılarga kankıldap. - Çobanlara bağırır.
Bay baygusım desin dep, - Onlar, bu bey, gariplerim desin diye,
Şakırıp kımız bersin dep, - Çağırıp kımız versin diye,
Jaramsaksıp, jalpıldap. - Yaltaklanıp, ısrar eder.
Şapandann belsengen, - Kaftanlarını sıvanıp
Asav minip tenselgen, - Azgın at binip sallanan,
Jılkışılar kep tursa, - Yılkıcılar gelip dursa,
Tan ertenmen salpıldap. - Tan vaktinden, gezinip.
Mıltık atkan, kus salgan- Tüfek atan, kuş salan
Jas bozbala bir bölek- Genç delikanlı bir başına
Suv jagalap kuvtındap. - Su boyunca oynayıp zıplar.
Kayırıp salgan kök kusı, - Hazırlayıp saldığı gök kuşu,
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Köterile bergende, - Yükseliverdiğinde, ah
Kaz sıpırsa jarkıldap. - Kazıarı süpürseydi bir parlayıp.
Ötken künnin beri umut, - Geçen günün hepsi unutulmuş,
Koldan keler kayrat jok, - Elden gelir çare yok,
Baganagı baygus şal- İşte bu garip ihtiyar
Avılda turıp küledi, - Obada yaşayıp güler,
Koşemet kılıp karkıldap.
saçıp.”(Öner, 1996, 92-94)

-

Yaltaklanıp,

tebessümler

Abay Tabiat şiirlerini mevsimlere bölerek yazdığı için tabiat
ananın bizlere her bölümde sunduğu farklı bir güzellik
bulunmaktadır. Örneğin şiirin ilk dizelerinde kardan ve kışın
soğuğundan bahsedilirken, yaz dizelerinde yazın bozkırdan ve
sıcak havadan bahsedilmiştir.
Mevsimsel

farklılıklar

haliyle

yaşanılan

olayları

da

değiştirmiştir. Giriş dizeleri nispeten daha efkarlı ve boğuk bir
atmosfere sahip iken yaz dizeleri oldukça açık ve keyifli bir
atmosfere sahiptir.
Dostluğun, kardeşliğin, diğer kamlığın ve milli bütünlüğün o
güzel ve eşsiz dokusu Yaz dizelerinde daha belirgin ve daha
eğlencelidir. Oba hayatının güzellikleri, insanların eğlence
şekilleri, Türk toplumunun o güzel yapısı bu dizelerde bizleri
adeta kucaklar ve neşelendirir. Yaklaşık bir asır öncesinde
belirtilen bu güzel atmosfer şuan ki Türk toplumlarında
neredeyse silinmeye yüz tutmuş neredeyse kaybolmuştur. Abay
ilmek ilmek işlediği bu eserinde modern bir toplumun ancak iç
içe olursa yaşayabileceğini bizlere gayet iyi bir şekilde
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sunmuştur.Yaz mevsiminin toplumu rahatlatan, nefes aldıran ve
adeta huzura kavuşturan bir nimet olduğunu gözler önüne
sermiştir.
Küz - Güz
Sur bult tüsi suvık kaptaydı aspan, - Boz bulut rengi soğuk,
kaplıyor asuman,
Küz bolıp dımkıl tuman jerdi baskan. - Güz olmuş nemli sis
yerleri basmış.
Bilmeymin toyganı ma, tonganı ma. - Bilmem doymuşu mu,
donmuşu mu,
Jılkı oynap, biye kaşkan, tay jarıskan? - Yılkı oynamış, kısrak
kaçmış, tay yarışmış?
Jasıl şöp, beyşeşek jok burıngıday, - Yeşil ot, kardelen yok,
eskisi gibi,
Jastar külmes, jügirmes bala şuvlay. - Gençler gülmez, koşmaz
çocuk gürültüyle.
Kayırşı şal-kempirdey tüsi ketip, - Fakir ihtiyar ile kocakarı gibi
rengi solup
Japıragınan ayrılgan agaş, kuvray. - Yaprağından ayrılmış ağaç,
kuru ot olup.
Birev malma sapsıydı salıp iyin, - Birisi deri tabaklar salıp
tuzunu,
Salbırankı tartıptı jırtık kiyim. - Yıpranıp gitmişti yırtık giyim.
Enesine iyirtip şuvda jibin, - Anasına eğirtmiş deve tüyü ipini,
Jas katındar jırtılgan jamaydı üyin. – Genç kadınlar yırtılanını
yamar, çadırını.
Kaz, tırna katarlanıp kaytsa bermen, - Kaz, turna katar olup
dönse tamamen,
Astında ak şomsı jür, ol bir kerven. - Altında kervancı yürür, o
da bir kervan.
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Kay avıldı körsen de, jabırkankı, - Hangi obayı görsen de,
kederli gamlı,
Külki-oyun körinbeydi, seyil-serven. – Gülme ve oyun
görünmez, sefadan.
Kempir-maşal kurjan, bala bürsen, - Kocakarı-ihtiyar iki
büklüm, çocuk üşürken,
Könilsiz kara suvık kırda jürsen. - Keyifsiz, kara soğuk kırda
yürüsen.
Kemik süyek, sorpa- suv tiymegen son, - Kemik-parça. çorba
suyu bulunmamış ki.
Üyde iyı jok, tuşkan avlanıp, kayda körsen. - Evde it yok, sıçan
avlayan. nerede görsen.
Küzev tozgan, otı jok eldin manı. - Güz yeri bozulmuş, otu yok
ilin civarı.
Tuman bolar, jel soksa, şan-tozanı. - Duman olur, yel vursa, tozu
toprağı.
Ot jakpagan üyinin surı kaşıp, - Ateş yakmadığı evinin keyfi
kaçmış,
Istan korıkkan kazaktın kursın zanı. - Dumandan korkan
Kazağın kurusun ildeti (Öner, 1996, 92-94).
Abay Kunanbayev kendi eserlerini tamamen kendi tecrübeleri
ve milleti adına yazmış bir yazardır, kendi çağdaşları çoğu
zaman romantik eserlerde kürek çekerken o gördüğü birçok
gerçeği eserlerine yansıtmıştır. Eserleri Kazak Dilinde tutsak
kalmamış ve dünya edebiyatında büyük bir yer elde etmiştir.
Yazdığı eserler Kazak halkını yeniden doğurmuş ve savaşacak
cesareti uyandırmıştır. Edebiyat ve tarih genel anlamda toplumu
yaratmak için kullanılabilecek en elzem yoldur. Toplum sanat
vasıtası ile altın çağlarına kavuşabilir. Abay şiirlerini büyük bir
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tutku ve azimle yazmış bu sayede milleti için gayretini
durdurmadan devam ettirmiştir.
Kıs – Kış
Ak kiyimdi, deneli, ak sakaldı, - Ak giyimli ve gövdeli, ak
sakallı,
Sokır, mulkav tanımas tiri jandı. - Kör, dilsiz, tanımaz diri canı.
Üsti-bası ak kırav, tüsi suvık, - Üstü başı ak kırağı, rengi soğuk,
Baskan jeri sıkırlap kelip kaldı. – Bastığı yeri şıkırdatıp gelip
kaldı.
Dem alısı üskirik, ayaz ben kar, - Nefes alışı soğuk hava, ay az
ile kar,
Keri kudan kıs kelip, elek saldı. - Yaşlı dünürün kış gelip, cefa
saldı.
Uşpaday börkin kiygen okşıraytıp, - Asumandan börkünü giydi
yan yatırıp,
Ayazbenen kızarıp ajarlandı. - Ayaz ile kızarıp bezendi.
Bulttay kası javıp, eki közin. - Bulut gibi kaşı örtmüş iki
gözünü,
Basın silikse, kar javıp, mazandı aldı. - Başını silkse, kar yağıp,
keyfini aldı.
Boranday burk-sark etip doldanganda, - Bora gibi öfkelenip
kasıp kavurduğunda,
Altı kanat ak orda üy şaykaldı. - Altı kanatlı, koca ak çadır
çalkandı.
Eves körip jügirgen jas balalar, - Heveslenip koşuşan ufak
çocuklar,
Beti kolı dombıgıp, üsik şaldı. - Eli yüzü şişip donup kaldı.
Şiydem men ton kabattap kiygen malşı- Kepenek ile kürk
sarınıp giyen çoban
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Bet karavga şıdamay teris aynaldı. - Karşıya bakmaya
dayanamadan ters döndü.
Kar tepkenge kajımas kayran jılkı- Kar tepmekten yorulmayan
muazzam yılkı
Tıytıgı kuruvına az-ak kaldı. - Gücünün kurumasına pek az
kaldı.
Kıspen birge tumsıgın saldı kaskır, - Kışla beraber gagasını
soktu kurt da,
Malşılarım, kor kılıma iytke maldl. - Çobanlarım, çaresiz kılma
itlere hayvanı.
Sonıga maldı jayıp küzetinder. - Otu bol yere malı yayıp
gözetin,
Uykı öltirmes, kavrat kıl, buz kamaldı! - Uyku öldürmez, gayret
kıl, boz atilleti!
İyt jegenşe Kondıbay, Kanay jesin, - it yiyeceğine Kondıbay,
Kanay yesin,
Kur jiber mına ant urgan keri şaldı. - Bedava gönder, işte
hayırsız ihtiyarı(Öner, 1996, 92-94).
Abay dizelerinde yaşanmışlıkların izlerini yansıtmış ve oldukça
etkili bir dille bunu belirtmiştir. Özellikle kış mevsimindeki
kasvetli havayı dizelerine taşırken derin bir hüzün ve efkâr
içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu hüzün yıllar boyunca
çalışmaktan yorgun düşmüş bir millet adamının girdiği buhranı
temsil eder. Dizelerde sadece Abay’ın halini değil aynı zamanda
milletinin yaşadığı zor şartlarda anlatmıştır.
Abay Kunanbayev’in Eserlerinde Toplum Eleştirileri
Toplum dinamikleri ancak o toplumun hayat şartlarına göre
şekillenir. Hindistan gibi karmaşık ve kalabalık bir ülkenin
toplumsal hayatı ile Macaristan gibi sakin ve nüfus bakımından
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az bir ülkenin toplumsal hayatı elbette bir birinden oldukça
farklıdır. Kültür toplumların en büyük varlık esaslarıdır ve Abay
bu durumun farkındadır, bu sebeple toplumunu şekillendirmek
ve boşluklarını eleştirmek ona göre elzemdir. Ancak bu sayede
hayalindeki medeni ve gelişmiş toplumu kurarak milletini
huzura ve refaha erdirebilecektir.
Abay eleştirilerini genel anlamda mizah üzerine kurmuştur
böylece toplum dinamiklerini bozan ve toplumu olumsuz
etkileyen birçok şeyi yok etmeyi planlamıştır. Eleştirilerini
oldukça

