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ÖNSÖZ
İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik akıllarını kullanabilmesi, yani
düşünme ve akıl sahibi olma özelliği onları diğer varlıklardan ayırmaktadır. Onların
akıllarını kullanabilir olmaları bir yerde merak duygusunu da uyandırmakta, bu duygu
araştırmaya yöneltmektedir. İnsanlar bu özelliklerinden dolayı sürekli bir arayışın içine
girmişlerdir. Kendilerini ve çevrelerini aydınlatma, tanıma, olay ve olguları açıklama ve
karşılaştıkları sorunlara çözümler arama. İşte bunları yapabilmek ve başarmak için de her
şeyden önce doğru kararların alınabilmesi ve bir o kadar da doğru bilgilerin kullanılabilmesi
gerekir.
Bilim dilinde ve bilimsel araştırmalarda da günlük dildeki yanlışlık ya da kavram
kargaşası görülmektedir. Sosyal bilimlerdeki yaklaşımlarda, yapılan araştırmalarda ve
açıklamalarda yöntemi, araştırma teknikleriyle karıştırmak ya da yöntemden ve araştırma
tekniğinden farksız bir biçimde kullanmak, araştırmalara yöntemsiz başlamak demektir.
Oysa bilim, yöntemle tanımlanır ya da bilim ilk önce yöntem demektir.
Türkiye'de sosyal bilimlerde yöntem ya da istatistik teknikleri, yöntem ya da grafik
teknikleri, yöntem ya da anket teknikleri; yöntem ya da örnekleme teknikleri, yöntem ya da
klinik teknikleri söz konusu edilmektedir ve bunun sonucu, istatistik yöntemi, grafik
yöntemi, anket yöntemi, örnekleme yöntemi, klinik yöntemi deyimleri kullanılmaktadır.
Günümüzde sosyal bilimlerde en çok kullanılan yöntemler olarak örnekleme
yöntemini, istatistik yöntemini, anket yöntemini sıralamaktadır. Yöntem adı altında
araştırma teknikleri algılanmaktadır. Yani yöntemin ne olduğu bilinmeden ve
dolayısıyla bir yöntem uygulamadan bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Bunun için
"yöntem" ve "araştırma tekniği" kavramları arasındaki farkı ortaya koymak
gerekmektedir:
Araştırma tekniklerini yaratan, ortaya çıkaran yöntemdir; yöntemin
uygulanabilmesi için araştırma tekniklerine ihtiyaç duyulur. Yöntemin nasıl'a cevap
verebilmesi için birkaç ya da bir sürü işleme gerek vardır. Bunlar araştırma teknikleridir.
Yöntem, nasıl'a cevap verir; yöntem bir amaca göre bir araştırma planıdır; burada amaç
araştırma konusudur. Başka deyişlerle yöntem bir algı, bir idrak; düşünsel bir
girişimdir. Düşünce bir tutumdur; ya da bir bilimin amacına ulaşmasını sağlayan zihinsel
tutumların ve düşünsel girişimlerin bütününe yöntem denir. Yöntem, düşüncenin araştırma
konusu önünde aldığı durumdur. En kesin, en bilimsel yöntem nesnel gerçeği en çok
yansıtan yöntemdir. Yöntem bilimsel araştırmada, araştırma planı olunca "araştırma
teknikleri" amaca “ulaşmak için gerekli araçlardır.” Soyut bir tutum olan yöntemi
somutlaştıran araştırma teknikleridir. İstatistik, örnekleme, anket gibi işlemler araştırma
teknikleridir.
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Araştırma teknikleri, araştırmanın uygulandığı sosyal gerçekler kadar değişik ya da
çeşitlidir. Araştırma teknikleri pek çok olabilir ve bir araştırma süresinde bir araştırmacı
çok çeşitli araştırma tekniklerinden yararlanabilir. Fakat yöntem ya da yöntem bilimsel
tutum, araştırmanın başından sonuna kadar hep aynı kalır. Birçok araştırmada yöntemin
teknik yerine kullanıldığı görülmektedir. Teknik, çok sayıda var olan ve araştırma
konusu ile ilgili verilerin toplanmasında başvurulan araçların tümüdür. Bir başka
deyişle teknik, bilimsel yöntemin amacına varmak için kullandığı araç olarak tanımlanabilir.
Bilimsel araştırma, belli amaçlarla ve sistemli süreçler yolu ile veri toplama ve
toplanan verilerin analizi olarak tanımlanabilir. Bilimsel araştırma doğrunun, gerçeğin
aranması olayıdır. Araştırma bilim için önemli bir uğraştır. Araştırma bilimsel yöntemlere
göre yürütülen planlı ve programlı çalışmalardır. Sosyal araştırma sosyal bir ortamdaki
insanlara odaklanan çok farklı yollarla yürütülen araştırmadır.
Sosyal bilimlerin konusu, sosyal gerçeklerdir. Bundan dolayı, sosyal bilimlerin
araştırma konusu olan sosyal gerçekliğin ne olduğunu, oluşum sürecini ve yapısallaşmasını
sosyal bilim araştırmacısının bilmesi gerekir. Sosyal bilimlerin ilgi alanına, düşünen ve
akıllı varlık olan insan davranışları girmektedir. Düşünme, gözlem birlikte araştırma
sürecinin temel bir gereğidir. Bu nitelikteki düşünme mantıklı düşünmedir. Düşünmenin
konusu olgulardır. Sosyal davranışlar, belli bir hedefe yönelik olarak organize olmuş
amaçlı davranışlardır. Sosyal bilim kavramı, insan davranışlarının bilimsel olarak
incelenmesini ifade eder. Sosyal olan; insanlara, insanların davranışlarına ve bu
davranışların çoğunun sosyal bir çevrede oluştuğu gerçeğine işaret eder.
Sosyal bilimler göreceli bilimlerdir. Sosyal bilimlerde olayların araştırılması diğer
bilim dallarındakilerden daha önem taşımaktadır. Çünkü bu bilim dalı diğer bilim dalları
kadar kesin sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmesi zordur. Fen bilimlerinde
doğal dünyadaki olayların nedenlerini tanımlayarak genelleştirmeye çalışırken, sosyal
bilimler sosyal dünyadaki olayların anlamını ve önemini açıklamaya çalışır. Doğa bilimleri
inceledikleri olguları açıklamaya çalışırken, sosyal bilimler anlamaya çalışmaktadır. Sosyal
bilimlerde yöntem konusunda karşılaşılan en önemli sorun hem eylemleri incelenen
varlığın, hem de eylemleri inceleyenlerin insan olmasıdır.
Sosyal bilimlerde yöntem dersi sadece bu alanda bir araştırma yapmak, sonuca
ulaşmak değil, aynı zamanda farklı bir bakış açısı kazandırmak ve alternatifler yaratmaktır.
Her bilim dalında olduğu gibi, sosyal bilimlerde de geleceğe yönelik duygu ve düşünceler
farklılaşmaktadır. Bu duygu ve düşünceler bu alanda çalışma yapanların ufkunu farklı
yönlere yöneltmesini de sağlamaktadır. Aynı zamanda eleştirel bir bakış açısı
kazandırmaktadır.
Dr. Halil YILDIZ
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YAZAR NOTU

İnsan ihtiyaçları sonsuz fakat bunları karşılayan kaynaklar ise sınırlıdır. Bu sınırlı
kaynaklar insanları daha çok neler yapılmalı? sorusuna cevap bulmağa yöneltmiştir. İşte insan,
yaratılışından itibaren ihtiyaçları gidermek, çevreyi tanıyabilmek ve doğayı anlayabilmek için
bir takım arayışlara yönelmiştir. Bu arayışların hedefinde, hem amacı doğrultusunda doğayı
kendi denetimine alabilmek, hem de gerçekleri öğrenmeye yönelik gösterilen bir takım
çabalardır. Adeta bilimle, yaşam iç içe geçmiştir. Günlük hayatımızda kullanılan teknoloji
ürünleri bilimin eseri olarak bir taraftan yaşamımızı kolaylaştırmakta, diğer taraftan ise
toplumların sosyal yapısını değiştirmekte ve yaşamını etkilemektedir.
Bilim, sadece bireysel olarak insanları değil, aynı zamanda toplumları da yakından
ilgilendirmektedir. Bilimde ilerlemiş ülkeler, aynı zamanda gelişmiş ülkelerdir. Günümüzde
bilim insana yönelik ve insanın bir uğraşısı haline gelmiştir. İnsan, bir yerde bilimin tarafıdır.
İnsanın gerek doğayı, kendi amacı doğrultusunda denetimi altına alması, gerekse gösterdiği
çabanın sonucu gerçekleri öğrenmeye yönelik çabaları “bilim” adı altında yapılmaktadır.
Bilimin amacı, ideal ve mutlak gerçeklere ulaşmak değildir. Bilim kendini ve kendi
buluşlarını düzelten bir özellik taşır. Bu sebeple bilimsel düşünce hata olasılığını daima akılda
tutmayı ve onu araştırmayı gerektirir. Bilimsel gerçekler, mutlak değişmez değildir. Bilimin
sonuçları her ne kadar kesin gibi gözükse de, ileride yapılacak bir araştırma ile gerçek olarak
bildiğimiz şeyler, yanlışlar olabilir.
Kuşkusuz bilimsel bir çalışmanın yapılabilmesi için bilimsel davranış kaçınılmazdır.
Bilimsel davranışlı insan her şeyden önce açık görüşlü, hoşgörülü, sabırlı, amaca ulaşmada
inatçı, kendini eleştirebilen, tarafsız, bilgi toplayabilmek için her türlü kaynaktan yararlanabilen,
metodik şüpheci, her iddia için bilgi isteyen, gerçek ile görüşü veya söylentiyi birbirinden
ayırabilen, mantıklı, sürekli öğrenme ve anlama isteğinde bulunan, yeterli bilgi elde edinceye
kadar kararını erteleyen, vardığı sonuçlarla kendi görüşleri arasında bir çatışma olduğunda
verileri tercih eden ve her kararda bir yanılgı payı olabileceğini kabul eden bir kimsedir.

Dr. Halil YILDIZ
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1. BİLİMİN TANIMI, AMACI VE ÖZELLİKLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Bilimin Tanımı

1.2.

Bilimin Amacı

1.3.

Bilimin Sınıflandırılması

1.4.

Doğa ve Sosyal Bilimler Arasındaki Farklar

1.5.

Bilimin Özellikleri

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Bilimi nasıl tanımlarsınız.
2- Bilimin amacı nedir? Her bilim aynı amacı taşımak zorunda mıdır?
3- Bilimi nasıl sınıflandırabiliriz?
4- Doğa ve sosyal bilimler arasındaki farklılıklar nelerdir?
5- Bilimin özellikleri deyince akla ne gelir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bilim

Olgular ve olgular
arasındaki ilişkileri
açıklamak

Araştırma, okuma, Analiz
yapma

Bilim

Doğru ve gerçeği ayırabilme

Araştırma, okuma, Analiz
yapma

4

Anahtar Kavramlar

Bilim: "evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve
gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi" (TDK sözlüğü )
Bilim, evreni anlama ve doğa güçlerini kontrol altına alma yolunda olguları ve olgular
arasındaki ilişkileri açıklamaktır.
Bilim, gözlenebilir ve deneysel bir konusu olan ve bu konusunu salt tanımlama ve
açıklamayla yetinmeyen, ancak gelecekle ilgili çıkarımlar yapma olanağını da sağlayan sistemli
bilgiler grubudur.
Doğa bilimleri ya da Fizik bilimler, genel olarak astronomi, fizik, kimya ve biyoloji
gibi cansız ya da canlı maddeleri ve maddi olayları konu alan bilimlerdir.
İnsanbilimleri ya da Sosyal bilimler; tarih, ekonomi, hukuk, sosyoloji, psikoloji,
sosyal psikoloji vb. gibi insanı ve insanlar arası ilişkileri inceleyen bilgi dallarıdır.

5

Giriş
Bilim, insana yöneliktir ve insanın bir uğraşısıdır. İnsan, bir yerde bilimin tarafı
durumundadır. İnsanın gerek doğayı kendi amacı doğrultusunda denetimi altına alması,
gerekse gösterdiği çabanın sonucu gerçekleri öğrenmeye yönelik çabaları “bilim” adı altında
yapılmaktadır.
Amaçların ve hedeflerin farklı olması, bilimin tanımı konusunda da farklılıkları
ortaya çıkarmış ve değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Ayrıca, bilimle uğraşanlar, konuları
kendi bakış çerçeveleri açısından ele aldıklarından, bilimi de bu açıdan değerlendirmiş ve
tanımlamışlardır.
Bilim sözcüğü ile genelde pozitif bilimler kastedilmektedir. Bilimde önemli olan
gerçeği bulmaktır. Gerçeğe giden yolda yansızlık ve doğruluktan uzaklaşmama çok
önemlidir. Objektif olmak, duyguları, önyargıları zevkleri vb. gibi gerçeği görmeyi
engelleyici inançların araştırmadan uzak tutulması gerekir.
Bilim, gözlenebilir ve deneysel bir konusu olan ve bu konusunu salt tanımlama ve
açıklamayla yetinmeyen, ancak gelecekle ilgili çıkarımlar yapma olanağı sağlayan sistemli
bilgiler grubudur.
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1.1. Bilimin Tanımı
TDK sözlüğü bilimi: "evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen,
deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi"
şeklinde tanımlamıştır. Bilim kavramını terimsel kökeninden hareketle Latince (scire)
bilmek ve (scientia) bilinen şey veya bilgi anlamına gelen “bilim” kelimesinin sözlük
anlamı “sezgiler ve inançlar dışındaki bilme durumu”dur. Buradan hareketle bilimi,
“sistematik bilgiler grubu” şeklinde tanımlamak mümkündür.
Fakat bu tanım, bilime geniş kapsamlı bir bakış açısı kazandıracağından, her türlü
bilgi, bu kavramın içine dâhil edilmiş olacaktır. Her sistematik bilgi grubu, sistemli olmasına
rağmen bilim değildir. Her şeyden önce bilim; doğru düşünme, doğruyu ve bilgiyi
araştırma, bilimsel metotları kullanarak sistematik bilgi edinme ve bilgiyi düzenleme
süreci, evreni anlama ve tanımlama gayretleri olarak ifade
edilebilir. Bilim, sistematik bilgi edinme süreci olmakla birlikte,
bilimin amacı her şeyden önce doğru bilgiyi, yanlış bilgiden
Bilim, bir çeşit
ayırarak onu sistematik bir biçimde değerlendirmesidir.
doğru düşünme
sanatıdır.

Bilim, bir çeşit doğru düşünme sanatıdır. Olaylar, özellikle
sosyal olaylar karmaşık bir yapıya sahip olmalarından dolayı
karmaşık biçimdedirler. Bu bilgileri sistematik bilgiden ayırarak
neden -sonuç ilişkisi kurulur. Yani bir yerde bilim, olaylar arasında neden -sonuç bağının
kurulması ile genel kavramlara yönelmesidir. Olaylar arasında neden -sonuç ilişkilerini
kurmak mümkün değilse, bu tür bilgiler bayağı veya adi bilgilerdir. Halk arasında inanç
haline gelmiş bazı düşüncelerin örneğin, ayva bol olduğunda o yıl kışın sert geçmesi ya da
kavak ağacının yapraklarını erken dökmesiyle kışın uzun geçeceği
arasındaki ilişki bilimsel bilgi değildir.
Bilim, her şeyden önce öğrenme arzusundan veya sosyal
ihtiyaçlardan doğar. Günlük hayatın doğurduğu sorunlar ve ihtiyaçlar
bilimin ilerlemesinde başlıca etken durumundadır. Diğer taraftan,
sorunlardaki artışla birlikte, toplumda bu sorunları çözmek ve refah
düzeyini yükseltmek için yeni bilgiler ve yöntemler üretme çabasına
girişir. Bu sebeple, toplum geliştikçe sorunların büyüdüğü ve bunun da
bilimsel bilgi hazinesinin genişlemesiyle sonuçlandığı söylenebilir. Karl Popper, bilimin
rasyonel bir” mutlak doğru”yu temsil etmemesi bir yana, aksine yanlışlanabilir yani deney ya
da sınama yoluyla kontrol edilebilir olması halinde bilim sayılabileceğini ifade etmektedir.
Bilim, her şeyden
önce öğrenme
arzusundan veya

Bilim, evreni anlama ve doğa güçlerini kontrol altına alma yolunda olguları ve
olgular arasındaki ilişkileri açıklamaktır. Bilimsel açıklama görüneni yani gözlem
verilerini, görünmeyen fakat varlığı tahmin edilen ya da düpedüz varsayılan birtakım nesne,
ilişki veya süreçlere başvurarak anlamlı kılma çabasıdır. Yani bilim, gözlenebilen olguları
gözlenemeyen ama görüntüler gerisinde varsaydığı bazı temel ilişki veya süreçlere inerek
açıklar.
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Amaç ve hedeflerdeki farklılık, bilimin tanımı konusunda da farklılıkları ortaya
çıkarmış ve bilim değişik biçimlerde tanımlanmıştır.
•

Bilim organize edilmiş bilgiler bütünüdür.

•

Gerçeği arama faaliyetidir.

•

İnsan hayatına kolaylık sağlayan teknik buluşlardır.

•

Olayları anlama ve açıklama yoludur.

•

Elde bulunan sistemli bilgi bütününe katkıda bulunma faaliyetidir.

•

Bilimsel yöntem aracılığı ile toplanmış bilgilerdir.

