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Mekemtas Mirzahmetulý: Ben, ortak yazýmýz olarak atalarýmýzýn Orhun yazýlarýný kullanmayý teklif ediyorum

- Mekemtaþ Hocam, öncelikle Türkiyeli dostlarýnýza kendinizden kýsaca bir bahseder misiniz?
- Benim yaþamým zor þartlarda geçti. Ben 1930 yýlýnda Güney Kazakistan Oblýsýnýn (eyalet) Maytöbe köyünde dünyaya geldim
da annemi de erken yaþta kaybettim. Babam 1933 yýlýnda (ben üç yaþýndayken) vefat etti. Ben 16 yaþýma geldiðimde annem d
vefat etti. Bu dönemler benim ömrümün en zor dönemleri oldu. O dönem Kazakistanda açlýk-kýtlýk dönemiydi. O zamanlar ben
Tülkibastaki okula gidip geliyordum; okul bizim köye 4 km. uzaktaydý. Annem öldükten sonra ben yetimler evine yerleþtim.
Sonradan durumu iyi olan çocuklarýn okuduðu Vannovkadaki (þimdiki T. Rýskulov köyü) yatýlý okula geçtim. Mektebi üstün baþa
bitirdim. Ve en þaþýrtýcýsý da mektebe giderken Komünist Partinin bünyesine katýldým. O zamanlar bu, az karþýlaþýlan bir duru
Yetimler yurdunda eðitim aldýðým için sadece Rusça öðrendim ve komünist terbiye aldým. Bu yüzden buradan mankurt olarak çý
yani biz kendi kültürümüzü, tarihimizi bilmedik. Biz komünist ideolojiden baþkasýný kabul etmedik.

1949 yýlýnda Almatýdaki Abay Pedagoji Enstitüsüne girdim. O yýllar öðrencilik dönemimin en zor geçen yýllarýydý. Öncelikle ekm
bulmanýn kendisi zordu. Biz ikinci sýnýfa geçtiðimizde Kazakistanda büyük bir siyasi hastalýk baþlamýþtý. Özellikle Kazak tarihin
Kenesarý ihtilaline iliþkin fikir belirten aydýnlara milliyetçi diyerek karalama baþladý. O zamanlar ben Komünist Partinin
toplantýlarýna katýlýyordum. Orada Kenesarý millet düþmaný, onun ayaklanmasý ise Monarþik tepki olarak tanýmlanýyordu. Am
niçin o halk düþmaný oluyor; Rusyada da çarlýk oldu, deðil mi? diye sorduðumda, onlar bunlarý sen daha anlayamazsýn diyerek
cevap verirlerdi. Böylece o dönemdeki Esmagambetov, Bekmahambetov gibi tarihçiler bir gün içinde tutuklandý, neticede bize
ders verecek doðru düzgün tarihçi de kalmadý. Bize dersi 4. sýnýf öðrencileri ve yüksek lisans öðrencileri vermeye baþladý. Biz,
edebiyat derslerini düzenli bir þekilde alamadýk. Bütün dersler sýnýfsal açýdan tahrif edilerek veriliyordu. Ben ve benim gibi
insanlarýn dünya görüþü böylece oluþmuþtu.
Bu benim için büyük bir üzüntü kaynaðýdýr. Bizim devrimizdeki nesil doðru-dürüst bir bilim almamýþtýr.

Enstitüyü bitirdikten sonra biz Özbekistana çalýþmaya gönderildik. Özbekistanda o zaman bir milyondan fazla Kazak vardý, onda
fazla Kazak mektebi mevcuttu. Biz bu mekteplerde Kazak çocuklarýna ana dillerinde ders veriyorduk. Taþkent oblýsýndaki bir
Kazak orta mektebinde muallim oldum. Bir yýl boyunca da burada yönetici olarak çalýþtým. Üçüncü yýlýnda ilçe parti komitesinin
komünist ideoloji propaganda bölümünün idarecisi olarak tayinim çýktý. Önceden Komünist Partisindekiler çok temiz, çalýþkan, k
insanlar diye düþünüyordum. Ama Raykomda bulunduðum zaman diliminde bunun bir hata olduðunu anladým. Komünist parti
yöneticilerinin hepsi rüþvet alýyor, iyi insanlarý karalýyorlar, kötü niyetli kiþileri iþe alýyorlardý.

O dönemdeki Kazak-Özbek orta mektep müdürlerinin hepsi yaþlý idi. Ben genel sekretere genç yöneticileri teklif ettim. O benim
teklifimi kabul edemedi. Gençlerin tecrübesi yok diyerek bahane buluyordu. Ben de ona tecrübe kazanýlacak iþte, onlarýn bilimi
var dediðimde ise o kiþi bana öfkelendi. Meðerse o müdürler ona rüþvet veriyorlarmýþ. Böylece benim ilçe parti sekreteriyle aram
iliþki soðudu. Sonra onlar beni iþten çýkardý. Ben Taþkentteki Nizami Pedagoji Enstitüsünde iþe baþladým. Ýþte bundan itibaren
komünist partiye, özellikle onun iç meselesine iliþkin siyasetine tenkidi bir bakýþ açýsýyla bakmaya baþladým. Kaðýt üstünde, içt
yayýnlarda hepsi mükemmeldi, gerçek hayatta ise tamamen baþka idi. Günden güne derin zýtlýklarý daha çok düþünmeye baþla
kendi kendime niçin böyle? diye soruyordum.

Taþkentteki Partinin merkez komitesine büyük bir Prof. Rektör geldi. Ben soru sordum: Önceden Lenin birinci olarak þovenizmle,
sonra milliyetçilikle mücadele etmemiz gerekir þeklinde bir nutku oldu. Sonra Kumuþça geldi ve bu nutku önce milliyetçilikle sonra
þovenizmle mücadele etmemiz gerekir diye deðiþtirdi ve þovenizmi ikinci sýraya aldý. Bu büyük bir stratejik mesele, niçin böyle o
dediðimde tekrar, saða çekti, sola çekti, benim soruma tam cevap veremedi. Sonra ben ikinci sorumu sordum: O zamanki bütün
Orta Asyada niçin milliyetçilerin karalanýp, kötülendiðini, vurulduðunu sordum ve o milliyetçilerin arasýnda hiç þovenistin olmadýð
soruma tam cevap vermesini istedim. Bu olaylardan sonra benim komünistlik ideolojiye iliþkin görüþüm deðiþmeye baþladý. Gün
hayatta da çok farklý milletlere karþý farklý siyasetler uygulandý.

Rus dili birinci yere koyuldu, yer-su adlarý Rusçalaþmaya baþladý. Eski Türk, Kazakça isimler yok olmaya baþladý. Gerçekler he
zaman tahrif edildi.