sert

ve

mizahi

olarak

sergilemiştir.

Mizahın

kullanılmasındaki temel sebep ise mizahın akılda kalıcı ve güçlü
oluşudur. Zira bu sayede toplumun eksiklikleri ortadan
kalkacak, toplum bir arada olacak ve birlikte eğitim görecektir.
Abay eleştirilerini toplumu aşağılamak yada küçük düşürmek
için kaleme almamış ve toplumu incitmemiştir. Zira bazı
kimseler mizah adı altında toplumu küçümser ve onlarla dalga
geçer ancak Abay kesinlikle bu yoldan uzak durmuş ve milletini
her daim yükseltmek için çabalamıştır (Bacaklı, 2017, 1141).
Modern Kazak edebiyatını da kurarken bu temellere göre
kurmuş ve şekillendirmiştir. Eserlerinde bu dinamikleri canlı
tutmuş ve milletinin yükselmesini hedeflemiştir. İşgali yaşayan
Türkistan coğrafyası bu halde bile birçok aydın yetiştirmiş ve bu
aydınlar tüm dünya tarafından tanınmış hatta birçoğu kendi
alanlarında mihenk taşı olmuştur.
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Abay eserlerinde sadece milletinin zayıf yönlerini eleştirmemiş
ayrıca işgalci Rus emperyalizmine de karşı durmuştur. Rus
emperyalizminin yaratmayı arzuladığı tek tip ve Türklüğünü
unutmuş insan politikasına karşı dimdik durmuş ve bunları sert
bir dille eleştirmiştir. Abay vefat ettikten sonra bile halkı bu
dinamikleri canlı tutmaya çalışmıştır ancak Rus emperyalizmi
silahları

ve

zalimlikleriyle

saldırmaya

devam

etmiştir.

Günümüzde Türkistan coğrafyasının Orta Asya diye anılması,
Türk toplumlarının bir birinden uzaklaşması hatta Türkistan
Coğrafyasının

bazı

bölgelerinin

işgal

edilmesi

Rus

emperyalizminin suçudur. Abay tüm bunları önceden görmüş ve
bu zalimliğe karşı savaşmıştır.
Kendisinden sonraki birçok yazara bu bilinci aşılamış ve
toplumun canlı kalmasını hedeflemiştir. Vatanperverlik onun
sayesinde gelecek nesillere aktarılmıştır kendisinden sonraki
yazarları bile toplumun kötü yönlerini eleştirmeye ve bunları
düzeltmeye teşvik etmiştir. “Ay, yıl geçer dünya göçünü çeker,
Öldürüp birçok canı yükünü artırır.
Göz açıp, milletin uyanık oldukça
‘Hakîm ata’ (Abay), rahat ol, kadrin artar.” (Kapağan, 2015,
196-198).
Mağcan Cumabayev yazdığı bir şiirinde Abay’ın bu yönüne
gönderme yaparak topluma ders niteliğinde öğütler vermiş ve
toplumun eksikliklerini eleştirmiştir.
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Toplumun zayıflıkları göz önünde bulundurulmazsa toplum
içten içe çürür ve dejenere olur. Dejenere olan toplumlarda ise
uyumaya başlar uykusu derin olan milletler düşmanları
tarafından avlanır yâda tutsak düşer. Günümüz Türkistan
coğrafyasında yapılan zalimlikler bunun en büyük sonucudur.
Doğu Türkistan’da Türkler katledilirken Batı Türkistan’da
birçok