•
Gözlem yoluyla ve gözlemlere dayalı akıl yürütme ile önce evrenle ilgili
olguları, sonra bu olguları birbirine bağlayan yasaları bularak geleceğin önceden
kestirilmesini mümkün kılma girişimidir.
Bilim üzerinde anlaşılmış ortak bir tanım bulunmamaktadır. Bilimin çeşitli
tanımları bulunmakla birlikte, bu tanımlarda bir birliğin sağlanamamış olması, bu kavramın
dinamik olmasından kaynaklanmaktadır. Bilim son derece yanlış anlaşılan bir kavramdır ve
evrime uğradıkça anlamı da değişmiştir. Önemli olan, bilimin gelişmesi için onun ortak bir
anlayışa kavuşturulmasıdır.
Yapılan tanımlardan da anlaşılacağı gibi, bilimin evren ve
Bilim,
yaşam hakkında elde edilen sistemli bilgiler bütünü olduğu sonucu
insan hayatına
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, bilimle uğraşanlar, bilimi kendi bakış
kolaylık sağlayan
açılarından değerlendirmiş ve tanımlamışlardır. Uygulamalı bilimi
teknik buluşlardır
savunanlara göre "bilim, insan hayatına kolaylık sağlayan teknik
buluşlardır". Kuramsal bilime ağırlık verenlere göre, "bilim
insanoğlunun evreni anlama, doğal ya da sosyal olayları ve bunlar
arasındaki ilişkileri kavrama yolunda denediği akademik çabalardır". "Bilim, bilim içindir”
görüşünü savunanlara göre ise, bilimsel araştırmalardan elde edilecek sonuçlardan, bilim
dünyası dışında kısa dönemde, yararlar sağlanmasının beklenmemesi gerektiğini vurgularlar.
Bilim, hangi anlamda ele alınırsa alınsın önemli olan eksiksiz bir tanımını
yapmak yerine, onu açıklamaya çalışmak daha doğru olacaktır. Bilim yapmak için
gözlemler neticesi elde edilen delillere dayalı, sıkı bir disiplin ile şekillenmiş canlı ve yaratıcı
bir hayal gücü gerekir. Bilim, gerçekler arasında kurulan mantık ilişkilerinden meydana gelen
ve bir varsayım veya bir teori ortaya koymaya imkân veren bir sistemdir. Bilim, bir konudaki
olguların tanımlanarak, olgular arasında nedensellik ilişkisi kurup, bu ilişkileri teori olarak
sunar ve böylece kanunlara ulaşmayı amaçlar.
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1.2. Bilimin Amacı
Bilim, sistematik bilgiler grubu şeklinde tanımlanabileceğine göre, sistemli bilgiler
arasından bilimsel olanları ayırabilmek için başvurulabilecek en önemli ölçüt bilginin
konusuyla ilgilidir. Bir bilgi dalının bilim olabilmesi için, her şeyden önce konusunun ampirik
bir varlık alanı ve nesnel bir gerçekliği bulunmalıdır. Burada ampiriklik, ''bilginin
konusunu oluşturan olay ve nesnelerin gözlenebilir olması”; nesnellikse, "bu gözlemin
herkese açık bulunması" demektir. Bir bilgi, ancak çeşitli gözlemciler tarafından
gözlenebilir ve bir konuya sahip olması halinde bilimsellik özelliği kazanır.
Kısacası, ilk ölçüte göre "bilim, ampirik ve nesnel bir konusu olan sistematik
bilgilerdir". Ancak bu anlamda bile bilim, değişik nitelikteki bilgileri' içine alacak bir
genişliktedir. Diğer bir ifade ile konusu gözlenebilir ve nesnel olmakla birlikte bilimsel
olmayan bazı bilgiler vardır. Bu sebeple, bilimin sınırını çizmek üzere ikinci bir ölçüte
başvurmak gerekir. Bu da bilimin amacıyla ilgilidir. Bilim, kendine özgü belli bir amaca
sahip olmak bakımından da diğer bilgilerden ayrılır.
Gerek doğa bilimleri, gerekse sosyal bilimlerin amacı gerçeği bulmaktır. Doğa ile
ilgili gerçekleri bulmak, nasıl doğa bilimlerinin amacını oluşturuyorsa, sosyal bilimlerin
amacı da, toplumla ilgili gerçekleri ortaya koymaktır. Konusunu oluşturan, toplumsal olay ve
varlıkları inceleyerek, toplumun işleyiş yasalarını bulmak, insanoğlunun toplumsal yazgısına
egemen olmasını sağlamak, sosyal bilimlerin başlıca amacıdır.
Bilim amacına üç aşamadan geçerek ulaşmaktadır:
1.
Tanımlama aşamasında bilim, konusuna giren olguların, gözlem ve deneylere
dayanarak çerçevesini ve sınırlarını belirlemekte ve bunları tanımlayarak
sınıflandırmaktadır. Burada olay ve nesneler analiz edilerek, tanımlamaları ve dökümü
yapılmakta, bir tür durum saptaması yapılmaktadır.
2.
Açıklama aşamasında bilim, olgular arasında nedensellik ilişkileri kurmakta
ve bu ilişkileri gözlem ve deneylerle sınayıp, gerçekleyerek açıklamaktadır. Bu
aşamada, daha önce elde edilen bilgiler analiz edilerek, bir olgunun nedeni olabilecek
başka bir olgu arasında bir bağ, ya da bir nedensellik ilişkisi kurulmakta ve böylelikle
bir varsayım oluşturularak olgular gözlem yoluyla sınanıp açıklanmaktadır.
3.
Geleceği kestirme aşamasında ise bilim, konusuna giren olaylar arasında
farklı düzeylerde gerçeklenen ilişkileri, bir dizi genellikler, yasalar ve kuramlar
şeklinde ifade etmekte ve bunlardan hareket ederek gelecekle ilgili çıkarımlarda
bulunmaktadır.
Bu üç aşama, diğer bilimlerde olduğu gibi, sosyal bilimler için de geçerli bir
süreçtir. Sosyal bilimin konusuna giren olayları sırasıyla; tanımlamakta, açıklamakta ve
genelliklere ulaşarak gelecekle ilgili çıkarımlarda bulunmaktadır. Bilimin yasalara ve
kuramlara dayanarak, gelecekle ilgili çıkarımlarda bulunması, onu salt bilgisel bir doyum
aracı ya da işe yaramayan bir uğraşı olmaktan çıkarmakta, tam tersine insanlara ve insan
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topluluklarına yaşamlarını ve doğayı denetleme olanağını veren ve böylelikle pratik yararlar
sağlayan sistemli bilgiler grubu konumuna getirmektedir.
Sosyal bilim konusuna giren olaylar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda
kimi yasalara ulaşılmaktadır. Bu yasaların bulunması, insanoğluna içinde yaşadığı toplumsal
çevreyi daha iyi anlama ve onu denetleme olanağını sağlamaktadır. Sosyal bilim amacına
erişebilmek için şu ön aşamalardan geçmektedir:
a)
Toplumları zaman ve yer bakımından nesnel ve somut koşulları içinde
kavramak, anlamak
b)
Toplumların tarih içinde geçirmekte oldukları değişimin etkenlerini ve
doğrultusunu açıklamak
c)
Ayrı ayrı toplumlar üzerinde yapılan açıklamaların ortaya çıkardığı
benzerlikleri saptayıp, bunları genellikler, yasalar ve kuramlar şeklinde dile
getirmektir.
Kısacası, bilim, gözlenebilir ve deneysel bir konusu olan ve bu konusunu salt
tanımlama ve açıklamayla yetinmeyen, ancak gelecekle ilgili çıkarımlar yapma olanağını da
sağlayan sistemli bilgiler grubudur.

1.3. Bilimin Sınıflandırılması
Bilim, değişik görüş açılarına göre farklı biçimlerde sınıflandırılabilir. Bilimler,
genel sınıflandırmada pozitif ve sosyal bilimler olmak üzere ikiye ayrılırken, geleneksel
ayırıma göre ise; matematik ve pozitif bilimler olarak ikiye ayrılmaktadır. Pozitif
bilimlerde kendi içinde doğa ve sosyal bilimler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Doğa
bilimleri, doğadaki canlı ve cansız varlıkları, sosyal bilimler ise, insanı ve insanlar
arasındaki ilişkileri inceler.
Geleneksel sınıflamada bilim:
a-

Matematik (Aksiyomatik) Bilimler

b-

Pozitif Bilimler olmak üzere iki ana grupta toplanabilir.

Matematik Bilimler, Bilimler sisteminde yer alan bilgi dalları içinde ilk gerçekleşen
bilimlerdir. Matematik ve Mantık olmak üzere iki alt bölüme ayrılır:
Matematik, tek tek sayılar ve sayılarla ilgili işlemlerle uğraşan bir daldır.
Matematik kavramlar somut bir gerçeklikten yoksun olmasına rağmen, matematiğin görgül
ve nesnel bir bilim olmadığı anlamına gelmez. Tersine matematik kavramların çıkış noktası
gözlem olduğu gibi, simgeledikleri varlıklar da soyut ama nesnel gerçekliklerdir. Matematik,
aynı zamanda çıkarımlarda bulunma olanağı sağlaması bakımından da bilimin tanımına
uygundur.
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Matematikte olduğu gibi mantık için de durum aynı olup, aralarındaki ayrım,
matematiğin sayılar ve biçimler arasındaki ilişkileri düzenlemesine karşılık, mantığın
sözcükler ya da önermeler arasındaki ilişkileri kurallamasıdır. Başka bir deyişle mantık,
konuşmayı ya da dili yöneten ve dilsel tutarlılık koşullarını koyan bir bilgi dalıdır.
Tıpkı matematikte olduğu gibi, mantık, uzlaşıma bağlı kimi ilkelerden türetilmiş işlem
kurallarına dayanan ve tümdengelimle totolojik çıkarımlarda bulunmayı sağlayan bir
sistemdir. Aralarındaki bu benzerlikten ötürü, matematik ve mantık, simgesel yani sembolik
mantık adıyla tek bir bilime dönüştürülmüştür.
Mantık en genel tanımıyla, önceden belgelenmiş öncüllere dayanarak dolaylı bir
biçimde bir önermeyi yani sonucu belgeleme yolu ya da geçerli çıkarımlarda bulunma
aracıdır. Kısacası mantığı, belli öncüllerden kalkarak yapılacak çıkarımların geçerlik ve
doğruluk koşullarını gösteren bir bilim olarak tanımlamak mümkündür.
Ancak yakından bakıldığında, yeni bir bilgi sağlıyormuş izlenimini veren bu
çıkarımın, öncüllerde dile getirilenden fazla bir şey söylemediği görülür. Başka bir deyişle
varılan sonuç, ilk öncülde önceden söylenmiş olan bir durumu yeniden belirtmekle
yetinmektedir. Bu nedenle yapılan işlem yenilik yaratıcı değil, yineleyicidir. Burada
başvurulan mantıksal işlemin rolü, sonucun öncüllerden yapılmış haklı bir çıkarım olduğunu
söylemektir. Kısacası mantık, belgelenmiş bilgilerin örtük olarak içerdiği çıkarımları türetme
aracıdır.
Matematiğin ayırıcı niteliğini, başvurduğu yöntemde aramak gerekir. Gerçekten
matematik bilimlerle, pozitif bilimler arasındaki en önemli ayrım yöntem farklılığıdır.
Matematik, tümdengelimci (dedüktif) bir bilimdir.
Pozitif bilimler, yenilik yaratıcı disiplinlerdir. Matematik bilimlerin
tümdengelime dayanan yineleyici bilgiler üretmesine karşılık, pozitif bilimlerin ayırıcı
özelliği tümevarım yöntemiyle yeni bilgiler yaratmasıdır. Bütün bu bilimlerin ortak
özelliği, olguların gözlemiyle genelliklere ulaşmak ve bunlara dayanarak çıkarımlarda
bulunmak olduğundan, pozitif bilimlerin genel yöntemi özelden genele, tikelden tümele
ulaşmaktır. Bu bilimlerin vardığı genellikler, tek tek gözlemlerin mantıksal çözümlenmesiyle
elde edilemeyecek yeni bilgilerdir. Bu nedenle matematik bilimlerde çıkarımlar sayıca sınırlı
olduğu halde, pozitif bilimler, çıkarım olanakları sınırsız olan ve bilgi hacimleri giderek
genişleyen bilimlerdir ve iki ana gruba ayrılmıştır:
aDoğa bilimleri ya da Fizik bilimler, gerçekleşme sıralarına göre, genel olarak
astronomi, fizik, kimya ve biyoloji gibi cansız ya da canlı maddeleri ve maddi
olayları konu alan bilimlerdir.
bİnsanbilimleri ya da Sosyal bilimler; tarih, ekonomi, hukuk, sosyoloji,
psikoloji, sosyal psikoloji vb. gibi insanı ve insanlar arası ilişkileri inceleyen bilgi
dallarıdır.
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1.4. Doğa ve Sosyal Bilimler Arasındaki Farklar
Gerek doğa bilimleri, gerekse sosyal bilimlerde amaç ve yöntem bakımından bir
ayrım söz konusu değildir. Bütün pozitif bilimler yasalara, genellemelere varmak üzere tek
tek olayların gözlemlerinden hareketle bunlar arasında nedensellik ilişkisi kurmayı amaçlar.
Ancak olaylar arasında böyle bir ilişki kurulduğu zaman kullanılan deneyler ya da dayanılan
gözlemler mutlaka sınırlı sayıda olmaktadır. Doğa bilimleriyle, sosyal bilimler arasında bir
nitelik değil, bir nicelik ya da derece ayrımı söz konusudur. Bununla birlikte, doğa
bilimlerinde, öndeyilerin olgulara uygun düşme olasılığı kuşkusuz daha yüksektir. Bunun
nedeni, doğal yasaların daha çok sayıda gözlemin ürünü olması ve daha az değişken
önkoşullara dayanmasıdır.
Sosyal bilimlerde ise, genellikler ve yasaların dayandığı gözlemler henüz sayıca
yetersiz olduğu gibi, önkoşulların değişme olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle sosyal
bilimler alanında yapılan kimi çıkarımların olgulardan saptığı görülmüştür. Bu durumun
biricik nedeni, iki bilim grubu arasındaki konu ayrımı ya da sosyal bilimlerin öteki pozitif
bilimlerden değişik olarak bilinçli ve amaçlı varlıkları konu almasıdır.
Toplumsal olayların bilinçli varlıklar arasındaki ilişkilerin ürünü olması onlara ayrı bir
boyut kazandırmıştır. Fakat toplumsal olayların bilinç boyutunun bulunması, bu olayların
kararlı olmadığı ve bağlı olduğu genelliklerin her an değiştiği anlamına gelmez. Toplumsal
gidişte bilinç öğesinin rolü, bu gidişe istemli ve bilinç dışı etkilerin yapılabilmesi anlamı taşır.
Bu sistem dışı karışmaların kaynağı bir bakıma yine toplumsal genelliklerin kendisidir.
Sosyal bilimler bir pozitif bilim olarak, görgül ve nesnel olguları konu alan ve bu
olgular arasındaki nedensel ilişkileri genellikler biçiminde dile getirerek çıkarımlarda
bulunma olanağı sağlayan bir bilgi dalıdır. Sosyal bilimler amacını gerçekleştirmek üzere
doğa bilimleriyle aynı yolu izlemesine rağmen, doğa bilimlerinin çıkarımlarında dayandığı
genellikler, değişmez ilişkileri dile getirdiği için kesin olmasına rağmen, insan bilimlerinde,
tam aksine bu bilimlerin yapısı gereği, doğa bilimlerinde olduğu gibi kesin genelliklere
ulaşma olanağı yoktur. Sosyal bilimlerin genellikleri her an değişebilir ilişkiler olduğundan,
değişme olasılığına açık genelliklerden kalkarak yapılacak çıkarımların kesinliğinden söz
etmek olanaksızdır.

1.5. Bilimin Özellikleri
Bilim, bir bilgi türü ve bilgi çeşidi olmakla birlikte, aynı zamanda sağlam ve güvenilir
bilgidir. Bilimin ne gibi özelliklere sahip olduğunun araştırmacı tarafından bilinmesi,
araştırmacının tutumunu ortaya koyması açısından önem taşır.
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1.5.1. Tarafsızlık (Objektiflik) İlkesi
Bilimsel doğruyu bulma çabasında olan araştırmacı, olayları kişisel eğilim ve
önyargılarının etkisi altında kalmadan olduğu gibi yansıtmalıdır. Bulguların inançlara
ters düşmesi halinde bile, tarafsızlıktan ve doğruluktan uzaklaşılmamalıdır. Fizik ve
matematik bilimlerde değer yargılarından sıyrılmak ve büyük ölçüde tarafsız kalmak kolay
iken, tam aksine toplum ve insanı konu alan sosyal bilimlerde değer yargılarından
uzaklaşmak, tarafsızlığı korumak son derece güçtür. Tarafsızlık bir anlamda olaylarda
şüpheci bir biçimde gerçeği arama ve bulma tutkusudur. Bilimde tarafsızlık mutlak
değil, sınırlı ve özel anlamdadır. Böyle bir tutum, aynı zamanda "bilim ahlakı"nın bir
gereğidir.

1.5.2. Doğru Ölçü
Bilim, gerçeği öğrenme yöntemidir ve bu nesnel gerçektir. Bilimde, hiçbir öneri
olaylar tarafından desteklenmedikçe doğru ve gerçek olarak kabul edilemez. Bir bilimin
gelişme ve olgunluk düzeyi, çoğu zaman o bilimin matematiği kullanma düzeyiyle yani
ölçme teknikleriyle değerlendirilir. Sosyal bilimlerde de ölçekleme teknikleri kullanılır.
Günümüzde istatistik tekniği bakımından bütün ölçekler; zekâ, kişilik, tutum, sosyal durum,
müessese ölçekleri ve diğer ölçme teknikleri sosyal bilimlerde uygulanabilir tekniklerdir.

1.5.3. Kanıtlama Niteliği
Bilimin bir diğer özelliğini oluşturur. Bilimsel verilerin her şart ve her durumda tekrar
tekrar yenilenmesi ve sonuçlarının gerçekliğinin ortaya konulması gerekir. Örnek olarak
suyun 100 derecede kaynaması, metallerin ısı karşısında genleşmeleri her an ve her yerde
tekrarlanabilen ve sonuçları kanıtlanabilen olaylar arasındadır.

1.5.4. Bilim Genelleyicidir
Bilim geneli arayıcıdır ve tek tek olaylarla değil bunlar arasındaki ilişkilerle
ilgilenir. Birbirinden kopuk ya da aralarında bir bağlantı yokmuş gibi gözüken olaylar veya
durumlar arasında ilişki kurar. Benzer ilişkiler, daha sonra belirli bir model içinde
bütünleştirilerek, genel kanunlar şeklinde ortaya atılır. Böylece, bilimin kapsamına belli bir
olgu değil, belirli türdeki olgular ve olgular arasındaki ilişkiler girmiş olmaktadır. Bilim,
tek tek olgularla değil, olgu türleri ile uğraşır. Bu nedenledir ki, sınıflama bilimsel
araştırmada ilk adımı oluşturur.
Bilim, ilk bakışta dağınık veya kopuk görünen olgular arasındaki ilişkileri izleme, bu
ilişkileri dile getirme çabasıdır. Olgular arasında gözlenen bağlantılar veya varsayım ilişkileri
hep ayni türden değildir. Nedensellik ilişkileri bizi bir anlamda tabiattaki dağınık veya kopuk
olguları birleştirme ve genel yargılara götürmesi bakımından önemli bir zihni süreçtir. Olaylar
neden - sonuç bağı altında sistematik olarak sıralanmakta ve genel nitelikte yargılara
varılmasına katkıda bulunmaktadır.
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1.5.5. Eleştiriye Açık Olması
Eleştiri, bilime kendi kendini yenileme ve geliştirme imkânı verir. Bilim yöntemi
dogmatizmin karşıtıdır. Dogmatizmde yanılmaz ve sarsılmaz olarak kabul edilen tek bir
doğrunun varlığına karşın, bilimin ortaya koyduğu bulgular değişmez veya mutlak değildir.
Ortaya çıkan yeni olayları veya olgusal ilişkileri açıklamakta başarısız olan hipotez veya
kuramlar eleştirilir, geliştirilir ya da reddedilir.