- Çocuklarýnýz var mý?
- Dört oðlum ve bir kýzým var. Kýzým konservatuarý bitirdi. Oðullarýmýn hepsi itibarlý, helal iþlerde çalýþýyor. Bir övüncüm bu, ç
eðitimi, terbiyesi çok iyi. Hepsi kibar, edebi, saygýlý bir þekilde büyüdüler. Torunlarým da var. Benim bir hatam oldu, çocuklarýmý
okuttum. Özbekistanda Kazakça okutmaya imkâným yoktu, ondan Rusça eðitim aldýlar. Torunlarýmýn hepsi ise Kazakça eðitim
alýyorlar.

-Bilim âlemindeki hizmetinizden de bahsedebilir misiniz?
- Bilim dünyasýna hizmetim birinci millet meselesi. Ýkincisi Abay bilimi (Abaytanu) olarak sýnýflandýrabilirim. Abaytanu, çok büyü
ilmi bir akým. Abay'dan doktora yaptým. En önemlisi ben Abay hakkýnda yeni araþtýrmalar yaptým. Abay, önceden hep batýlý,
Avrupalý gözüyle incelendi. Ben ise onun doðulu yönünü inceleyerek alana yenilikler getirdim. Millet meselesine ise katkým,
Kazakistandaki genel Ruslaþtýrmaya karþý çýktým. Bizim kültürümüzün kurumaya baþladýðýný açýkça söyledim. Bu meselelere
"Kazak nasýl Ruslaþtýrýldý?" adlý bir eser yazdým. Bundan baþka, yer adlarýnýn, soyadlarýnýn Ruslaþtýrýlmasýna karþý koydu
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görüþlerim için ben tenkite uðradým. Benim en çok üzerine düþtüðüm mesele bu. Kazak dili meselesi, onu geliþtirme meselesi. B
kendimin son dönemlerdeki düþüncelerimi kitap olarak çýkaracaðým. Bu kitabýn adý "Taraz-Türkistan arasý".

- Mekemtas Hocam, hayatýnýzda çok zor dönemler olduðunu biliyoruz. Ýþsiz kaldýðýnýz zamanlar oldu, ondan sonra da ateizm
dersleri verdiðiniz vakitler oldu. O dönemden kýsaca söz edebilir misiniz?
- Tabii bahsedeyim. Ben ilk önce Çimkent Pedagoji Enstitüsüne geldim. O zaman Kazak Edebiyatý alanýnda iþ bulamadým. Ben
felsefe bölümünün kadrosuna gönderdiler. Benden ateizm dersini vermemi istediler. Ben de kabul ettim. Sonuçta ben bir yýl içind
Ýslam, Hýristiyan, Budizm dinleri tarihini çok iyi bir þekilde öðrendim. Bunun çok faydasý oldu. Böylece enstitüde kendi alanýmda
çalýþmak mümkün olmadýðý için Özbekistana gitmeye mecbur oldum. O enstitüde Kazak bölümleri bütün sahalarýyla vardý. Ben
dekan oldum. Yani enstitüde sadece bir fakülte vardý, o fakültenin dekaný ben oldum. Bir yýldan sonra rektör vekili oldum. 3 yýl
çalýþtýktan sonra rektör olmam istendi, ama ben olmadým. Çünkü Özbekistan defalarca söylediðim gibi yabancý bir memleket,
dayanacaðým bir direðim olmasa çalýþmak zor. Sonra ben tekrar Almatýya geldim. Burada kendi okuduðum Abay Enstitüsünde
okutman olarak çalýþtým. 1975 yýlýnda Kazak Milli Bilim Akademisine çaðýrýldým ve 1990 yýlýna kadar orada çalýþtým. Akadem
bulunduðum zaman diliminde ben Abay bilimi bölümünü açtým.

Bu bölümü önceden Avezov açmýþtý, sonra onu milliyetçi diye karalamalarýyla birlikte kapatýlmýþtý. Ýþte bu Abaytanu bölümün
ben görev yaptým. Burada Abayýn 150. yýl toyuna hazýrlýk yaptýk. Toyun bütün programlarýný biz yapmýþtýk, sonra bunlar gerç

90lý yýllarda ise Türkistanda üniversite açýlacaðýný iþitmiþtim, Türkistanda bütün Türkler için ortak üniversite kurulmasý düþünce
Akademide aylýðým da, durumum da çok iyiydi. Ama onlarýn hepsini býrakarak Türkistana geldim. Üniversite açýldýðýndan beri
çalýþmaktayým. Kazak Dili ve Edebiyatý bölümünde çalýþtým. Rektörün (Murat Curýnov) teklifi ile Yesevi bilgisi derslerini verdim
vakitler biz özel bir vatanseverlik hissiyatýyla çalýþtýk. Türkistanda büyük bir bilim ocaðý kurmak için inancýmýz tamdý. Bu arada
Türkistandaki yaþam çok zordu. Elektrik, su her zaman olmuyordu. Kazýbek biy sokaðýndaki yatakhanede tek odalý küçük
mekânlarda yaþadýk.

Böylece ben, üniversitenin bütün bölümlerinde Yesevi biliminden dersler verdim. Bütün bölümlerde, bu dersi okutmak zorunlulukt
arada biz Yesevi Araþtýrma Merkezini açtýk. Orada biz Yesevinin hayatý, onun sufi felsefesine iliþkin araþtýrmalar yürüttük. Yese
araþtýrmalarýnda dinini kabullenmemizi saðlayan en önemli etken, bu konudaki kitap yokluðuydu. Böylece biz Yeseviyle ilgili bak
açýsýný oluþturup ilmi araþtýrmalarýn kapsamýný geniþlettik.