Türk

kendi

kimliğini

unutmuş

ve

benliğinden

uzaklaştırılmıştır.
19.yüzyıldaki Kazak halkına uygulanan işgal ve asimilasyon
çalışmalarına karşı çıkmış, harici ve dâhili düşmanları sonuna
kadar eleştirmiştir. Kara sözler kitabındaki çıkarımları ve
eleştirileri toplumu tamamen düzeltmeye yöneliktir.
Gençliğinden ölümüne kadar milleti için çalışmış ve onların
yücelmesini

hedeflemiştir,

Kazak

mefkureyle

şekillendirmek istemiş

halkını
ve

pragmatik

bunu

büyük

bir
bir

çoğunlukta başarmıştır (Sembi, ÖzTürk, 2017,42-43).
Savaş ve işgal, Abay’ın emellerini ve çalışmalarını çoğu zaman
oldukça güç kılmıştır ancak o eserlerinin ve ülküsünün çoğunu
halkına yansıtmış bir filozoftur. Savaşın yarattığı o korkuç
günlerde bile çalışkanlığıyla milletini yaşatmış ve yüceltmiştir.
Savaş toplumda telafi edilmesi zor kötülüklere gebe kalmak
demektir, savaş insanların günlük ihtiyaçlarını bile zor
karşılaması demektir ancak Abay bu şartlarda bile yumruğunu
işgalcilerin göğsüne vurmayı başarmıştır.
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Abay eleştirilerinde yaptığı işlerin verdiği zafer sarhoşluğuyla
değil bir Sokrates edasıyla toplumu inşa etmeye çalışır.
Toplumdaki

herkesimin

sorunlarını,

başarısızlıklarını,

çaresizliklerini ve başarılarını çok yönlü olarak inceler ve bazı
kanılara varır. Ürettiği çözümlerse geleneksel ve bilimsellikten
uzak köhneleşmiş sistemi değiştirmek üzerinedir. Özellikle Kara
Sözler isimli eserinde toplumdaki bu yönlerin kötülüğünden dem
vurur (Bacaklı, 2017, 1143).
Toplumun herkesimi ancak onlarla iç içe olunursa gözlemlene
bilir bunun için onlarla birlikte yaşayıp birlikte hareket etmek en
önemli şarttır. Günümüz dünyasında bazı kimseler kendilerine
verdikleri entelektüel sıfatlar içerisinde toplumdan uzak ve
bihaber yaşamayı seçmiştirler bunun en büyük zararı başta
topluma olmaktadır. Zira toplum değer yargıları üzerinden
rahatça sömürülebilinir ve çürütülür.
Bu işlem özellikle toplumla alakası olmayan ancak kendisini
toplum kurtarıcısı olarak gösteren popüler kültür kuklalarıyla
oldukça rahat bir şekilde yapılır. Bu kimseler toplumdan uzakta
olduğu için toplumun zararına olan işlerden yarar görürler ve
toplumu yok olmaya sürüklerler. Ancak yaptıkları bu zararlı
işleri sanki toplumun yararınaymış gibi sunarlar ancak gerçekten
milletin adamı olan şahsiyetler kendi çıkarlarını daima geri
planda tutmuşlardır. Abay’da bu şahsiyetler gibi müstesna bir
çabayla yapılması güç ama elzem işlere imza atmıştır.
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Abay fikir olarak birçok dünya yazarlarının görüşlerini bir
potada eritmiş ve faydalı bulduğu düşünceleri benimsemiştir.
Nevâi, Fuzuli, Firdevsi, Nizami, Ahmet Yesevi, Sadi ve Hafız
gibi Müslüman yazarlar onu dini konularda oldukça etkilemiştir.
Toplumdaki ideal dindar algısını bu yazarlar sayesinde mantıklı
bir şekilde yontarak kendi görüşleriyle birleştirmiştir.
Puşkin, Belsinki, Gertsen, Dobrolyubov, Çernişevski, Nekrasov,
Lermontov ve Saltıkov onu etkileyen Rus yazarlar sınıfındadır.
Onlar sayesinde kendi toplumuna benzer yapıda olan gelişmiş
bir toplumun yapısını keşfetmiş ve nasıl merhalelerden
geçtiklerini öğrenmiştir.
Byron ve Goethe onu modern dünyaya hazırlamış bu sayede
toplumunun geçireceği sancılı süreçleri çözmeyi başarmıştır.
Kendisi gibi Kazak olan Ibıray Altınsarin ve Şokan Ualihanov
sayesinde kendi milletinin özüne iyice inebilmiş böylece kat
edilecek o zorlu yolları keşfetmiştir (ÖzTürk, Sembi, 2017, 4344).
Abay girdiği bu çetin mücadelede ilteber bir komutan gibi
başarılı

olmuş,

Kazak

halkını

gayet

iyi

bir

şekilde

biçimlendirmiştir. Bu zafer sayesinde Abay adını tüm dünya
edebiyatına kabul ettirmiştir. Zor günlerin doğurduğu büyük bir
yazar olarak kendisine yakışanı yapmayı başarmıştır.
Günümüz

Kazak

Edebiyatının

kuruluşu,

Türkistan

ve

Kazakistan’ın işgali, Rus Emperyalizmi, Kazak halkının
yaşadığı her türlü problemler ve Türk dünyasına katkılarıyla
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Abay modern zaman filozofları arasında en kuvvetli ve en bilgili
olmayı başarmıştır. Zor zamanların dirayetli yazarı Kazak
halkının cesur evladı büyük Abay katkıları sayesinde Türk ve
Dünya edebiyatı için tam bir mihenk taşı haline dönüşmüştür
(Özdemir, 1996, 195).
Kara Sözler Eserinde Abay Kunanbayev
Abay Kunanbayev bilimin gücünün her şeye yeteceğini bilmiş
ve toplumu bu ışık eşliğinde şekillendirmeye çalışmıştır. Abay
eserlerinde toplumcu bir görüşle hareket etmiş ve zaman zaman
gördüğü kötülükleri eleştirmiştir. Bu eleştirilerinin en bilineni
ise Kara Sözler eseridir. Eser Kazak halkının bulunduğu zorlu
şartları, bu şartların sebeplerini, toplumdaki geri kalmışlıkları,
toplumun dejenere olmasının sebeplerini ve çözümlerini
sunmuştur.
Büyük bir çaba ve gayretle ortaya konulan eser şuan bile
adından söz ettiren büyük bir toplum eleştirisi olmayı
başarmıştır. Bu başarının en büyük sebebi Abay’ın hayat
tecrübeleri olmuştur. Abay bizzat kadılık yapan öz babasıyla
beraber bazı davalara girerek gözlem yapma şansına vakıf
olmuştur.
dertlenmiş,

Küçücük

yaşına

problemlerin

rağmen

sebebini

milletinin
araştırmış,

derdiyle
sorunların

çözümlerini üretmiştir. Nitekim bu çabalarının ekmeğini genç
yaşından itibaren yemiştir (Bacaklı, 2017, 1142).
Kara Sözler Kazak halkının özgürlüğünün yok sayılması,
ekonomik sorunlar, siyasi adaletsizlikler gibi birçok konuya
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değinmiş ve bunları eleştirmiştir, eseri sayesinde yenilikçiliği ön
plana

