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Kırgız Devlet Dili Millî Komitesi’nden Aida İşenalieva:
Kırgızistan’ın istikbali, ulusal dilinde…

Kırgızcanın bir devlet dili olarak hak ettiği değere 
kavuşamadığından yakınan İşenalieva, terimleri 
Kırgızcalaştırma sürecinin ağır işlediği ve çoğu terimin 
çevrilmeden olduğu gibi kullanıldığına dikkat çekti.
Koray Özer 

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Dili 
Millî Komitesi’nin 1998’de kurulduğunu anlatan Eğitim 
Bölümü Başkanı Aida İşenalieva, ziraat, tıp, biyoloji, tarih vb. 
alanlarındaki çoğu bilimsel çalışmanın Kırgızca yazıldığını 
söyledi. Kırgızcanın söz varlığına Rusçadan ve onun 
vasıtasıyla diğer yabancı dillerden pek çok terim girdiğine 
işaret eden İşenalieva, terimleri Kırgızcalaştırma sürecinin 
ağır işlediğini, çoğu terimin Kırgızcaya çevrilmeden olduğu 
gibi kullanıldığına dikkat çekti. 
Kırgızistan’da devlet işlerini elektronik ortamda düzenle-
menin çok konuşulmasına karşın gerçekleştirilemediğini 
anımsatan İşenalieva, Şubat 2012’de yazışmaların ele-
ktronik ortama geçirilmesi konusunda ihale düzenlediğini 
ve bununla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
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- Kırgızistan’da hangi dil daha yaygın 
kullanılır? Genel olarak Kırgızistan’da kaç 
dil konuşulur?

- Kırgızistan’da devlet dili makamında olan dil 
Kırgızcadır. Bu makam, 23 Eylül 1983 tarihinde 
o dönemin parlamentosu tarafından “Kırgız 
Cumhuriyetinin Devlet Dili Hakkında” başlıklı 
kanunu çerçevesinde verildi. O tarihten bu 
yana 23 yıl gibi uzun bir zaman geçmesine 
rağmen günümüzde Kırgızca bir devlet dili 
olarak hak ettiği değere kavuşamadı. Bir 
zamanlar aynı çatı altında yaşamış diğer 
komşu ülkeler bu konuda bizden daha öndeler. 
Onlar, devlet dili konusuyla ilgili birçok 
meselelerini artık çözmüş durumdalar.
Bizde ise Kırgızistan’ın Anayasasında da 
belirtildiği gibi Rusça resmi dil olarak 
kullanılmaya devam ediyor. Özellikle Başkent 
Bişkek’te ve onun bulunduğu Çüy bölgesinde, 
bütün yazışmalar resmi dilde yürütülüyor 

ve bölge halkı da bu dili tercih ediyor. Ayrıca 
karşılama, okul etkinlikleri gibi her türlü 
kültürel ve resmî faaliyetler de Rus dilinde 
gerçekleştiriliyor. Biz bunu, çok uluslu ülke 
olmamızdan kaynaklanmış bir durum olarak 
açıklıyoruz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz 
gibi devlet dilinin Kırgızca olması ve ülke 
nüfuzunun yüzde 78’inin de Kırgız kimliğini 
taşımasına rağmen Kırgızcaya hak ettiği 
değer verilmiyor ve Rusçanın etkisi daha fazla 
oluyor. 
Fakat genellikle kırsal bölgelerde, özellikle 
hep Kırgızların oturduğu Narın, Talas 
bölgelerinde bütün yazışmalar, evrak 
işlemleri ve tüm kültürel ve resmî faaliyetler 
Kırgız dilinde gerçekleştiriliyor. Öte yandan 
genellikle genç nesil, günümüzde daha çok 
İngilizce öğrenme çabasına girmiş durumda. 
Bu konuda Kırgız Cumhuriyeti’nin Eğitim 
Bakanlığı da çok dilli eğitim sistemine önem 
vererek bu yönde geliştirilen çeşitli projeleri 
destekliyor. Genç nesillerin henüz okuldayken 
Kırgızca, Rusça ve İngilizce öğrenmelerini 

sağlamak için gerekli koşulları yaratma 
gayreti içerisindeyiz. Ayrıca kamu hizmetinde 
görev almak isteyenler arasında da İngilizce 
bilenlere öncülük tanınıyor.
Anne babalar da (hangi milletten olursa 
olsun) çocuklarının ulusal dili öğrenmektense 
İngilizceyi öğrenmesinin daha yararlı olacağı 
düşüncesiyle hareket edip çocuklarını İngilizce 
kurslarına gönderiyorlar.

- Edebiyat, sanat ve bilim alanında daha 
yaygın olarak hangi dil kullanılır?