Sonradan üniversite uluslararasý Kazak-Türk Üniversitesi oldu. Üniversitenin tüzüðünü Ankarada Namýk Kemal Zeybek beyin
baþkanlýðýnda yaptýk. O zaman Türkiyeyi ilk defa gördüm, tarihiyle özellikle tanýþtým. Önceden Türkiye hakkýndaki bilgilerim R
araþtýrmacýlarýn verdiði bilgilerle kýsýtlýydý. Onlar Türkiye Türkleri kötü, iþgalci diye niteliyorlardý. Fakat Ruslarýn kendileri de iþ
Sonra Türkiye hakkýnda, Anadolu'daki kardeþlerimiz hakkýnda fikirlerim deðiþti. Sonra Türkistan'daki üniversitede biraz daha çal
Bir üzüntüm üniversite Yesevi babamýzýn adýna layýk olarak misyonunu sürdüremedi ve ters yoldan gitti. Aþýnma ve açgözlülük
Ondan sonra ben üniversiteden gitme kararý aldým. Zeybek Bey "niye gidiyorsunuz?" diye sordu. Ben ona üniversitedeki
açgözlülüðü, çýkarcýlýðý ifade ettim ve böyle bir yerde çalýþamayacaðýmý söyledim. Sonra Taraz Üniversitesine gittim.
Taraz Üniversitesinde Kazak Dili ve Edebiyatý bölümünü açtým. Yüksek lisans ve doktora açtým. Bununla birlikte mükemmel bir
kütüphane açtým. Kendi kitaplarýmý da oraya verdim. Genel olarak orada çok iþler yaptýk.
Sonradan rektör de, Zeybek bey de beni tekrar Türkistan'a çaðýrdýlar. Fakat ben gelmek istemedim. Hatta Zeybek Bey'e "rektör
deðiþirse gelirim" dedim. Sonra rektör deðiþtiðinde Türkistan'a geldim. Türkistan'a büyük bir program hazýrlayýp geldim.

- Neydi o program bahseder misiniz?
- Bütün Türk halklarýný birleþtirecek bir kilit gerekiyor. O kilit ne? Ýþte bunlar benim programýmýn temelini oluþturuyor. Benim bir
teklifim: Türk halklarý edebiyatý tarihini araþtýrýp onu öðrencilere okutmak gerekir. Sebebi, bizim ilk olarak kendimizi birbirimizi
tanýmamýz gerekiyordu. Mesela, Avrupa edebiyatýný, Rus edebiyatýný biliyoruz, ama kendi edebiyatýmýzý bilmiyoruz. Ýþte bu
doldurmamýz gerekiyordu. Bunun vasýtasýyla biz kendi akrabalýðýmýzý hissedeceðiz, öðrencilerin milli þuurunu uyandýracaðýz

Ýkinci kilidimiz ise ne? Bütün Türk halklarýnýn ortak bir abecesi olmasý gerekir. Bizler Arap, Latin, Kiril abecelerini kullandýk. Þim
kirilden kurtulamýyoruz. Esas olarak abecenin dile hizmet etmesi gerekir. Þimdiki abece ise dile deðil, dilimiz abeceye hizmet
ediyor. Sonuçta dilimizin pek çok yerini bozmaktayýz. Bundan dolayý bizim, atalarýmýzýn yazýsýný tekrar kullanmamýz gerekiyo
Yani Orhun-Yenisey yazýsýný Türk halklarýnýn ortak yazýsý olarak hazýrlamamýz gerekir. Sonra hiç kimse atalarýnýn yazýsýnd
vazgeçemez.
- Hocam, bunu gerçekleþtirebilmek için bugün ortam müsait mi?
- Elbette bunlar hemen þimdi olmaz, þimdiki nesil mankurt, bundan sonraki nesil olgunlaþmýþ mankurt, ondan sonraki nesil ise
bu yazýyý kullanabilir. Çünkü onlar atalarýnýn sorumluluðunu sezecek.

- Hocam yazý hayatýna nasýl baþladýnýz?
- Ben ilk olarak þiir yazdým. 10. sýnýfta iken poema yazdým. Bu poema büyük þair Kocitap Bekkocinin çok hoþuna gitti, basýlma
izin verdi. Ben bundan baþka þiirlerimide yayýnladým. Fakat 1949 yýlýndan itibaren þiir yazmayý býraktým.
- Þiiri býrakma sebebiniz neydi?
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- Sebebi bir büyük þair bey, Almatýda iken benim bir þiirimi dinlemiþ, onun içindeki Ýranýn bahçesi gibi sözüme baðlý olarak bu s
þekilde tenkit edip, bütün üniversitede beni maskara yaptý. O ondan itibaren þiir yazmayý býraktým. Ondan sonra ben makale, fý
yazmaya baþladým. Taþkentte iken Ýki gemi kuyruðun, usta yatsa buyrýgým adlý fýkra yazdým.

O zaman Özbeklerle Kocalarýn (Arap soyundan geldiðine inananlar. Ý.V.) kýz alýp-verme meselesinde iki köy arasýnda olan çat
ve kavga eksik olmuyordu. Bende bu durumu anlatan bir makale yazdým. Tenkit ettim. Ýlçe reisi beni çaðýrdý. Bu Özbeklerin ken
problemleri, senin bununla ne alakan var dedi. Ben de makale yazmak benim hakkým diye cevap verdim. Böylece
idareciyle aðýz dalaþýna girdim ve Taþkente gittim.

- Hocam yazmýþ olduðunuz eserler sebebiyle o dönemde soruþturma geçirdiðinizi biliyoruz. Nasýl oldu bu?
- Ben esas olarak Abayýn eserlerinde Doðu etkisini, münasebetini araþtýrdým. Bu görüþlerim için soruþturma geçirdim. Abayýn d
ulemalarýný nasýl okuduðunu ve onlarýn Abaya etkisini inceledim. Sonradan Abayýn bir þiirinden doktora tezimi savundum. O
dönemde bana karþý çýkanlar oldu, fakat sonradan hepsi Abayý adil bir þekilde araþtýrmaya baþladý. Temel olarak Abay katkýs
Müslüman-Kazak. O Müslümanlýðýnýn temelini doðu ulemalarýnýn eserlerinden öðrendi. Sonra da gitti batý ve Rus edebiyatýný
baþladý. Fakat bizde ise bir kiþi Abayý inceleyecek olsa, onun Rus kültürüyle iliþkisini inceler. Onun Ýslam felsefesiyle ilgili
düþüncelerini dýþarýda býrakýrlar. Fakat bu anlayýþ halý hazýrda deðiþmeye baþladý. Ben Abayýn bütün eserlerini Kazak kültür
ekseninde, inceledim. Batý kültürünün Abayýn eserlerindeki yerini ise ikinci sýraya koydum.

Abayýn ikinci bir özelliði, o hal ilmine yüksek seviyede sahip oldu. Temel olarak, hal ilminin baþlangýcý Yusuf Balasagunun
Kutadgu Bilig ve Ahmet Yesevinin Hikmetlerindedir. Onlar bu ilim vasýtasýyla bütün Türk halklarýnýn kültürünün temelini attýlar.
ilmi, yani Kamil Ýnsan ilmi baþka halklarda yok. O bizim zenginliðimiz. Sonra biz bu ilmin temelinde Türk halklarýnýn ortak Kamil
Ýnsan Yasasýný yaparýz. Böyle bir Kamil Ýnsan ilmi bizden baþka Çinlilerde var Konfuçyus. Biz þimdi kendi kültürel miraslarýmý
bulamamaktayýz. Ýþte bu insaniyetçilik ilmi, Abay eserlerinde de tezahür etmektedir. Böylece biz Türk halklarýnýn ortak felsefesi
yerleþtirelim.