çıkmış

ve

gelecek

nesillerin

nasıl

yönetilmesi

gerektiğinden bahsetmiştir. Öğüt verici olan bu eser yıkıcı
eleştirilerden ziyade yapıcı ve akılcı bir eser olmayı başarmıştır.
Eserin içerik olarak 45 sözden meydana gelmesi nasihat ve
yapıcı eleştiriler barındırması onu birçok eserden farklı kılmıştır
(Ayan, 2015,372).
Abay eserlerini kaleme alırken asla kendi kabuğuna çekilmemiş,
halkı

olabildiğince

gözlemlemiş,

halkın

yaşadığı

zorlu

durumların ve bu durumların yarattığı zararların gebe kaldığı
problemleri belirtmiştir. Eser Abay’ın çevresindeki birçok yazar
dostuna ilham kaynağı olmuştur (Ahmedov, 1997, 44-45).
Abay eseri sayesinde gelecek nesillere hatta dünya yazarlarına
feyiz kaynağı olmayı başarmıştır. İşgal sırasında bile bu denli
çalışması akıllara Rus işgali olmasa acaba bu kadar hırslı bir
yazar olur muydu sorusunu getirmiştir. Ancak Abay Türkistan
coğrafyası işgal olmasa bile yinede çocukluk ve gençlik
çağlarında yaşadığı zorluklar sebebiyle büyük bir yazar olarak
dünya edebiyatına ismini altın harflerle yazdırırdı. Çünkü
insanlar yaşadıkları zorluklar sebebiyle olgunlaşır ve güçlenirler.
Bu olgunluk ve güç onlara dirayeti getirir dirayet ise beraberinde
hırsı barındırır. Yani Abay Kunanbayev gibi kişiler filozof
olmaz, filozof olarak doğar bu yolda yaşar ve bu yolda ölür.
Abay gözlemleri sonucunda Kara Sözler’de en çok cahillikten
yakınmıştır, toplum bu pisliğin kollarıyla sarılmış ve her geçen
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gün daha geriye gider olmuştur. Tembellik, hantallık, bencillik,
dedikoduculuk,

haksız

kazanç,

yalan,

hırsızlık,

adam

kayırmacılık, kıskançlık ve acımasızlık bu pisliğin evlatları
olarak Kazak halkını sarmıştır. Abay kişi ne kadar bilgili olursa
olsun bu pisliklerden birini barındırıyor olsa bile yine cahildir
demiştir. Dönemin Rus ve batı kültürünü araştırmış bu pisliğin
kollarını kırmaya çalışmıştır (Ayan, 2015, 373).
Abay Kunanbayev, Kazak halkına dair çıkarımlar yaparken dini
ne olursa olsun bunu araştırması ve sorgulaması gerektiğini
belirtmiştir.

Kişi

mensup

olduğu

dini

araştırmamış

ve

sorgulamamışsa o kişi Abay’a göre samimi ve akıllı birisi
değildir.
Kazak Halkının Genel Durumu
Abay, Kara Sözlerini yazarken Kazak halkının altın çağını
yaşamasını hayal etmiştir ve bu kıstaslara göre eserini ortaya
koymuştur. Halkın adaletsizliğe, geri kalmışlığa, kıskançlığa,
yalancılığa, dedikoduculuğa, tembelliğe ve bencilliğe karşı
durması gerektiğini savunmuş ve bu zararlı davranışlığı her
zaman kınamıştır. Kazak halkının ve gelecek nesillerinin bilinçli
ve özgüvenli olmasını hedeflemiş bu doğrultuda çalışmıştır.
Kazak halkının dünyadan kopuk, bilimsellikten uzak ve
teknolojiden uzak oluşuna karşıdır.
Abay, Kazak halkının geri kalmış olmasına karşı çıkarak Kara
Sözleri yazmış ve Kazak halkını geliştirmeyi istemiştir. Kazak
halkının işgalle karşı karşıya kalmasının en büyük sebebini bu
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geri kalmışlıklar bütünü olarak görmüştür. Abay, Kazak halkının
Altın Çağları için kalemiyle ve tüm benliğiyle her şeye karşı bir
savaş vermiştir (Akhmetbekov, 2011, 58-61).
Kara Sözler Eserinde Toplum
Abay, Kara Sözler’e büyük kederle başlamıştır zira toplum
yapısındaki bozukluklar büyük kötülüklere gebe kalmak
üzeredir. Ancak sözlerinin devamında milleti için kendisini her
şeyden soyutladığını belirmiştir. Milletinin eğitimini, bilimsel
eksikliklerini,

dini

eksikliklerini

ve

bozulmuş

yaşama

dinamiklerini düzeltmek için adeta bir savaş vereceğini
açıklamıştır (Ayan, 2017, 63-64).
Abay kendisini milletine adayarak türlü zorluklarla toplumdaki
birçok insanla görüşmüş ve onların yaşadığı problemleri görme
fırsatı olmuştur. Bu fırsatı karşısındaki insanları tahliletmek
içinde kullanmıştır (Mirzametüli, 1997, 51).
Abay’a göre milletinin içinde büyük bir böbürlenme baş
göstermiştir. Abay ise buna şiddetle karşı çıkmıştır. Abay
devletlerinde tıpkı insanlar gibi olduğunu eğer bir kişi elde ettiği
başarıların ardından böbürlenirse bir gün onun sırtını yere
getireceğini bilmiştir(Ayan, 2017, 64-65).
Abay sözlerinde zamanla güçten düşmüş Kazak halkını
göstermiş ve suç işgalcide değil suç bizde onlar bilim ve
teknolojide gelişirken sosyolojik anlamda bizleri ele geçirirken
biz böbürlendik en büyük hatamızda bu oldu demektedir. Yakın
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tarihimizde

Osmanlı

Devleti

de

aynı

hatayı

yaparak

güçsüzleşmiştir. İnsan odur ki hep çalışsın hep gelişsin, Devlet
odur ki hep çalışsın hep büyüsün ve bunu yaparken de milletini
de geliştirsin.
Devletler, milletler ve toplumlar ancak çalışarak çabalayarak
güçlenirler, bu sayede saygınlık kazanırlar ancak üretmeden
tüketen toplumlar böbürlenerek hataya ve yok oluşa ilerlerler bu
ölümcül bir çıkmazdır. Abay sözlerinde bunu vurgulamış ve
gelecek nesillerin bu hataya

düşmemesini

bu çıkmaza

girmemesini söylemiştir (Duısebayeva, 2009, 36).
Abay eserlerinde her zaman temiz bir dil kullanmaya özen
göstermiştir. Zira eğer toplum tarafından yazdıkları anlaşılmazsa
yazmanın bir anlamı olmayacağını farkına varmıştır. Çünkü ona
göre sanat ancak ve ancak toplum içindir. Eğer sanat topluma
fayda göstermeyecekse ona göre sanatın hiçbir anlamı yoktur
(Özdemir, 1996, 195).
Abay, toplum düzelmesi için haksız kazanç elde etmenin
kötülüklerinden bahsetmiştir günümüz toplumlarında bile
görünen bu kanser milletleri içten içe yiyerek yok etmektedir.
Yasa dışı işler yaparak zenginleşen ve servetlerine servet katan
kimseler toplumların yok olmasını sağlayan alçak kişilerden
başkası değildir.
Abay Kunanbayev tüm bunların farkında olarak onlara şu
soruyu yöneltir; “Benzemek istediğiniz gamsız çocuklar bile
yanan ocaktan korkar ama siz cehennem ateşinden bile
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korkmazsınız! Kötülük eden sizler o çocuklardan daha mı
aptalsınız

