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ÖÖzzeett

‹nsan› insan yapan ve onu di¤er bütün varl›klardan ay›ran temel özel-
liklerden birisinin dil oldu¤u ifade edilebilir. Ancak insan›n bir di¤er özelli¤i
olan düflünce ve dil aras›ndaki iliflki sürekli olarak tart›fl›lm›flt›r.‹nsan kendisini
ve dünyay› tan›d›kça bu baflar›lar›n› ve baflar›s›zl›klar›n› daima dil ile ifade et-
mifltir. Bilim, içinde yaflad›¤› dünyay› tan›ma biçiminin oluflturdu¤u faaliyettir.
‹nsan, bu çabalar›n› sadece kendisine saklamam›fl, kendisinden sonra gelenlere
de aktararak  onlar› adeta belirlemifltir. Yeni nesillerin varl›k biçimleri ve onla-
ra ulaflma fleklini oluflturan e¤itim  kendi içinde e¤itim bilimini gelifltirmifltir.
Ancak insanlararas› iletiflimin temeli olan dil burada da yani e¤itim bilimi ala-
n›nda da problem olmay› sürdürmektedir.
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GGiirriiflfl

‹çinde yaflad›¤›m›z yüzy›l, insanl›k tarihi içinde geliflen bilgi ve teknoloji bak›-
m›ndan bugüne kadar somutlaflan geliflmeler aras›nda doruk noktay› ifade etmekte-
dir. ‹nsan, dünyada yaflamaya bafllad›¤› andan itibaren önemli gördü¤ü üç temel
fonksiyondan vazgeçmemifltir. Birincisi kendisini ifade etme flekli ve özgürlü¤ü ikin-
cisi, kendisinin devam›n› sa¤layacak olan kendisinden sonraki nesillerin e¤itimi me-
selesi ve üçüncü olarak içinde yaflad›¤› dünyay› ve kendisini çevreleyen kainat› tan›-
ma, anlama ve ihtiyaçlar›n› karfl›layacak geliflmeleri sa¤layarak daha iyi yaflama iste-
¤idir.

‹flte bu temel olarak kabul edilebilecek fonksiyonlar çerçevesinde ilgimizi çe-
ken dil, bilim, e¤itim ve bunlar ›fl›¤›nda e¤itimin dili meselesi çal›flmam›z›n genel çer-
çevesini oluflturmaktad›r. Özellikle dil konusu, olumlu ve olumsuz yanlar› ile küre-
selleflme olgusunun tart›fl›ld›¤› son zamanlarda üzerinde durulmas› bir kat daha
önem arzetmektedir.

Bu do¤rultuda bütün dünyada oldu¤u gibi bizde de tek tart›fl›lmayan konu bi-
limin olmazsa olmazl›¤› meselesidir. Ancak burada da bilimin ifade edilifl flekli ve bi-
lim yapmaya sebep olan dil meselesi dün oldu¤u gibi bugün de tart›flmaya aç›k ola-
rak durmakta hatta tart›fl›lmaktad›r.

Bilimsel dünyada dilsel aç›dan varolan tart›flmalar›n yan›nda e¤itim ve e¤itim
biliminin dili problemi henüz kalk›nmakta olan ülkelerde çok fazla üzerinde durulan
bir mesele gibi görünmemektedir. E¤itim ve ö¤retim faaliyeti ile u¤raflan e¤iticinin
dili ile bu faaliyetin temelini oluflturan teorik dünyan›n bulgular›n› ifade etme biçimi
-yani kulland›¤› dil- takdir edilir ki, bafll› bafl›na bir problem teflkil etmektedir. Ancak
ülkemiz aç›s›ndan problem henüz elefltirel, analitik ve yeri geldi¤inde sentezci bir
yöntemle genifl çapl› olarak ele al›nm›fl de¤ildir ya da bizim dikkatimizi çekmemifltir.
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‹flte bu çal›flma, biliflim ça¤›n› yaflad›¤›m›z zaman içerisinde e¤itim ve e¤itim
bilimleri ile u¤raflanlar için konunun üzerinde durulmas› gereken en temel problem
alanlar›ndan birisi oldu¤unu hat›rlatmay› hedeflemifltir. Dolay›s›yla hem teorik alan-
da hem de uygulama temelinde konunun hassasiyetinin dikkate al›naca¤› düflünül-
mektedir.

‹‹nnssaannii VVaarrll››kk PPrroobblleemmii OOllaarraakk DDiill

‹nsan›n, insanla birlikte varolan adeta onunla özdeflleflen en belirgin özelli¤i
ve faaliyeti dil olarak ifade edilebilir. Dil, insan›n eflya ile ayn› zamanda insanla olan
iletiflimini sa¤layan yegane yol, insan baflar›lar›n›n yap›p etmelerinin hem aktar›c›s›
hem de muhafaza edicisidir. ‹nsan sadece dünyaya geldi¤i anda kendisinde bulunan
özellikleri ile insan de¤ildir. Aksine o tarihin bir üyesi olarak gelece¤e haz›rlanan var-
l›kt›r. Dil sayesinde insan›n varl›k dünyas› di¤er varl›k alanlar› ile temasa geçer. “‹n-
san baflar›lar›n›n bir ‘bütünü’ olan tarihsel varl›k alan›, dilde flekil kazan›r; dilde an-
lat›m›n› bulur; onunla geliflir” (Mengüflo¤lu, 1983, 242).

Düflünce dünyas›nda insan›n, dili sayesinde insan oldu¤unu kabul eden
birçok filozofa rastlamak mümkündür. N. Öner, dilin iki temel fonksiyonuna iflaret
ederken, bunlar›n ilkinin ana dil ile millî fluur ve zihniyet, ikincisinin ise dil ile dü-
flünme aras›ndaki iliflki oldu¤una temas eder (Öner, 2001, 100). Burada ifade edilen
dilin birinci fonksiyonu meselesine daha çok sosyolojik aç›dan bakmak mümkündür.
Bir kültüre girmek, bir kültürün üyesi olmak ve o kültürü yaflamak ve yaflatmak, nak-
letmek gibi insan›n tarihsel taraf› ile ilgili olan yöndür. Varolan bilgiyi özümsemek,
buna yenilerini eklemek, yeni bir hayat görüflü ve dünyaya bak›fl kazanmak bu eyle-
min sonucunda ortaya ç›kacak oland›r. 

‹kincisi ise dil ve düflünce aras›ndaki iliflkidir. ‹nsan yap›p-etmeleri ile di¤er
bütün varl›klardan üstün oland›r. Onun bu üstünlü¤ünü ortaya ç›karan düflünen, du-
yan, isteyen istediklerini yapabilen, yapt›klar›n›n muhasebesini ç›karabilen bir varl›k
olmas›ndan kaynaklan›r. ‹nsan, bu eylemsel yönü ile dinamizm kazan›r ve kendisini
de¤iflime yönlendirir.  Düflünme ve dil aras›ndaki iliflki farkl› flekillerde ele al›nmak-
tad›r. Düflünmenin mi dili yoksa dilin mi düflünmeyi ortaya ç›kard›¤› sorusu üzerin-
de tart›flmalar devam etmektedir. “Kelime, fikri de¤il fikir kelimeyi yarat›r” (Erbil,
1948, 134) diyen Erbil veya “düflüncenin temeli kelimeler, dolay›s›yla dildir...Düflün-
cenin sa¤lam bir flekilde ortaya ç›kmas›, kelime örgülerinin durumuna ba¤l›d›r. Keli-
meler düflüncelerin kal›b›d›r” (Timurtafl, 1977, 29) diyen F. K. Timurtafl gibi düflünen-
ler, felsefenin fikirler aras›ndaki iliflkilerin incelenmesi üzerine kuruldu¤unu ifade
ederlerken; Alman düflünce ve e¤itim sahas›nda oldukça önemli bir yere sahip olan
W. Von Humboldt, “dil, düflünceyi meydana getiren organd›r. Tamamen manevidir,
içseldir, önemli ölçüde iz b›rakmayan entelektüel bir faaliyettir, sözün ses yoluyla an-
lam için d›flsal olarak gerçeklefltirilmesidir. Bundan dolay› dil ve di¤er bütün nitelik-
ler birdir ve birbirlerinden ayr›lamazlar” (aktaran Paszkowska, 25.04.2004) fleklinde
düflüncelerini belirtirken;  benzer kanaatleri dile getiren Martinet’nin örgütlenmifl bir
düflüncenin ancak dille varolabilece¤ine dikkat çekmekte, bunun da ancak toplumla
mümkün oldu¤una iflaret etmekte oldu¤unu ifade eden D. Aksan, bu sat›rlar›n deva-
m›nda XIX. yüzy›l dilbilimcilerinin dil ve düflünmenin iki ayr› ifllevi, nitelikleri ayr›
iki ruhsal eylem oldu¤unu savunduklar›n› belirtir (Aksan, 1990, 53-54). Ayn› dönem-
lerde fenomonolojik felsefe dil ve düflünme aras›nda önceli¤i dile vermektedir. Bu
düflünceye göre “bütün insan baflar›lar›, bütün insan yeteneklerinin geliflmesi dilin
gerçeklefltirdi¤i ifllevlere dayan›r. Bundan dolay› ontolojik temellere dayanan antro-
poloji, dile çok önemli bir yer verir” (Mengüflo¤lu, 1988, 213). 