Ben kendi doktora tezimi de Abayýn doðuyla iliþkisi üzerine yaptým. Elbette komünist diktatörlük çok engel çýkardý. Gene de ben
çalýþmamý kitap olarak çýkardým. Benim Abayý adil bir þekilde araþtýrmamda Muhtar Avezovun çok yardýmý oldu.

- Hocam, M. Avezovun Abay hakkýndaki çalýþmalarý büyük ilgiye mazhar oldu. Onun Abay vasýtasýyla Kazak tarihi, kültürü,
gelenekleri hakkýnda yaptýðý çalýþmalar niçin sistem tarafýndan herhangi bir baský ve engelle karþýlaþmadý?
- Avezov, Abayý Batý ve Rus edebiyatýný en çok inceleyen ve tercüme eden þair. Puþkin, Kirilov, Lermontovun eserlerini çevirdi.
Avezov, Abayý iþte bu yönleriyle araþtýrdýðý için büyük baþarýlarýna ulaþtý.

- Abay araþtýrýcýlýðýnýn temelini atan, deðerli âlim M. Avezov, eserlerinin de Abayýn beslendiði manevi kaynaðýn Batý kültürü o
etmektedir. Siz ise aksi görüþtesiniz ve Abayýn manevi kaynaðýnýn Doðu olduðunu söylüyorsunuz. Bu konuyu biraz açar mýsýn
- M. Avezov daha baþtan, Abay mirasýnýn, üç manevi damarý olduðunu ifade etti. Onlar: 1. Doðu mirasý, 2. Kazak milli mirasý, 3
Batý mirasý.

Avezov niçin Abayý milli açýdan veya doðulu nitelikleri ekseninde inceleyemedi? Sebebi, o dönemdeki durum çok kötüydü. Komü
ideolojinin en sert, en kötü olduðu zamandý. Daha sonra 60lý-70li yýllardan sonra bu meseleleri araþtýrmak için ortam doðdu. Elb
bütün gerçekler Avezovla birlikte gitti. Avezov, Abayý bütün dünyaya tanýttý. O dönemde Avezovun durumunu anlamak gerekir.
Avezovun diri kalmasý, ortama uyum saðlaya bilmesi, bu Kazak edebiyatýnýn, Kazak halkýnýn bir bahtýdýr. Avezovdan baþka
Kazak edebiyatýnda kim var. Bundan baþka Avezov, 19. asýrdaki göçebe Kazak halkýnýn örf-adetleri, gelenekleri, kültürünü yaz
býrakmýþtýr. Bu meseleyi Avezovdan baþka hiç kimse yazmamýþtýr, hatta þimdi bile yazýlmamýþtýr. Göçebeleri görmeyen adam
yazacak. Avezov ise o dönemde doðmuþ ve göçebelerin örf-adetlerini gözüyle görmüþ, mükemmel bir þekilde yazýya geçirmiþtir
halkýnýn katýksýz yenilikçisi. O, halký için mümkün olan her þeyi yapmýþ, sonraki nesle býrakmýþ gitmiþtir.
Þimdi Kunanbay meselesine gelecek olursak, o çözüldü. Halkýn bir zamanda Abay Yolu romanýndaki Kunanbay ile gerçek
hayattaki Kunanbay arasýndaki çeliþkiyi çözen doktora tezi yazýldý.

- Hocam Abaya Kazaklarýn verdiði önemi, hakkýnda yapýlan yüzlerce çalýþmayý görünce bir anda þunu düþündüm. Sistem tara
saðlanan bu imkân ve çerçevede, Kazaklarýn Rus asimilasyonuna karþý kendi kimliklerine sahip çýkma, deðerlerini koruma yönü
bir tepki. Buda Abay aracýlýðýyla tezahür etmiþtir.
- Abayýn ömrü trajediyle son buldu. Sebebi de þuydu: Abay ölmeden üç yýl önce bir Rus bürokratýn, Kazaklarýn nasýl Ruslaþtýr
Hýristiyanlaþtýrýlmasý, bunu kabul etmeyenlerin yok edilmesi gibi stratejilerin, planlarýn yazýlý olduðu bir belge ele geçirmiþtir. A
bütün ömrü boyunca, Kazaklarýn geri, karanlýk devrinden Rusun bilimi vasýtasýyla kurtulacaðý düþüncesindeydi. Ruslara güven
Bunun gibi sömürge siyasetlerin açýkça görülmesi Abayýn canýný aldý. Halký karanlýktan çýkaracak yolu bulamadan, azap çeke
Böyle derin bir üzüntü neticesi hastalanmýþ, sonra da vefat etmiþtir. Avezovun Abay Yolu romanýndan önce Þair Aða adlý bir rom
vardý. O romanda Rus sömürgecilere karþý Abayýn görüþlerini yazýyordu. Sonra o kitabý çýkartmadý. Sonradan Abay Yolu çýkt
Yolunda bir konuda hiçbir þey yazýlmýyordu. O dönemde Kazaklarý Hýristiyanlaþtýrmak için Kazak bozkýrýnda çalýþan misyone
Onlarýn Abayýn, Ibýrayýn dostlarý diye yazýyorlardý. Ben onlarýn misyoner olduðunu ortaya çýkarýp özel bir kitapta yazdým. Bu
tarihçilerin iþiydi.

- Hocam siz yer adlarýna büyük bir önem veriyorsunuz.
- Bundan sonra da Kazakistan'daki yer adlarýnýn Ruslaþtýrýlmasýnýn sebebini araþtýrdým. Araþtýrma neticesi yer adlandýrmala
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birkaç dilde tahrif edildiðini buldum.

Birincisi, Eski Türkler zamanýnda Çinlileþtirilen yer adlarý, mesela, Tanrý Daðý Çinceye çevrilmiþ ve Tayan-Þan diye adlandýrýlm
baþlanmýþtýr.
Ýkincisi, A.Makedonskiy'in seferiyle deðiþen yer adlarý. Mesela, Ýskender daðý v.b.

Üçüncüsü, Araplar, Müslümanlýðý kabul eden Türk boylarýna ait yer adlarýný Arapça adlandýrmaya baþladýlar. Araplarýn etkisiy
da tamamen yok oldu. Devlet dili Arap dili oldu. Ulemalarýn hepsi Arapça okuyup, Arapça konuþup, Arapça yazdý.
Arap halifesi zayýflayýp, Türk tayfalarý serbestlik almasýyla birlikte yer adlarý, tekrar Türkçeleþmeye baþladý.
Dördüncüsü, Moðol istilalarý neticesinde yer adlarý, Moðolca koyulmaya baþlandý. Sonra da Kalmakça koymak revaçta oldu.
Beþincisi, Rus çarlýðý, sonra da Sovyetler döneminde yer-su adlarý Ruslaþtýrýlmaya baþlandý.