çünkü

hem

bu

dünyanızı

hem

ahretinizi

mahvetmektesiniz?” diye sormuştur (Ayan, 2017, 68).
Aslında bu soru ziyadesiyle bir cevap barındırmaktadır, toplumu
yok edip mahveden, kendilerine haksız kazanç sağlayan kişiler
gün gelecek yaptıkları pislikte boğulacaktır. Zira bu gibi haksız
yoldan zengin olma faaliyetleri toplumları sadece yok oluşa
sürükler.
Siyasetçilerin, bürokratların, devlet görevlilerinin ve halkın bu
faaliyetlerden uzak durması bu faaliyetlerle hemhal olan kişileri
ise en ağır şekilde cezalandırması gerekmektedir.
Modern çağında en büyük tehlikesi olan tembelliğin yok oluşa
kadar giden tehdidini Abay yıllar öncesinden gözler önüne
sermiştir. Son zamanlarda insanlarda oluşan asalaklık zehri
Abay’ın zamanındada baş göstermiştir. Kişi ne olursa olsun
kendi mülkünü kendi emekleriyle elde etmek zorundadır. Zira
para alan zamanla emirde alır bu durum zehirlerin en
tehlikelisidir. İnsanların miskinlikle hareket etmesi toplumda
kapanamayacak derin yaralara kadar ilerleyebilir (Duısebayeva,
2009, 37).
Abay büyük bir filozof olarak fakir ile zengin sınıf arasındaki
farklara dem vurmuştur. Kişi zengin olabilir ancak bu onu iyi
yada kötü yapmaz, kişi zengin olabilir bu onu bilgili veya cahil
yapmaz. İnsanların sınıf ayrılıklarına karşı, eğitimle beraber
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hareket etmeleri gerekmektedir. Toplumun ekonomik gücü
ancak eğitim sayesinde yükselir.
Abay’a göre aydın kişiler toplumun dertleriyle dertlenir, onların
girdikleri kötü durumla kahrolur zira aydın insan toplumunu her
daim ileriye götürmek isteyen insandır. Abay Kazak halkının
girdiği

bu

zor

durumla

dertlenmiş

deyim

yerindeyse

kahrolmuştur. Aydın odur ki milletinin içinden gelir milletini
yüceltir (Ayan, 2017, 69-71).
“İnsanoğlu için yırtıksız, lekesiz, kibar giyinmek ve elbisesini
kirletmeden güzel ve temiz bir şekilde giymek, doğru bir iştir.
Ancak, gelirinin üstünde giyinmek veya fiyaka için giyinmek,
hava atmak zerafet meraklısının işidir.”(Ayan, 2017, 79)
Herkes daha iyisi olmak ister ancak çalışkanlıkla bunu
başarabilir. Abay’a göre çalışkan olmayan tembel kişilerin
hallerinden yakınmak gibi bir lüksü yoktur. Kişi çalışıp
çabalamalı kendisini iyi yerlere getirmelidir.
Abay’ın eleştirdiği diğer bir durum ise kişilerin tamamen
fiyakacılık yapmaları ve kendilerini olduklarından farklı
göstermeleridir. Bu kişiler insanları gereksiz lükse özendirip
haksız kazanç sağlamaya yöneltirler. Toplumun hakkını
savunması ve çalışkan olması gerekmektedir.
Kişilerin kendilerini sürekli övündürmeleri hatta çoğu zaman
bunu

başkalarına

emri

vaki

ile

yaptırmaları

onların

kişiliklerindeki bir eksikliktir. Abay’ında bahsettiği gibi bunların
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cahillikleri tam, insanlıkları ise yarımdır. Toplum içinde böyle
kişiler övgü almak için her şeyi yapacağından dolayı oldukça
tehlikelidirler. Toplumun bu kişilere itibar etmemeleri gerekir
zira bu insanlar övünmek için iyi ya da kötü demeden her işi
yaparlar.
“Şu anda Kazakların içinde kimi sevgi, kime saygı göstereyim
diye düşünüyorum. Zengine saygı göstermek istersin, ama
zengin yok. Zengin olsaydı, kendi kendisini ve kendi malını
yönetecek irade kendisinde olmaz mıydı? Hiçbir zenginin
malının

idaresi

başkalarıyla

güç

kendi

elinde

mücadelesine

değildir.
girdiği

Bazı
için

zenginler
yüz

kişiye

korkaklığından yalvarıp malını paylaştırır. Sonra yalvardıkları
için verdim diye ahmakça düşünür. Hayır, aslında kendisi
yalvarıp veriyor. Hayır için de değil, cömertlik yaptığı için de
değil, kendi halkıyla, kendi topraklarıyla çekişmeye girip
düşüncesiz insanlara kucağını açıp malını saçmaktadır. Bazı
zengin halk içindeki iyi ve ileri gelen insanların birlik tesis
edememeleri sebebiyle, tehditlere maruz kaldğında veya
aradığını bulamadığında mecburen önüne kim çıkarsa ona yem
oluyar” (Ayan, 2017, 81-82).
Toplumun dejenere olması ve insanların yaptığı adaletsizlikler
birçok aydın gibi Abay’ıda derinden etkilemiş ve üzmüştür.
Toplumun sürekli birbirini tekrar ederek yozlaşmasını Abay’da
dizelerinde belirtmiştir. Toplumun özgün ve tutkun olması
gerekmektedir zira bunu yapamadan bir toplum ilerleyemez
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sürekli geriye gider. İnsanlar sürekli birbirinin malına, mülküne
göz diker, sürekli bir birini bitirmeye çalışır. Toplumun
ilerlemesi ancak özgün, çalışkan ve tutkun olmasına bağlıdır
(Duısebayeva, 2009, 38).
Kara Sözler Eserinde Eğitim
Abay; eğitimden, bilimden, teknikten ve fenden uzakta kalan
toplumlar dejenere olmaya mahkûmdur diyerek belirtmiştir.
Toplumlar bu meziyetlerden uzak olurlarsa kendi içlerinde
çatışmalar başlatarak ayrışmaya

giderler. Bu ayrışmalar

beraberinde belli gruplaşmaları doğurur bu gruplar bir birlerini
düşman olarak görüp sürekli bir kargaşa sürekli bir kavga içinde
olurlar (Duısebayeva, 2008, 346-348).
Abay Kunanbayev tüm bu kötülüklerin farkında olarak milletini
uyarmıştır. Toplumları tutkal gibi bir birine bağlayacak yegâne
güç milliyetçiliktedir ancak milliyetçilik yanlış anlaşılıp
ırkçılığa

evirilmemelidir.

Toplumlar

ancak

milliyetçilik

sayesinde diri kalabilirler bu sayede kendi soydaşlarını dünyanın
öbür ucunda olsa bile müdafaa edebilirler. Abay Kunanbayev’de
bunun farkında olarak toplumların çalışkan ve azimli olması
gerektiği kıskançlıktan, kindarlıktan, hilecilikten uzak olmasını
vurgulamıştır. Toplumun birbirine sahip çıkması gerektiğini
söylemiş ve iş bilmez kişilerin siyasetçi olmamasını belirtmiştir
(Ayan, 2017, 65-67).
Bilgisizlik ve cahillik aşılabilinir, ancak bilmediği halde bilmiş
gibi yapan ve cahil olduğu halde bilginmiş gibi yapan asla
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düzeltilemez.