1.5.6. Bilim,
İncelenmesidir

Olması

Lazım

Gelen

Olaylarla

Değil

Olanın

Olması lazım gelen olaylar daha ziyade isteklerimize, duygularımıza bağlı yorum
biçimleridir. Bu yüzden değer yargılarının konusudurlar, düşünürlerin dünya görüşü, inanç ve
değer sistemlerine göre farklı biçimde ileri sürülebilir. Bilim var olanı araştırır. Bu yüzden
olgusaldır. Yani deney ve gözlem yolu ile neden -sonuç bağı altında bir ilişkiler ağını
oluşturur. Bilimde hiçbir varsayım veya teori gözlem ya da deney sonuçlarına
dayanılarak kanıtlanmadıkça doğru kabul edilemez. Oysa ahlâk, hukuk gibi bilimlerin
konusu toplum yaşantımızın bugünü ve geleceği hakkında kurallar koyarak en iyi ve en
doğruyu bulmak gibi çabaları yansıtır, geleceği düzenlemeye çalışır. Bunların görevi bir şeyin
doğru, iyi güzel veya bir başka deyişle istenen bir şey olduğuna inanmaktır. Oysa bilimin
gördüğü iş inandıran veya değiştirme olmadığı, buna karşılık, belli şartlar altında belli olaylar
arasında ilişki kurmak suretiyle sonuçlara varmaktır. Kanıtlamanın hedefi, olguların iyiliğine,
doğruluğuna veya güzelliğine bakmaksızın belli bir bağlantının var olduğunu ortaya
koymaktır.

1.5.7. Statik ve Dinamik Taraflar
Nihayet bilimsel olayların bir diğer özelliği veya bilimi alelade bilgiden farklı kılan
tarafı da, statik ve dinamik taraflarının bulunmasıdır. Bilim, sadece statik bir bilgiden ibaret
değildir. Bilim,
bilimsel bilgi kütlesi ve bilimsel araştırma faaliyeti olarak
düşünülmelidir. Hatta bu şekilde tanımlamak gerekir. Yeni bilgi türetme süreci sayesinde
belli bir bilgi kütlesine devamlı yeni bilgiler eklenir. Bu sayede bilgi, bir yandan yığılganlık
özelliğine, öte yandan da gelişkenlik özelliğine sahiptir.

1.6. Özet
Bilim insana yöneliktir ve insan bir yerde bilimin tarafı durumundadır. İnsanın gerek
doğayı kendi amacı doğrultusunda denetimi altına alması, gerekse gösterdiği çabanın sonucu
gerçekleri öğrenmeye yönelik çabaları “bilim” adı altında yapılmaktadır.
Amaçların ve hedeflerin farklı olması, bilimin tanımı konusunda da farklılıkları
ortaya çıkarmış ve değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Ayrıca, bilimle uğraşanlar, konuları
kendi bakış çerçeveleri açısından ele aldıklarından, bilimi de bu açıdan değerlendirmiş ve
tanımlamışlardır.
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Bilim sözcüğü ile genelde pozitif bilimler kastedilmektedir. Bilimde önemli olan
gerçeği bulmaktır. Gerçeğe giden yolda yansızlık ve doğruluktan uzaklaşmama çok
önemlidir. Objektif olmak, duyguları, önyargıları zevkleri vb. gibi gerçeği görmeyi
engelleyici inançların araştırmadan uzak tutulması gerekir.
Bilimin, birbirini izleyen aşamalar şeklinde ortaya çıkan üç amacı bulunmaktadır.
•

Bilim, konusunu oluşturan olayları tanımlama

•

Olaylar arasında nedensellik ilişkilerinin kurularak açıklama ve

•
Gerçeklenen nedensellik ilişkilerini genelleyip, yasalar, genellikler ve kuramlar
biçiminde dile getirmekte ve bunlardan yararlanarak, gelecekle ilgili çıkarımlarda
bulunmaktadır.
Bilim geleneksel ayırıma göre; matematik ve pozitif bilimler olarak ikiye ayrılırken,
pozitif bilimlerde, doğa ve sosyal bilimler olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğa bilimleri,
doğadaki canlı ve cansız varlıkları, sosyal bilimler ise, insanı ve insanlar arasındaki ilişkileri
inceler.
Matematik bilimler, yeni bilgiler üretmeyen, genel bilgilerden özel bilgiler türeten,
bu nedenle birbirini mantıksal olarak içeren bilgiler sistemidir. Matematik, bilgilerimize
kesinlik, mantık ise tutarlılık kazandırır.
Doğa bilimleriyle, sosyal bilimler arasındaki ayrım, salt yasaların önkoşullarındaki
değişkenlik olasılığının derecesindedir. Pozitif bilimler, yenilik yaratıcı disiplinlerdir.
Matematik bilimlerin tümdengelime dayanan yineleyici bilgiler üretmesine karşılık, pozitif
bilimlerin ayırıcı özelliği tümevarım yöntemiyle yeni bilgiler yaratmasıdır. Bütün bu
bilimlerin ortak özelliği, olguların gözlemiyle genelliklere ulaşmak ve bunlara dayanarak
çıkarımlarda bulunmaktır.
Bilimsel bilginin kendine özgü bir takım özellikleri vardır. Bunlar:
1.

Tarafsızlık ilkesi

2.

Doğru ölçü

3.

Kanıtlanma niteliği

4.

Genelleyici oluşu

5.

Eleştiriye açık olması

6.

Olması gerekenle değil, olanla uğraşır

7.

Statik ve dinamik yönlü olması.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1- Bilim amacını gerçekleştirirken hangi aşamalardan geçer?
2- Bilim sadece doğrularla mı ilgilenir? Araştırınız.
3- Doğru ile gerçek arasında nasıl bir farklılık vardır? Bilimsel olarak doğrulardan mı?,
gerçeklerden mi? hareket etmek gerekir. Araştırınız.
4- Sosyal bilimlerle, doğa bilimleri arasında niçin farklılıklar görülmektedir? Bu
farklılıklar normal midir? Araştırınız.
5- Matematik bilimlerle diğer bilimler arasındaki farklılıklar nelerdir? Araştırınız.
6- Bilim, niçin olması gereken olaylarla değil de olan olaylarla ilgilenir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde bilim ve bilim kavramı ele alınmış ve bilimin önemi ve amaçları üzerinde
durulmuştur. Sosyal bilimler ile diğer bilimler arasındaki farklılıklar dile getilmiş ve bu
çerçevede bilimin özellikleri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
abcde-

Aşağıdakilerden hangisi bilim ile ilgili değildir?
Bilim doğrudan elde edilmiş bilgiler bütünüdür.
Gerçeği arama faaliyetidir.
İnsan hayatına kolaylık sağlayan teknik buluşlardır.
Olayları anlama ve açıklama yoludur.
Elde bulunan sistemli bilgi bütününe katkıda bulunma faaliyetidir.

2)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi bilimin özellikleri arasında yer almaz?
Tarafsızlık ilkesi
Kanıtlanma niteliği
Genelleyici oluşu
Eleştiriye açık olması
Olanla değil, olması gerekenle uğraşır

3)
Bilim, farklı biçimlerde sınıflandırılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bilimin
sınıflamasında yer almaz?
abcde-

Doğa bilimleri-sosyal bilimler
Matematik bilimler- pozitif bilimler
Doğa bilimleri-doğaüstü bilimler
Pozitif ve sosyal bilimler
Aksiyomatik bilimler-fen bilimleri

4)
abcde-

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
Sosyal bilimler, insanı ve insanlar arasındaki ilişkileri inceler.
Pozitif bilimler, yenilik yaratıcı disiplinlerdir.
Matematik bilimler, yineleyici bilgiler üretir.
Bilim sözcüğü ile genelde pozitif bilimler kastedilmektedir
Pozitif bilimlerin ayırıcı özelliği tümdengelim yöntemini kullanmasıdır.

5)
Aşağıdaki cümlelerden doğru olan şıkkı işaretleyiniz?
aMatematik bilimlerin, diğer bilimlere göre en büyük farkı yeni bilgiler
üretmesidir.
bPozitif bilimler, genel bilgilerden özel bilgiler türeten bilgiler sistemidir.
cPozitif bilimler, yenilik yaratıcı disiplinlerdir.
dMatematik bilimlerin özelliği tümdengelime dayanan yeni bilgiler
yaratmasıdır.
eDoğa bilimleri tümdengelim yöntemi ile bilgiler üretmesine karşılık, pozitif
bilimler tümevarım yöntemini kullanır.

19

6) Bilim, kendine özgü belli bir amaca sahip olmak bakımından diğer bilgilerden
ayrılır.
A) Doğru
B) Yanlış
7) Doğa bilimleri ve sosyal bilimlerde amaç ve yöntem bakımından bir ayrım söz
konususdur.
A) Doğru
B) Yanlış
8) Uygulamalı bilimi savunanlara göre, "bilim; insanoğlunun evreni anlama,
doğal ya da sosyal olayları ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrama yolunda denediği
akademik çabalardır".
A) Doğru

B) Yanlış

9) ……………….. “aşamasında bilim, konusuna giren olguların, gözlem ve
deneylere dayanarak çerçevesini ve sınırlarını belirlemekte ve bunları tanımlayarak
sınıflandırmaktadır”. Noktalı yere gelmesi gereken kavramı yazınız.
10) ………………. “belli öncüllerden kalkarak yapılacak çıkarımların geçerlik ve
doğruluk koşullarını gösteren bir bilimdir”. Noktalı yere gelmesi gereken kavramı yazınız.

Cevaplar
1) A
2) E
3) C
4) E
5) C
6) A
7) B
8) B
9) Tanımlama
10) Mantık
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2. BİLİMSEL YÖNTEM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Bilimsel Yöntem ve Tanımı
2.2.Bilimsel Yönteme İlişkin Temel Kavramlar
2.3.Bilimsel Yöntemin Amacı ve Aşamaları
2.4.Bilimsel Yöntemin Temel İlkeleri
2.5.Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Araştırma Teknikleri Arasındaki Fark
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Bilimsel yöntemi nasıl tanımlarsınız?
2- Bilimsel yönteme ilişkin temel kavramlar deyince akla gelmesi gereken kavramlar nelerdir?
3- Bilimsel yöntemin amacı ve aşamaları nelerdir?
4- Bilimsel yöntemin temel ilkeleri nelerdir?
5- Yöntem ve araştırma teknikleri arasında nasıl bir farklılık vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yöntem

Bilim üretme, bilimsel
davranma

Okuma, Araştırma

Akılcılık

Muhakeme yapabilme
becerisi

Araştırma, analiz

Tecrübe

Deneyim ve tecrübenin
önemi

Araştırma, analiz, seçim
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Anahtar Kavramlar
Yöntem; bilimsel bir bilgiye ulaşmak için uyulması gereken genel kurallardır.
Genyöntem; "yeterince izlendiğinde belirli bir sonuç ortaya koyması beklenen,
tekrarlanabilir işlemler dizisidir".
Akılcılık (rasyonalizm); Henüz tecrübe edilemediğinden ötürü bilinmeyen bir sahanın
olaylarını düşünce ve muhakeme yolu ile çözmeye yarayan metoda akılcılık (rasyonalizm)
denir.
Tecrübecilik (ampirizm); Araştırma yolu ile bilinebilecek bir alandaki neden-sonuç
ilişkilerinin Kuram, önerme, kavram ve tanımlardan oluşur.
Kuram; "Belirli bir olguyu anlama ve açıklama, tahmin ve kontrol etme amacıyla
değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyen ve ilişkili olgunun sistematik bir görünümünü temsil
eden bir kavramlar, tanımlar ve hipotezler kümesi”dir.
Model; bir sistemin bileşenlerinin ve bunların arasındaki ilişkilerin matematiksel ve
mantıksal ifadelerle anlatımı"dır.
Kavramlar; duyu organlarımız tarafından edinilen izlenim, algı ve deneylerden, mantık
yolu ile çıkarılabilen anlamlardır.
Hipotez; araştırma sorunuyla ilgili olarak öne sürülen, doğruluğu veya yanlışlığı henüz
test edilmemiş, fakat doğruluğuna önceden güven duyulan muhtemel çözümlerdir.
Bilimsel Kanun; Deney ve/veya gözlem verileriyle sürekli olarak doğrulanan hipotezler
"bilimsel kanun" halini alırlar.
Nesnellik; insanın duygu, düşünce, eleştiri ve beğenilerinin katkısı olmaksızın
gerçeklerin algılanmasıdır.
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Giriş
Bilimsel bir araştırmanın safhalarından biri de yöntem ve tekniklerin seçilmesi ve
uygulanmasıdır. Yöntemden anlaşılması gereken husus bilimsel bir araştırmanın çeşitli
safhalarında uygulanabilecek teknikleri sistematik bir biçimde düzenlemektir. Bunun için
özellikle “yöntem” ve “teknik” kavramlarını birbirinden ayırmak gerekir. Bilimsel yöntem,
bilimsel çalışma yapılırken nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili araştırıcıya yol gösterir.
Bilim sadece sistematik bilgiler kümesi değildir, aynı zamanda "yöntem"
kavramını da içermektedir. Yöntem (Metodoloji), bilimsel araştırmaların mantıksal çerçeve
içinde düzenlenmesi, yürütülmesi ve sonuca bağlanmasını yansıtan strateji veya genel
yaklaşımdır. Kısaca metodoloji, bilimsel araştırma mantığıdır. Bilgiler ve yöntemler
birbirinden bağımsız değildir. Çeşitli bilim dallarına göre bilgi türü farklı olsa bile, yöntemleri
temelde benzerlik göstermektedir. Bilimler, konularına uygun olarak özel yöntemler
geliştirebilir ve bilgi üretirken kimi tekniklere de başvurur. Bilimsel teknik, yöntemin
gerektirdiği bilgi sağlama işlemleridir.
Fizik bilimlerle, sosyal bilimlerin konusunu oluşturan olaylar değişik olduğuna göre,
kullandıkları teknikler de değişik olacaktır. Her bilimsel yöntem amacına göre değişik fikir ve
ilkeler düzenler. Yöntem, bilimin temelidir. Bilimsel yöntemin temel öğeleri olan kavramlar,
tanımlar, hipotezler, kuramlar ve bilimsel kanunlar yer alırlar.
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2.1. Bilimsel Yöntem ve Tanımı
Bilim kavramının tanımında olduğu gibi, bilimsel yöntem de çeşitli biçimlerde
tanımlanabilir. Yöntem (metod) kelimesi, usul, yol, tarz, düzen, nizam şeklinde
kullanılabildiği gibi, bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem; bilimde belli bir
sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol, metot. Bir sorunu çözüme götürmek için
geliştirilen yollar. Bir işlemin yapılması yolu. şeklinde birçok anlama geldiği gibi, aynı
zamanda bilimsel yöntem ile bilim kavramı birlikte düşünüldüğünde, "bilim üretmenin
yolu", "bilimin süreç yönü", "kanıtlanmış bilgi elde etmek için izlenen yol",
"uygulandığında, bilime katkı getirmiş ve getireceğine güvenilen süreçler..." ya da daha
genel bir anlatımla "sorun çözmek için izlenen düzenli yol" şeklinde algılanabilir.
Bilimin amacına ulaşmak için izlediği yola yöntem adı verilir. Yöntem, bilimsel
bir bilgiye ulaşmak için uyulması gereken genel kurallardır. Unutmamak gerekir ki,
“yöntemsiz bilgiler, değersiz para” gibidirler. Bilim duygularımızın ve deneylerimizin bize
tanıttığı olayların birbirlerini nasıl izlediklerini, hangi kanunlara uyarak ortaya çıktıklarını
belirtmek ve açıklamakla yetiniyor.
Yöntem kavramının anlaşılması için, öncelikle "genyöntem (procedure)" kavramı
üzerinde durmak gerekir. Genyöntem, "yeterince izlendiğinde belirli bir sonuç ortaya
koyması beklenen, tekrarlanabilir işlemler dizisidir". Bu, aynı zamanda tekniğin de tanımıdır.
Oysa bilimsel yöntem daha geniş bir kavramdır. Bilimsel yöntem kavramının içinde gözlem,
deney ve ölçme gibi fiziksel işlemleri içeren genyöntemlerle 'birlikte; tümevarım ve
tümdengelim gibi çıkarım biçimlerini içeren zihinsel işlemler de vardır. O halde "Yöntem,
belirli bir mantık temeline dayanan bilgi yaratma faaliyetidir".
Bilimsel yöntem, olgusal nitelikli sorun çözmenin, bilim üretmenin bilinen ve belli
süreçleri olan, en güvenilir yolu olarak kabul edilir. Bilimsel yöntem, tümevarım ile
tümdengelim yaklaşımlarının bir sentezidir. Buna göre, birey, önce kendi kişisel ve
çevresindekilerin gözlem ve deneyimlerinden yararlanarak olayların ve olguların
açıklanmasında kullanılabilecek "denemelik genellemelerde" bulunur. Bunlar, dikkatli
gözlemler sonucu yapılmış kestirilerdir. 'Tekil" olaylardan hareket edilerek, bir "genellemeye"
ulaşılır ve tümevarım yaklaşımı izlenmiştir. Araştırma dilinde bu genellemelere, "hipotez"
denir. Varılan her hipotez, sınırlı gözlemlere göre doğru sanılan, fakat henüz kuşku duyulan,
bu nedenle de, daha geniş bir çevrede sınanması, verilere uygunluğuna bakılması gereken bir
önerme niteliğindedir.

2.2. Bilimsel Yönteme İlişkin Temel Kavramlar
2.2.1. Akılcılık
Henüz tecrübe edilemediğinden ötürü bilinmeyen bir sahanın olaylarını düşünce
ve muhakeme yolu ile çözmeye yarayan metoda akılcılık (rasyonalizm) denir. Akılcılık,
aklı duygusal algılardan bağımsız bilgi kaynağı olarak ifade eder. Buna göre ancak aklın
doğru saydığı yani mantığa uygun gelen şeyler bilgidir. Akılcılık, akla öncelik veren ve onu
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gerçek bilgi kaynağı sayan bir düşünce yöntemidir. Bu görüşe göre, bilgi gözleme dayalı
şeyleri aşmakta, duyu organlarından başka kaynakların kullanımına dayanmaktadır. Bilgilerin
tek kaynağı olarak aklı saymakta ve bilgilerin doğrulanması için gözleme yer
vermemektedirler. Tümdengelimci yöntem kullanılır. Tümdengelimde, genel önermelerden
yani doğrulardan hareketle, özel durumlar için akıl yürütülerek sonuçlar çıkartılır ve
bütünden parçaya doğru bir düşünce etkinliği vardır.

2.2.2. Tecrübecilik
Araştırma yolu ile bilinebilecek bir alandaki neden-sonuç ilişkilerinin ortaya
konmasına hizmet eden metoda, tecrübecilik (ampirizm) denir. Tecrübecilik yani
ampirizm, rasyonalizmin aksine, bilginin kaynağı olarak duyu ve deneyimleri esas olan,
maddeyi ilk veri olarak kabul eden bir düşünce yöntemidir. Bu görüşe göre, algısal gözlemler
bilginin başta gelen kaynağıdır. Ampirizm’de aklın bilgiye katkısı analitik nitelikte olup,
önemi artmaktadır. Ampirizm’de tümevarım yöntemi kullanılmakta ve bu yöntemle, insan
bilgisinin tek tek yapılan gözlem ve bireysel deneyimlerinin sistemli bir birikimi sonucu elde
edilen genellemelerin gerçeği yansıtacağı kabul edilmektedir.