- Bu alanlarda kullanılan dillerin oranı eşit 
değil. Tabii ki, Kırgız edebiyatı, Kırgızca 
yazılıyor ve ulusal dilin gelişimine önemli 
katkı sağlıyor. Ancak dünya edebiyatı 
hakkında konuşursak Kırgız aydınları, dünya 
edebiyatını okuyup takip ediyor, Rusçaya 
borçlu olduklarını açıkça dile getiriyorlar. 
Gerçekten de 20. yüzyıla kadarki dönemlere 
ait dünya edebiyatının pek çoğu çeviriciler 
tarafından Kırgızcaya çevrilip ortaokul, lise ve 
üniversitelerde okutularak okuyuculara ulaştı. 
Bu dönemden sonraki dünya edebiyatındaki 
gelişmeleri ve yeni eserleri, Kırgız okuyucuları 
Rusça vasıtasıyla doğrudan takip ediyorlar.
Günümüzde kamuoyunda çok tartışılan 
önemli bir konu da, Kırgızcanın bir bilim dili 
olabileceği ya da olamayacağı sorunudur. 

Evet, bu güne kadar çoğunluk bilimsel 
çalışmalar Rusça yazıldı. Ancak günümüzde 
bu çalışmaların bir kısmı Kırgızcaya çevriliyor 
ve artık örneğin, ziraat, tıp, biyoloji, tarih vb. 
alanlarında çoğu bilimsel çalışmalar Kırgızca 
yazılıyor. Bu bizim için sevindirici durum. 
Sanat alanına gelince Kırgızistan, bu alanda 
tam bir demokratik görüntü sergileyen 
ülke konumunda diyebiliriz. Herkes istediği 
müziği dinler, istediği tiyatroya gidebilir. Bu 
alanda Rusçanın yanı sıra Kırgızca da yaygın 
kullanılıyor. Kırgızistan’da 80’den fazla milletin 
temsilcileri varsa her millet kendi örf ve 
adetleri, dili, tarihi ve kültürünü geliştirmede 
özgürdür. Kimse müdahale etmez.
 
-Kırgızistan’da ulusal dili geliştirmekte 
hükümlü olan kurum var mı?

- 1989’da devlet dili kanunu yürürlüğe 
girmesine rağmen istenilen şekilde 
gelişememesi, devlet dilinin işlevselliğinin 
arttırılması konusunda birçok sorunun 
çözülememesi nedeniyle 20 Ocak, 1998’de 
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı 
Devlet Dili Millî Komitesi kuruldu. Komitenin 
Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 23 danışma 
kurul üyesi ve yürütme heyeti bulunuyor.
2000’de “Kırgız Cumhuriyeti Devlet Dili 
hakkında” kanununun gerçekleştirilmesi 
ve ulusal dilin her alanda geliştirilmesini 
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sağlamak amacıyla Kırgız Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Dili Millî 
Komitesi tarafından “Devlet dilini 2000-
2010 yılları arasında geliştirmenin 10 yıllık 
programı” kabul edildi. Bu süre içerisinde 
devlet dilinin hukukî boyutunu sağlamlaştırma, 
yazışma ve evrak işlemlerinin devlet dilinde 
yapılmasını sağlama, devlet memurlarının 
Kırgızcaya ağırlık vermeleri için gerekli 
koşulları oluşturma, ilan ve duyuruları, 
terimleri Kırgızcalaştırma, devlet dilinin 
yeterli seviyede öğretilmesi için öğretim 
yöntemiyle ilgili gerekli gereçleri temin etme, 
edebî eserleri yayımlama konusunda önemli 
adımlar atıldı.  Günümüzde milli komite, 
28 Aralık 2004 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti 
Hükümeti tarafından kabul edilen “Devlet 
dilini geliştirmek için düzenleme ve maddi-
teknik koşulları sağlama işlemleri” adlı 
958-sayılı kanunun ve “Kırgız Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Dili Millî 
Komitesi Hakkında” hükmün çerçevesinde 
faaliyet gösteriyor.  İki bölümden oluşan ve 
14 çalışanı bulunan bu komite, ülkedeki dil 
politikaları düzenleyen tek devlet kurumudur. 
Bugüne kadar bu kurumun faaliyetine altı 
kez son verildi ve kurum altı kez tekrar 
oluşturuldu.  Her ne kadar devlet tarafından 
maddi açıdan yeterli destek sağlanamazsa 
da hangi alanda olursa olsun milli komite, 
devlet dilinin kullanım alanını yaygınlaştırmak, 
geliştirmek adına pek çok başarılara imza 
attı. Bu yönde pek çok seminer, konferans, 
bilimsel etkinlik, sınav gerçekleştirildi. Ayrıca 
devlet memurları ve Kırgızcayı yeterli düzeyde 
öğrenmek isteyen herkes için Okutma-
Bilgilendirme Merkezi vasıtasıyla kurslar 
da düzenleniyor. Ulusal dilin gelişmesinde 
katkıda bulunan kimi insanlara, 2006’da 
kabul görülen “Kırgız dili” madalyası, “Başarı 
belgesi”, diploma gibi ödüller verildi.
Devlet Dili Millî Komitesinin Başkanı Rıskeldi 
Mombekov, ulusal dili geliştirme sürecinin 
en geç ana okuldan başlatılması gerektiğine 
inanıyor ve çalışmalarında daha çok buna 
ağırlık veriyor. Dolayısıyla günümüzde daha 
çok çocuklara yönelik kitaplar, çizgi filmler 
hazırlanıyor. 