Çünkü

bu

kişilerin

karakterlerinde

büyük

eksiklikler barınmaktadır. Abay’ın dert yakındığı noktalardan
biriside budur zira kişi bilmediği halde siyaha beyaz derse ve
bilmediği halde bildiğini söylerse ancak ve ancak yerinde
sayacaktır ayrıca yeni hiçbir şey öğrenemeyecektir. Bu sebeple
Abay bilginin güç, bilgisizliğin yok oluş olduğunu bilmiş ve
buna

karşı

cephe

alarak

milletini

müdafaa

etmiştir

(Duısebayeva, 2009, 38).
Abay insanların meraksızlığını ya da garip şeylere meraklı
oluşunu eleştirmiş ve insanların meraklarının bile yerine göre
olması gerektiğini söylemiştir (Karagöz(Mangır), 1996, 91-95).
“İnsan doğduğunda şuurlu olmaz. Duyarak, görerek, tutarak,
tadarak dünyanın iyi ve kötüyü tanır. İşte böyle yaşadıkları ve
gördükleri çok olan insan bilgili olur. Akıllıların söylediği
sözleri dinleyip uygulayan kişinin kendisi de akıllı olur. Her bir
akıl tek başına her zaman bir işe yaramaz. O akıllılardan duyup
öğrendiği iyi şeyleri dikkate alsa, kötülüklerden sakınsa, o
zaman akıl işe yarar, o zaman insan dese olur” (Ayan, 2017,
79).
Abay kişinin aklı sayesinde kötü işlerden uzak durmasını
savunmuş ve aklın kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. Akıllı
ancak bunu kullanamayan kişiler kuru hamallardan farksız
kişilerdir. Hamallar dünyanın birçok iyi şeyini omuzlarlar ancak
çoğuna sahip olamazlar. Böyle bir hayat yaşamamak için kişi
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aklını kullanmalı ve kendini ileri taşımalıdır (Duısebayeva,
2009, 39).
Abay düşmanını bilmenin ve onun bildiğinden daha çok
öğrenmenin önemini vurgulamıştır. Osmanlı Devleti gibi bir
devlet bile bu sebepten yıkılmıştır, devletler ileriyi göremez
bilim ve teknolojide ilerleyemezlerse yok olmaya mahkûm
kalacaklardır (Karagöz(Mangır), 1996, 106-107).
Kara Sözler Eserinde Kişilik
Abay, Kara Sözler eserinin 4.Söz’ünde insanların sebepsiz yere
kendilerini tamamen vur patlasın çal oynasın bırak yarın yarına
kalsın düşüncesine bırakmasına karşı çıkmıştır. Abay’a göre
insan bir iş başarınca sevinmeli başarısız olunca üzülmeli ve
başarının doğru yollarını aramalıdır (Ayan, 2017, 67-68).
Günümüz dünyasında kendilerini tamamen eğlenceye ve zevki
sefaya veren insanların hayatlarının ilerleyen dönemlerinde
sadece üzüldüğünü ya da iyi işlerle uğraşmadığını biliyoruz.
Abay’da bundan dert yanmış ve insanların bulundukları duruma
göre hareket etmesi gerektiğini savunmuştur (Bazarkulova,
2019, 26).
Yiğitlik ve mertlik konusunda Abay; kişinin karakteri iyi
olmazsa ne yiğit olur nede mert olur iyi özellikleri
barındırmayan kişi insan bile olamaz demiştir. Toplumumuzda
bulunan sözde mert sözde yiğit insanlar genelde özde korkak ve
yüreksiz kişilerdir. Zira yiğitlik ve mertlik ancak beyefendilik
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sayesinde yapılabilir ayrıca yiğit kişi çevresindekilerle sopa
tutan değil gerekirse yumruklarını çevresindeki insanları
korumak için tek başına kullanan kişidir. Toplumumuz sahte
yiğitlere pabuç bırakmamalıdır. Korkak attığı dayağı anlatır
yiğit yediği dayağı anlatır bu sebeple toplumda sürekli etrafına
horozlanan kişi yiğit değil yüreksizdir. Ayrıca yiğitlik ve mertlik
sadece kaba kuvvetle olmaz olamaz, akıl denen nimet her
şeyden üstündür. Bu sebeple yiğitlik demek akıllı gözü kara
beyefendilik demektir sokak serseriliğiyle karıştırılmamalıdır
(Karagöz(Mangır), 1996, 93).
“Gayret, akıl ve kalpe itafen sizin üçünüzün bir araya getirmek,
benim işimdir. Ama o zaman yönetici, emir veren kalp olursa iyi
olur. Akıl, senin özelliklerin çok, kalp senin bu çok özelliklerine
itaat etmez. İyilik söylediklerine bütün varlığıyla tabi olur. İtaat
etmek bir yana bundan büyük memnuniyet duyar. Kötülük
söylediklerine riayet etmez. Riayet etmeyi bırakın, nefret edip
evden kovar. Gayret, senin silahın bol, gücün çok ama bu seni
de özgürce hareket ettirmez. Yararlı işlerde gücünü sonuna
kadar kullandırır. Yararsız işlerde ise elini kolunu bağlar. Siz
üçünüz birleşin, hepinizi kalbin yönetmesini sağlayın”, diyerek
izah edip konuşanın adı ilim imiş. Siz üçünüz benim söylediğim
gibi bir kişide bulunursanız, o kişi ayağının bastı toprağa yüz
sürülecek mübarek bir insan olur.Üçünüz bir olmazsanız, ben
kalbi desteklerim. Allah kalbini temiz tut demiş. Çünkü Allah-u
Teâlâ her daim kalbe bakar, kitap böyle söylüyor, dedi.” (Ayan,
2017, 77-78)
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Hayattın en zor olduğu zamanlar bir şeylerin dengesiz olduğu
zamanlardır, kişinin parasının ve zamanının olduğunu düşünelim
ancak sağlığı yerinde değil ömrünün kalanını buruk ve yarım
geçirecektir. Hayatta kişinin bilgisi, merhameti ve gayreti
olmazsa kişi ömrünü hep yarım yaşayacaktır. Zira bilgili ve
gayretli kişi merhametsiz olunca bencil ve aç gözlü olacaktır. Bu
sebeple hayatta her şeyi dengeli ve bilgili yaşamak gerekir.
Abay Kunanbayev’de bunu bilmiştir ve bunu öğütlemiştir
(Duısebayeva, 2009,43).
“Bilirsiniz ki, ilahi takdir, yani kader hiçbir şekilde değişmez.
İnsanda da usanma diye bir şey var. Bu, insan ile birlikte
yaratılan bir şeydir. Bunu insan kendisi bulmamıştır. Eğer insan
bu duyguya bir kere kapılırsa, bir daha bu duygudan kurtulması
zor olur. Gayret gösterip, silkinip bu duyguyu atsa da, sonunda
tekrar gelip insana galabe çalar. Aklı yerinde ve düşünceli bir
insan dikkat etse, insanoğlunun usanmayacağı bir şey var
mıdır?”(Ayan, 2017, 79-80)
Bazı kimseler kendilerini kaderde bu varmış ne yapsam da
olmayacak diye kandırırlar. Abay bu kişilerede karşı çıkmıştır
zira insan kendi kaderini kendisi yazar, kendi hayatını kendi
düzenler bu sebeple kişilerin kader diyerek kendilerini
kandırmaları yanlıştır. Olmayacak diye çırpınmaktansa olacak
diyerek savaşmak daha iyi daha doğrudur. Bu sebeple kişi
hedefine emin adımlarla yürümeli ve yolundan dönmemelidir.
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Abay iki olgudan dolayı gem vurmuştur. Birisi kişilerin kim
olursa olsun bir eksiklik arayışı ve bunun üzerinden karşıyı
eleştirişi diğeri ise dostum olsunda nasıl olursa olsun demeleri.
Bir insanı başkasının eksiklikleri yüceltemez karşıdaki insan ne
kadar cahil ya da kötü olursa olsun eğer siz iyilik yapmıyorsanız
bir şeyler öğrenmeye çalışmıyorsanız sizde büyük birisi
değilsiniz