2.2.3. Kuram (Teori/Nazariye)
Her bilim dalı çeşitli kuramlara dayanır. Kuramlar yapılan araştırmalarla devamlı
olarak sınanır. Belirli bir zaman ve mekânda geçerli ve güvenilir olarak kabul edilmiş
kuramlar, bir süre sonra değişen koşullar çerçevesinde güvenilirlik ve geçerliliklerini
yitirirler. Yerlerini yeni koşullar çerçevesinde ve bilimsel yöntemle yapılmış araştırmalar
sonucu elde edilen yeni kuramlara bırakırlar. Bilimin değişebilirlik niteliği de bu noktada
ortaya çıkmaktadır.
Kuram, olaylar arasındaki karşılıklı ilişkiler ve bu ilişkilerin sistematik bir
çerçeveye oturtulmasıyla ilgilidir. Kuramı, bilim adamlarının çevresinde cereyan eden
olayları daha iyi anlamasına yardım eden, gelecekteki olaylar hakkında hazırlıklı olmasını
sağlayan bir araç olarak algılamak gerekir.
Bilimsel gelişme yeni kuramlar ve yeni olaylarla gerçekleşebilir. Aynı zamanda kuram
bilimsel gelişmeyi de yönlendirir. Olaylar ise kuramların gelişmesinde önemli bir rol
oynarlar. Kuram ile olay arasındaki bağlantı ve etkileşim bilimsel gerçekleri ortaya çıkarır.
Kuram, bilimin temel amacıdır ve bir kuramın başlıca görevi, inceleme konusu
yapılacak olayların sayısını azaltmaktır. Bir olay veya konu çok çeşitli şekillerde
incelenebilir. Meselâ bir pop müziği konseri, çalınan müziğin sanatsal değeri açısından
inceleneceği gibi, toplum psikolojisi açısından, yarattığı gürültü sebebiyle kulak sağlığı
açısından ve gişe hasılatı dolayısıyla ekonomik açıdan incelenebilir. Her bilim dalı, dikkatini
belli bir olayın bütün yönleri yerine belirli yönleri üzerinde toplayarak, kendine daha sınırlı
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bir çalışma alanı yaratır. Bir anlamda kuramlar, bu sınırlı alan içindeki hangi tür bilgilerin, o
bilim dalı ile ilgili olduğunun belirlenmesine yardımcı olurlar.
Kuram ayrıca, çeşitli bilgileri kavramlaştırmak ve sınıflandırmak suretiyle, ilgili bilim
dalındaki bilgileri "sistemli 'bilgiler" bütünü haline dönüştürür ve herhangi bir bilim
dalındaki bilinen şeyleri özetler ve bir bütünlük içinde sunar.
Kuram, önerme, kavram ve tanımlardan oluşur. Kuram şu şekilde tanımlanabilir.
"Belirli bir olguyu anlama ve açıklama, tahmin ve kontrol etme amacıyla değişkenler
arasındaki ilişkileri belirleyen ve ilişkili olgunun sistematik bir görünümünü temsil eden
bir kav-ramlar, tanımlar ve hipotezler kümesi”dir. Bu tanım şu üç noktayı işaret
etmektedir:
• Kuram, tanımlanmış ve karşılıklı ilişki içinde olan kavramlardan oluşan bir
kümedir.
• Kuram, değişkenler kümesindeki karşılıklı ilişkileri belirlemek suretiyle,
değişkenlerce tanımlanan olgunun sistematik bir görünümünü temsil eder.
• Kuram, hangi değişkenlerin hangileriyle ve nasıl ilişkili olduklarını ortaya koymak
suretiyle, ilgili olduğu olguyu açıklar ve tahmin imkânı sağlar.

Kuramlar, çok çeşitlilik gösteren deneysel durumları açıklamakta kullanılabilecek olan
soyut yorumların oluşturulmasını içermektedir. Bir sanayileşme kuramı, örneğin sanayinin
gelişme süreçlerinin paylaştığı ana özelliklerin belirlenmesi ile ilgilenir ve bu özelliklerden
hangilerinin bu tür gelişmelerin açıklanmasında en fazla önem taşıdığını göstermeye çalışır.
Olguları anlamlı kılmaya yardımcı oldukları için kuramlara ihtiyaç duyarız. Kuramsal bir
yaklaşım olmadan bir araştırtmaya başlarken ya da araştırmanın sonuçlarını yorumlarken neye
bakmamız gerektiğini bilemezdik.
Bilimsel yöntemle bilgi biriktirme çabaları sonucunda kuramlara ulaşılır.
Kuramları açıklığa kavuşturmak için de yine bilgi toplanır. Bu bilgiler de yeni kuramların
ortaya çıkmasına yardımcı olur.

2.2.4. Model
Kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda kuramlar ve bilimsel kanunlar sık sık modeller
şeklinde açıklanırlar. Model, "bir nesnenin, bir sistemin veya bir fikrin temsili"dir.
Amacı ise, sistemin açıklanması, anlaşılması ve iyileştirilmesi konularında yardımcı
olmaktır. Diğer bir ifade ile "model, bir sistemin bileşenlerinin ve bunların arasındaki
ilişkilerin matematiksel ve mantıksal ifadelerle anlatımı"dır. Model her zaman bir
"indirgeme'' ve "soyutlama" sonucu elde edilir. Bilimsel bakış açısından model, bir
hipotezin şekillenmesidir ve modeller hipotezlerden daha somutturlar. Modellerin doğruluğu
veya yanlışlığı tartışma konusu olmaz. Onların katkıları, temsil ettikleri sistemi
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kavramamıza yardımcı olmaları ölçüsünde değerlendirilir. Bilimsel araştırmalarda gözlemler
yapılıp, hipotez belirlendikten sonra, hipotez bir model kurularak belirgin kılınır. Modeller
aynı zamanda geçmişi ve içinde bulunduğumuz anı açıklamanın ve ayrıca geleceği
tahmin ve kontrol etmenin araçlarıdır.

2.2.5. Kavramlar
Kavramlar, duyu organlarımız tarafından edinilen izlenim, algı ve deneylerden,
mantık yolu ile çıkarılabilen anlamlardır. Her bilim, vardığı sonuçları anlatmak için
kendine özgü kavramlar geliştirir. Bu kavramlar ilgili bilim dalında çalışanlar için bir anlam
ifade eder. Soyutlandırılmış ve aydınlanmış bir deneyim kazandırır. Bilimsel yöntemin
uygulanmasının ön koşulu, temel kavramların açıkça tanımlanmasını gerekli kılar.
Her bilim dalı, gerçekliğin belirli parçalarını veya görünümlerini inceleme ve
yorumlama amacıyla soyut düşünce sistemleri geliştirirken, kendi kavramlarına gerek duyar.
Soyutlama yolu ile bilim, olguların tümüyle değil, belirli görünümleriyle ilgilenir. En basit
şekliyle kavramlar, soyutlamalardır ve gerçekliğin belirli görünümlerini temsil ederler.
Ayrıca kavramlar, sadece bilimsel yöntemin temeli olmayıp, insanların iletişim ve düşünce
sistemlerinin de temelini oluştururlar. Kavramların amacı bir dizi olayı bireyi veya nesneyi
genel bir başlık altında toplamaktır.
Kavramlara, soyutlama yolu ile ulaşılır. Soyutlama, belirli şartlar altında sürekli
olarak yeniden ortaya çıkan bir olayın, gelişigüzel ortaya çıkan diğer olaylardan ayrılmasıdır.
Aynı zamanda soyutlama, belirli şartlara özgü olan ilişkilerin ve etkenlerin, diğerlerinden
dikkatli bir şekilde ayrılmasını ifade etmektedir. İncelenen konunun karmaşıklığı ölçüsünde,
incelenen olayı temelde etkileyen etkenlerle birlikte, bunlara rast gele karışan etkenlerin sayısı
da artar. Soyutlama, doğal bilimlerde daha kolay yapılırken, sosyal bilimlerde deneyleme
çok güç, pahalı, hatta çoğu kez imkânsız olduğu için, sadece zihinsel olarak yapılabilir:
Sosyal bilimlerde soyutlamanın sonucu, belirli şartlardaki ekonomik veya sosyal
süreçlerin elemanlarının ortak özelliklerini açıklayan kavramların yaratılmasıdır. Bunlara
örnek olarak "mal", "para", "faiz", "ücret" ve "işgören," verilebilir. Bu kavramlar, belirli
şartlarda sürekli olarak tekrarlanan hareketlerin veya ekonomik ilişkilerin genel özelliklerini
temsil ederler.

2.2.6. Tanımlama
Bilimde:
—

Kavramsal tanımlama ve

—

İşlemsel tanımlama olmak üzere iki tür tanımlama şekli vardır.
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"Kavramsal tanımlar", sözlüklerde yapılan tanımlamalar türündendir. Bu tür
tanımlamada, tanımlanan kavram diğer kavram veya kavramlar yardımıyla açıklanmaktadır.
"Baba" kavramının "erkek ebeveyn", "zekâ" kavramının ise "soyut düşünme yeteneği"
şeklinde diğer kelimelerin veya kavramların yardımıyla açıklanması, kavramsal tanımlama
için birer örnektir.
"İşlemsel (operasyonel) tanımlama”da ise, tanımlama bir kavramın ifade ettiği
veya etmek istediği eylemler veya davranışlar yardımıyla yapılır. Kavramların işlemsel
tanımlamasında tanım, bir bakıma araştırmacının "neleri ve nasıl" yapmak suretiyle değişkeni
ölçmesi gerektiğini belirten bir yönerge gibidir. "İşsiz" kavramının tanımı, işlemsel
tanımlamaya örnek olarak verilebilir. Ülkelerdeki "işsiz" tanımlamalarının her biri işlemsel
tanımlama mahiyetindedir. Bunların işsizliğin nasıl ölçülebileceğini gösteren bir dizi kural
gibi düşünülmesi mümkündür.
Kavramsal ve işlemsel tanımlamalar arasındaki en önemli fark, kavramsal
tanımlamanın bilim adamına o kavramla ilişkili olarak "neleri düşünmesi" gerektiğini
belirtmesine karşılık, diğerinin yine o kavramla ilişkili soruları cevaplamak üzere "neleri
yapması" gerektiğini ifade etmesidir.

2.2.7. Değişkenler
Bilimin temel kavramlarından biri de değişken'dir. Değişebilen, en az iki değer
alabilen her şey değişkendir. Herhangi bir bütünün belirli ölçütler çerçevesinde birden fazla
öğelere ayrılmasıyla değişkenler oluşur. Örneğin; cinsiyet, yaş, eğitim gibi nitelikler çeşitli
ölçütlere göre bölünüp her biri bir değişken olabilir. Değişkenler bağımlı ve bağımsız
değişkenler olarak gruplandırılabilir. Ancak Sosyal olayların değişkelerinin sınırlarını
çizmek çok zordur.
Araştırmacının cevap aradığı sorularla bağımlı değişkenler arasında yakın bir ilişki
söz konusudur. Bağımsız değişkenler ise; bağımlı değişkeni etkilemek amacıyla kullanılırlar.
Bağımlı değişken araştırmanın odak noktasıdır. Araştırmacı, bağımsız değişkenlerle bağımlı
değişkenler arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışacaktır. Dolayısıyla bağımsız değişkenlerin
bağımlı değişkenleri etkilemesi kaçınılmazdır.
Değişken, "çeşitli sayısal değerler alabilen bir nicelik veya çeşitli şıkları: bulunan bir
nitelik" şeklinde tanımlanabilir.
—

Nicel değişkenler ve

—

Nitel değişkenler olmak üzere ikiye ayrılırlar.
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"Nicel değişkenler," gözlemden gözleme derece yönünden farklılıklar gösterirler.
Sembollerle ifade edilebilen bu tür değişkenlere örnek olarak yaş, ağırlık, boy verilebilir.
Cinsiyet, medenî hâl, renk, din ve milliyet gibi "nitel değişkenlerde gözlemden gözleme
meydana gelen farklılıklar ise nitelik ve tür yönündendir. Nitel değişkenler düşük bir ölçme
düzeyinde de olsa nicel değişkenlere dönüştürülebilmektedir. Meselâ "medenî hâl"
değişkeninin bekâr, evli, dul ve boşanmış şıklarına 1, 2, 3 ve 4 sayıları verildiğinde, bu
değişken bir anlamda nicel değişken haline dönüşmüş olmaktadır.
—

Serbest değişkenler

—

Bağlı değişkenler ve

—
Etkisi arındırılmak istenen değişkenler olmak üzere gruplandırmak da
mümkündür.
Bir araştırmada sebep-sonuç ilişkisi arandığında, sebep durumundaki değişkenler
"serbest (açıklayıcı) değişkenler", sonuç durumundakiler ise "bağlı değişkenler şeklinde
adlandırılır. Meselâ, bir işletmede verilen primlerle, verimlilik arasındaki ilişki araştırılmak
istendiğinde, verilen prim serbest değişken, verimlilik ise bağlı değişken kabul edilir. Bağlı
değişken araştırmanın odak noktasıdır. Çünkü araştırmacı hangi serbest değişken veya
değişkenlerin bunu etkilediğini açıklamaya çalışmaktadır.
Bazı değişkenler ise, bağımlı ve bağımsız değişkenleri eşzamanlı olarak
etkileyebilmektedir. Bu durumda "etkisi arındırılmak istenen değişkenler" söz konusu olur.
Bu değişkenlerin etkileri arındırıldığında, serbest ve bağlı değişkenler arasındaki ilişki daha
açık bir şekilde ortaya çıkarılmış olur.

2.2.8. Değişkenlerin Ölçülmesi
Günlük hayatta, birbirinden belirgin farklılıklar gösteren nesneler, bireyler veya
olaylar arasında bir ayırım gözetmek yeterli olur. Gerek günlük hayatta gerekse bilimde bir
"nitelik" ayırımı yerine, bir "derece" ayırımı yapmanın gerektiği sayısız durumlar da vardır.
Günlük hayatta sık sık çeşitli seçenekler arasında bir seçim yapma zorunluluğu doğar. "Hangi
mal daha kalitelidir?", "Kim daha uzun boyludur?", "Kim daha beceriklidir?" vb. gibi güncel
soruların cevapları, ancak nesneler, bireyler veya olaylar arasında derece ayırımları yapılarak
verilebilir. Bu itibarla, daha ince ve kesin ayırımlarda bulunmak gerektiğinde, daha ileri
ölçme tekniklerine başvurulur. Buradan ölçmenin, değişik kesinlik derecelerini içeren ve
değişik düzeylerde gerçekleşen bir işlem olduğu sonucunu çıkarabiliriz.
Ölçme bazen salt nitel ayırımlara imkân veren işlemleri dışarıda bırakacak şekilde
tanımlanır. Bu açıdan ölçme, "nesnelere, bireylere veya olaylara, belirli kurallara uygun
şekilde sayılar vermek"'tir. Buna karşılık nitel ayırımları ölçüm sayan tanımlar da vardır. Bu
tanımlar, ölçmeyi nesnelere veya olaylara belli kurallara göre sadece sayılar değil, sayıları da
kapsamına alacak biçimde belli simgeler vermek anlamında alırlar.
32

Değişkenlerin ölçülmesi değişik duyarlılık düzeylerinde matematiksel niteliklerine
göre belli başlı dört ölçme düzeyi vardır. Bunlar:
—

Sınıflama ölçme düzeyi

—

Sıralama ölçme düzeyi

—

Eşit aralıklı ölçme düzeyi ve

—
Oranlama ölçme düzeyi olup, bu ölçme düzeylerine bağlı olarak sırasıyla şu
ölçek türleri ortaya çıkmaktadır:
—

Sınıflayıcı ölçek

—

Sıralayıcı ölçek

—

Eşit aralıklı ölçek ve

—

Oranlı ölçek.

2.2.9. Güvenilirlik
"Güvenilirlik?'' kavramı "istikrarlılık", "kesinlik' ve "ölçme aracındaki hata"
açılarından incelenebilir. "İstikrarlılık” açısından bu kavram, bir dizi ölçümün benzer
sonuçlar vermesi anlamını taşır. Şüphesiz ölçülen şeyin özelliğinin iki ölçüm, arasında
değişmemesi gerekir. Güvenilirlik kavramı "kesinlik" açısından da ele alınabilir. Bu
açıdan güvenilirlik kavramı, ölçümlerin ölçülen nesnenin gerçekteki pozisyonuna ne
derecede uyduğu ile ilgilidir. Ölçümler, nesnelerin gerçek pozisyonlarına uydukları ölçüde
güvenilirlik kazanırlar. "Ölçme aracındaki hatalar" da güvenilirlik kavramı üzerinde etkili
olmaktadır. Nitekim hatalı imal edilmiş bir cetvel kullandığımızda, ölçümlerimiz her
defasında aynı sonucu vermiş bile olsa, elde edilen ölçümlerin geçerli olamayacakları
şüphesizdir. Çünkü kullanılan cetvel, sistematik (tek yönlü) hata içermesi sebebiyle, boy
uzunluğunu yanlış olarak (olduğundan fazla veya az) ölçmüş olacaktır.

2.2.10. Hipotez (Varsayım, Faraziye)
Hipotezler, araştırma sorunuyla ilgili olarak öne sürülen, doğruluğu veya
yanlışlığı henüz test edilmemiş, fakat doğruluğuna önceden güven duyulan muhtemel
çözümlerdir. Bunlar, pratik olaylara dayanmak suretiyle kurulabileceği gibi, soyut fikirlerden
de kaynaklanmış olabilirler. Yeni bir kuram geliştirmek, mevcut kuramlardaki boşlukları
doldurmak ya da bu kuramların doğruluğunu ispatlamak amacındaki birçok araştırmada,
hipotez kuramsal bir öneri olmaktadır.
Bir kuramın ilk hali hipotezdir. Çeşitli veriler ve mantıksal sonuçları üzerinde
yapılan çalışmalarda, hipotezin devamlı şekilde gerçeklere uyduğu görülüyorsa, bu durumda
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hipotez bir kuram haline dönüşür. Kuram, hipotezden daha kapsamlıdır. Nitekim bir
kuramdan birçok hipotez türetilebilmesine rağmen, bir hipotezden sadece diğer hipotezler
çıkarılabilir.