Antikça¤ Yunan dünyas›nda felsefi yaklafl›mlar›n› düflünce üzerine kuran bü-
yük filozoflar, insan›n en önemli özelli¤i olarak düflünceyi görürken; Aristoteles, dil
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kal›b›na dökülmeyen hiçbir düflüncenin var kabul edilemeyece¤ini yine Yunanl› filo-
zof Platon ise, düflünce ile dil aras›ndaki öneme iflaret etmekte ve düflünmeyi bir mo-
nologa yani insan›n kendi kendisi ile konuflmas›na benzetmekte, kelimelerin ve söz-
lerin nesneleri bildirmede bir araç oldu¤unu ifade etmektedir (Eflatun, 1989, 17-19).

Burada N. Öner’le birlikte düflünmek ve “mant›ken düflüncenin önceli¤i kabul
edilse bile dil olmazsa onun varl›¤› bilinemez”, demek mümkündür. Yukar›da orta-
ya konulan bu iki düflünce de kendilerince do¤ru olarak kabul edilebilir. Ancak dil ve
düflünce aras›ndaki içsel bir ba¤l›l›k reddedilemez flekilde kendini göstermektedir.
Yukar›daki cümleye ilave olarak Öner, “biri olmazsa di¤eri temellendirilemez. Karfl›-
l›kl› etkileflim içindedirler. Geliflmelerinde bir paralellik görünür. Biri gelifltikçe di¤e-
ri de ona ba¤l› olarak geliflir. Zengin bir dil derin düflünmeye imkan sa¤lar, derin dü-
flünme dilin geliflmesine yol açar” (Öner, 2001, 101) demektedir. Bir problemmifl gibi
görünen bu durumun zamanla çözülebilece¤i konusunda düflüncesini ortaya koyan
Soykan, problemin çözümü “herhalde bilim ve teknikteki yeni ilerlemeleri, deneysel
çal›flmalar›n gelifltirilmesini bekleyecektir” (Soykan, 2004), demektedir.

Dil, bir taraftan insan›n kendini baflkalar›na anlatma, baflkalar›na açma yani
“yükünü hafifletme” arac› olarak ifllev görürken, di¤er taraftan kavramlar meydana
getirerek “düflünce dünyas› ya da düflünce sferi” denilen ortak bir alan›n meydana
gelmesini de sa¤lar. Nesnel olana ba¤l› kalmaks›z›n meydana getirilen ve ortak ala-
n›n mahsulü olarak baflkalar›na bildirilen bu varl›k sahas›, “soyut”un alan› olarak ifa-
de edilebilir ki buna adeta bütün insanl›k için ortak olan kavram dünyas› denilir
(Mengüflo¤lu, 1988, 216-217).

‹nsan›n varl›k alan›na ç›kmas› ile birlikte dil kazan›lmaktad›r. ‹nsan›n dili sa-
yesinde insan oldu¤u do¤rudur. Dil, bireysel ve sosyo-kültürel aç›dan insan hayat›
için oldukça önemli bir yer tutmaktad›r. ‹nsan, ancak dil sayesinde kendini anlatabi-
lir. D›fl dünyay› alg›layabilir. Buradan hareketle alg›lar›n› s›n›fland›rabilir, onlar› so-
yut kavramlar halinde ifade edebilir ve di¤er varl›klar ile k›yaslamalar yaparak hem
kendi bilgi alan›n› geniflletip hem de varl›klar aras›nda iliflkiler tesis edebilir. Böylece
insan bilgisinin temelini, ayn› zamanda üretim ve paylafl›m arac›n› oluflturan dil, bu
sayede insan›n di¤er bütün varl›klardan ayr›lmas›n› da sa¤lar. Ancak dilin kullan›l-
mas›, fonksiyonunun di¤er varl›k alanlar› ile iletiflime geçmesi ile insan›n tarihsel var-
l›k taraf› ortaya ç›kar; çünkü, yaln›z bafl›na dil, insan› ve onun yap›p-etmelerini orta-
ya koymakta pek yeterli de¤ildir. ‹nsan› hayvandan ay›ran sadece dili de¤il, onun ha-
f›zas› yani tarihsel varl›k olufludur. 

Yukar›daki ifade edilen çal›flmalara paralel olarak arkeolojik ve antropolojik
çal›flmalara bak›ld›¤›nda insan›n tarihsel bir varl›k oldu¤u da ayr›ca görülmektedir.
O geçmifli muhafaza eden, bugünü yaflayan ve gelece¤i tasarlayan bir varl›k olarak
bütün faaliyetlerini dil sayesinde kal›c› hale getirmektedir. Dil, bir aç›dan bir toplu-
mun hayat›n›n özelliklerini, zihniyetini, gelenek ve göreneklerini, yaflad›klar› co¤rafi
flartlar›n onlar üzerindeki etkilerini aç›klayan bir göstergeler ve ses bütünlü¤ü olarak
veya bir baflka ifade ile bir sistem olarak ifade edilebilir. Ancak o, sadece bir göster-
geler bütünü de de¤ildir. Dil, ayn› zamanda insan›n dinamik yönü olan bilgiyi üret-
me, saklama ve aktarma yönü ile de ilgilidir. Ak›l, düflünce ve dil bu noktada bir ara-
da çal›flmakta insan›n yarat›c› taraf›n› ortaya ç›karmaktad›r.

DDiill--BBiilliimm ‹‹lliiflflkkiissii

‹nsan akl›n›n tabiata yönelmesi ve orada merak etti¤i sorulara cevaplar arama
gayretinin sonucu olarak ortaya ç›kan bulgular›n sistematik olarak disipline edilmesi
fleklinde ifade edebilece¤imiz bilimsel faaliyetin, yine dil ile çok yak›ndan ilgisi oldu-
¤u gözden kaçmayacakt›r. Burada da yine fenomenler dünyas›nda varl›k sahalar›
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aras›ndaki iliflkilerin, ister bafll› bafl›na bir varl›k sahas› isterse bir araç olarak nitelen-
dirilen dil ile ifade edilmesi bu gerçe¤i vurgulamaktad›r. Bu bak›mdan dil sadece nes-
neler dünyas›ndaki iliflkileri de¤il, kültürel fenomenler alan›nda da tespit etme, an-
lamland›rma, de¤erlendirme, saklama ve gelece¤i kurgulama görevini yerine getir-
mektedir. Bunu yapabildi¤i ölçüde hem tafl›y›c›s› olan insana de¤er katmakta, hem de
zengin bir kelime da¤arc›¤› ile anlam gücüne sahip olmaktad›r.  

Dilin, varl›k dünyas›ndaki fenomenleri görme ve düflünme fleklinde geliflti¤i-
ne, zenginleflti¤ine iflaret eden Mengüflo¤lu, bu ba¤lamda dilin masum oldu¤unu sa-
vunur (Mengüflo¤lu, 1983, 245 ve dev.). Bu ise, dilin özü gere¤i iyi-kötü, güzel-çirkin
gibi de¤er tafl›yan niteliklere sahip olmad›¤›, bu niteliklerin onu tafl›yan insan taraf›n-
dan eylemleri ve de¤erlendirmeleri sonucu kelimelere yüklendi¤i anlam›na gelir. Do-
lay›s›yla görme ve düflünme fonksiyonu sayesinde insan›n hem kendi hem de kendi-
sini aflan varl›k dünyas› üzerine yapm›fl oldu¤u araflt›rmalar dile yeni kelimelerin,
kavramlar›n kat›lmas›na ve böylece dilin zenginleflmesine yol açacakt›r. Böylece bi-
limsel düflünce faaliyeti sonunda bilgide meydana gelen art›fl, di¤er taraftan kültürel
hayat›n yeni boyutlar›n› da ortaya ç›karacakt›r. 

‹nsanl›k bafllang›çtan itibaren yarat›l›fltan getirdi¤i özellikler ve bilinmeyene
karfl› duyulan bir merakla, kendisini çepeçevre kuflatan dünyay› ve onu da içinde ba-
r›nd›ran kainat› anlamaya ve anlamland›rmaya çal›flm›flt›r. ‹nsan›n bu çabalar›, bir ta-
raftan kendi varl›¤›n› garanti alt›na almak, di¤er taraftan gelece¤i kurmak anlam›nda
geliflmifltir. Bilimin XXI. yüzy›lda gelmifl oldu¤u nokta kolay elde edilen baflar›lar tü-
ründen de¤ildir. ‹nsanda tahayyül, tasavvur, bilinç, alg›lama, sezgi, yönelim, bellek,
zekâ, soyut düflünebilme, yarg›lama, gerçe¤i de¤erlendirme, düflünme gibi yetilerin,
k›sacas› biliflsel ve duyuflsal ifllevlerin ve dilin geliflmesi kimi özel durumlar d›fl›nda,
birbirinden ayr›lamaz (krfl. Öztürk, ?, 19-26) oluflu kabul edilmesine karfl›l›k, insan›n
do¤ufltan sahip oldu¤u bu yeteneklerini bafllang›çtan itibaren bir bütünlük içinde
kullanmas› da söz konusu olmam›flt›r. Bunlar›n geliflmesi uzunca bir süreç sonunda
gerçekleflmifl ve insan›n sahip oldu¤u yetenek, kazand›¤› ve araflt›rmalar› sonunda el-
de etti¤i bilgilerle, oluflturdu¤u toplum içinde kullanmas›, hayata geçirmesi, birlikte-
lik kazand›rmas› ile mümkün olmufltur. Chomsky, “bilmek için yarat›ld›¤›m›z›” (ak-
taran Hoodbhoy, 1992, 42) düflünmektedir. Zekâ sahibi her varl›¤›n kendini ve ken-
disini kuflatan› görmesi, tan›mas›, alg›lamas› ve onu sahip oldu¤u dil ile anlamland›-
rabilmesi ancak insanl›k tarihi içinde birikmifl olan bilgi da¤arc›¤› ile özdeflleflmesi
hayat boyu sürecek olan bir e¤itim faaliyeti sonunda gerçekleflecektir.     