Ben bu meseleyle çok mücadele ettim. Baðýmsýzlýkla birlikte önceki yer adlarýnýn toponomisi tekrar eski haline gelmeye baþlad

S- Yer adlarýnýn önemi ne ki, böyle köklü deðiþikliklere sebep olmaktadýr. Deðiþtirilmelerin arka planýnda ne var?
C- Bunun sebebi þöyle. Mesela, Almatý-Vernýy, Biþkek-Frunze olarak deðiþtirmek, gelecek nesillerin zihninden milli yer adlarýný
silip atmaktý. Maksat, halkýn bilincinden kendi geçmiþini, tarihini çýkarýp yok etmekti. Bu siyaset. Bundan dolayý bu meseleye bü
bir önem verdim.

Siz bakýn, 7. asra kadar Türkler temiz Türkçe konuþtu. Orhun-Yenisey yazýlarýnda baþka dillerin sözlerini, adlandýrmalarýný, kiþ
adlarýný göremezsiniz. Sonra ise, Araplar, Moðollar, Ruslarýn etkisiyle dilimiz bozulmaya baþladý. Biz de þimdi mevcut adlara
bakýn. Ahmet, Ali, Gülmira, Svetas vb. Temiz isimler az. Bizim kendi adlarýmýzý Türkçe koymamýz gerekir. Hiç kimseye
yaltaklanýp, korkmanýn gereði yok.
Yer adlarý ile kiþi adlarýnýn Türkçe koymanýn çok büyük siyasi-tarihi önemi var.

- Bu söylediðimiz Çin, Arap, Moðol, Rus dillerinin bizim kültürümüze etkisi ne yönde oldu?
- Çok büyük etkisi oldu, elbette. Mesela, Türkiye'yi ele alalým. O hiç kimseye baðlý olmayan tek Türk devleti, fakat Türkiye'nin üç
var. Bunlar: bir müziði, iki geleneði, üç dili. Türkiye Türkçesine Arapça, Farsça sözler çokça girmiþ, dili bozulmuþtur. Azerbaycanl
Türkmenler, Özbekler de Arapça, Farsça sözleri konuþulduðu tarzda diline girdi. Kazaklar ise bu sözleri söylendiði gibi deðil, ken
uygun bir þekilde deðiþtirerek aldý. Mesela, Farsça "urýp al" sözünü "aralap" diye deðiþtirerek kabul etti. Hal-ý hazýrda böyle söz
Farsça, ne Arapça olduðunu ayýrabilirsiniz. Türkiye'de, Türk dilinin ayný eski haline gelmesine Atatürkün hizmeti büyük.

Abece meselesine gelecek olursak, Kiril abecesinin Kazakçaya uyarlanmasý, Kazaklarý Ruslaþtýrmak için bir merhaledir. Yani,
hangi abece olmasýn dili kendine baðýmlý etmez. Bundan dolayý ben, ortak yazýmýz olarak atalarýmýzýn Orhun yazýlarýný kull
teklif ediyorum. Ancak o zaman dilimiz bize hizmet edecek, dilimizi tekrar diriltecektir. Bugün biz buna hazýr deðiliz, zaten
gelecekte gerçekleþmesi gereken bir meseledir.
- Hocam, Arapça, Farsça sözlerin alýnmasý meselesinde, bu kabul etmeler dilin zenginleþmesinin yollarýndan biri deðil mi?
- Baþka dilleri dýþlamýyoruz. Ancak herhangi bir terimi bizim dilimizden, yani, kardeþ Türk halklarýndan almamýz gerekir.

Baþsýz gözsüz Avrupa ile Araplardan alývermemiz gerekmiyor. Mesela, "samolet" sözünü biz Türkiye Türkçesi'ndeki "Uçak" sözü
deðiþtirdik. Ýþte böyle, gerekli olan sözleri birbirimizden arayýp bulmamýz gerekir. Böyle bir ilke olmalý. Uzun lafa gerek yok. Tür
çok zengin bir dil.
Türkiye'deki müziðin Türk sýfatý yok

- Hocam, Türkiye'deki müzikten söz ettiniz. Onu biraz açar mýsýnýz?
- Bu þöyle. Mesela: eski Türklerin müzik aletleri kobýz, sýrnay (akordeon) kaval Türkiye'de yok. Türkiye'de çoðunlukla Araplarýn,
Farslýlarýn müzik aletleri kullanýlmaktadýr. Bundan dolayý Türkiye'deki müziðin Türk sýfatý yok. Geleneði de öyle. Eski Türklerin
Türkiye'de Orta Asya'ya göre daha az korunmuþtur. Bunlarda elbette Müslümanlýðýn etkisi olduðu belli. Biz 300 yýl emperyalizm
altýnda olduk. Sürekli bizim akýllý insanlarýmýzý öldürdü durdu. Akýllý insanlar gittikten sonra halk baþsýz, koyun gibi oldu&

- Müslümanlýk dediðinizde, dinin Türk halklarýnýn kültürünün geliþiminde öneminden bahseder misiniz?
- Çok büyük bir önemi vardýr. Din, halký içsel olarak eðitir, baþka yollara götürmez. Gerçek bir kiþilik olarak yetiþtirir. Dünyaperes
Ruslar bir dönem "Allahsýzlar Derneði" kurup idare etmiþler ve aidat almýþlardý. O derneðe Kazaklar da korktuklarý için girmiþle
Yoksa girmediðinde "halk düþmaný" olarak adlandýrýlýrdýn. Böylece bizi dinden uzaklaþtýrdýlar. Özbeklerde din daha sýký bir þ
korundu. Çünkü onlar yerleþik hayattaydýlar, medreseleri vardý. Biz ise göçebe idik. Biz atalarýmýzýn yolunu sýký bir þekilde tutt
yolda hareket ettik. Sonra Ruslar geldiler ve bunu yok etmeye çalýþtýlar. Kendi kanunlarýmýzý, Rus kanunlarýyla deðiþtirdiler. Þi
yaþamýmýz kopyadýr. Mesela, bunda bizim miras yasasýný ele alalým. Milli özelliklerimiz yok. Önceleri Kazaklarda aile reisi ölse
idare, mal oðluna kýzýna verilirdi. Rusya'ya katýldýktan sonra ise, biz onlarýn kanunlarýný kabullendik, aile reisi erkek öldüðünde
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idareyi kadýna verir olduk. Bizde baþarý yok, Ruslarda ise çok. Bir zengin adama iliþir, çocuk yapar, sonra akýllarýna ne gelirse
onu iþlerler. Bu Kazaklara da geçti. Þimdi Kazaklar da boþanýveriyor. Bu açýdan bakarsak bizim anayasamýz, Ruslarýn
anayasasýyla bir. Bu doðru deðil. Biz baþka, baðýmsýz bir ülke olduktan sonra anayasamýzý kökten deðiþtirmemiz gerekirdi, o z
milli bir görünüþ vermek lazýmdý. Biz bunu þimdilik kabullendik. Gelecek nesiller ise buna kanmayacak, deðiþtirecek.
Yönetime tarihçi, edebiyatçý koymak lazým