2.2.11. Bilimsel Kanun
Deney ve/veya gözlem verileriyle sürekli olarak doğrulanan hipotezler "bilimsel
kanun" halini alırlar. Bilimsel kanunlar belirli şartlar altında değişken olmayan bir olgunun
düzenini temsil ederler ve istisnalarının olmaması gerekir. Temelde insan aklının ürünleri olan
bilimsel kanunların, insan aklından bağımsız olarak bir anlama sahip olamayacakları açıktır.
Bu sebeple, kanunların insan aklının kapasitesiyle sınırlı, ancak mutlak olmadıklarını, hızlı
olmasa da bilimsel gelişmeyle birlikte genel geçerliliklerinin değiştiğini kabul etmek gerekir.
Herhangi bir kuramın geçerliliği, kuram ile gerçek hayatta onunla ilişkili olgu arasındaki
uygunlukla değerlendirilir. Bu açıdan kuramın geçerliliği kuramın modelinin gerçekliğinin,
diğer bir ifade ile modelin varsayımlarının gerçek olup olmadığının araştırılması suretiyle
belirlenebilir.
Bir bilim dalının canlılığını koruyup koruyamadığını anlayabilmek için
kullanılabilecek en iyi ölçüt, o bilim dalının, yeni sorunlar ortaya koymak ve bu sorunların
çözümlerini elde etmek suretiyle mevcut bilgilerimizi arttırabilme yeteneğine sahip bulunup
bulunmadığıdır. Bu husus, bir bakıma araştırma sorunlarının belirlenmesinin önemini ortaya
koyar.

2.3. Bilimsel Yöntemin Amacı ve Aşamaları
Bilim, gerçekler arasında ilişki kurmayı amaçlayan sistematik bir bilgi bütünü olup,
evrende var olan, gözlenebilen ve deney konusu olabilen bir oluşumdur. Bilim amacına
ulaşmada, gerçeği elde etmede bilimsel yöntemden yararlanır.
Bilimin amacını gerçekleştirmesini sağlayan hedeflere ulaşmada izlenecek yolların
bütünü bilimsel yöntemdir. Bilimsel yöntem bilimsel bilgi edinme süreci olarak da
tanımlanabilir.
Yöntem, düzenli ve bilinçli olarak yapılan etkinlikleri kapsar. Bilimsel yöntem,
gerçeği öğrenmek ve Sosyal gelişme yasalarına varmak amacıyla sistematik bilgi edinme
yoludur.
Bilimsel yöntemin temel aşamaları:
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2.3.1. Soyutlama
Soyutlama, belirli koşullarda tekrarlanan temel unsurların ortaya konulmasıdır. Sosyal
olguların ana çizgileri belirlenir ve özelden genele doğru bir yol izlenerek tümevarım
(enduction) tekniği kullanılır.

2.3.2. Somutlama
Sosyal sürecin, öğeler arasındaki ayrıntılı ilişkisini incelemektir. Bu öğeler özgül
durumlarda kendilerini tekrarlar. Burada tümdengelim (deduction) tekniği kullanılır.

2.3.3. Gerçekleme
Somutlama sonuçlarının belirli koşullar altında gerçek ve somut süreçlerle
karşılaştırılmasıdır. Burada kullanılan teknik 'indirgeme tekniği'dir (reduction). Yani elde
edilen veriyi pratiğe yöneltmedir.
Sonuç olarak, üçlü sistematiğe sahip bilimsel bilgiye ulaşım süreci; gerçeği bilme,
önce dış dünya ile yüz yüze gelme yani algılama; sonra derlenen veriyi akıl ile işleme yani
sorgulama; en sonra da ilişkileri ispatlayarak pratiğe indirgeme aşamalarından geçmektedir.

BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI
1. GÖZLEM

→

TANIMLAMA

→

(Algılama)
2. VARSAYIM

(Tümevarım)

→

(Sorgulama)
3. KURAM
(İspatlama)

SOYUTLAMA

NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

→

(Hipotez)

→

GENELLEME

SOMUTLAMA
(Tümdengelim)

→

GERÇEKLEME
(Pratiğe İndirgeme)

Sosyal bilimlerde soyutlama, sosyal ilişkilerin karmaşıklığından dolayı oldukça zor
bir işlemdir. Soyutlamada çeşitli kategorilerden yararlanılır. Kategoriler olayları sistematik bir
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biçimde tanımlayan soyut kavramlardır. Her bilim dalında olguların açıklanması soyut
kavramlardan hareketle varsayımlara, kuramlara ve bilimsel yasalara dayandırılır.

2.3.4. Bilimsel Yöntemin Temel İlkeleri
Bilimsel yöntem, bilimsel geçerliğe ve güvenirliğe sahip bilgilere ulaşmada
yararlanılan ve hareket noktasını belirleyen temel bir takım ilkelerle bütünleşmiştir.
Bu ilkeler şunlardır:

2.3.4.1. Somutluk İlkesi
Sosyal bilimler yeri ve zamanı belli olan somut olguları kendisine inceleme konusu
olarak seçer. Her somut olgunun kendine özgü ayrıntıları vardır. Örneğin toplumbilimin temel
konularından biri olan "aile" için köy ve kent ailesi bir başka köy ve kent ailesiyle aynı
değildir. Köy aileleri ya da kent aileleri arasında ancak benzerliklerden söz edilebilir. O halde
araştırma konusu olan her örneği, kendi koşulları içinde gözlemlemek, incelemek gerekir.
Genellemelerin yansıtamadığı özellikler belirli yer ve zaman içinde somutlaştırıldığı oranda
açık seçik belirlenebilir.

2.3.4.2. Nesnellik İlkesi
Nesnellik, insanın duygu, düşünce, eleştiri ve beğenilerinin katkısı olmaksızın
gerçeklerin algılanmasıdır.
Araştırılan konunun, araştırıcının değer yargılarından bağımsız olarak ele alınıp
incelenmesi ölçüsünde varılan sonuçlar kesin olur. Kuşkusuz araştırıcıda insan olarak olaylar
hakkında belirli görüşlere sahiptir. Ancak bilimsel tarafsızlık ile gerçeklerin ortaya
çıkarılması arasında doğru orantı olduğu unutulmamalıdır.
İnsanlar çoğu kez olayları "olması gerektiği" gibi görmek ve yorumlamak
eğilimindedir. Her insanın kendi zihninde şekillenen iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış gibi
kavramlar gerçeklerin açığa çıkarılmasında engelleyici rol oynarlar. Bu nedenle bilim adamı
günlük yaşamında kendine özgü olarak benimsediği ve kullandığı ve insancıl kavramların
etkisinden kurtulup gerçekleri olduğu gibi saptamanın yollarını arayıp bulmalıdır. Tarafsız bir
bakış açısı geliştirerek "olması gerekeni" değil "olanı" bulmaya çalışmalıdır. Böylece hem
kendi görüşlerini hem de başkalarının bulgularını sağlıklı bir biçimde değerlendirebilir.
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2.3.4.3. Bilmediğini Varsaymak İlkesi
Belirli bir konu üzerinde inceleme yapmaya karar veren araştırmacı o konu hakkında
daha önce çeşitli yollardan edindiği bilgi birikimini yok sayarak, bilimsel yöntemle elde
edilmemiş bilgilere itibar etmemelidir. Nesnellik ilkesinde olduğu gibi bilmediğini varsaymak
ilkesi de araştırmacının uygulamada oldukça büyük zorluklarla karşılaşmasına sebep olabilir.
Ancak derleme ve kaynağı belli olmayan bilgilere dayanarak araştırma yapmak, sağlıklı
sonuçlara ulaşılamayacağını peşinen kabul etmek demektir. Bu nedenle araştırıcı daima
mevcut bilgilerine karşı kuşkulu olmak durumundadır.

2.3.4.4. Kavramların Açık Seçik Tanımlanması İlkesi
Her araştırmada kullanılan kavramların açık seçik tanımlamaları yapılmalıdır.
Kavram, bazı sözcüklerin özel anlamlarla zenginleştirilmesidir. "Kavram"; sözcüklere
verilen anlamlarla düşünebilmek, olayların ve süreçlerin özünü kavrayıp bunlar hakkında
genellemelere varma olanağını sağlayan nesnelliklerin, insan düşüncesine yansıma biçimi
şeklinde tanımlanabilir. Her bilim dalının kendine özgü inceledikleri konuyu açıklayabilmek
amacıyla genellikle o bilim dalı için oluşturulan kavramlardan yararlanırlar. Sözcüklere farklı
anlamlar yüklenebileceğinden araştırmacılar, kullandıkları belli başlı kavramlardan ne
anladıklarını açık seçik belirlemeli ve bu çerçevede kullandıkları kavramların tanımını
yapmalıdırlar. Bu durum özellikle sosyal bilimlerdeki kavram yaratma eğiliminden
kaynaklanan kavram karışıklığının, konu içeriğine yansımaması ve yanlış anlamaların önüne
geçilmesi bakımından önem taşımaktadır.

2.3.4.5. Konunun Sınırlandırılması İlkesi
Kavramların açık seçik tanımlanmasında duyulan gereksinim ölçüsünde
incelenen konunun da sınırlarının çizilmesi gerekmektedir. Bir konu çeşitli yönleriyle
inceleneceğinden,
tek bir araştırmayla bir konuyu bütünüyle açıklığa kavuşturmak
olanaksızdır. Bu nedenle incelenen konunun sınırları çizilmeli, birbirinden farklı ve birbirini
tamamlayıcı araştırmalar yapılabilmelidir.
Örneğin, bir gecekondu araştırmasında ya da bir kent araştırmasında neyi açıklığa
kavuşturacağını, hangi konu üzerinde çalışacağını öncelikle saptamak durumundadır.
Gecekondu gençliğini ele alacaksa yaş, eğitim, meslek ve benzeri sınırlamaları göz önünde
bulundurmak ve neyi araştıracağını kesinlikle bilmek zorundadır. Sonuç olarak; birbirleriyle
ilgili olmayan bir yığın veri toplamak araştırma konusuna açıklık getirme yerine incelenecek
olgunun bütün içinde kaybolmasına yol açar. Bu da hem insan gücü, hem para hem de zaman
israfını gündeme getirir.
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2.3.4.6. Sosyal Olayların Bütünlüğü İlkesi
Sosyal olayların belirli zaman ve mekân içinde her hangi bir kesitini incelerken o
sosyal olayın diğer sosyal olaylarla olan ilişkisini ve olayın cereyan ettiği toplumun
koşullarını birlikte düşünmek gerekir. Bir taraftan incelenen olayın sosyal yapı içindeki rolü
ve etkinliği, öte yandan da olayın kendine özgü koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
Sosyal olaylar arasında karşılıklı bir bağımlılık ilkesinin varlığından hareketle
incelenen konunun sosyal yapıyla olan ilişkileri de belirlenmelidir. Böylece incelenen
konuyla ilgili diğer sosyal nedenler ve bunların birbirine etkileri de gözden kaçırılmamış
olacaktır.
Araştırma konusu olarak seçilen bir sosyal olayın, diğer sosyal olaylarla ilgilerini, ilgi
derecelerini, neden-sonuç ilişkilerini toplumun bütünü ile bağlantılı olarak ortaya koymak,
değerlendirmek gerekir. Böylece yapılan araştırma ile varılan sonuçlar, ülke düzeyinde bir
takım planlamalara ışık tutabilecektir.

2.3.4.7. Sosyal Olayların Değişebilirliği İlkesi
Sosyal olayların bütünlüğü ilkesinden hemen sonra belirtilmesi gereken konu,
sosyal olayların aynı zamanda değişkenliği olgusudur.
Değişmenin kaçınılmazlığı insanoğlunun yaşadığı bir süreçtir. Gerek insanoğlunun
gerekse toplumların değişme süreci içinde olduğu gerçeğinden hareket edildiğinde toplum
yaşamındaki gizler çözümlenebilir. Toplum yaşamı, tarihsel boyut içinde açıklığa
kavuşturulabilirken, sorunların çözümü ise yeni koşullara uyum sağlama ile doğru orantılıdır.
Okur-yazar yüzdesinin arttığı toplumlarda hızlı değişmenin yarattığı sorunların daha kısa
zaman diliminde çözümlenebildiği, okur-yazarlık oranının düşük olduğu toplumlarda ise bu
zaman diliminin uzadığı görülmektedir. Bu nedenle araştırma sonuçlarının zaman
kaybedilmeksizin uygulamaya yansıtılması, sosyal değişme süreciyle ters düşülmemesine
olanak sağlayacaktır.

2.3.5. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Araştırma Teknikleri Arasındaki
Fark
Sosyal bilimlerdeki yöntem ve araştırma teknikleri arasındaki farkları belirtmeden
önce, "yöntem" ve "teknik" kavramları günlük dilimizde aralarındaki fark gözetilmeden
kullanılmaktadır. Günlük dilimizde konuşma yöntemi, tartışma yöntemi, balık avlama
yöntemleri, tarım yöntemleri, yağmurlama yöntemleri, ısıtma-soğutma yöntemleri; kuruluş
yöntemi, işletme yöntemi; benimseme yöntemi, yazı yöntemleri, öğretim yöntemleri vb
örnekler çoğaltılabilir. Bütün bu örneklerde kullanılacak kelime "teknik" olması gerekir ve
yöntem kelimesi yanlış olarak kullanılmaktadır. Yöntemden anlaşılması gereken husus daha
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ziyade bilimsel bir araştırmanın çeşitli safhalarında uygulanabilecek teknikleri sistematik bir
biçimde düzenlemektir. Bundan dolayı “yöntem” ve “teknik” kavramları birbirinin yerine
kullanılmaktadır.
Teknik sözcüğü, araştırmacıların mantık ve istatistik yönlerden bir düzene
sokmak için kullandıkları özel yolları ifade etmekte ve araştırmanın belli aşamasında
sınırlı bir şekilde kullanılan bir takım pratik elemanları kapsar. Yöntem ise,
araştırmanın tamamı ile ilgili zihinsel bir süreçtir. Araştırma yöntemi, araştırmanın
amacını gerçekleştirmek için kullandığı genel yaklaşımdır. Araştırma tekniği ise,
araştırma yönteminin gerçekleştirilmesi için kullanılan bilgi toplama aracıdır.
Bilimsel yöntem kavramının zihinsel bir etkinlik olan bilimsel düşünce ve
eylemsel bir etkinlik olan bilimsel araştırma olmak üzere iki anlamı vardır. Bilimsel
düşünce yöntemi, bilim adamlarının evreni anlamak amacıyla olguları tanımlamak ve
açıklamak için giriştikleri zihinsel etkinliktir. Bilimsel araştırma yöntemi ise, bilimsel
düşünce yönteminin ışığında olguları tanımlamak ve açıklamak için girişilen pratik bir
etkinliktir. Bu iki süreç bir bütünün iki öğesini oluşturmaktadır. Hem zihinsel bir süreç, hem
de pratik bir inceleme süreci olan bilimsel yöntem betimleme ve açıklama niteliklerine
sahiptir. Betimleme, olguları ve olgular arasındaki ilişkileri saptama, sınıflandırma ve
kaydetme işlemidir. Betimleme aracı olarak deney, gözlem ve ölçme gibi işlemler kullanılır.
Açıklama, betimlenmiş olguları ve bu olguların ilişkilerini yansıtan ampirik sonuçları bazı
kuramsal kavram ve genellemelere başvurarak anlaşılır biçimde ifade etmektir.
Yöntem, geniş anlamda gerçeğe götüren yoldur, zihinsel bir süreçtir. Ancak
bilimsel düşünüş anlayışına göre gerçeklere ulaşmanın en güvenilir, en verimli ve başarılı
yolu olumlu ve bilimsel yöntemle mümkün olabilir. Bilimsel yöntemin güvenirliği
araştırmada kullanılacak tekniklerin uygunluğu ile mümkündür. Bilimsel yöntem,
düzenli düşünmeyi, bilgi edinmede belirli kural ve yollardan yine düzenli bir şekilde
yararlanmayı ve bunu daha güvenilir ve verimli kılmak için gerekli alet ve teknikleri bulup
kullanmayı ve geliştirmeyi ifade eder. Bilimsel araştırmada kullanılacak tekniklerin,
bilim adamının, inceleme sırasında bilgi toplamak için kullandığı araçları ifade
etmektedir. Yöntem ise, kültürel incelemeler, bunlarla ilgili sorunlar, kuram (teori) ve
veriler karşısındaki belli başlı kavramsal ve mantıki yönelişlerle ilgilidir. Teknikler,
yöntem bilimsel (metodolojik) yönelişleri kapsamakta ve yöntembilim de çoğu zaman özel
tekniklere başvurmayı gerektirmektedir.
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Uygulamalar

40

Uygulama Soruları

1234-

Bilimsel yöntem konusu yeterince doğru kullanılıyor mu? Tartışınız.
Bilimsel yönteme ilişkin kavramlar hangileridr? Ararştırınız.
Bilimsel yöntemin amacı ve aşamaları nelerdir? Araştırınız.
Bilimsel yöntemin temel ilkeleri nelerdir? Bunları bilmek niçin önemlidir?
Araştırınız.
5- “Yöntem” ve “araştırma teknikleri” arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
Araştırınız.
6- “Sosyal bilimlerde” ve “fen bilimlerinde” bir yöntem farklılığı var mıdır?
Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde Bilimsel yöntem, yönteme ilişkin temel kavramlar, bilimsel yöntemin
amacı ve aşamaları, temel ilkeleri üzerinde durulmuştur. Fiziki bilimlerde olduğu gibi, sosyal
bilimlerde yöntem ve yöntem tartışmaları ve değişik yöntem biçimleri incelenmiştir. Farklı bir
bakış ve yorum çerçevesinde sosyal olayların incelenmesi ve bu inceleme sonucunda objektif
davranmanın önemi anlatılmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden şıklardan hangisi bilimsel yöntemin aşamaları arasında yer almaz?
a) Gözlem-Tanımlama-Soyutlama
b) Varsayım-Nedensellik İlişkisi-Somutlama
c) Hipotez-Genelleme-Gerçekleme
d) Algılama-Sorgulama-İspatlama
e) Tümevarım-Tümdengelim-Pratiğe İndirgeme

2) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Bilim sistematik bilgiler kümesidir.
b) Bilgiler ve yöntemler birbirinden bağımsız değildir.
c) Bilimsel teknik, yöntemin gerektirdiği bilgi sağlama işlemleridir.
d) Bilimler konularına uygunözel yöntemler geliştirebilir.
e) Her bilimsel yöntemamacına göre ilkeler düzenler.

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
Yöntem, geniş anlamda gerçeğe götüren yoldur.
b)
Bilimsel yöntemin güvenirliği, araştırmada kullanılacak tekniklerin uygunluğu ile
mümkündür.
c)
Bilimsel yöntem, gerekli alet ve teknikleri bulup kullanmayı ve geliştirmeyi ifade
eder.
d)
Bilimsel araştırmada kullanılacak yöntem, bilim adamının, inceleme sırasında
bilgi toplamak için kullandığı araçları ifade etmektedir.
e)
Yöntem, belli başlı kavramsal ve mantıki yönelişlerle ilgilidir.