Bu süreç içerisinde insan›n yapm›fl oldu¤u bu faaliyetler ve elde etmifl oldu¤u
bilgiler zaten varolan bir kültür içerisinde geliflirken, insan›n da toplumsal ve kültü-
rel alana uyumunu sa¤layacakt›r. Do¤umundan itibaren gelifltirdi¤i dil ile kendisini
ifade etmesi, belirli bir kültürün üyesi olmas› ve  bir dünya görüflü elde etmesi k›sa-
cas› zihniyetini olgunlaflt›rmas› ile sürüp gidecektir. Burada üzerinde durulmas› ge-
reken temel noktalardan üçü dil-kültür, dil-bilim ve dil-e¤itim aras›ndaki iliflkidir. ‹n-
san, e¤itim faaliyeti sonucunda içinde do¤up büyüdü¤ü bir kültürün d›fl›nda farkl›
bir kültüre uyum sa¤layabilir veya farkl› bir hayat anlay›fl›n› benimseyebilir. Ancak
dünyaya geldi¤i andan itibaren aile içinde elde etti¤i ve ö¤rendi¤i dili onun ana dili-
dir. Bu ana dil ise bir toplumun ortak mal›d›r ve insan›n temel e¤itimi ana dili ö¤ren-
mekle bafllar. Böylece bafllayan süreç içerisinde bütün hayat›na yön verecek olan bil-
gileri ve de¤erleri ö¤renir. Bilgi, özellikle de bilimsel bilgi, insanl›¤›n ortak miras› ol-
du¤u halde, de¤erler bir topluma aittir ve o milletin bilincidir. Mensubiyet duygusu
ailede bafllayarak millette noktalan›r. ‹nsan kendisini bu de¤erlerin aktarma arac›
olan dil ile en güzel flekilde ifade eder ve  onunla manevi dünyas›n› kurar. “Sözcük-
lerin delalet (iflaret) ettikleri kavramlar›n içeri¤ini oluflturan bilgilerin kayna¤› ano-
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nimdir”, diyen N. Öner bu düflüncelerini flöyle açmaktad›r; “her milletin farkl› dün-
ya görüflü vard›r sözü, o milletin dilinin ifade etti¤i kavramlar›n içeri¤inin o topluma
hakim olan de¤erlerin hakim oldu¤u tutuma göre olufltu¤unun ifadesidir. Bu durum-
da diyebiliriz ki her toplum kendi dili ile aleme bakar, bu tutum da o toplumun
“ben”ini oluflturur. Onu kendisi k›lar, baflkalar›ndan ay›r›r” (Öner, 2001, 100).

Bu bak›mdan çocuk için dil kazan›m› ve bu dilin en güzel flekilde kullan›m›,
hem birey hem de gelecekte içinde yaflayaca¤› toplum aç›s›ndan oldukça önemli gö-
rünmektedir. Sözcüklerin ve kavramlar›n içlerinin baflkalar› taraf›ndan doldurulma-
s› insan›n yeni aç›l›mlarda bulunmas›n›, yeni bilimsel geliflmeleri takip etmesini, sor-
gulayarak yeni bulufllara imza atmas›n› zorlaflt›racak hatta imkans›z k›lacakt›r; çün-
kü anlamlar› baflkalar›nca verilen kelimeler, baflka bir toplumun dünya görüflü ve ha-
yat anlay›fl› olarak kendisini dünyaya tan›tm›fl ve kabul ettirmifltir. 

“‹nsanda olgunlaflma yani beynin geliflmesi çeflitli toplumsal ve biyolojik uya-
ran besileri ile gençlik ça¤›na dek sürmektedir. Beynin, dilin ve biliflsel yetilerin gelifl-
mesi sürekli etkileflim içindedir. Dil olanaklar›n› yeterince kullanamayan bir kiflide
beynin üst düzey ifllevlerinin geliflmesi de olumsuz etkilenebilmektedir” diyen Öz-
türk (Öztürk, ?, 19-20),  insan›n biyolojik yap›s› ve toplumsal bünye aras›nda dile
önemli görevler yüklemektedir. Bir baflka aç›dan e¤itimin, e¤itim süreci içinde e¤iti-
min öznesi olana bireysel ve toplumsal de¤erleri kazand›rarak, benlik kayb›n› önle-
me gibi vazgeçilmez bir görevinin de varoldu¤u gözden uzak tutulmamal›d›r. De¤er-
leri kazand›rma, benimsetme ve yaflan›l›r k›lma, birey ile toplum aras›nda olmas› ge-
reken ba¤›n dil yolu ile donat›lmas› gerekmektedir.   

Bu düflüncelerden sonra dil ve bilim aras›ndaki iliflkiyi ortaya koyabilmek
için, P. Hoodbhoy ile birlikte “bilimsel araflt›rma ve geliflme (ve dolay›s›yla, bilimin
toplumda bir kurum olarak büyümesi ya da çürümesi), e¤itimle kaç›n›lmaz bir flekil-
de ba¤lant›l›d›r. Asl›nda, toplumun benimsedi¤i bir felsefenin kesin ifadesi, o toplu-
mun gençli¤inin e¤itilifl biçiminde bulunabilir” (Hoodbhoy, 1992, 62-63) ifadelerine
kat›lmak mümkündür. Bunu sa¤lamak elbette kendili¤inden oluflan bir süreç de¤il-
dir. Bu sürecin gerçekleflmesi ancak “bilim ile e¤itim, toplumsal birer kurum olarak
amaç, ifllev ve uygulama boyutlar›nda iliflki içinde olmak durumundad›rlar. Toplu-
ma ve toplumlara götürecekleri hizmetler çerçevesinde iliflki içinde olmak, etkileflim
ve eflgüdüm niteliklerini tafl›mak zorundad›rlar. ‹nsan yaflam›n› yönlendirmek ve bi-
çimlendirmek konular›nda bilim ve e¤itimin ortak ifllevlerinden söz edebiliyoruz”
(Özo¤lu, ?, 75-83), diyen S. Ç. Özo¤lu, bilim ve e¤itim aras›ndaki iliflkiyi adeta zorun-
lu bir ba¤ olarak alg›lamaktad›r.

Dünyan›n ça¤dafl medeniyet aflamas›nda gelmifl oldu¤u noktay› yakalayabil-
mek hatta onun ötesine geçebilmek için, sahip olunmas› gereken önceliklerden biri-
si, mükemmel ve zengin bir dildir. Çünkü “ilmin geliflmesi ve ilerlemesi için, bütün
mefhumlar› en ince çizgilere var›ncaya kadar anlatabilecek kelime ve terimlere ihti-
yaç vard›r. Terminolojisi teflekkül etmemifl bir ilim kolunda, hiçbir fley yapmak
mümkün de¤ildir. ‹flin esas› dildir. Dil olmazsa tefekkür de olmaz, ilim de” (Timur-
tafl, 1977, 29-30)

‹nsan dünyaya geldi¤i andan itibaren içinde yaflad›¤› çevreyi kendisi için ya-
flan›l›r bir mekân yapman›n yollar›n› aram›fl ve hâlâ da aramaktad›r. Bazen çevre in-
san› yönlendirmifl ama ço¤u zaman insano¤lu sahip oldu¤u bilgi, gelifltirdi¤i bilim ve
teknoloji ile bütün do¤al flartlar› yenmeyi baflarm›flt›r. Zira bilim ve bilimsel yöntem,
kâinatta olmakta olan gerçeklikleri, maddî ve içtimaî alanda olmakta olan olaylar› bu
olaylar›n türüne göre en uygun “yöntem”i kullanarak ortaya ç›karan sebepleri ve bu
sebeplerin sonuçlar›n› mekân ve zaman flartlar› içerisinde bularak ne flekilde meyda-
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na gelmifl olduklar›n› tespit etmektir (Halil Nimetullah, 1981, 45). ‹nsan›n bilim ve
teknoloji yard›m›yla do¤ay› kendi ihtiyaçlar›na uygun yollarda etkilemesi sürecinin
sonu gelmez diyen A. Say›l› bu faaliyeti en olumlu flekilde sürdüren milletlerin tari-
hin ak›fl› sürecinde yap›c› rol oynad›klar›n› belirtmektedir. Ayr›ca bilimin ve teknolo-
jinin insan ile toplum hayat› aç›s›ndan ortaya koydu¤u faydalar› ve karfl› tez olarak
bilimin zararlar›n› ileri sürenlerin delillerinin çürüklü¤ünü anlatt›¤› yaz›s›nda karfl›
konulamaz flu gerçe¤i dile getirmektedir: “Bilimin her türlü meyvelerinden yararlan-
mak ve muhtemel zararlar›ndan korunmak için en isabetli önlemlerden biri, hiç flüp-
he yok ki bilimin ve bilim zihniyetinin yayg›n bir biçimde kavranmas›n›n sa¤lanma-
s›, bilimin kamusallaflt›r›lmas›d›r” (Say›l›, 1978, 329-333). Buna benzer düflünceleri
burada s›ralamak istemiyoruz; çünkü, XXI. yüzy›lda bilimin insan ve toplum hayat›
aç›s›ndan önemini tart›flmaya bile gerek yoktur. Sadece flunu belirtelim ki bilimin ka-
musallaflt›r›lmas› yani halka mâledilmesi ancak dil ile yap›labilir. Bu baflar›lamad›¤›
sürece bilimin toplumsal yönü ortaya ç›kmayacak ve kalk›nma sa¤lanamayacakt›r.
Ziya Gökalp’in, ilim adam›n›n terim icat edebilece¤i ancak onun halk›n dili olan kül-
türe uyarlanmas› gerekti¤ini düflünürken bunun sebeplerini ise; çünkü kelimeler kül-
türün, terimler medeniyetin mal›d›r fleklinde bir kanaate sahip oldu¤u görülmektedir
(bk. Ziya Gökalp, 1999, 113 ve dev.). Bilimin toplumsal alanda ortaya ç›kan organi-
zasyonuna bir bak›ma “kültürün sistematik, kristalleflmifl özü” (Alpar, 2002, 26) de-
mek mümkündür.