- Teknolojik ilerlemeyle kürselleşmenin 
birbirini tetiklemesiyle yabancı dillerdeki 
pek çok terim, günlük konuşma dilimize 
girmektedir. İnternet, inovasyon 
(yenileşim), sosyal medya, governance 
(yönetişim) vb. bu tür terimleri Kırgızcaya 
çevirebiliyor musunuz?

- Kırgızistan, Sovyetlerin içerisinde sosyalist 
bir ülke olarak kurulmasından itibaren 
Rusça terimleri Kırgızcaya çevirme konusu 
gündeme gelmişti. O dönemdeki tanınan 
bilim adamlarından B. Danyarov, matematik 
terimlerin Kırgızca-Rusça sözlüğünü hazırladı 
ve bunun sonucu olarak 1925-26 yıllarında 
“Aritmetik ile İlgili Sorunların Yığını”, 
“Geometrinin Başlangıç Kursu” adlı kitaplar 
yayımlandı. Böylece terimleri Kırgızcalaştırma 
konusunda ilk adımı matematik alanında 
atıldı. Ayrıca 1926’da Kırgız Özerk Bölgesinin 
Başkanı fermanıyla Bilim Kurulu içerisinde 
Terminoloji Komitesi kuruldu. Bu komite 
terimleri Kırgızcalaştırmanın birçok 
ilkelerini hazırladı. Bu ilkeler esas alınarak 
bağımsızlığın ilk yılarında daha önce Rusça 
yazılmış belgelerin tamamı Kırgızcaya 
çevrilmeye başlandı. Kırgız Cumhuriyetinin 
Cumhurbaşkanlığında, Kırgız Cumhuriyeti 
Başbakanlığında, Yüce Kurulu’nda çeviri 
bölümleri açıldı. Ancak bu bölümler bir 
merkeze bağlı olmaması ve tecrübesizlikten 
kaynaklanan bazı sorunların ortaya çıkmasına 
da sebep oldu. Örneğin,  zayafka “dilekçe” 
denilen bir terimin Kırgızcada “arız”, 
“bildirme”, “ötünme”, “tapşırık” gibi birden 
fazla varyantı ortaya çıktı. İşte bunun gibi 
karışıklığa son verme konusunda Kırgız 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı 
Devlet Dili Millî Komitesi üzerine düşeni 
fazlasıyla yerine getiriyor. Komite tarafından 
her yıl üzerinde tartışılarak kabul edilen ve 
diğer devlet kurumlarına sunulan terimler 
2010’da ayrı bir kitap halinde yayımlandı. 
Son zamanlarda dediğiniz gibi Kırgızcanın 
söz varlığına Rusçadan ve onun vasıtasıyla 
diğer yabancı dillerden pek çok terim girdi. 
Daha yeni duyduğun bir terim birkaç gün 

sonra arkaik bir kelimeye 
dönüşmekte olan günümüz 
şartlarında gerçekten de 
terimleri Kırgızcalaştırma 
süreci ağır işliyor. Sizin 
belirttiğiniz İnternet, 
inovasyon gibi çoğu terimler 
Kırgızcaya çevrilmeden 
olduğu gibi kullanılıyor.
 
- Kırgızistan’da yürüyen 
e-devlet projeleri var mı? 
Devletteki iş süreçlerinin 
elektronik ortama 
geçirilmesiyle ilgili 
çalışmalar yapılıyor mu?

- Kırgızistan’da devlet 
işlerini elektronik 
ortamda düzenleme ile 
ilgili günümüzde çok 
konuşulsa da henüz 
gerçekleştirilmiş değil. Bu 
da devlet kurumlarının ve 
çalışanların buna henüz 
hazır olmamasından 
kaynaklanıyor. 

Ayrıca bu işi düzenleyen bir 
kurumun olmayışı da buna 
sebep oluyor. Dolayısıyla 
hükümet 9 Şubat 2012 
tarihinde yazışmaların 
elektronik ortama 
geçirilmesi konusunda 
ihale düzenledi ve bununla 
ilgili çalışmalar hükümetin 
bilgilendirme bölümü 
tarafından sürdürülüyor.

Bugüne kadar devletin bazı 
kurumları kendi çapında bu 
işe el atmış iseler de henüz 
bir sonuca ulaşamadılar.

- Çok teşekkürler.
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