4) Bilim dilinde ve bilimsel araştırmalarda da günlük dildeki yanlışlık ya da kavram
kargaşası görülmektedir. Sosyal bilimlerdeki yaklaşımlarda, yapılan araştırmalarda
ve açıklamalarda yöntemi, araştırma teknikleriyle karıştırmak ya da yöntemden ve
araştırma tekniğinden farksız bir biçimde kullanmak, araştırmalara yöntemsiz
başlamak demektir. O halde aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
a) Yöntem adı altında araştırma teknikleri algılanmaktadır.
b) Araştırma tekniklerini yaratan, ortaya çıkaran yöntemdir;
c) Yöntem, düşüncenin araştırma konusu önünde aldığı durumdur.
d) Araştırma teknikleri, araştırmanın uygulandığı sosyal gerçekler kadar çeşitlidir.
e) Teknik, önceden tanımlanabilen ve düzenli olarak izlenen bir yöndür

5) Bilimsel yöntem, bilimsel geçerliğe ve güvenirliğe sahip bilgilere ulaşmada
yararlanılan ve hareket noktasını belirleyen temel bir takım ilkelerle bütünleşmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin temel ilkeleri arasında yer almaz?
a) Nesnellik İlkesi
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b)
c)
d)
e)

Tarafsızlık İlkesi
Kavramların Açık Seçik Tanımlanması İlkesi
Sosyal Olayların Bütünlüğü İlkesi
Sosyal Olayların Değişebilirliği İlkesi

6) Yöntem sözcüğü, araştırmacıların mantık ve istatistik yönlerden bir düzene sokmak için
kullandıkları özel yolları ifade etmekte ve araştırmanın belli aşamasında sınırlı bir şekilde
kullanılan bir takım pratik elemanları kapsar.
A) Doğru
B) Yanlış
7) Kuram, bilimin temel amacıdır ve bir kuramın başlıca görevi, inceleme konusu
yapılacak olayların sayısını azaltmaktır.
A) Doğru
B) Yanlış
8) ……………. “araştırma sorunuyla ilgili olarak öne sürülen, doğruluğu veya
yanlışlığı henüz test edilmemiş, fakat doğruluğuna önceden güven duyulan
muhtemel çözümlerdir.” Noktalı yere gelmesi gereken kavramı yazınız.
9) Henüz tecrübe edilemediğinden ötürü bilinmeyen bir sahanın olaylarını düşünce ve
muhakeme yolu ile çözmeye yarayan metoda …………… denir. Noktalı yere gelmesi
gereken kavramı yazınız.
10) ……………… "yeterince izlendiğinde belirli bir sonuç ortaya koyması beklenen,
tekrarlanabilir işlemler dizisidir".
Cevaplar
1) C
2) A
3) D
4) E
5)B
6) Doğru
7) Doğru
8) Hipotez
9) Akılcılık (rasyonalizm)
10) Genyöntem
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3. BİLİMSEL DÜŞÜNCE YÖNTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Bilimsel düşünce yöntemi
3.2. Tümdengelim
3.3. Tümevarım
3.4. Tümdengelim ve Descartes
3.5. Tümevarım ve Bacon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bilimsel düşünce yöntemi deyince ne anlaşılmaktadır?
2. Tümdengelimin özellikleri nelerdir?
3. Tümevarım deyince ne anlaşılmaktadır?
4. Tümdengelim ve tümevarım yöntemleri arasında nasıl bir farklılık bulunmaktadır?
5. Descartes’in tümdengelim yöntemini nasıl açıklayabilir siniz?
6. Bacon’ın tümevarım yöntemini nasıl yorumlarsınız..
7. Bir sosyal araştırmada tümdengelim mi? Tümevarım mı? daha kullanışlıdır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bilimsel yöntem

Gerçeği arama ve bulma,
yaratıcılık

Analiz yapma, okuma

Bilimsel araştırma yöntemi

Sorunu belirleme, hipotez
kurma

Analiz yapma, okuma

Tümdengelim

Akılı kullanma becerisi,
zihinde muhakeme yapma

Araştırma, okuma, analiz
yapma

Tümevarım

Parçadan bütüne ulaşma,
bütünlük sağlama

Araştırma, okuma, analiz
yapma
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Anahtar Kavramlar

Tümdengelim, genelden özele, tümelden tikele varma yoludur.
Tümevarım, "Genel önermeleri, özgül
dayandırma yöntemi'ne tümevarım adı verilir.

durumların

biriktirilmiş

gözlemlerine

Bilimsel yöntem, genel anlamıyla uygulamalı bir araştırmada gerçeğe ulaşmak için
izlenen yoldur.
Açık bilgi, dikkatli bir zihnin doğru olduğunu kabul edebileceği bilgi.
Seçik bilgi, belirli özellikleri seçilerek ele alınması gereken sorunların çözümünde ele
alınan ve herkesin anlayamadığı, sadece konu ile ilgili araştırıcıların elde ettiği bilgidir.
Dış efendiler, bizden önce yaşamış büyük düşünürlerin hükümleridir.
İç efendiler, kendi ön yargılarımız, istek ve meyillerimiz.
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Giriş
Bilimsel yöntem, genel anlamıyla uygulamalı bir araştırmada gerçeğe ulaşmak için
izlenen yoldur. Bilimsel yöntem; bilimsel düşünce yöntemi ve bilimsel araştırma yöntemi
olarak ikiye ayrılmaktadır. Bilim hem akla, hem de araştırmaya dayanır. Düşünce
anlamında bilim yöntemi, bireyin akıl yürütme ve davranış biçimiyle ilgilidir. Olaylara
dayanma, tarafsızlık, dogmatizmi reddetme, eleştiriye açık olmayanın olasılığının kabulü
bilimsel düşünce yönteminin özellikleri arasında yer almaktadır.
Bilimsel araştırma yöntemi ise, sorunu belirleme, gözlem, hipotez kurma, hipotezi
test etme, teoriye ve genel kanunlara ulaşma gibi aşamalardan oluşmaktadır. Araştırma,
olgulara dönük olarak yürütülen bilimsel düşünce yönteminin sistematik bir faaliyetidir.
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3.1. Tümdengelim (Dedüksiyon)
Tümdengelim, genelden özele, tümelden tikele varma yoludur. Tümdengelim,
matematik ve mantıkta verilmiş bazı aksiyom ve varsayımlardan teorem çıkarma veya ispat
etme yöntemidir. Bir teoremin türetilmesinde veya ispatlanmasında mantığın ve matematiğin
temel yöntemi olan tümdengelim yönteminden yararlanılır. Tümdengelim yöntemine
temelde yapılabilecek en önemli eleştiri, onun, yeni bilgilerin ancak var olan bilgilerden
elde edilebileceği varsayımına dayanmasıdır. Nitekim bilim adamı bilinenleri aşmak,
yaratıcı olmak durumunda olduğu halde, bu yöntem, insanın yaratıcılığını sınırlandırmaktadır.
Tümdengelim araştırmalarının amacı, hipotezleri test etmektir. Bir kuramın
geçerliliğini kanıtlamak veya belirli şartlar altında uygulanabilirliğini test etmek,
tümdengelim araştırmalarının karakteristik özellikleridir. Tümdengelim araştırmalarını
başlatan hipotez, araştırmanın sonunda red veya kabul edilir. Descartes, Leibniz ve Spinoza,
rasyonalizm yaklaşımının izleyicilerindendir. Modern sayısal analiz ve mantığın temelleri, bu
yaklaşıma dayanılarak, söz konusu düşünürler tarafından atılmıştır.
Rasyonalistler, olguları açıklamada yaratıcı akıl yürütmenin değerini
vurgularlar. Örneğin olasılık kanunları gözlemlerden tümevarım yoluyla değil, mantıksal
düşünce aracılığıyla ortaya konulmuştur. Bu sebeple, böyle bir düşünce biçimi, rasyonalistler
için gözlem ve deneylemeye göre ön planda gelmektedir. Modern çağlarda bilgilerimizde
mutlak kesinlik arayan düşünürler, matematiğin ispat yöntemi olan dedüktif çıkarıma bütün
bilimler için en sağlam ve tek geçerli bilgi edinme yolu olarak bakmışlardır. Başta Descartes
ve Spinoza matematiği model alarak bu düşüncenin öncülüğünü yapmışlardır.
Matematik ve mantık gibi bilimlerde ispatı yapılan teoremin doğruluğu, ispata
ilişkin aksiyomların doğruluğuna bağlıdır. Oysa aksiyom denilen şey, tanımı gereği ispatı
yapılmaksızın doğru kabul edilen önermedir. Matematik sistemlerde yer alan önermelerin
doğruluğu hipotetik olmaktan ileri geçemez. Matematikte P doğru ise, Q da doğrudur
biçimindeki bir ifade, Q’nun doğruluğunu sadece P’nin doğru olması halinde güvence altına
almaktır. Anlaşılacağı gibi, Q gibi bir önermenin doğruluğunu dedüktif yoldan ispatlamak
demek, ancak doğruluğu bilinen P gibi bir önerme veya önerme grubundan çıkarılabilir
olduğunu göstermek demektir.
Descartes gibi düşünürleri bu konuda yanıltan iki nokta vardır. Bunlardan:
•
Biri, bir çıkarım ve ispat yolu olan dedüksiyonun bir bilgi üretme yolu olarak
görülmesi
•
İkincisi, aksiyom veya postulat denilen ilk önermelerin, doğruluğu apaçık veya
düpedüz yadsınamaz bir mutlak doğru sanılması ve bunlara ulaşmanın tek yolu olarak
aklın veya sezginin kullanılması.

51

3.2. Tümdengelim (Dedüksiyon) ve Descartes (1596-1650)
Bütüncü bir yöntem düşüncesine sahip olan Descartes, matematiği bütün bilimler
için geçerli yöntem saymıştır. Bunun ilk görünüşte yöntemler arasındaki bütünleşmeyi
zedeliyor gibi görünmesine rağmen, Descartes, tam tersi gerçeklere uygulaması mümkün tek
bir yöntemle, bu gerçeklerin soyut özelliklerini ortaya koymaya çalışmıştır. Çeşitli
farklılıklara rağmen soyutlamaya elverişlilik bakımından tek bir gerçek gibi ortak yöntem
olarak matematiği öne sürmüştür. Matematik yöntem genellik özelliğine sahip olduğuna
göre onun fizikî bilimlerde olduğu gibi sosyal bilimlerde de geçerli olduğunu ileri
sürmektedir.
Descartes, matematiğin bütün gerçeklere uygulanabilirliğini öne süren yöntem bilgini
olarak, matematik yöntem sayesinde çeşitli gerçeklerin bir bütün haline gelebileceğini,
somut gerçeklerin matematik soyutlamalar olmadığını, bütün gerçeklerin matematiğe
elverişliliğini müdafaa ederken onun savunduğu, matematiğin somut kapsamı değil, soyut
özelliğidir. Bundan dolayı Descartes, felsefî düşünceleri arka plana atan veya atılması
gerektiğini düşünen matematikçilerin düşüncelerine katılmamaktadır. Çünkü o,
matematik yöntemin evrensel olduğunu kabul etmekte ve matematik yöntemin bütün
bilimlere uygulanabileceğini iddia etmektedir.
Bilimsel araştırmalarda kullanılacak yöntemin esasını belirtirken Descartes’a, göre;
asıl önemli olan husus, “akla sahip olmak değildir, onu iyi kullanmak”tır. Descartes’e
göre, gerçeği bulmak için aklın bütün gücünü kullanabilmek, ancak doğru yöntemi
uygulamakla mümkün olur.
Descartes hata sebeplerini ortaya koymuştur. Akıl bütün insanlara aşağı yukarı eşit
bir şekilde dağıtıldığı halde bazı kimselerin bilimsel gerçekleri bulmakta başarı
kazanamayışlarını insanlarda var olan bir takım hata sebeplerinden kaynaklandığını ve bu hata
sebeplerini de;
•
Çocuklukta edinilen peşin hükümlerin aklımızı kullanacak duruma
geldikten sonra da bizi yanıltabilmeleri
•

Peşin hükümlerin devam ettirilmesi

•
Zihni yorgunluğun peşin yargıdan kurtulma çabasını zayıflatması ve zihnin
tembelliğe alışması
•
Kelimelere bağlılıktan kaynaklanmaktadır. Din, hürriyet, eşitlik, adalet vb.
gibi soyut kavramları ifade eden kelimelerle, somut gerçekleri çoğu kez
düşünmeksizin, soyut birer kalıp halinde, muhafaza eder, bu kavramları araştırmaya
lüzum görmeden, hep aynı şekilde düşünmeye devam ederiz.
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Descartes yönteminin en önemli özelliklerinden birisi de yöntemli (metodik)
şüphenin kurallarını belirtmiş olmasıdır.
Descartes’e göre bilim adamının hata kaynaklarından kurtulmasını sağlayacak, yani
ona doğru yolu gösterecek güç akıldır. Bunun sağlanabilmesi içinde aklın yöntemli şüphe ile
desteklenmesi gerekmektedir. Yöntemsiz (metodsuz) şüphe'den ve Septik şüphe'den daha
iyi bir şekilde bizi yanlış düşüncelerden kurtarabilecek olan şüphe, yöntemli şüphedir.
Çünkü yöntemsiz şüphe kendiliğinden doğan, rast gele ortaya çıkan bir şüphedir.
Septik şüphe, yöntemsiz şüpheden farklı olarak bir amaca dayalıdır ve rast gele
ortaya çıkmaz. Fakat septik şüphe'nin dayandığı amaç sadece şüpheyi arzu etmekten
ibarettir. Yani septik şüphe, sırf şüphe etmiş olmak için insanı şüphelenme durumuna
düşürür. Böyle bir şüphenin bilimsel araştırma bakımından pek verimli olamayacağı ve
insanı sonu gelmeyen bir şüphe helezonunun dönüşleri içine düşüreceği söylenebilir.
Descartes'in ifade ettiği şüphe, araştırılan gerçeklerden emin olunmasını sağlayan ve
araştırıcıyı hem yanlışlıklardan hem de şüphelerden kurtaran şüphedir.
Descartes, yöntemli şüpheyi kullanarak hata kaynaklarından kurtulma hususundaki
görüşlerini dört kural halinde ifade etmiştir:
Birinci kural olarak açıklık ve seçiklik kuralı. Descartes’e göre, hiçbir şeyin gerçek
olup olmadığını bilmeden, onu gerçek kabul etmemek gerekir. Açık ve seçik bilgiye
ulaşabilmenin yolu ise önce hataya sürükleyecek peşin hükümlerin zihinden temizlenip
atılması gerekmektedir. Yöntemli (metodik) şüphe, önce zihindeki doğru olabilecek
kararların yanlışlarla birlikte çıkarılıp atılmasını öngörmekte ve sonra ise, doğru fikirlerin
açıklık ve seçiklik prensibine göre teşhis edilerek kabul edilebileceklerini öne sürmektedir.
Descartes, açık bilgiden herkes için doğru olan bilgiyi kastetmektedir. Açık bilgi,
dikkatli bir zihnin doğru olduğunu kabul edebileceği bilgi iken, seçik bilgi ise, belirli
özellikleri seçilerek ele alınması gereken sorunların çözümünde ele alınan ve herkesin
anlayamadığı, sadece konu ile ilgili araştırıcıların elde ettiği bilgidir.
Yöntemli şüpheyi uygulayabilmek ve hatadan kurtulabilmek için Descartes'in öne
sürdüğü dört kuraldan ilki olan açıklık ve seçiklik veya kısaca apaçıklık kuralı insan
zekasının kazanabileceği özelliklerle gerçekleştirilebilir. Descartes'a göre insanı açık ve
seçik bilgiye ulaştıran güç ne gökyüzündeki, nede yeryüzündeki otoriteler değildir. Apaçık
bilgiye ulaşabilen insan, başkalarının gözü ile görme ve başkalarının kafası ile düşünme
hatalarından kurtulabilen kimsedir.
Descartes, açık ve seçik bilgiden bizi mahrum eden ve zekamıza hükmeden
tesirlere “efendiler” ismini vermektedir. Yani, Descartes’a göre, açık ve seçik bilgiye
ulaşamayan zekalar, bazı efendilerin emrinde uşak olmaktadırlar. Descartes'a göre dış ve iç
efendiler vardır. Dış efendiler, bizden önce yaşamış büyük düşünürlerin hükümleridir. İç
efendiler ise, kendi ön yargılarımız, istek ve meyillerimizdir. Descartes'a göre, iç efendiler,
dış efendilerden daha tehlikelidir. İnsanın yöntemli şüpheyi kullanarak hata kaynaklarından
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kurtulabilmesi için Descartes’e göre gerekli olan birinci kuralı yani apaçıklık kuralını
uygulayabilmesi bu türlü etkilerden de kurtulmasına bağlıdır.
İkinci kural Tahlil (analiz, ayırım) kuralıdır. İnsan girift bir sorun ile karşılaştığı ve
onu incelemek istediği zaman, o sorunu unsurlarına ayırmak mecburiyetindedir. Descartes,
bu kuralı öne sürerken matematikten yararlanmıştır. Örneğin, geometrideki karmaşık bir
teoriyi ispat ederken, üzerinde çalıştığımız şekli unsurlarına ayırırız. Bu unsurların her biri
üzerinde teker teker ispat ameliyesinin safhalarını yürütür ve sonunda davanın bütününü ispat
etmiş oluruz. Durum, diğer bilimlerde de aynıdır. Görülüyor ki, sosyal konuları dahi tahlilci
bir düşünceyle unsurlarına ayırdığımız zaman, hem seçik bilgiye ulaşmamız, hem de çeşitli
unsurları, karşılaştırma yaparak sorunları daha iyi çözümleyebilmemiz mümkün olmaktadır.
Üçüncü kural terkip (sentez, birleştirme) kuralıdır. Ayırma kuralı zorunlu olarak
birleştirmeyi gerektirir. Böylece zihin, dağınıklıktan kurtularak birliğe kavuşur. Fakat bu defa
bütün hak-kındaki bilgi, derinlemesine bilgi olur.
Dördüncü kural, sayma kuralıdır. Bir sorunu unsurlarına ayırdıktan sonra bunları
yeniden bütüncü bir gözle birleştirip unsurları saymazsak, bunlardan bazılarını gözden
kaçırmamız ve bütüncü bir görüşe ulaşmakta başarısız olmamız muhtemeldir. Sayma kuralı
önceki kurallara göre yapılan işlemlerin kontrolünü sağlar.