- SSCB döneminde eðitim sahasýnda Rusça eðitim veren okullar raðbet gördü. Ana dilinde eðitim yapan okullar pek tercih edilme
Kültürel deðiþmede bu Rus mekteplerinin etkisi nasýl bir etkide bulunmuþtur?
- Ruslar, Orta Asyada açýlmýþ olan mekteplerin misyonerlik mektebi olduðunu bilirler. Müslüman okullarýna batýl dinin okullarý
derlerdi. Sovyet hükümeti de bu düþüncenin dýþýna çýkamadý. Büyük þehirlerde en çok Rus-Kazak, yani karýþýk okullar yer ald
var?" diyeceksiniz. En kötü þey bunda. Ýlk defa bu faaliyeti Sýrdarya'nýn askeri-valisi Gaufman baþlattý. Kýzýl-orda, önceki
Akmescit'te okul açmýþ ve Rusça konuþuyor, dýþarýda ise hepsi Kazakça konuþuyor.

"Yok böyle olmaz!" diyor. Niçin? Bunlarýn dýþarýda da Rusça konuþmasý gerekir. Nasýl? Rus çocuklarýný katýp okutmak lazým
Neticede Kazak çocuklarý dýþarýda da Rusça konuþmaya baþlýyor. Böylece, bunlarý Ruslaþtýrmanýn en saðlam yolu karýþýk m
olduðuna karar verilmiþ ve bu mektepler açýlmaya baþlanmýþtýr. Sovyet hükümeti de bu yöntemi, enternasyonalizm, dostluðu
güçlendirmek adýna her yerde karýþýk okullar açmýþtýr. Bunun sonucunda 3 milyon Kazak öðrenci olsa 1 milyonu karýþýk okulla
görmüþtür. Böylece bu kazaklar Rus kültürünün ardýndan gittiler. Bu durum uzun vakit devam etti. Ben buna karþý oldum. Hala d
karþýyým. Biz bilim aldýk, aydýn olduk, ama iç manevi dünyamýz olmadý. Biz böyle baktýðýmýzda Kazakýz, dýþtan bakýþ bu Ka
düþünüyorsun, içine girsen Rus'un dünyasýný görürsün. Bu iyi mi? Bizim Kazakýn, Türkün dünyasýný yapmamýz gerek, mücade
lazým. Rus mektebine eleþtirel bir þekilde bakmak lazým. Ben bu meseleye böyle bakýyorum. Þimdi Taraz þehrinde 51 mektep
var. Bunlarýn 29u karýþýk okul. "Niçin böyle?" desen, Ruslar çok diyor. Çoksa gitsinler kendilerinkine. Biz okul vermiyoruz
demiyoruz. Ýþte Rus mektebi, okusun. Kazak okulu ise bölünsün. Konuþma anýnda kimin konuþmasý fazlaysa o üstün çýkar. Bu
Kazakistan'daki durumun zorluðu burada Kazaklarý tarih, adal Kazak, Þala Kazak, Taza Kazak diye üçe bölüyor. Adal Kazak
tamamen Rus olmuþ, halkýndan el eteðini çekmiþ, it akýllý Kazaklar. Þala Kazak pek çok, þimdi hükümetin baþýnda oturanlarýn
Kazak, Rusça okumuþ, Kazak dilini onca konuþasýlarý gelmiyor. Onlar milli menfaatleri düþünmezler. Onlarýn karný doysa, arab
olsa yeter, para verseler, hepsine satýlýrlar. Taza Kazak ise, þimdi geliyor. Bunlar hükümetin baþýna gelmeden bizim görüþümüz
açýlmaz. Ben "Stalin'den gelen kadro meselesini bozmak lazým" diyerek ortaya problemi koydum. Niçin? Stalin iktidarýn baþýna
hiçbir zaman toplumsal derneklerin temsilcilerini, edebiyatçý, tarihçi, dilcileri ulaþtýrmadý. Sadece teknokratlar ve benzerlerini
getirdi. Onlar Rusça okudu, halkýnýn tarihini bilmedi, onlar, satýlarak hizmet ettiler. Bunlarda ar namus yok, vataný midesidir.
Bundan dolayý yönetime tarihçi, edebiyatçý koymak lazým.

- 1937-38 katliamý oldu. Bütün Türk Dünyasýnda ve özellikle Kazakistan'da binlerce bilim adamý, sanatçý, siyasetçi katledildi. Bu
aydýn katliamýnýn milli kültürün geliþiminde, Sovyetlere siyasi, sosyal baðýmlýlýk ve Ruslaþtýrýlmada nasýl bir etkisi oldu?
- Stalin'in Çorçil'le yazýþtýðý mektuplar var. Orada Almanya'yý nasýl elimizde tutabiliriz, dediðinde, Stalin diyor ki: "Onlarýn düþü
insanlarýný sürekli öldürelim". Bunu Stalin kendi tecrübesinden biliyor. Hatýrlayacak olursak 1921 yýlýnda ilk defa Sovyetler
Birliði'nde düþünürler öldürüldü. 1929 yýlýnda ikinci defa, A. Baytursýnov, M. Dulatov'lar bu dönemde tutuklandýlar, 1936 yýlýnda
katletti. 1949 yýlýnda kozmopolitlik kararýný çýkarmýþtýr. Doðu ve Batý halkýndan makale yazanlarýn tamamýný hapse atmýþ, s
yollamýþtýr. 1951 yýlýnda "Kenesarý ayaklanmasý Rusya'ya karþý yapýlmýþtýr" diyenleri sürgüne yolladý. 1971 yýlýnda düþünc
bir kez daha topladý. Böylece bize önderlik yapan kiþiler seyrelmiþ, bizim genofonýmýz büyümemiþtir. Hangi halkýn aydýnlarý gü
halk tez geliþir ve güçlenir. Hali hazýrda Stalin'in bu metodu bütün SSCB ülkelerinde kullanýlýyor. Millet kaný olan, milletinin tarih
dilini bilen, insaný koymamýz gerekir yönetime. Þimdi hükümetin baþýna Ý. Tasmaganbetov geldi, deðiþiklikler olmaya baþladý.
Bakanlýklara Muhtar Kul-Muhammed, S. Berkimbayeva'lar geldi. Hepsi halkýn menfaatini öne çýkaran kiþiler. Diðer bakanlar da
böyle olsalar, o zaman Kazakistan þaha kalkar. Milletvekillerinin çoðu þala Kazak.