DDiill--EE¤¤iittiimm ‹‹lliiflflkkiissii 

Dilin insan ve toplum hayat› ile bilimsel geliflmeler aç›s›ndan yapm›fl oldu¤u-
muz bu belirlemeler, dil ve e¤itim aras›ndaki iliflki dikkate al›nmad›¤› sürece boflluk-
ta kalmaya mahkumdur. Dil kazan›m› ve ö¤reniminin ailede bafllad›¤›n› ifade etmifl-
tik. Toplumun temel tafl› olan bu kurumdaki dil ö¤retimi plans›z, programs›z ve di-
lin kurallar›ndan uzak bir ö¤renme biçimidir. Bu flekildeki bir dil kullan›m› insan›n
gündelik hayat›n› sürdürmesini sa¤layabilir ama bilimsel, felsefi, teknolojik, siyasi
v.b. geliflmeleri takip etmek onlar› günün flartlar› içinde yorumlamak bunlara daya-
narak gelecek için tahminler yapmay› sa¤lamaz. Bunu sa¤layabilmenin yegâne yolu,
ilk ve orta ö¤retim kurumlar›nda planl› programl› bir dil ö¤retimi ile mümkün olabi-
lir. Her toplum kendi gelece¤ini güven alt›na almak, yeni nesiller ile yetiflkinler ara-
s›nda kopukluk meydana getirmemek, k›sacas› toplumun kültürünü bilimsel ölçüler
do¤rultusunda gelece¤e tafl›mak için milli dil ö¤retimine özel bir de¤er vermifllerdir.
M. Kaplan, dil ve e¤itim aras›ndaki iliflkiye temas ederken flu ifadeleri kullanmakta-
d›r: “Yaln›z Türkçe ve edebiyat derslerinde de¤il, her derste hocalar kelime bilgisine
ehemmiyet vermelidir. Çünkü her ders için kelime, düflünce ve mefhuma götüren bir
vas›tad›r. Her derse ait kelimeler bilinmeden dersin anlafl›lmas› mümkün de¤ildir”
(Kaplan, 1970, 153).

Ancak geleneksel e¤itimin hakim oldu¤u ülkelerde dil ö¤retimine gereken de-
¤erin verilmedi¤i birçok araflt›r›c› taraf›ndan tespit edilmekte ve elefltirilmektedir.
Ö¤retimin bilgi aktar›m› seviyesinde kald›¤›, aktar›lan bilgilerin nas›l ve niçinler üze-
rinde düflünülmedi¤i ifade edilirken, bu faaliyetin sonunda ezbere dayal›, nakilci bir
anlay›fl›n ortaya ç›kt›¤› kabul edilmektedir. Bunu “ezbere dayal› ö¤renme...k›smen bu
kusurlu s›nav sistemine, yeteneksiz ve düflük ücretli ö¤retmenlere ve e¤itim meka-
nizmas›na atfedilir. Tüm bunlar›n etkileri küçümsenmemelidir. Ama, Pakistan’da gü-
nümüzdeki e¤itimin ezberci yap›s› önemli ölçüde bilginin keflfedilmesi gereken bir
fley de¤il, kazan›lmas› gereken bir fley oldu¤u gibi alg›layan bir tutum sergiledi¤i, ge-
leneksel e¤itimden kaynaklanmaktad›r. Kaç›n›lmaz bir sonuç olarak; otoriter, gele-
neksel bir çevre, tüm bilgilerin de¤ifltirilemez bir gözle görülmesi ve tüm kitaplar›n
ezberlenmesi veya bunlara bir dereceye kadar sayg› duyulmas›n› gerektirmektedir”
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(Hoodbhoy, 1992, 67) fleklinde ortaya koymak mümkündür. Ülkemiz aç›s›ndan bu
düflüncelerin tamam›na kat›lmak özellikle “yeteneksiz ö¤retmen” nitelemesini ö¤ret-
menlerimiz için kullanmak elbette ki mümkün de¤ildir. Ancak ça¤dafl bilimsel gelifl-
meleri yakalamak, anlamak ve ileriye tafl›mak ve günümüzün de¤erlerini, demokra-
tik hayat anlay›fl›n›, hayat biçimi haline dönüfltürmek istiyorsak, öncelikle soru sor-
mas›n› bilen, elefltiren, araflt›ran, analiz ve sentez gücüne sahip, buldu¤u ile yetinme-
yen özgür bireyler yetifltirmek zorunday›z. Bunun ilk ad›m› ise, toplumsal bütünlü-
¤ümüzün temelini teflkil eden milli dilimizi en güzel flekilde e¤itim faaliyeti içinde
genç insanlar›m›za kazand›rmaktan, ö¤retmekten ve ö¤renmelerini sa¤lamaktan ge-
çer. Zira insan›n u¤raflt›¤› alan› bildi¤i halde düflüncelerini en güzel flekilde ifade ede-
memesi, bilimsel geliflmenin hayata yans›mad›¤›n› ya da sadece nakilcilik yap›ld›¤›-
n› ortaya ç›kar›r. Bu ise istenilen faydan›n elde edilememesi demektir. Halbuki “bir
fleyi bilen onu aç›klayabilendir” (aktaran Özden, 2000, 55-56), prensibinden hareket
eden ö¤renme teorilerinden yap›land›rmac› yaklafl›m, “d›flar›da bir yerde ö¤renen-
den ba¤›ms›z bir bilgi olmad›¤›n›, sadece ö¤renirken kendi kendimize yap›land›rd›-
¤›m›z bilginin var oldu¤unu” (Özden, 2000, 57) ileri sürmektedir. Bu görüflün hare-
ket etti¤i temel sekiz prensipten biri “ö¤renme ve dilin iç içe” olufludur. Buna göre;
“kulland›¤›m›z dil, ö¤renmeyi etkiler. Araflt›rmac›lar, insanlar›n ö¤renirken kendi
kendilerine konufltuklar›n› iflaret etmifllerdir. Ö¤renme ve dil birbirinin içine geçmifl
durumdad›r” (Özden, 2000, 62-63).

Çal›flmam›z›n bafll›¤›n› da oluflturan dil, e¤itim ve e¤itim bilimi için belki di-
rekt bir fonksiyona sahip de¤ildir. Onun bu sahalar için önemi amaç olmas›ndan da-
ha çok araç olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ancak bu araç olma fonksiyonu, birinci
dereceden bir görev olarak görülmemesi onun önemini hafifletmez; çünkü, bu faali-
yetin yeni yetiflmekte olan bir insana yönelik oldu¤u dikkate al›n›rsa küçümseneme-
yecek kadar a¤›r oldu¤u dikkati çekecektir. Dolay›s›yla “dil, bütün iletiflim ve etkile-
flim sürecinin hem bafllang›c› hem de ürünüdür...Bu yüzden en genel anlam›yla her
türlü etkileflimin, daha özel anlam›yla her türlü iletiflimin kendine özgü bir dili var-
d›r” (‹sen/Batmaz, 2002, 171). Dil problemine bu flekildeki bir yaklafl›m ve tespit
onun e¤itim, bilim ve özelde e¤itim bilimi aç›s›ndan ne kadar önemli oldu¤unu orta-
ya koyacakt›r.

Gerçi pedagojik bir mesle¤i icra eden, e¤itici rolünü üstlenen bir ö¤retmen için
özellikler ve hedeflerde büyük de¤iflme talepleri e¤itim bilimi ile u¤raflanlarca dile
getiriliyor olsa da, ilk ve orta ö¤retim seviyesinde bir ö¤retmen için dil, bir ö¤retim
yani hem bir iletiflim arac› hem de e¤itme yani de¤er kazand›rma arac›d›r. E.Terhart
dilin e¤itimle olan iliflkisini “iki anlama sahiptir: Birincisi bizzat e¤itsel davran›fl uzun
zamand›r dilsel davran›fl›n çok büyük çapta orta¤›d›r ve ikinci olarak gündelik haya-
t›n içerisinde daima e¤itim hakk›nda konuflulur ve günlük bilgi, gelenek yoluyla bi-
reysel bilgiye efllik eder hem de aç›kça kelime ve konuflma biçimleri üretilir” (Terhart,
1999, 155), diyerek aç›klar. E¤itim do¤ufltan eksik olan baz› insani özelliklerin tamam-
lanmas›, bulundu¤u durumla yetinmeyen insan›n bir baflka duruma geçmesidir. Bu-
rada ilk tamamlanmas› gereken, insan›n yak›n ve uzak çevresi ile temas›n› sa¤laya-
cak olan, iletiflimin ilk basama¤›, bilgi da¤arc›¤›n›n ve düflünmenin arac› durumun-
daki dildir. 