3.3 Tümevarım (İndüksiyon)
“Genel önermeleri, özgül durumların biriktirilmiş gözlemlerine dayandırma
yöntemi”ne tümevarım adı verilir. Tümevarım yöntemini savunanlara göre, bilimsel
önermeler, diğer bütün önermelerden gözlemsel ve deneysel olgulara dayanmak suretiyle
güvenilir bilgiyi sağlamalarıyla ayrıdırlar. Onlara göre, bilim bu tür bilgilerin toplamıdır ve
gelişmesi var olan kesinliklere yenilerini ekleme yolundaki sonsuz süreçten oluşur.
Tümevarım araştırması sırasında bilimsel soruşturma yapılarak, çabalar, veri toplama ve
analiz yapma üzerinde yoğunlaştırılır
Bilimsel yöntemin özünde indüksiyonu bulan deneye dayalı eğilimli düşünürler
genellikle bu yöntemin bilimsel araştırma bağlamındaki işleyişini şöyle ifade etmektedirler:
aDikkatli ve sistematik gözlem ya da deney yoluyla olguları toplamak ve
kaydetmek
bToplanan olguları sınıflamak, çözümlemek, bilinen diğer olgularla
karşılaştırmak ve bu işlemlerin ışığında yorumlamak
c-

Bu şekilde işlenen olgulardan tümevarım yoluyla genellemelere ulaşmak
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dSonunda elde edilen genellemeleri yeni gözlem ve deney sonuçları ile
karşılaştırarak doğrulamak, bu sonuçlara uyuyorsa doğru saymak, uymuyorsa
yanlış sayarak reddetmek ve yeni genellemelere gitmek.
Tümevarım yoluyla ulaşılan genellemelerin olguları bir çeşit özetleme, sınıflama ve
yargılarımızın kapsamını genişletme dışında bir açıklama gücü yoktur. Ayrıca, bilimde
gerçekten açıklama gücü taşıyan genellemelerin teorik nitelikte olduğunu, gözlemlere dayalı
birer genellemeden ibaret olmadığını belirtmek gerekir. Tümevarım, gözlem dışı nesne ve
ilişkilere ilişkin kavramların bulunmasına elverişli bir düşünme yolu değildir.
Tümevarımın bilimdeki yeri, olguları tanımlayıcı bir takım genellemeler ortaya koymak,
böylece teorik nitelikteki açıklamalara bir çeşit malzeme hazırlamakla sınırlıdır.
Tümevarım çıkarım biçimi, gözlemlerden genellemelere geçişi sağlayıp
sağlayamayacağı tartışmalıdır. Hipotez, kuram ve kanunlardan tümdengelim yoluyla çıkarılan
mantıksal sonuçların gerçeklerle karşılaştırılmasıyla test edilir. Test sonucunda kuramsal
olarak ulaşılan olgularla gerçekler arasındaki uyumsuzluk bizi yeni gözlemler, deneyler ve
ölçmeler yapmaya zorlar ve bu süreç döngüsel bir şekilde sürer gider.
Felsefe tarihi
incelendiğinde, yeni bilgilere ulaşmada iki yaklaşımın söz konusu olduğu görülebilir. Bu iki
temel yaklaşımdan biri akılcılık "rasyonalizm", diğeri tecrübecilik "ampirizm" dir.
Bacon, Locke, Hume ve Newton gibi ampiristler, akıl yürüterek kuram yaratmak
yerine, veri toplama ve deneylemeyi ön planda tutarlar. Hatta bu düşünürlerden bazıları,
gözlem ve dene-yin, insan bilgi ve düşüncesinin tek kaynağı olduğunu söyleyecek derecede
gözlem ve deneye önem verirler. Tümevarım, ilk defa bilimsel bir yöntem olarak F.Bacon
tarafından kullanılmıştır. Bacon’a göre, gerçeğe ulaşmanın iki yolu vardır. Bunlar:
•
Algılarımızı bir yana itip, aradığımız doğruları dedüktif çıkarımla elde
edeceğimiz doğruluğu apaçık aksiyomlar bulmaktır.
•
İkincisi ise, birincinin tersine olguların tek tek gözleminden başlayıp
genellemelere gitmek, bu genellemelerden daha genel olan aksiyomlara ulaşmaktır.
Bacon, birinci yolu kısır ve yararsız saymakta, ona göre doğru ve yararlı saydığı ikinci
yolu önermektedir. Tümevarım yöntemini kullanan araştırmacı, gerçeği ortaya çıkarmaya
çalışmalı kendi görüş ve kuramlarını kabul ettirmekten kaçınmalıdır. Önyargıdan uzak ve
tarafsız bir görüşle yapılan araştırma, tümevarım yönteminin önemli bir özelliğidir.

3.4. Tümevarım Yöntemi ve Bacon (1561 - 1626)
Tüme varım yönteminin uygulayıcılarından olan Bacon'a göre, önceden verilmiş
yargılar, olayları tek tek objektif olarak yoklamamıza ve özel hallerden hareket ederek genel
kanunlara varmamıza engel olmaktadır. Bacon, zihinden ve duyulardan gelen birtakım
olumsuz etkilere işaret etmekte ve bu aldatıcı tesirlere “hayaletler” ismini vermektedir.
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Bacon yönteminin en önemli özelliklerinden birisi araştırmacıyı yanıltabilen hata
sebeplerini, hayaletler adı altında tespit etmiş olmasıdır. Bacon'a göre kabile, mağara,
çarşı ve tiyatro hayaletleri olmak üzere dört hata sebebi vardır:
Kabile hayaletleri; insanlarda ortak olan önyargılardır. Bütün insanlar, insan türüne
mensup olmalarından dolayı, gerçeği kendilerine başka türlü gösteren hayaletlere yani, yanlış
fikir ve duyulara sahiptirler. Örneğin insanlar hoşlarına giden ya da kendilerine fayda
sağlayan düşünceleri doğru saymak eğilimindedirler. Bacon'un kabile hayaletleri grubuna
dahil ettiği bu yanlış fikir ve duyular eşitlik hayaleti, alaka ve meşguliyet hayaleti ve
ihtiras hayaleti olmak üzere üçe ayrılır.
Eşitlik hayaleti, doğada var olmayan eşitlikleri bize varmış gibi gösteren yanlış fikir
ve duyulardır. İlgi ve meşguliyet hayaleti, ilgimizi çeken ve meşgul olduğumuz konulara ait
kendi düşüncelerimizde beliren ve gerçekte var olmayan doğruluğu varsaymamızı sağlayan
hatalı gö-rüşlerimiz ve duyularımızdır. İhtiras hayaletleri ise, ihtiraslarımızın etkisi altında
kalarak, doğru olmayan hükümlerimizi doğru saymamızdan ibaret yanılma sebebi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu hayaletler, var olmadığı ve gerçek olmadığı halde bizi
yanıltabilecek nitelikte olan ve insan türüne mensup olmamızdan doğan yanlış
fikirlerdir.
Mağara hayaletleri; Bir mağaraya giren ışık nasıl o mağaranın iç şekil ve
özelliklerine göre diğer mağaralardakinden farklı bir gölgelenme durumu yaratırsa, aynı
şekilde insanların, yaşadıkları çevre, gördükleri eğitim ve öğretimin, sahip oldukları
karakterin etkisiyle de önyargılar edinir. Bacon bunları bir mağaraya yansıyan gölgelerin,
mağaraya dışarıdan giren ışık gibi mağaranın biçimini almasına benzeterek sonradan aldıkları
kültür ve terbiyeye göre şekillenen zihin ve anlayış alemi de dış etkileri buna göre yorumlar.
Bu yorumlar aracılığı ile gerçeğin, gerçek olduğundan farklı ve yanlış olarak tanınması,
insanların doğuştan itibaren taşıdıkları bir kusurdan ileri gelmekte, terbiye, eğitim ve meslek
hayatı gereği, farklı kişilikler ve değişik zihnî yapılar kazanmış olmalarından doğmaktadır.
Mağara hayaletleri üçe ayrılmaktadır:
Birincisi, birleştirme ve ayırma hayaletidir. Araştırıcı kendi eğitiminin etkisi altında
kalarak eşyalar ve olayların benzer olmayanlarını aynı grupta birleştirmeye veya benzer
olanlarını ayrı sınıflara yerleştirmeye meylettiği zaman bu hata kaynağından etkilendiği
söylenebilir.
İkincisi, meslek hayaletidir ve araştırıcıya, bütün olaylara kendi mesleği açısından
bakma temayülünü verir. Nihayet, mağara hayaletlerinin üçüncüsü ise, zaman ve çağ hayaleti
olup, bazı çağlara hayranlık önyargısını aşılayan bir hata kaynağıdır.
Çarşı hayaleti; Bacon tarafından çarşı hayaletleri isminin verilmesi fikirlerimizi ifade
etme ve değiş-tokuş aracı olarak kullandığımız kelimelerden bazılarının ifade etmek üzere
kullanıldıkları kavramların anlamını tam karşılayamadıkları halde piyasadan kalkmış paralar
gibi kelime piyasasında tutunmaya devam etmeleridir. Bu soyut kelimelerin ifade etmesi
gereken somut gerçekleri anlayamadıkça ve bu kelimeler böyle bir anlayışa ulaşmamızı
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engelledikçe, araştırma faaliyetlerinde başarılı olabilmek mümkün değildir. Boş kalıplar
haline gelmiş olan kelimelerin, gerçeği anlayabilmekten bizi engelleyişleri o kadar güçlü
olabilir ki, zihnî muhakeme yaparken, somut gerçeklerin ayrıntılarını bir tarafa bırakabilir,
farkına varmaksızın sadece soyut kelime ve kavramları düşünür hale gelebiliriz.
Tiyatro hayaleti; Bacon, gerçek hayatta tatmin edici olmayan, fakat bir piyesin
hayalî kahramanları gibi bizi etkileyebilen otoritelerin teorilerini ya da ideolojileri tartışmadan
kabul etmeyi kastetmektedir. Sosyal gerçeği objektif olarak incelemesi gereken araştırıcının,
bu türlü etkilere maruz kalarak objektiflikten çıkabilmesi mümkündür.
Bacon, bir araştırmanın objektif olabilmesi için, araştırıcının bu hata sebeplerinden
herhangi birinin veya bir kaçının kendisi için söz konusu olup olmadığını kontrol etmesi
gerektiğine işaret etmektedir. Hata kaynaklarının etkisinden kurtulmaksızın yapılacak
araştırmaların sağlıklı olabilmesinin mümkün olmadığını, bunun için bilimsel yöntemin ilk
gereği olarak hataya sürükleyen önyargılardan kurtulmaktır. Önyargılardan kurtulduktan
sonra tümevarım yöntemine geçilir.
Bacon yönteminin ikinci özelliği, neden-sonuç ilişkisinin kesin olarak tespitine
imkan verecek bir tümevarım yönteminin ayrıntılarını ortaya koymuş olmasıdır. Bacon'un
“var levhası”, “yok levhası” ve “derece levhası” ismini verdiği bu ayrıntılar, onun kullandığı
tümevarım yönteminin üç safhasını meydana getirmektedir.
Bacon, yanlış bir yöntem uygulamasının dayandığı hata kaynaklarının neler
olabileceğini gösterdikten sonra, doğru yöntemin özelliklerini açıklamıştır. Bacon'a göre, dört
çeşit engelden kurtulma ve doğru yöntemi uygulama amacı, sadece fizikî bilimler için değil,
sosyal bilimler için de söz konusudur. Doğru yöntemi açıklama amacını güden Bacon, somut
ve değişken karakterler gösteren olayların müşterek şekil'i üzerinde durmaktadır. Zaten,
bilimin amacı, görünüşteki farklılıklarına rağmen, benzer karaktere sahip olayların yani
kanununu bulmaktır. Bu da, olayların meydana gelişini idare eden düzeni ortaya koymaktan
ibarettir. Bacon, bu düşünceyi öne sürmekle skolâstiklikten uzak kalabildiğini ispat etmiştir.
Bacon'a göre, temel sebepler keşfedilmezse, belki demiri döverek veya odunu
alevlendirerek ateş vücuda getirdiğimizi düşünebiliriz. Fakat ısı olayının ana sebebinin
sürtünme olduğunu bildiğimiz takdirde, ısının nasıl meydana geldiğini tam olarak
anlayabiliriz. O halde, acaba, bu ana sebepler nasıl bilinebilirler? Bacon'a göre bunun yolu,
düşünme gücünü frenlemek ve sırf tecrübeye yönelmektir. Bu frenleme işi bir kaç safhada
olur:
İlk safha, olup bitenleri toplama safhasıdır. Bu safhada tarih, bilhassa sosyal
bilimlerde, araştırıcıya yardımcı olur. Fakat toplama işinde önemli olan husus, olup bitenlere
objektif bir gözle bakmak ve hiç bir yorum yapmamaktır. Bu yöntem, bilindiği gibi, tüme
varım (istikra, endüksiyon) yöntemidir.
İkinci safha, olup bitenlerin sebeplerini bulma safhasıdır. Bu safhada, Bacon,
olayların tablolarını meydana getirmektedir. Böylece olayları muhakeme edilebilir duruma
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getirme amacını gütmektedir. Nasıl hukuk sahasında bir davanın yargılaması hakim önünde
yapılıyorsa bilim davasının yargıcı da zekadır. Bu yargıç yani zeka, olayları yargılarken var,
yok ve derece levhalarını kullandığı takdirde, söz konusu olan levhaların kullanılması
sayesinde zekanın frenlenmesi yani, gerçek ile ilişkisi olmayan düşüncelere yönelerek sırf
akılcılık yapmaktan men edilmesi mümkün olabilecektir.
Üçüncü safha levhaların verdiği sonuçların karşılaştırılması suretiyle kanunlara
varma safhasıdır. Bacon, kanunlara varma işinde akılcılık ve tecrübecilik yöntemlerini
birleştirmekte ve bu birleştirme işleminde üç levhayı kullanmaktadır. Üç gözlemin üçünde de
diğer olaylar değiştiği halde her seferinde sonucu teşkil eden olayla birlikte göze çarpan olayı
sonucun sebebi olarak ele alınabilecek durumdadır. O halde, var levhası, sebeplerini
aradığımız olayın belirdiği bütün hallerde, onun sebebini teşkil edebilecek olayın da her
zaman var olduğunu tespite yarayan bir levhadır yani gözlem kayıt cetvelidir .”Var
levhası”nın doğruluğunu kontrol etmek için “yok levhası” ve “derece levhası” kullanılır.
Yok levhası, sebebini aradığımız olayın bir sonuç olarak gözükmediği ve ortadan kalktığı
hallerde, evvelce var levhasında sebep olarak gözüken olayın bu defa yok olduğunu tespit
etmemize yarar.
Fakat “yok levhası” ile yapılan kontrol yeterli değildir. Çünkü bu suretle yapılan
kontrol sadece niteleyici özellik taşır. Neden-sonuç ilişkisinin inceleyici bakımından da
kontrol edilebilmesi için “derece levhası”nın kullanılmasına ihtiyaç vardır.
Araştırıcı sebebini aradığı olayın muhtelif kuvvet dereceleri ile belirdiği hallerde sebep
teşkil eden olayın da aynı kuvvet derecesi ile belirip belirmediğini araştırmak suretiyle
“derece levhası”nı tanzim edebilir. Böyle bir tespitin, sebep teşkil eden olaylarla, sonucu
meydana getiren olayın şiddet derecesini ölçme işlemine dayalı olduğu söylenebilir.
Bacon var, yok ve derece levhalarını, sonuç teşkil eden olayın ve sebep olmaktan
sanık olayın mahkeme önüne çıkmalarına benzetmektedir. Akıl, böyle bir yargılamada
dikkatsiz bir yargıç olarak davrandığı takdirde, bundan yararlanan yalancı şahitlerin araya
girmesi gibi, hayaletler yani hata sebepleri ortaya çıkabilir. O halde, böyle bir yanılmayı
ortadan kaldırabilmek için, olayların mümkün olduğu kadar fazla tekrarlanışı gözleme tabi
tutulmalıdır. Böylece sebepleri aranan olayların genel sebeplerini bulabilmek mümkün
olabilir. Çünkü bu takdirde, işe yaramayan olaylar bir tarafa atılmış, gerçek sebebi teşkil
edebilecek olaylar ele alınmış olacaktır.
Bacon yönteminin üçüncü özelliği sosyal sorunlara da uygulanmış olmasıdır. Gerçi
kendisi, yöntemli düşüncelerini açıklarken “doğa” kavramını kullanmıştır. Fakat onun doğa
kavramı aynı zamanda toplumu ve toplum olaylarını da içine almaktadır. Bacon'a göre insan,
bizzat kendisi de topluma mensup olduğuna göre, sosyal gerçeği objektif olarak inceleyebilme
konusunda başarılı olabileceği bir yöntemden yararlanırsa tıpkı tabii gerçek gibi sosyoloji
sahasının da kanunlarını bulabilir. Bu objektifliğe ulaşabilme hususunda tarih, iyi bir yardımcı
olabilir. Çünkü gözlem zaman içerisinde tekrarlanan olaylara yöneltilerek bazı sosyal sorunlar
bu suretle incelenebilir. Bacon, bu türlü bir alaka ile birçok sosyal sorunların üzerinde
durmuştur.
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Bu sorunlardan biri ahlak sorunudur. Bacon, iyi ahlakı sadece tavsiye etmekle kalan
felsefî düşüncenin gerçek ile alakalı araştırmalarla desteklenmediği takdirde sosyal sorunlara
hiç bir çare bulamayacağını öne sürmüştür. Ferdî ahlakın, ancak sosyal ahlak halinde ele
alınmak suretiyle ıslah edilebileceğini belirten Bacon'a göre sosyal ahlakın düzeltilebilmesi de
sorunların temelinde yatan gerçek sebepleri bulmakla mümkündür. Şu halde ferdî
ahlaksızlıklar karşısında fertlere sadece dinî ve ahlakî nasihatler vermekle yetinecek yerde
ahlaksızlıkların temelinde yatan sosyal sebeplerin var, yok ve derece levhaları ile ortaya
çıkarılması gerek-mektedir.
Birçok sosyal sorunu ele alan Bacon, bu türlü sosyal sorunların incelenmesinde, kendi
öne sürdüğü gözlem yönteminin tarihi bir çerçeve içinde neden-sonuç ilişkilerinin tespiti
amacıyla kullanılması gerektiğini ortaya koymuştur.