o kişide. Bu sebeple insanların başkalarının

eksikliklerini aramaktansa kendi eksikliklerini aramaları daha
doğru olacaktır. Bu sayede kendilerini geliştirecek ve daha
yararlı bir birey haline geleceklerdir (Bazarkulova, 2019, 2731).
Bir diğer konu ise dostum olsun nasıl olursa olsun, mülküm
olsun nasıl olursa olsun düşüncesidir. Kişi malına, mülküne
haram karıştırıp elde etmiş olursa nerede kalır insanlığı nerede
kalır ahlaklılığı. İnsan dostunu da özenle seçmeli mülkünü de
özenle elde etmelidir (Ayan, 2017, 82).
Abay toplumdaki fanatikliğin saçmalığından da bahsetmiş
büyük bir filozoftur. Öyle ki şuan fanatiklik altın çağlarını
yaşamaktadır, tuttuğu takım kaybedince öfkesinden sağı, solu
yıkan ancak kazanınca bağırıp, çağıran rakip taraftarla dalga
geçen çok fazla holigan bulunmaktadır. Sporun kaderi
kazanmak yâda kaybetmek üzerine kuruluyken bu holiganlık
nedendir? Bunun ne anlamı vardır insanların kalbini bu tarz
şeylerle kırmak doğru mudur? Elbette değildir zira spor insanları
rahatlatmak, sağlıklarına faydalı olmak için vardır gerginleştirip,
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zarar vermek için değil. Bu yüzden her türlü holiganlığı terk
etmek gerekir (Karagöz (Mangır), 1996, 104-108).
Kara Sözler Eserinde Aile
Abay’ın dertlendiği nokta insanların meraklarını yitirmesi
samimiliklerinden vazgeçmesidir. Diğer bir sorun ise insanların
yenilikçilikten uzak kalması ve kendi kabuklarında yaşamasıdır.
Dünyayı bilmeyen ona hükmedemez (Karagöz(Mangır), 1996,
84).
Abay Kunanbayev sert bir şekilde çocuk benim çocuğum
istediğimi yaparım o bu dünyaya benim isteklerimi yapmak için
geldi, görüşünün tehlikelerini gözler önüne sermiştir. Ailelerin
çocuklarını planlamadan gelişi güzel şekilde dünyaya getirmesi
çocuk için tamamen bir rezilliktir. Zira yokluk içinde büyütülen
yâda şımartılarak büyütülen bireyler hayatlarının her döneminde
mutsuzlukla hareket edecektir. Öte yandan ailelerin çocuklarının
üzerinde kurduğu gereksiz baskılar onların karakterlerine
olumsuz yansıyacak ve onları kötülüğe sevk edecektir. Kişi
bakabilecekse çocuk yapmalıdır eğer o çocuğu baskı ve
yoklukla
olacaktır.

büyütecekse
Kişi

eğer

çocuğunun

geleceği

çok

karanlık

çocuğunu

şımarıklık

ve

bollukla

büyütecekse bu çocuk için yine karanlıktan başka bir şey
getiremez (Duısebayeva, 2008, 353-355).
Çocuklarımız geleceğimizdir onları gelişi güzel büyütmemeli
belli bir planlamayla dünyaya getirmeliyiz. Eğer ona bu dünyayı
zindan edeceksek veya tozpembe göstereceksek bilmemiz
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gerekir ki çocuğumuzun ayağına ilk çelmeyi biz atıyoruz onu
karanlığa biz sürüklüyoruz. Bu sebeple aile planlaması
yapılmasının gerekliliğini Abay Kunanbayev’de savunmuş ve
bunu dile getirmiştir (Ayan, 2017, 72-73).
Kara Sözler Eserinde Ahlak
Hırsızlık tüm dünya tarafından kabul edilen büyük suçlardan
birisidir yapan kişi alenen bu suçu işlendiği zaman insanlar buna
tepki gösterir ve suçlu cezalandırılır ancak toplumlarda hırsızlık
zamanla göz yumulan bir şey haline gelmiştir. Öyle ki zenginlik
hırsı ile insanlar toplum değerlerini bozarak hareket etmeye
başlarlar bundaki en büyük etmen kıskançlıktır. Başkasında
olanı kıskanmak ve buna göz koymak insanları içten içe yok
eder Abay bunu bilmiş ve riskleri gözler önüne sermiştir
(Duısebayeva, 2008, 368-369).
Fitne suçu yapan kişi haricinde bilinebilen bir şey değildir kişi
insanları türlü entrikalara sanki onları seviyormuş gibi
sürükleyebilir bu elbette şeytanice yapılan bir suçtur. Fitneciler
prinç içindeki beyaz taş gibidirler onları ancak dişiniz kırılınca
fark edebilirsiniz. Abay buna karşı Kazak halkını uyarmış ve
insanlara çalışkan olmalarını öğütlemiştir (Ayan, 2017, 73-74).
Abay’a göre toplumda kalıplaşmış çok fazla yanlışlık ve
eksiklik vardır ancak bunların çözümleri yine onda saklıdır. Ona
göre insanın şerefinden ödün vermemesi namusuyla yaşaması
gerekmektedir.