Dil, sadece karfl›dakini ayd›nlatma, bilgilendirme arac› de¤il ayn› zamanda
e¤itimin öznesi durumunda olan ve kendisinde bulunan eksikliklerin fark›na vara-
rak dil ö¤renim ve kullan›m›na yönelen insan aç›s›ndan da ele al›nabilir. Ancak ça-
l›flmam›z›n alan›n› aflmas› nedeniyle dil ö¤renimi ve kullan›m›na girmek istemiyo-
ruz. Fakat pedagojik bir mesle¤i icra edenler aç›s›ndan ifade etmek gerekirse; dil ö¤-
renimi, dili konuflabilme, dile yönelik kabiliyetlerin teflkili e¤itici ve e¤itimin çok
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aç›k bir arzusu olarak görülür. Bunun en büyük sebebi, dilin sosyo-kültürel bir güç
sistemi olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. D›flsal aç›dan yürürlükte olan kanunlar›n
zorlamas› ile, içeriden ise organize olmufl olan toplum ile özdefllik kurabilme aç›s›n-
dan ele al›nabilir. Bunun ideal süreci ise derstir. Bu bak›mdan e¤itim, ö¤renci ile e¤i-
tici aras›nda dilsel tart›flmal› bir yorum olarak kabul edilebilir (krfl.Doblhammer,
28.04.2004). 

Bu düflüncelerden hareketle diyebiliriz ki; e¤itim faaliyetini üstlenen kifli,
mesleki hayat›n› sürdürmede bilimin dilini kullanacakt›r. Sahip oldu¤u bu özellik
ile ayn› görevi yerine getiren di¤er meslektafllar› aras›nda baz› ortak konular üzeri-
ne konuflacakt›r. Ancak ö¤retmen, henüz ana dilinden sonra bu dilin kurallar›na
göre kullan›lmas›n› ö¤renecek olan çocu¤un dünyas›nda özel bilimsel bir dile mi
yönelecektir, yoksa çocu¤un anlayaca¤› ortak bir dil mi kullanacakt›r? Burada temel
problem budur. E. Terhart, e¤itim mesle¤ini yerine getirme yetkisi bulunanlar için
konuflma esnas›nda “asla özel bir uzmanl›k diline sahip olmamal›d›rlar” düflünce-
sindedir. Bu düflüncesini aç›klarken e¤itim görevini yerine getirenlerin birbirleri
aras›ndaki konuflmalarda günlük dili kullanmalar›na karfl›l›k ö¤retimden kaynak-
lanan hukuki prensiplerden ve yönetim biliminin de katk›lar›yla sosyal yöneticili-
¤in ve ö¤retim yöneticili¤inin dilinden; di¤er taraftan okul e¤itimi, sosyal e¤itim ve
yetiflkin e¤itimi gibi e¤itim biliminin ortaya koydu¤u dil elementlerinden kaynak-
lanan bir kar›fl›mdan sürekli etkilendiklerini ifade etmektedir (Terhart, 1999, 155-
156).

Öyle görünmektedir ki, mesleki faaliyeti yerine getirenler sadece belirli bir
alan›n bilgisi ve bu alan›n terimleri ile yetinmemek zorundad›rlar. Özellikle e¤itim
alan›nda son zamanlarda ortaya ç›kan geliflme ve de¤iflimler di¤er alanlarda oldu¤u
gibi mesleki alanda da onlar› bask› alt›nda tutmaktad›r. Bu konuda bilgisayar ve tek-
nolojinin geliflmesi ve iletiflim araçlar›ndaki de¤iflim, ö¤retim teknikleri ve araçlar›n-
da art›fl, psikoloji ve psikoterapideki teori  ve uygulamalar, sosyal organizasyon teori-
leri ilk akla gelenler aras›nda kabul edilebilir.

Probleme ö¤retim uygulamalar› aç›s›ndan bakmak ve ö¤retmenin dilinin na-
s›l olmas› gerekti¤ine ›fl›k tutmak mümkündür. Ö¤retmen yeri geldi¤inde, dersin
içeri¤ine uygun olarak bir tiyatro sanatç›s› gibi anlatt›¤›n› yaflayan biri olmak zorun-
dad›r; çünkü o her yönüyle örnek al›nacak insand›r. Ayr›ca henüz somutun dünya-
s›nda yaflayan insanlar için görsel dilin oldukça büyük önemi vard›r. Dolay›s›yla
drama, bir ö¤retmen için kullan›labilecek ö¤retim yöntemlerindendir. ‹nci Enginün,
“tiyatro eserleri, sahnede oynanmadan hayata kavuflmad›¤› için her yazar, yaflad›¤›
dönemin lügatini kullanmak zorundad›r. Zira sahnede telaffuz edilen her kelime, se-
yirciler taraf›ndan anlafl›lmal›d›r. Anlafl›lmayan eserler ölüdür” (Enginün, 1993, 11)
ifadelerini kullanmaktad›r. Nas›l tiyatroda aktörün, k›l›k k›yafet, davran›fl ve görün-
tüsü ile kulland›¤› kelimeler yani dili aras›nda bir iliflki varsa ve olmak zorundaysa;
s›n›fta da ö¤retmenin anlatt›¤› ders ile kulland›¤› dili aras›nda böylesine içten bir
ba¤ vard›r ve olmal›d›r. E¤itici ya da ö¤retmen durumunda olan sadece bilgi akta-
ran de¤ildir. O her fleyden önce aktaraca¤› bilgiyi içine sindirmifl ve aktar›rken onu
yaflayabilendir. Her an yeni bilgilerle kendini donatan, heyecan›n› hayat›n›n bir par-
ças› olarak aktarabilendir. Böylece e¤iticiyi mekanik bir araç olmaktan kurtararak
hayat› en güzel flekilde yorumlamay› karfl›dakine hat›rlatabilen olmal›d›r (bk. ‹nam,
1994, 66). 

XXI. yüzy›l bir bak›ma iletiflim ça¤› olarak adland›r›lmaktad›r. E¤itsel süreç bu
iletiflimin sa¤l›kl› flekilde yürütüldü¤ü bir faaliyet olarak göze çarpmaktad›r. E¤iten
ve e¤itilen aras›ndaki mesaj›n en güzel ve anlaml› flekilde hedefine ulaflabilmesi ileti-
flimin baflar›s›n› da gündeme getirecektir. “Bir tak›m bilgileri, çeflitli kavramlar› ö¤-
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rencinin anlamad›¤› terimlerle bildirmek, ö¤renci ile ö¤retmen aras›na engel koymak,
ö¤retmeni soyutlamak” (Zülfikar, 1991, 24) anlam›na gelmektedir. Bunun için takip
edilecek yol, ilkö¤retimin ilk basama¤›ndan yüksek ö¤retimin son aflamas›na gelince-
ye kadar yaz›lacak ders kitaplar› dil aç›s›ndan tutarl›l›k göstermek ve bu faaliyete ka-
t›lacak herkesin anlayaca¤› dilden olmak zorundad›r. 

DDiill--EE¤¤iittiimm BBiilliimmii ‹‹lliiflflkkiissii  

Bir baflka konu ya da problem ise, bilimin dili daha özel bir alanda e¤itim bi-
liminin dilidir. Öncelikle flunu belirtelim ki evrensel olarak kabul edilen flekliyle her
bilimsel faaliyetin kendine has bir dili, iflaret ve sembolleri, k›saltmalar›, özel terimle-
ri hatta kendine mahsus bir sözlü¤ü vard›r. Bu kelime da¤arc›¤› ile bakt›¤› bir dünya
ve oluflturdu¤u bir hayat görüflü de daima olacakt›r. 

Bilim düflüncesi ile dil aras›ndaki iliflki bir lüks müdür yoksa aralar›nda zo-
runlu bir ba¤ var m›d›r veya olmal› m›d›r? Bu meseleye bakmak bilim düflüncesinin
ve yönteminin kendisi kadar önemlidir, denilebilir. Bafllang›ç itibar›yla bilimin dil ile
yak›ndan iliflkisi olmad›¤› düflünülebilir. Ancak hemen flunu ifade edelim ki; fizyolo-
jik rahats›zl›klar müstesna bilim olmaks›z›n bir dil daima vard›r. Çünkü insan do¤-
duktan bir müddet sonra geleneksel olarak bir dili ö¤renir. Buna karfl›l›k dil olmaks›-
z›n bilim yapabilmek mümkün de¤ildir. 