- Bir Kazak aydýný olarak, modernleþmede ve küreselleþmenin milli kültürle olan iliþkisini bize açýklamanýz mümkün mü?
- Yakýnda, þöyle bir bilgi verildi: Küçük boylardan baþlayýp, büyük halklara kadar 6000 kadar dil var. Bu 21. asýrda bunun 3000'i
oldu. Eðer küreselleþme git gide güçlense 5000 dilin yok olup gitmesi mümkün. Küreselleþme, milli sanata olumsuz bir etki yaptý
þimdi buna karþý koyamýyoruz. Din, dil mentalite vasýtasýyla güçlüce tutunup, güçlü bir set oluþturmamýz gerekir. Onun ekonom
güvenelim, ama iç dünyamýzý saklayalým, koruyalým. Her halk kendisi taþ set olmasa, onu küreselleþme yutar. 1926'da 194 hal
vardý, þimdi 101 tane kaldý. Kalan 93 halk nerede?

Yutulup gitti. Bizim de yutulup gitmemiz mümkün& Bunu gerçekleþtiren Batýlýlar. Bu sürecin altýnda büyük bir siyaset vardýr. On
güvenememe sürüyor, niçin? Fuhuþ, esrarkeþlik, cinayet onlarda pek çok, bunlarýn hiçbirini düzene koyamýyorlar. Çünkü iman y
Fakat Arap, Türk ülkelerinde ise hýrsýzlýk, içki, fahiþelik yok, niçin? Çünkü onlarda iman var, ruh taze& Ondan, Avrupa'nýn günü
Belkim, 20-30 yýl sürer, þimdi onlar azalýyor. Mesela, gece TV'de söylendi. Þu anda Rusya'da 150 milyon kiþi var, onlar 21. asýr
90 milyona düþecek diyor, niçin? Bizde güçlü bir iman var, irade var. Ruslarda ise yok. Biz atalarýmýzýn yolunu güçlü tutsak,
küreselleþmeye karþý durabiliriz.

Bizim, Cengiz Han imparatorluðu döneminde her þeyimiz ortak oldu, devlet daðýldýktan sonra ise her biri kendi geliþim yolunu
tuttu. Þimdi bunlarý birleþtirip siyasi olarak devletleþtirip, kalýplaþtýrmak mümkün deðil. Ama bizim din, dil, mentalite yönünden
birlikteliðimizi sürdürmemiz lazým. Þu anda Japonya'dan baþlayarak, Baltýk, Karadenize kadar Türkler yaþamaktadýr. Bu Turan
âlemidir, böyle bir yer baþka kimde var? Bu alemi, bu yeri bizim atalarýmýz oluþturdu. Fakat dýþ düþmanlarýn etkisiyle bölündük
Rusyaya eklenmekle birlikte Türklerden ayrýldýk, bizden onlara delegasyon sözünü iþitmedik bu zaman dilinde. O zaman biz
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arzuladýk. "Biz nasýl birleþelim, nasýl münasebet kuralým?".

Allah düzenlemiþ ve kendi kendimize birleþtik, þimdi bunu anlamayan Kazaklar da, Türkler de var. Onlar düþünüyor, "Bunlar niçin
birbirleriyle iliþkiye giriyorlar?" diye. Atatürk'ün þöyle bir sözü var: "Yeryüzünde pek çok Türk halký var, onlar edebi olarak baþkala
bakmayacak, yarýn onlar daðýlacak, o zaman bizim onlara yardým etmeye hazýr olmamýz gerek". Türkiye'nin Türkistan'a gelere
üniversite açmasýnýn temelinde Atatürk'ün bu vasiyeti var. Bunu bazý Türkler anlayamadý. Biz Ankara'da iken bir memur söyled
"Niçin biz Kazaklara önce yardým ediyoruz?". Ben de ona Atatürk'ün sözünü söyledim ve þimdi siz bize yardým edin, sonra
düzeldiðimizde de biz size destek verelim dedim.

- Milli düþünce milli tavýr, duruþ açýsýndan Kazak aydýnýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?
- Bizde iki türlü aydýn var. Biri Rus'un maneviyatýyla donanmýþ. Ýkincisi de, milli ruh sahibi aydýnlar. Açýkça konuþmak lazým, b
birbirinden rahatsýz, temelden birbirlerine karþýdýrlar. Ýktidarýn baþýnda Þala Kazaklar var. Onlarda ise milli ruh yok. 31 Ekim 1
yýlýnda cumhurbaþkanýyla gerçekleþen buluþmada da bunu dile getirdim. "Bin aslaný yöneten koyundan, bir koyunu yöneten as
evladýr." Savaþta askeri Batýr kiþi komuta etse, askerlerin hepsi batýr olur, korkak adam komutanlýk etse askerleri de korkak
olur, hepsi kaçmaya hazýrdýr. Ýktidarda öyle. Þimdi yönetimde güçlü idareciler deðil, manevi olarak zayýf bakanlar var. Biz sade
halkýný düþünen kiþiye idareyi vermiyoruz. Bizim yöneticimiz gayretker olmalý&

- Sovyet Kazakistan'ýyla, baðýmsýz Kazakistan arasýnda bir karþýlaþtýrma yapacak olursak, kültür, sanat, bilim anlayýþýnda na
deðiþiklik, baþkalaþma oldu?
- Ben kendimden örnek vereyim. Biz, yani, bizim kuþak çok bahtsýzýz. Bizim kafamýz da iç dünyamýz da baðlýdýr. Ben kendim 2
yaþýna kadar partiyi destekledim. Sonradan geri dönüp baksam, hayattan çok geri kalmýþým. Ruslar partide ne dese ona inandý
Baþka dünyalardan haberimiz olmadý. Gazetelerin hepsi ak olaný yazar, bizlerde onlara inanýrdýk. Böyle yetiþtik. Þimdi
Kazakistan'da sosyal bilimler pek deðiþmedi, onlarýn deðiþmemesinin sebebi, bizi hala eski komünistler yönetiyor. Onlar
komünizm çemberinden çýkamadý. Bundan dolayý deðiþimi derin almayýnca, bizim temelimizde derin olmuyor. Bizim temelimizd
hala Sovyet ideolojisi var. Bundan bir anda temizlenemiyoruz. Mesela, ben yazý yazarken söylemin içine Rus dilinin yapýlýþý
giriveriyor, nasýl? Çünkü o benim baþýma kazýnmýþ, temizleyememekteyim. Biz hayatta çok gördük. Çok bildik. Ama biz daha ç
Sovyet ideolojisiyle tanýþtýk, þimdi bundan ayrýlamýyoruz. Bu durum sadece Kazakistan'da deðil, diðer memleketlerde de ayný.
Bunu Baltýk ülkeleri bozabildi, onlar Rus egemenliðine 1940 yýllarýnda girdi. Biz ise 300 yýldýr Rus egemenliðindeyiz. Bu yüzden
bize çok büyük bir silkiniþ gerekir. Rus halký kötü deðil, siyaseti kötü. Biz onlarýn siyasetine karþýyýz.