Yapmacıklık

ve

sahtelik

en

büyük

namertliklerdendir zira sırf çıkarları uğruna böyle rezillikler
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yapan insanlar toplumun yüz karalarıdırlar bunlar hem kendi
hayatlarını

hem

de

başkalarının

hayatlarını

karartırlar

(Duısebayeva, 2008, 370).
İnsanların sırf ünlü olmak için yaptığı rezillikler anlamsızdır,
kişi aptalca şeylerle gündeme gelmek yerine çalışıp ortaya iyi
işler koymalı ve bununla anılmalıdır. İnsan haram lokma
yememeli namusuyla çalışmalıdır, taviz verilerek alınan mülk
can vermekten bile daha kötüdür. İnsanın ailesinden değerli bir
şeyi olmaz olamaz, kişinin ailesini alıp dünyaları verseniz o kişi
hep eksiktir hep yarımdır. Abay bunları insanlara öğütlerken
uzun süreler düşünmüş ve hayatında oldukça fazla merhaleler
kat etmiştir (Karagöz(Mangır), 1996, 104).
Kara Sözler Eserinde Din
Abay kişinin dini inancını samimi bir şekilde yapmazsa onun
gerçek bir Müslüman olmadığını savunmuştur. Toplumdaki din
tüccarları sık sık “Din, iman, Allah, Kuran” diyerek insanları
sömürür bu yoldan haksız kazanç elde eder ancak samimiyet
sahibi bir Müslüman dini bu şekilde kullanmaz. Zira din kişinin
kendi vicdanına kalmıştır ve yaptığı işler kendisiyle Allah
arasındadır. Bu sebeple toplumdaki samimiyetsiz din tüccarları
toplumu tamamen mahvetmeden ivedi bir şekilde toplum
tarafından dışlanmalı ve yok edilmelidir (Duısebayeva, 2008,
358).
“Kazaklar yapmış olduğu ibadetini Allah kabul eder mi, etmez
mi diye bir kaygı duymaz. Sadece herkesin yaptığını biz de
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yapalım, yatıp kalkıp onlar gibi namaz kılsak bu bize yeter diye
düşünür. Tüccar alacaklarını istemek için geldiğinde “Elimde
olan bu, bitik vaziyetteyim, alacaksan al, yoksa senin için
topraktan para mı çıkarayım?” der. Allah’a da, bu tüccara
yaptığını yapmak ister. Dilini alıştırmak ve dinini iyi öğrenmek
için düşünmeye ve öğrenmeye gayret göstermez. “Bildiğim bu,
artık ihtiyarladım nasıl öğreneyim?” veya “Dini eğitim almadım
değil, ancak dilim dönmüyor, ne yapayım” der. Onun dili diğer
insanlardan farklı yaratılmış mı?” (Ayan, 2017, 75-77)
Abay dinin umursanmadan yaşanmasına da karşı çıkmış ve
kişinin dinini öğrenmesi gerektiğini söylemiştir. Kişi namaz
kılarken okuduğu duanın anlamını bilmiyorsa bu ibadet havada
kalan bir ibadet olur. Zira kişi dediğini bile bilmezken yaratana
nasıl samimi bir şekilde ibadet edecektir. Bu sebeple kişi dinini
bilmeli ve sorgulamalıdır çünkü kalple edilmeyen iman hiç
edilmemiş sayılır.
Abay, Allaha iman etmenin dinamiklerini Sokrates ve Aristo
üzerinden örnekler üzerinden anlatmıştır. Abay bir filozof olarak
kendisinden önceki filozofları araştırıp düşüncelerini öğrenen ve
mantıklı gördüğü fikirleri benimseyen zeki bir millet adamıdır
(Duısebayeva, 2008, 359-363).
Toplumda

bazı

kimseler

dini

inançlarını

merak

edip

araştırdığında bazı kimseler araştırma, sorgulama bizim aklımız
bunun için yetersizdir der. Bu görüş başlı başına bir fiyaskodur
zira Allah yarattığı kula akıl vermiştir bu akıl boşuna değildir.
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Kişi merak edip öğrenmedikçe, sorgulayıp düşünmedikçe
hayvandan bir farkı kalır mı? Diye düşünen Abay insanın
araştırıp, öğrenmeye, düşünüp, sorgulamaya ihtiyacı olduğunu
söylemiştir. Bu görüş su götürmez bir gerçektir. Zira
kullanılmayan akıl, hamallıktan farksızdır kullanamadıktan
sonra boşa yük etmektir (Karagöz(Mangır), 1996, (109-113).
Abay

samimi

dindarlığı

bizzat

babası

Kunanbay’dan

öğrenmiştir. Zira babası samimi bir Müslüman olarak hayatını
yaşamış ve bu yoldan ayrılmamıştır. Abay’ın Abay olmasının en
önemli faktörü bizzat babası Kunanbay’dır (Doğan, 1997, 548)
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SONUÇ
Abay Kunanbayev modern Kazak edebiyatının en önemli
temsilcisi ve kurucusudur. Hatiplik konusunda tecrübeli bir
yazar olan Abay, Kazak halkının yazıya geçirilmemiş manevi
değerlerini, göçebe hayatını, kültürünü, bozkır yaşamını
yansıtan şiirler yazmıştır. Yaşamı boyunca köyde halkının
arasında yaşayan Şair, Kazak halkının bozkır kanunlarının,
kültürünün, tarihinin, destan ve mitolojilerinin de bilginidir.
Eserlerinde halkın aydınlanması ve bilinçlenmesi için çözüm
yolları aramıştır.
Gençlerin eğitimine ayrı bir hassasiyet göstererek, onları
bilimsel fikirleriyle beslemiş, onlara bilinç ve manevi zenginlik
aşılamıştır. Abay’ın ahlak anlayışına göre doğada her şey belirli
bir düzen, ölçü ve denge üzerindedir.1890 yılından itibaren halk
arasında ünü artmış, çeşitli yerlerden pek çok kişi Abay’dan
istifade etmek üzere yanına gelmeye başlamıştır. Ayrıca ideal
toplum tasarısında bulunarak, kendi ütopyasını tasarlamıştır. Bu
ütopyasını sık sık eserlerinde belirtmiş ve Türk dünyasında
mihenk taşları arasında yer almıştır.
Rusların Orta Asya coğrafyasını işgal etmeye başladığı
dönemlerde Abay, korkup kaçmak yada işbirlikçi olmak yerine
kendine yakışanı yapmış ve milletinin yanında olmuştur. Kazak
İstiklal Mücadelesi döneminde verdiği eserler sayesinde
Kazakları

beraber

ve

dinamik

tutmuştur.

Savaşlar

zor

zamanlardır, zor zamanlarda büyük insanların ışığı parlar, büyük
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insanlar ise güzel zamanları kurar. Abay Kunanbayev,
Kazakların İstiklal Mücadelesi zamanında var gücüyle kendini
milletine adamış, İstiklal Mücadelesi’ni yansıtan eserler vermiş
ve Kazakların İstiklal Mücadelesi simgesi haline gelmiştir.
Özellikle Rusların emperyalizm çalışmalarına karşı dimdik
durmuş ve milletini tek bırakmamıştır.
Abay’ın sanat yolu çok farklıdır. Kazak halkının diğer önemli
isimleri eserlerini Rus dilinde yazarken, Abay hayatı boyunca
köyde, halkının arasında yaşamış ve eserlerini Kazakça
yazmıştır. Sovyetler Birliği döneminde birçok esere yasak
getirildiği

halde

Abay’ın

eserleri

yasaklamanın

dışında

tutulmuştur. Böylece 20. yy. Kazak edebiyatı konusunda
hakkında en çok araştırma yapılan edebiyatçılar arasına
girmiştir. Kara Sözler kendinden sonra gelen Kazak aydınlarını
derinden etkilemiş ve onlara ışık olmuştur. Abay Kunanbayev’in
eserleri bugün çeşitli dillere çevirilmekte, bilimsel çalışmalara
konu olmakta, düşünceleri gün geçtikçe daha değerli ve evrensel
bir niteliğe bürünmektedir.
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