Sosyolojik aç›dan konuya bakt›¤›m›zda iki temel kabul bu konudaki düflün-
celeri yönlendirmektedir. Birincisi, Frans›z sosyologu E. Durkheim’in düflüncesi
do¤rultusunda kabul edilen ve ülkemizde de Ziya Gökalp sosyolojisinin kültür tan›-
m›d›r. Bu düflünceye göre bilim ak›lc›d›r ve deneyseldir; dolay›s›yla o evrenseldir.
Vatan› yoktur yani bütün insanl›¤›n ortak mal›d›r. Bunun içinde böyle faaliyetin bi-
rey ve toplumsal hayat› içine alan kültürle dolays›z olarak iliflkisi yoktur, fleklinde
düflünülmektedir. Ancak gerçeklikler dünyas›nda yap›lan çal›flmalar ve verilen hü-
kümler dil ile kamu oyuna aç›klan›r. Dil ise, kültürün temel ö¤esi olarak kabul edil-
di¤inden dil ile bilim aras›nda içten gelen zorunlu bir iliflki söz konusudur. Dolay›-
s›yla bilim adam›, ister düflünceyi oluflturan, isterse düflüncenin aç›klanmas› fleklin-
de kabul edilen, dili görmezlikten gelme hakk›na sahip de¤ildir. Dil her halükarda
bir iletiflim arac› olarak kendisini kabul ettirmektedir. ‹kinci kabule göre, E. B.
Tylor’un tarifinde de görülece¤i gibi1 kültür ve medeniyet aras›nda bir ay›r›m yap›l-
mamaktad›r. Bu durumda bilim ve dil, kültür ya da medeniyetin ayr›lmaz ö¤elerin-
den kabul edilmektedir.

Meseleye iletiflim aç›s›ndan bakan Silke Jahr’›n düflüncelerini aktaran Monika
Hejduk, ayr›ca bilimin dili sadece teorik bilgi aç›s›ndan de¤il bilakis bilgiyi ulaflt›rma
aç›s›ndan da bir fonksiyon yerine getirir. Tabii iliflkiler hakk›ndaki bilgiyi, nas›l aç›k-
land›¤›n› tabii dil içinde göstermek ve formüle etmek zorunludur. Böylece bilim dili
di¤er insanlar taraf›ndan anlafl›labilsin. Bunun yan›nda iletiflimde ve özel durumlar-
da en yüksek bir dereceyi flart koflar, ifadelerine yer verir (Hejduk, 24.06.2004). ‹nsan-
lararas› iletiflimin temel tafl› olan dil, bilim adamlar› aras›nda da iletiflimin önemli bir
tamamlay›c›s› olarak görülmektedir. Onun bu alanda iki görevi oldu¤unu belirten H.
M. Gauger, birincisinin ilgili konunun bilgisine ikincisinin ise, bilinenin bildirilmesi-
ne hizmet etti¤ini düflünür. ‹letiflim aç›s›ndan bilimin önemine dikkat çeken H.Markl
ise; iletiflimde bilimin özü bulunur. Çünkü bilim, insanlar›n birlikte bilgilendikleri

1 E. B .Tylor’a göre kültür “bilgiyi, iman›, sanat›, ahlak›, örf ve adetleri, ferdin mensup oldu¤u
cemiyetin bir üyesi olmas› itibariyle kazand›¤› itiyatlar›n› ve bütün di¤er maharetlerini ihti-
va eden gayet girift bir bütündür”. Aktaran Mümtaz Turhan; Kültür De¤iflmeleri, s. 39.

                       



gerçeklik hakk›nda güvenilir yorumlar yapabilmek için sonradan tekrarlanabilen bir
metottur (Rubaszewska, 24.06.2004), demektedir.

Bilimin olaylar dünyas›nda u¤raflt›¤› fenomenler çeflitlilik arz etmektedir.
Özellikleri itibariyle birbirine benzeyen olaylar› s›n›fland›rarak, belirli yöntemlerle
araflt›rma faaliyetinin sonunda araflt›rma sahas› itibariyle birbirinden oldukça fark-
l› ilim dallar› ortaya ç›kmaktad›r. Bu çeflitlilik, dilde de bir farkl›laflmay› ve ayr›lma-
y› ortaya ç›karmakta ve yeni yeni terimlerin kültür ve medeniyet alan›na kazand›-
r›lmas› sa¤lanmaktad›r. Dolay›s›yla terimlere bakarak bilimsel geliflmelerin kökeni-
ni tespit etmek ço¤unlukla mümkündür. Bilimsel geliflmeleri takip edebilmek ve ye-
ni araflt›rmalar yapabilmek ad›na al›nan terimlerle bir parça da olsa o terimin orta-
ya ç›kt›¤› kültürel dünyaya da girilmifl, en az›ndan bir aflinal›k kazan›lm›fl olmakta-
d›r.

Bilimsel alanda dil aç›s›ndan meydana gelen bu farkl›l›klar, zihniyetlerdeki
farkl›laflmay› da beraberinde getirecektir. Yukar›da da ifade edildi¤i üzere bilimsel
düflüncenin tabana yayg›nlaflt›r›lmas› ve ayn› zamanda yeni geliflme ve de¤iflmelere
önderlik edebilmek için terimlerin halk›n dünyas›nda ve dilinde yer etmesi, kabul
görmesi ve anlafl›lmas› gerekmektedir. Dil ve düflünce üzerine kanaatlerini aç›klayan
Vygotsky’nin düflüncelerini aktaran ‹sen/Batmaz, insan iletifliminin yaln›zca iflaretle
yüklü olmad›¤›na ve bu iletiflim sisteminin as›l biriminin anlam oldu¤unu ileri sür-
dü¤üne dikkat çekmektedirler (‹sen/Batmaz, 2002, 186). Burada ortaya ç›kan›n sade-
ce semboller olmay›p, ilgili kelime veya terimin ihtiva etti¤i anlam›n ayn› derecede
hatta ondan daha fazla önemli oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Bilimin ilerlemesinde göz önünde bulundurulmas› gereken bir baflka prob-
lem ise, bilimsel terimlere s›k› s›k›ya ba¤l› olman›n ortaya ç›kard›¤› sak›ncalar konu-
sudur. Baz› tabii bilimler ile matematik gibi afl›r› derecede formel kal›plara bürün-
müfl olanlara karfl›l›k; bir tak›m teknik terimlere ba¤l›l›k konusunda esnek davranan
felsefe, bu konuda farkl› düflüncelere sahiptir. “Baz› fleyleri tan›mak için insan›n iki
metodu vard›r” diyen Bochenski, “ Ya objeyi herhangi bir flekilde direkt olarak gör-
mek -anlam zihniyet olarak- ya da onu tan›tmakt›r” (Bochenski, 1985,32), dedikten
sonra birkaç sayfa ileride  “bir filozof,  deneysel-indirgeme metodu ile s›n›rland›rma
anlam›na gelen ve her fleyi anlamsal olarak gözlenebilen fenomenlere ait bir sebebe
dayand›rmak isteyen bir fizikçi gibi de¤ildir.. Filozof varolan bir düflünceyi veya de-
¤iflik bir düflünceyi de kullanabilir” (Bochenski, 1985, 32) diye yaz›yor. Hemen flunu
belirtelim ki bilimin kendine has bir dilinin olmad›¤›n› ileri sürmüyoruz. Elbette her
bilim kendi dünyas›n› kendi diliyle araflt›racak ve sonuçlar›n› yani hükümlerini ken-
di terimleriyle aç›klayacakt›r. Belirtmek ve üzerinde hassasiyetle durmak istedi¤i-
miz nokta, bilimin büyük kitleler taraf›ndan anlafl›l›p yap›lmas› isteniyorsa ve böy-
lece medeniyet kervan›na kat›lmak gibi bir arzu tafl›n›yorsa bilimin, kültürel hayata
etkisinin olumlu anlamda yans›mas›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir. Aksi takdirde bi-
limsel geliflmeler bireysel birkaç örnekle s›n›rl› kalacakt›r.  Bilim, ancak ulusal dilde
yap›ld›¤› zaman bireysel ve toplumsal hayata yans›yacak aksi takdirde sadece bir
nakilcilik yap›lm›fl olacakt›r..

“Bilimin hayata aktar›lmas›nda önemli köprülerden biri olarak e¤itim, bü-
yük ölçüde kafam›zda oluflan bilim düflüncesinden, bilim tasar›m›ndan sorumlu-
dur” (‹nam, 1994, 72) diyen A.‹nam yukar›da ifade etti¤imiz düflünceleri bir kez da-
ha vurgulamaktad›r. E¤itsel süreç sadece varolan bir bilgi da¤arc›¤›n› aktarmak de-
¤il ayn› zamanda bir bilim kültürü gelifltirmek görevi ile de sorumludur. Dolay›s›y-
la ilk ve ortaö¤retim ders kitaplar›, yeni bafltan ele al›nmal›, iflaret etti¤i problemler
hayat› yans›tmal› ya da hayatta yaflan›ld›¤› yönleriyle takdim edilmelidir. Yani bi-
lim, sadece soyut bir tak›m terimlerin art arda s›raland›¤› ve ezberlenmesi gereken
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bilgi y›¤›n› olmaktan ç›kar›lmal›d›r2. Bunun yolu ise, bilimde güvenirlik ile dilde bir-
likten geçer. 

E¤itim biliminin dili problemi de di¤er bilimlerin kulland›klar› dil problemin-
den farkl› görünmemektedir. Problem alanlar›n›n bafl›nda “e¤itim biliminin dili yok-
tur” fleklindeki temel iddia yer almaktad›r. Bu tezi ileri sürenler, e¤itim bilimi diye bir
bilimin olamayaca¤› fleklindeki temel bir kanaatten yola ç›kmaktad›r. Eklektik bir bi-
limin matematik ya de di¤er bilimler gibi formelleflen bir terimler sisteminin olama-
yaca¤›, kulland›¤› terimlerin di¤er disiplinler taraf›ndan ortaya at›ld›¤› iddias› bu te-
zi ileri sürenlerce dile getirilmektedir. 