"Bizim özelliðimiz ne?" adlý makalemde, her bir halkýn geliþim, oluþum modeli vardýr. Ondan dil, anlayýþ çýkar. Çarlýk bu mode
bozmak lazým dedi. Bu sebepten dolayý bütün gücünü bu modeli yok etmek için kullandý, onu biraz tahrip etti. O yüzden söylüyo
her halkýn, tabii bir kültürü var. Niçin eskiden Kazaklar bir düþünürdü, bir konuþurdu? Çünkü çýktýklarý kalýp birdi. Bu kalýbý boz
farklý farklý olduk. Þimdi bunu farklý bir tarzda yeniden oluþturmamýz gerekir. Biz baþka halklarýn modelini alamayýz. Çünkü onl
mentalitesi bize uygun gelmez. Biz, bir zamanlar atalarýmýzýn oluþturduðu kalýbý koruyamadýk, onu kökünden tekrar meydana
getiremeyiz, ama temel alabiliriz. Yoksa biz birine mukallit, birine kul olmaya devam ederiz.

- Türk Dünyasýnýn birliði, beraberliði için ne yapmamýz gerekir? Türk Birliðinin oluþumu için ne düþünüyorsunuz?
- Ben bu üniversiteye, ideallerimi gerçekleþtirmek için geldim. Biz, Türk halklarýnýn edebiyatýný, tarihini, araþtýrmayý istiyoruz. B
merkezi bu üniversite. Ben M. Curýnov döneminde "Türk Halklarý Edebiyat Bölümü" açtýrdým. Fakat bir süre sonra kapatýldý.

Bu meseleyi tekrar N. K. Zeybek Bey'in dikkatlerine sunuyorum. Biz, ders kitabýný, antolojiyi yazalým, tekrar bölümü açalým, Ort
Asya ile Kazakistan Türkleri Çin'deki Türkler, Sibirya'daki Türkler vb. Böylece onlarýn edebiyatýný öðrencilere tanýtalým. Biz Rus
Amerikalýlarýn edebiyatýný çoktan okuduk, tanýdýk. Þimdi kendimizi tanýyalým. O zaman öðrenciler düþünür, benim akrabalarým
benim þöyle asil mirasým varmýþ, iþte Köroðlu, iþte Manas. Bu þairler nereden çýktý, bunlarýn hepsini ortaya koymamýz lazým.
öðrenci düþünür, bizde dünyaya büyük þahsiyetler çýkarmýþýz. Bunu devam ettirmeliyiz diye. Birbirine yakýnlaþarak ortak bakýþ
gelir. Bundan dolayý "Türk Halklarý Edebiyatý Bölümünü" açmalýyýz. Burada temelini atarsak, Kazakistana söyleyebiliriz bu mod
çýkýn diye&
Bunu sonra Türkiye'de kabul eder. Uyumlaþtýrmanýn birinci yolu bu.

Biz þu anda bütün Türk Halklarýnýn tarihini bir yola getirmeye çalýþýyoruz. Nereye kadar biz ortak olduk, nereden itibaren biz bö
bunu tespit edip bir düzene sokmak ve bütün dünyaya kabul ettirmek gerekir. Ondan sonra araþtýrmacýlar bu yoldan gitmelidir.
Bu ilk çalýþma olduðu için, bazý eksiklerimizin olmasý normaldir. Ýleride düzelecek. Biz bütün Türk halklarýnýn ortak geliþme kan
oluþturmamýz gerekir. Ondan sonra baþka alanlarda da oluþur.

Benim gençlerden istediðim, geleneklerini, tarihlerini, edebiyatlarýný, dillerini, örf-adetlerini, çok iyi bilsinler. Her bir kiþi alýnmaya
taþ kaledir. Onu, yüreðinden girip almak lazým. Bundan dolayý bizim gençlerin geçmiþlerini, maneviyatlarýný bilmesi gerekir. Bat
baþýný eðivermemeli& Onlarýnki yapay, geçici& Ondan hiçbir zaman lezzet almazsýn. Milli müziðimiz çaldýðýnda rahatlarsýn, es
zevk alýrsýn& Her genç kendi milli bakýþ açýsýný geliþtirsin. Biz küreselleþmeyle içten mücadele etmezsek, gençlerimizi hazýrla
bizi yer yutar. Gençlerimiz her þeye aðýzlarýyla yürümemeli& Niçin? Ne maksatla, küreselleþme ortaya çýkmýþ düþünmelidir.

- Hocam, son olarak Nazarbayev Bey'in 2030 Stratejik Programý hakkýndaki düþüncelerini öðrenebilir miyiz?
- Bu düþünülüp-çalýþýlýp yapýlmýþ bir iþ. Ona ulaþmanýn türlü yollarý var. Bunun ilk 10 yýlý bitti. Þimdi biz on yýlda bundan 2-3
büyüyeceðiz. Zenginliðimiz artar durur. Ama bizim öncelikli olarak manevi zenginliðimizi artýrmamýz gerekir. O zaman Kazakista
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güçlü olur. Tamam, karnýn tok, araban var ama ruhunda boþsa, o ne? Beceriksiz bir adamdýr. Þu anda okumaya, bilime, köye
önem verilmeye baþlandý. Þimdi onlarý geliþtirmek için kim bilimde güçlü olsa, dünyada da o güçlü olur. Bize tepkisiz alim gerekl
önceden bu alimler, utanýr, sýkýlýr dururdu, þimdi minberde onlar oturuyor, onlarýn kolunu çekip atmamýz gerekiyor.
- Hocam, bu güzel sohbetiniz için teþekkür ederim.
- Ben teþekkür ederim bu güzel sohbet için.
Ýkbal VURUCU
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