Bu konuda bir baflka elefltiri ise, pedagoji veya e¤itimin bir spekülasyon mu
yoksa bilim mi oldu¤u sorusudur. Nazariyelere karfl› güvensizli¤in yeni olmad›¤› di-
le getirilirken, deneysel araflt›rmalar, tasviri e¤itim bilimi ve pedagojik olgu araflt›r-
malar› yüzy›l›n bafl›ndan itibaren kendini göstermifltir. 1960’l› y›llar›n bafl›nda ger-
çekçi dönüflümler ve elefltirel rasyonalizmi de ilave edecek olursak e¤itim bilimi ala-
n›ndaki tart›flmalar› rahatl›kla takip edebiliriz. Bütün bu problem alanlar› e¤itime yö-
nelik hem güvensizli¤i ortaya ç›kar›rken hem de onun varl›¤› hakk›ndaki flüpheleri
davet etmeye devam etmektedir (bk. Gudjons, 1993, 33).   

E. Terhart, bu disiplinin yani e¤itim biliminin d›flar›dan bakanlar taraf›nda anla-
fl›lamaz, hatta mant›ks›zl›k olarak nitelendirilmesine karfl›l›k; e¤itim bilimi ile u¤raflan-
lar taraf›ndan aç›kça farkl› flekilde tespit edildi¤ini yazmaktad›r (bk.Terhart, 1999, 156).
Bu düflüncenin de kendi içinde tutarl› oldu¤u ifade edilebilir. Çünkü farkl› disiplinler
taraf›nda ileri sürülen teoriler kendi aralar›nda zaman zaman iletiflime girmekte ve bu-
nun sonucunda birbirlerini de¤iflime zorlamaktad›rlar. Her bir disiplinin ve ortaya att›-
¤› teorinin dili di¤erlerinden farkl›laflmaktad›r. Son dönemlerde ortaya ç›kan araflt›rma-
lar yani ö¤retme-ö¤renme araflt›rmalar›, çevre e¤itimi, postmodern pedagoji(e¤itim),
varoluflçu hümanist e¤itim v.d. hem kendi araflt›rma alan›n› hem de kendi dilini ortaya
koymaktad›r. E¤itim gerçe¤ine bak›fllar› kulland›klar› dilde ifadesini bulmaktad›r. Bafl-
ka bir ifade ile kulland›klar› dil, e¤itim gerçekli¤ine bak›fllar›n› da tespit etmeye yara-
maktad›r. Dolay›s›yla bu hareket bir taraftan tarihselli¤i ortaya ç›karmakta iken, di¤er
taraftan anlamsal boyutu göz önüne sermektedir (krfl. Terhart, 1999, 155-156). 

Bu etkilenme ve de¤iflim sonucunda ortaya ç›kan çeflitlenme baflka bilimsel
araflt›rmalar› nakletme fleklinde geliflirken hem dile hem de araflt›rma alanlar›na kö-
rü körüne ba¤l›l›¤› da beraberinde getirmektedir. Bu farkl›l›klar› ortadan kald›rabil-
mek ad›na yap›lan teflebbüsler ise adeta J.Kraus’un ifadesi ile pedagojik pop corn ma-
kinesi olarak anlafl›lan mucitler ve adaptasyoncular (Kraus, 25.06.2004) gibi zorlama
bir dil üretimini ortaya ç›karmaktad›r. Anlam boyutunun ise, neyi anlatmak istedi¤i
anlafl›lamamaktad›r3. Bugün sokak dili, meslek dili ve bilim dili birbirlerinden kopuk

2 Ramazan Karakale’nin “Kimya Ders Kitab›na Elefltirel Bir Bak›fl”  isimli yaz›s›nda, pozitif bi-
limin ele al›nd›¤› sistematik, ispat edilmifl bilgilerin topland›¤› güvenilir bir kitap olarak dü-
flünülen Kimya 3 ders kitab› hakk›nda yap›lan elefltiriler ve bu elefltiriler sonunda Gülgün
Akbaba taraf›ndan haz›rlanan bir raporda terimler ve anlat›m aç›s›ndan varolan yanl›fllar ele
al›nmakta ve bilimsel tespitler yap›lmaktad›r. Bk. Bilim ve Teknik, s. 70.

3 Bu konuda Bat›daki çal›flmalardan örnekler veren Selahattin Ertürk E¤itimde Program Gelifl-
tirme isimli kitab›n›n 24. sayfas›n›n 3. dipnotunda  “Hedeften söz edilirken bazan “davran›fl
örüntüsü”(Tylor,Bloom); bazan davran›fl”(Mager), bazan davran›flsal hedef” (Plowman), ba-
zan, (biliflsel alanda ise) “davran›fl için güçler” ve (duyuflsal alanda olunca) “davran›fla do¤-
ru yönelimler” (Billett), bazan da “gözlenebilir ö¤renci davran›fl› ya da ürünü”(Popham) gi-
bi deyimler kullan›lmakta, hemen hepsinde, ilaveten hedefin davran›fl cinsinden ifade edil-
mesi gere¤ine de¤inilmektedir. Biz bu kar›fl›kl›¤› ortadan kald›rmak için hedefi bir özellik
olarak al›yor ve gözlendik davran›fl örüntüsünün vardand›k bir mütakibili gibi anl›yoruz”
ifadelerini kullan›rken bu konuda Bat› ilim dünyas›nda da bir tutarl›l›k olmad›¤›n› ifade et-
mektedir. Bu kar›fl›kl›¤›n ülkemizde de olmas›ndan rahats›zl›k duydu¤unu ve problemin
kendisi taraf›ndan nas›l afl›ld›¤›n› anlatmaktad›r.
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hatta uzaklaflarak hayatiyetlerini sürdürmektedirler. Bu dolafl›m aflamalar›nda hem
kelime ithali hem de kelime türetme ifllemi devam edecektir. Ancak her ikisinin de
olumlu olaca¤› konusunda hiçbir garanti yoktur (krfl.Terhart, 1999, 157).  

E¤itim bilimi ve bu saha ile yak›ndan iliflkili olan çal›flmalara bak›ld›¤›nda
durum bundan farkl› görünmemektedir. A. Seylan haz›rlam›fl oldu¤u Sanatta Ye-
terlik çal›flmas›nda ülkemizde e¤itim bilimleri alan›nda yap›lan çal›flmalarda “ö¤-
renme-ö¤retme süreçlerinde kullan›lan modeller, yöntemler, teknikler ve strateji-
ler”le ilgili bölümde “model, yöntem, teknik ve strateji terimleri e¤itim bilimleri li-
teratüründe farkl› tan›mlanmakta ve aç›klanmaktad›r. Ya da ayn› içerikler farkl› te-
rimlerle ifade edilmektedir”4 dedikten sonra konu ile ilgili literatürü karfl›laflt›rarak
durumu tespit etmektedir. Hatta kurumsal niteli¤i ön plana ç›kan “YÖK taraf›ndan
yazd›r›lan Milli E¤itimi Gelifltirme Kitaplar›ndan ‹lkö¤retim Fen Bilgisi dersi ö¤re-
timine yönelik olanda, bir çok kitapta kavramlar›n birbirlerine kar›flt›r›larak birinin
di¤erinin yerine kullan›ld›¤›, tan›mlar ve s›n›flamalar›n henüz tam olarak kabul
görmedi¤i ifade edilmektedir” (Seylan, 2004, 118)  fleklindeki ifadelere yer vermek-
tedir. Yap›lacak bir araflt›rmada buna benzer daha bir çok farkl›l›¤›n varoldu¤u tes-
pit edilebilecektir. Bunun sebepleri aras›nda e¤itim bilimlerinde takip edilecek te-
mel bir sistemin olmay›fl›, farkl› zamanlarda akademik çal›flma yapmak üzere yurt
d›fl›na giden insanlar›n döndüklerinde edindikleri bilgileri oldu¤u gibi nakletmele-
ri, kendili¤inden bir kavram kargaflas›n›n yaflanmas›na neden olmufltur ve bu du-
rum günümüzde de devam etmektedir. Terminolojisi üzerinde dahi anlafl›lamayan
bir bilimsel faaliyetin sonuçlar›n›n tart›flmaya aç›k oldu¤u gözden uzak tutulma-
mal›d›r. Kültürel de¤er ifade eden kavramlar üzerinde dahi düflünülmeden nakle-
dilen kelimeler ile Bat› bilimsel çal›flmalar›nda ileri sürülmüfl terimlerin sözlük kar-
fl›l›klar›ndaki çeflitlilik ve bunun sonucunda ayn› kelimenin de¤iflik kitaplarda
farkl› anlamlarda kullan›lmas› maksad›n ne oldu¤unu, yap›lmak istenilenin mu¤-
lakl›¤›n›, sahan›n iyi bilinememesi veya Bat›da ne bulunursa aynen al›n›p aktar›l-
mas› gerekti¤i gibi bir sonucu ortaya ç›karmaktad›r. Buna bir de M. O. Öztürk’ün
“bilim dilinde büyüsel düflünce” (Öztürk, ?, 20-21) yani bilim adamlar›n›n anlafl›l-
maktan korkmalar›, ellerinde bulunan gizemli gücün yitirilmesi endiflesi de ilave
edilecek olursa bilimsel çal›flmalardaki yabanc› terimlerle ilerleme ve geliflmenin
ne kadar mümkün olabildi¤i tart›flmaya aç›kt›r. Di¤er taraftan konuya e¤itim ve
ö¤retimdeki kelimelerin farkl› anlamlar›, terimler aras›ndaki tutars›zl›k ve çeflitlilik
aç›s›ndan yaklaflan H. Zülfikar, “bir çok terimin Türkçelefltirilmesinde geç kal›n-
m›flt›r. H›zl› terim art›fllar›na yetiflilememifltir. Birçok terimin Türkçe’si bulunama-
d›¤› veya önerilenler yeterli veya kapsaml› olmad›¤› için bat› kökenli flekillerine
baflvurulmufltur. E¤itim ve ö¤retimde ise, dilin içinde bulundu¤u bu duruma çö-
züm yollar› aranaca¤›na yabanc› dilde e¤itim aray›fllar› içine girilmifltir” (Zülfikar,
1991, 24) demektedir.  

4 Seylan; Güzel Sanatlar E¤itimi Bölümlerinde Temel Tasar›m..., s. 117. Durumun daha net an-
lafl›labilmesi bak›m›ndan Seylan’›n da al›nt›lad›¤› E. Erginer’in tespitini buraya almak istiyo-
rum. Ergin’e göre;  “ilgili literatür incelendi¤inde (Fidan 1986, Bilen 1989, Sönmez 1991, De-
mirel 1993, Erden-Akman 1996, Senemo¤lu 1997) ö¤retimsel stratejileri de¤iflik biçimlerde ta-
n›mlamaktad›r. Sönmez (1991) bu stratejileri, sunufl yoluyla ö¤retme, bulufl yoluyla ö¤retme,
araflt›rma-soruflturma yoluyla ö¤retme fleklinde özetlerken, Senemo¤lu 1997 ö¤retme strate-
jilerini, bulufl yoluyla ö¤renme (sunufl yoluyla ö¤retme) ö¤retim etkinlikleri modeli (Gagne
1985), do¤rudan ö¤retim modelleri ve iflbirli¤ine dayal› ö¤renme (Aç›kgöz 1992) fleklinde
aç›klamaktad›r. Farkl› yaklafl›mlar sergilenmekle birlikte kuramsal olarak aktar›lan bilgiler
genellikle birbirlerini desteklemektedirler”.

                   



Di¤er bilimsel disiplinler gibi, e¤itim biliminin de mutlaka kendine has bir di-
li olmak zorundad›r. Bu bak›mdan konunun önemi kendili¤inden ortaya ç›kmakta-
d›r. Konu üç bak›mdan hassasiyet arz etmektedir: Birincisi; e¤itim biliminin u¤rafl
alan› olan e¤itim gerçekli¤i meselesidir. E¤itim gerçekli¤i bütün elefltirilere ra¤men
reddedilemeyecek olan ve kendisini insan›n varl›¤› kadar zorunlu olarak bize hisset-
tiren bir aland›r. Belki daha da önemlisi insan ile meflgul olmas›d›r. ‹kincisi; bu ger-
çekli¤in öznesi olan insan ile dil dedi¤imiz bir vas›tayla iletiflim kurmas›, ona dilin
vazgeçilmezli¤ini anlatmas›, kurallar›na göre bu dili ö¤retmesi meselesidir. Üçüncü-
sü ise bu iki temel konuyu dikkate alarak ayn› zamanda evrensel olan bilimsel de-
¤erleri de gözden uzak tutmayarak bir bilim olma hüviyetini kazanmas› gerekmek-
tedir. 

SSoonnuuçç 

‹nsan›n dünyadaki varoluflunu anlamas›na sebep olan temel özelliklerden bi-
risi dildir. Di¤er taraftan dil iletiflimin bir arac› olarak kabul edilmektedir. ‹nsandaki
temel dinamiklerden birisi dil ise, di¤eri düflünme gücü olarak ifade edilebilir. Bu
alandaki farkl› bak›fllar unutulmaks›z›n düflünme ve dil aras›nda içten gelen zorunlu
bir iliflkinin varoldu¤u görülmektedir. 

Dil ile kendisini ifade eden, kendisinin d›fl›ndaki dünya ile kurdu¤u iletiflimi
yorumlayan ve kelimelerle onu d›flar›ya aç›klayan insan, gündelik hayat›nda elde et-
ti¤i bilgisini geçmifl, bugün ve gelecek aras›nda daha sistemli bir proje ile yani bilim-
sel düflünce ile güçlendirmek istemifltir. Bu, di¤er bir aç›dan insan›n hem ihtiyaçlar›-
n› gidermek hem de içinde do¤up büyüdü¤ü çevreyi kendisi için yeniden flekillendir-
mek arzusunun bir sonucudur. ‹flte bu maksatla yapm›fl oldu¤u çal›flmalar›, sahip ol-
du¤u özellik olan dil ile halka duyurmas› hatta halk›n bu düflüncelerle donat›larak bi-
limin halka maledilmesine gayret etmifltir. Maksat ise insanl›k de¤erlerine katk›da
bulunmakt›r.

Buradan hareketle flunu söyleyebiliriz ki; dil kültürün temel ö¤elerinden biri-
sidir. Kültürle özdeflleflmek böylece mensubiyet duygusu kazand›rmak e¤itimin sos-
yo-kültürel boyutunu gündeme getirirken; e¤iticinin dili ö¤reterek ö¤renciyi kültüre
adapte etmek gibi bir görevi içsellefltirdi¤ini söyleyebiliriz. 

Bu görev bizi e¤iticinin mesle¤ini icra ederken kulland›¤› dil ile karfl› karfl›ya
getirmektedir. Henüz bilimsel dünyay› tan›mayan, farkl› alanlarda terminolojisi ge-
liflmemifl olan çocu¤un e¤itilmesi aflamas›nda pedagog ya da e¤iticinin, özel bir dili-
nin olmamas› gerekti¤ini söyleyebiliriz. Ancak bu e¤iticinin bilimden uzaklaflmas›
anlam›na gelmemelidir. 

Bilim ve bilimsel yöntemin özel bir alan ile u¤raflmas› sebebiyle kendine ait bir
terminolojisinin olmas› gerekti¤ini vurgulam›flt›k. Ancak bilimin halka maledilebil-
mesi yolunun ise terimlerin halk›n diline, kültürüne girmesi ile mümkün görünmek-
tedir. Ancak bu sadece bilim adam›n›n gayreti ile de¤il onu destekleyen di¤er flartlar-
la birlikte düflünülmek zorunda oldu¤unu da gözden ›rak tutmamak gerekir.

E¤itim biliminin dili konusunda birkaç cümle ile son noktay› koymadan önce
ülkemiz aç›s›ndan önemle belirtilmesi gereken nokta, bizzat e¤itim biliminin kendi-
sidir. Onun bilim olup olmad›¤› tart›fl›lmadan önce varolup olmad›¤› meselesi tart›-
fl›lmak zorundad›r. E¤itim biliminin, bir ülke ve bunun yan›nda tüm insanl›k aç›s›n-
dan felsefi, sosyolojik, kültürel, ekonomik, hukukî, siyasî ve di¤er alanlar bak›m›ndan
ele al›n›p al›nmama konusu ya da onun, bütün soyutlamalarla birlikte sadece psiko-
lojik temelli bir araflt›rma ve pratik alan olup olmad›¤› sorgulanmal›d›r. Bu yap›lma-
d›¤› sürece e¤itim biliminin dilinden söz etmek, konuflmak veya yazmak bofl bir gay-
ret olacakt›r. 
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Buradan hareketle diyebiliriz ki; e¤itim bilimi alan›nda da durum di¤er bilim-
sel faaliyetlerden farkl› bir konumda de¤ildir. E¤itim araflt›rmalar›n›n kulland›¤› dil
yani terimler bak›m›ndan bütün dünyada evrensel bir tutarl›l›¤›n olmad›¤› görül-
mektedir. Modern e¤itim bilimi araflt›rmalar›n›n ülkemiz aç›s›ndan henüz yeni oldu-
¤u dikkate al›n›rsa, bu sahadaki terminolojik çeflitlenmeler bir ölçüde mazur karfl›la-
nabilir. Ancak bu farkl›l›klar›n bir an önce giderilerek birli¤in sa¤lanmas› gerekmek-
tedir. Hatta daha da önemlisi, e¤itim disiplinine bilimsel anlamda bir bütünlük ka-
zand›r›lmak zorunda oldu¤u görülmektedir.  
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EEDDUUCCAATTIIOONN IINN TTHHEE TTEERRMMSS OOFF LLAANNGGUUAAGGEE
AANNDD SSCCIIEENNCCEE AANNDD TTHHEE LLAANNGGUUAAGGEE OOFF

EEDDUUCCAATTIIOONNAALL SSCCIIEENNCCEE

ZZeekkeerriiyyyyaa UULLUUDDAA⁄⁄**

AAbbssttrraacctt

What makes human being different from other creatures is the language
which is one of the basic characteristics of human beings. However, the corres-
ponding relation between thought and language has been debated over centu-
ries. Human being has always expressed his successes and failures through lan-
guge as he has closely identified himself and his environment. Science is the ac-
tivity within which human being tries to explain the world, and he has not refi-
ned what he developed but transferred to next generations. Education, forming
the existance of new genarations, has developed the sicence of education. Ho-
wever, the languge as the base of human communication has become a problem
in the field of educational science. 

KKeeyy WWoorrddss:: Language, thought, science, education, science of  education
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