3.5. Özet
Rasyonalizmin savunucuları, evren ve onun içindeki her şeyin mantıksal
düşünme yoluyla açıklanabileceğine inanırlarken, ampirizm taraftarları ise, bilgilerin
algılama ve uygulama yoluyla elde edildiğini, bu yüzden verilerin ve kanıtların çok
önemli olduğunu öne sürerler.
Matematikteki yöntemin esasını akıl yürütme ile bilgiye ulaşılması oluşturmakta ve
“tümdengelim yöntemi” olarak tanımlanmaktadır. İyi bir tümdengelim araştırması sırasında
bazı buluşlar ve kuramlar elde edilebileceği gibi, temel niteliği bakımından tümevarım
araştırması olan bir proje için bazı testlerin yapılması da gerekebilir. Bir araştırmacının
yaptığı çalışmaların tümevarım ve tümdengelim yöntemlerinden hangisine girdiğini bilmesi
ve bu yöntemleri anlaması çok önemlidir.
Matematik ve mantık tümdengelim yöntemini kullanır ve önceden doğruluğu kabul
edilen bilgilerden yeni bilgiler üretir. Tümevarım ise, gözlem ve deneylerden genellemeler
yapılarak teoriye ulaşır.
Bilim yöntemi, bilimsel düşünce yöntemi ve bilimsel araştırma yöntemi olarak ikiye
ayrılır. Ayrıca bilimsel düşünce yöntemleri, akıl yürütme açısından tümdengelim ve
tümevarım yöntemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Tümdengelim genelden özele, bütünden
parçaya doğru bir geçiş söz konusudur ve matematiksel kanıtlama yöntemidir. Tümdengelim
yöntemi akılcılık akımı içinde gerçeğe ulaşmada tek yol olarak benimsenmişti.
Tümdengelim yönteminin aksine, tümevarım yöntemi, parçadan bütüne, özelden
genele doğru bir geçiş söz konusu olmakta ve bilimsel bilginin temeli olarak gözlem ve deney
kabul edilmektedir. Tümdengelim yönteminde olduğu gibi, tümevarım yöntemi de gerçeğe
ulaşmanın tek yolu olarak kendi yöntemlerinin olduğunu iddia etmektedirler. Her iki yöntem
de kullanılış açısından özellikle sosyal bilimlerde tek başına yeterli değildir.
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Modern bilim, tümdengelim yöntemi kadar, tümevarım yöntemine de ihtiyaç duyar.
Çünkü bilimsel yöntem, genellemelere deney ve gözlem yolu ile olduğu kadar, akıl yürütme
ve yaratıcı düşünce yolu ile de ulaşılabilmektedir. Bilimsel gelişme önce rasyonalizm, sonra
da ampirizmin izlerini taşımakla birlikte, modern araştırmalar bu iki yaklaşımın bir
karışımıdır. "Kuramsal modellere ulaşmada akıl yürütmeyi öğreten" rasyonalizmden ve
"gözlem yapma, deneyleme ve test etme gibi konulara önem veren" ampirizmden modern
araştırmalarda birlikte yararlanılmaktadır. Bilimsel yöntem sadece ne tümevarımdan ne de
tümdengelimden ibarettir. Bilimsel yöntem, her iki akıl yürütme geleneğinden de yararlandığı
ölçüde başarılı olacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1- “Bilimsel düşünce yöntemi” ve “bilimsel araştırma yöntemi” arasında nasıl bir
farklılık vardır? Araştırınız.
2- Bilimsel yöntemi uygulayış açısından “rasyonalistler mi” yoksa “ampiristler mi?
doğru yöntemi uygulamaktadırlar. Tartışınız.
3- Descartes ve Bacon belirtmiş olduğu hatalar bilimsel bir araştırmayı ve
araştırmacıyı nasıl etkilemektedir. Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tümdengelim ve tümevarım yöntemleri üzerinde durulmuş, konu ile ilgili
örnek çalışmalar verilmiştir. Özellikle bilimsel araştırmada akıl yürütmenin ve davranışın ne
kadar önemli olduğu üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
aBilimsel yöntem, bir araştırmada gerçeğe ulaşmak için izlenen yoldur.
bBilim hem akla, hem de araştırmaya dayanır.
cDüşünce anlamında bilim yöntemi, bireyin akıl yürütme ve davranış biçimiyle
ilgilidir.
dBilimsel araştırma yöntemi, sorunu belirleme, gözlem, hipotez kurma, hipotezi
test etme, teoriye ve genel kanunlara ulaşma gibi aşamalardan oluşmaktadır.
eDüşünce, olgulara dönük olarak yürütülen bilimsel düşünce yönteminin
sistematik bir faaliyetidir.

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
aAmpirizm savunucuları, evren ve onun içindeki her şeyin mantıksal düşünme
yoluyla açıklanabileceğine inanırlar.
bRasyonalizmin taraftarları, verilerin ve kanıtların çok önemli olduğunu öne
sürerler.
cPozitif bilimlerdeki yöntemin esasını, akıl yürütme ile bilgiye ulaşılması
oluşturmaktadır.
dBir teoremin türetilmesinde veya ispatlanmasında doğa bilimlerinin temel
yöntemi olan tümdengelim yönteminden yararlanılır.
eTümdengelim araştırmalarının amacı, hipotezleri test etmektir.

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
aDescartes, matematiği bütün bilimler için geçerli yöntem saymıştır.
bDescartes’ın, matematiği bütün bilimler için geçerli sayması yöntemler
arasındaki bütünleşmeyi zedelemiştir.
cDescartes, farklılıklara rağmen soyutlamaya elverişlilik bakımından ortak
yöntem olarak matematiği öne sürmüştür.
dDescartes, felsefî düşünceleri arka plana atan veya atılması gerektiğini düşünen
matematikçilerin düşüncelerine katılmamaktadır.
eDescartes, matematik yöntemin evrensel olduğunu kabul etmekte ve matematik
yöntemin bütün bilimlere uygulanabileceğini iddia etmektedir.

4) Descartes hata sebeplerini ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisi
Descartes’ın hata sebeplerinden biri değildir?
aÇocuklukta edinilen peşin hükümler,
bPeşin hükümlerin devam ettirilmesi,
cZihni yorgunluk ve zihnin tembelliğe alışması,
dKelimelere bağlılıktan kaynaklanmaktadır.
eSoyut gerçekleri, somut birer kalıp halinde düşüncenin devam etmesi.
64

5) Aşağıdakilerden hangisi, Bacon’ın ileri sürdüğü araştırmacıyı yanıltabilen hata
sebeplerinden biri değildir?
aKabile,
bMağara,
cÇarşı
dTiyatro.
eSinema

6) …………….."Genel önermeleri, özgül durumların biriktirilmiş göz¬lemlerine
dayandırma yöntemi'ne tümevarım adı verilir. Noktalı yere gelmesi gereken kavramı
yazınız.
7) Tümdengelim yöntemine temelde yapılabilecek en önemli eleştiri, onun, yeni
bilgilerin ancak var olan bilgilerden elde edilebileceği varsayımına dayanmasıdır.
B) Doğru
B) Yanlış
8) Descartes yönteminin en önemli özelliklerinden birisi de yöntemli şüphenin kurallarını
belirtmiş olmasıdır.
B)
Doğru
B) Yanlış
9) ………. yanlış bir yöntem uygulamasının dayandığı hata kaynaklarının neler
olabileceğini gösterdikten sonra, doğru yöntemin özelliklerini açıklamıştır. Noktalı yere
gelmesi gereken kavramı yazınız.
10) Matematik ve mantık tümevarım yöntemini kullanır ve önceden doğruluğu kabul
edilen bilgilerden yeni bilgiler üretir.
B)
Doğru
B) Yanlış

Cevaplar
1) E
2) E
3) B
4) E
5) E
6) Tümevarım,
7) Doğru
8) Doğru
9) Bacon,
10) Yanlış
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4. TEK VE ÇOK SEBEPLİ METODOLOJİ VE ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Tek ve çok sebepli yöntemin özellikleri
4.2.Tek sebepli yöntem ve Marx
4.3.Çok sebepli yöntem ve Durkheim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

12345-

Tek sebepli yöntemin özellikleri nelerdir?
Çok sebepli yöntemin özellikleri nelerdir?
Tek ve çok sebepli yöntemler arasındaki farklılıklr nelerdir?
Sosyal olayları açıklarken Marx hangi kritere ağırlık vermiştir?
Marx tümdengelimci mi? Yoksa tümevarım cı mı? Bir yöntem izlemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tek sebep

Sosyal olayların
açıklanmasında tek sebebin
etkisi, çözümde zorluk

Düşünme, analiz yapma,
okuma, tartışma

Çok sebep

Sosyal olayların
açıklanmasında var olan
sebepleri ortaya çıkarma,
seçme, çözümde kolaylık

Düşünme, analiz yapma,
okuma, tartışma
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Anahtar Kavramlar

Tek sebebe dayanan yöntem; herhangi bir sosyal olayın ve sosyal değişmenin tek
sebebe dayandığını savunan görüş..
Çok sebebe dayanan yöntem; herhangi bir sosyal olayın ve sosyal değişmenin birden
çok sebebe dayandığını savunan görüş..
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Giriş
Tek sebepli (monist) ve çok sebepli (pluralist) yöntem sınıflandırmasının esası, sosyal
olay ve sosyal değişmelerin tek bir faktörden mi? yoksa birden çok faktörden mi kaynaklandığı
sorununun araştırılmasına dayanmaktadır.
Tek sebebe dayanan yöntemde, herhangi bir sosyal olayın ve sosyal değişmenin tek sebebe
dayandığı savunulmaktadır. Buna göre, iktisat, ırk, din, coğrafya gibi bazı tek faktörlerin, diğer bütün
sosyo-kültürel değerleri belirlediğine inanılmaktadır. Çok sebepli bir araştırma ve analiz, sosyal
olayların gerçekleşmesinde rol oynayan bütün coğrafi, fiziki, ekonomik, teknolojik, sosyokültürel, biyolojik vb. gibi etkenlerin hepsini kavrayarak makro-sosyolojik bir açıklama
şeklini oluşturmaktadır.
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4.1. Tek Sebepli Yöntemin Özellikleri
Tek sebepli düşüncelerin, kendi özelliklerini terk etmeksizin, nitel ve nicel analizlere
elverişli bir yöntem geliştirmeleri zordur ve bu zorluk, tek sebepli yöntemin özelliklerinden
kaynaklanmaktadır. Tek sebebe dayalı yöntemde, her hangi bir sosyal olayın etkenlerini
teşhis ettikten sonra onları sınıflara ayırmak, yani nicel bir analiz yapmak söz konusu
değildir. Keza bu yöntemde tam bir nicel analizin gerçekleştirilmesi de zordur. Çünkü nicel
analizde, etkenlerin sınıflandırılmasından başka ölçülmüş olmalarına da ihtiyaç duyulmakta
ve netice olarak karşımıza çıkan olayın gerçekleşmesinde rol oynayan sebeplerin teşhisi ile
yetinilmeyerek sebep durumundaki etkenlerin gücü de tespit edilmektedir.
Tek sebepli yöntemin, çok sebepli yöntemden farkları, sadece araştırmaların
hipotezlerine temel teşkil eden doktrinlerin farklı oluşundan ibaret kalmamakta, fakat
öne sürülen teorilerin uygulamadaki geçerliliğinin ispatı söz konusu olduğu zaman bu
farklılık aynı zamanda yöntem ayrılığına da bürünebilmektedir. Çünkü her sosyal araştırma:
•

Düşüncelerin düşüncelerle

•

Düşüncelerin tecrübelerle ve

•

Tecrübelerin tecrübelerle sentezini, ifade eder.

Bilimler, araştırma yapan her bilim adamının düşüncelerinin başkalarının düşünceleri
ile her araştırıcının tecrübesinin diğerlerinin tecrübeleriyle birleştirilmesi ile gelişebilirler.
İşte bu bakımdan tek sebepli yöntemden, çok sebepli yönteme geçiş, bilimin
ilerleyişinden doğan en doğal sonuçtur. Birinci tip yöntemi uygulayan araştırıcıların yaptıkları
araştırmalarda veya aktif gözlemlerde olayları tek faktörle alakalı bir yönetici düşünce
yardımı ile gözlem veya tecrübe etmeleri, nitel ve nicel analizlerin rolünü ve gereğini
benimsememelerinden ileri gelmiştir.
Tek sebepli araştırmalar, yöntemi iki bakımdan bütünleşmeye imkân vermiştir:
•
Birincisi, bu araştırmaları yapan araştırıcıların ya kendileri veya takipçileri,
sonradan çok sebepli açıklamalar için kendi çalışmalarını bir ön adım durumuna
getirmişlerdir.
•
İkinci olarak, böyle bir aktif rol oynayamayan, tek sebepli yöntem
uygulayıcıları dahi, yukarıdaki üçlü tasnifin her üç şıkkının başkaları tarafından
gerçekleştirilmesine imkân verebilmişlerdir.

4.2. Tek Sebepli Yöntem ve Karl Marx (1818-1883)
İktisadi ve sosyolojik düşünceleri ile tanınmış olan XIX. asır düşünürlerinden Marx’ın
yönteminin özelliklerini bir kaç noktada toplamak mümkündür:
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İlk olarak Marx, çalışmalarında belirli bir noktaya kadar tümevarım yöntemini
uygulamış ve o noktadan sonra ise tümdengelimci ve akılcı yöntemi takip etmiştir.
Tarihe gözlem sahası olarak bakan Marx, bu gözlemlerden edindiği düşüncelere göre bazı
teoriler oluşturmuş ve böylece bu noktaya kadar bilimsel davranmış, fakat bu teorilerin
hükümlerinin gelecekte de geçerli olacağını tahmin etmekle bilimsellikten ayrılmıştır.
Örneğin proleterleşme teorisine varıncaya kadar yaptığı gözlemlerde takip ettiği yöntemin
tamamen bilimsel olduğu söylenebilir. Çünkü sosyal değişmenin kaçınılmaz özelliklerini
ortaya koymuş, tabakalaşmanın ve sınıf farklarının varlığını bilimsel olarak açıklamıştır.
Özellikle 19. cu asrın ilk yarısında şiddetlenen sosyal tezatları tespit ederek, gelişen büyük
sanayi işletmelerinin ve ileri teknolojinin etkisi altında bu teknolojiye ayak uyduramayan ve
büyük işletmelerle rekabet edemeyen küçük sanayi ve zenaat işletmesi patronlarının
proleterleşmeleri olayını tam bir bilimsel alaka ile takip ve tespit edebilmiştir.
Marx, somut realite gerçeklerinden hareket ederek ve tarihî gözlemlere
dayanarak vardığı kararını bir teori halinde öne sürdükten sonra, bu teorinin kararını
geleceğe de genelleştirmekle bilimsel yöntemden ayrılmış ve akılcı veya tümdengelime
dayalı yönteme yönelmiştir.
Marx, 19. cu asır İngiltere’sindeki sanayileşme inkılâbının doğurduğu geçici sosyal
değişme vetiresini dikkate alırken, belirli bir toplumun, belirli bir süresini gözlemleme
bakımından çok iyi bir gözlemci olabilmiş, yani bilimsel davranış gösterebilmiş olmasına
rağmen, bu bilimsellik özelliklerini devam ettirememiştir. Çünkü sosyal sınıfların özellikle
iktisadî kritere göre bir-birlerinden ayrılmaları ve proleterleşme olgusu ne 19. cu asırdan
önceki ve ne de sonraki bütün asırların değişmez gerçeği değildir. İktisadî kriterden daha
önemli olan kriterler, örneğin statü kriteri, çok defa tarihi çağlarda tabakalaşma piramidini
etkilediği gibi, zamanımızda da birçok toplumlarda önem taşımaktadır. Buna rağmen Marx,
iktisadî kriterin hâkimiyeti hak-kında çok kesin olarak hüküm yürütmüş, proleterleşmenin
devam edeceği ve orta sınıfların yok olacağı konusundaki kehaneti ise gerçekleşmemiştir.
Marksist yöntemin ikinci özelliği sosyal değişmenin faktörü olarak iktisadî
faktörü teknik değişmelere irca ederek ele alması ve böylece insan doğasının bir yönünü
abartıp öbür yönünü tamamen inkâr etmesidir. Marksizm, değişmenin tek faktörü olarak
tekniği ve insan davranışını idare eden tek dürtü olarak iktisadi dürtüyü öne sürmekle ve
insanların sosyalist bir düzende mülkiyetle ilgili eğilimlerini tamamen değiştirebileceklerini
iddia etmekle, araştırmacıları yanıltabilecek iki önemli hata işlemiş olmaktadır.
Bunlardan birincisi, insanı sırf maddî dürtülerle harekete geçen, moral cephesi
olmayan bir makine, bir robot haline getirmiş olması, böyle olduğunu kabul etmesidir. Böyle
bir düşünce komünist ülkelerin düşünce çevrelerinde bilimsel sayılabildiği takdirde işçilerin
ve bütün insanların sosyal inisiyatifinin, harekete geçiş gücünün ve bunu etkileyen psikolojik
dürtülerinin araştırıcılar tarafından dikkate alınması tehlikeye girebilir. Olayları tek faktörle
ve sadece maddî görüş açısından açıklama, Marksist yöntemin bu karakteri, onun insan
doğasını rejimlere ve rejimlerin sağladığı çevre şartlarına göre tamamen değişebilir kabul, bu
değişmenin bir sınırı olduğunu ve hiç bir rejimde insan doğasında var olan bazı ana
özelliklerin ve bu arada moral cephenin, çevre şartlarının değiştirilebilmesi ile tamamen yok
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edilmesinin veya kökten değiştirilmesinin mümkün olamayacağı bilimsel bir gerçektir.
Marx'ın yönteminde sırf maddî faktöre bağlı kalmasından doğan sakınca, beşerî ilişkilerin ve
bunları etkileyen moral faktörün tamamen araştırma sahasının dışında bırakılması
tehlikesinde, ortaya çıkan bir sakıncadır.
Marx yönteminin üçüncü özelliği, görünüşte determinist (zorunlukçu), fakat
gerçekte iradeci ve müdahaleci bir metod görüşüne bağlı olması şeklinde özetlenebilir.
Marx'ın tarihî maddeciliğini ve buna dayalı diyalektik görüşünü, sosyal araştırmalar
için kullanılacak sağlam yöntemler olarak kabul edebilmeye imkân yoktur. Marx, bu
görüşleri, çok yönlü araştırmaları sınırlandırıcı veya imkânsız hale getirici bir tutum içine
girmiştir.
Marx, bütün sosyal değişmeleri, üretim araçları tekniğindeki değişmelerle
açıklamakta, bu hipotezi gelecekte karşılaşacağımız değişmelerin açıklanması bakımından da
geçerli bir kanun olarak öne sürdüğüne göre, yöntem sahasını iyiden iyiye daraltmış, araştırıcı
ve araştırmaları önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Sosyal araştırmanın başlıca hedeflerinden
biri, değişme üzerinde etkili olan çeşitli faktörlerin çeşit ve gücünü saptamaktır. Marx,
bu hedefi baştan itibaren saptadığına ve tek faktörden başka hiç bir faktörün de etkisini kabul
etmediğine göre, araştırılacak bir konu kalmamakta veya araştırma sahası son derece
daraltılmış olmaktadır. Bu aynı zamanda araştırmacıları yanıltan ikinci hata sebebidir.
Marx'ın tarihi maddecilik görüşünü dayandırdığı diyalektik fikrinin de böyle bir
sınırlandırıcı rol oynadığı söylenebilir. Diyalektik felsefeye göre, iktisadî hayatın safhaları
birbirlerini takip eden basamaklar gibidir. Bunlardan herhangi birini ve örneğin feodal rejimi
bir basamak olarak ele alırsak buna tez diyebilmemiz mümkündür. Her tez, kendi kendisini
yok edici potansiyel güçlere sahiptir. Zamanla bunların kuvveden fiile geçmesi ile rejim tarih
sahnesinden kayıp gider ve onu kaydıran anti tez mahiyetindeki kuvvetler yeni bir rejimin
ortaya çıkmasına yol açarlar. Bu yeni rejim yerleştikten sonra bu safhada rejimin bizzat
kendisinin zamanla eskimesi, yıpranması ve kendi içinde antitezleri barındıran bir tez
durumuna geçmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu tez ve antitez arasındaki mücadele bir süre
sonra bir uzlaşmaya yol açar ki bu safha Marx'a göre sentez'dir.
Marx, burjuva tezi karşısında yer alan işçi antitezine işaret etmekte ve bu tezle bu
antitezin çarpışmasından ortaya çıkacak sentez'in komünist rejimlerin sınıfsız cemiyeti
olacağını öne sürmektedir. İddialarında çok daha ileri giden Marx'a göre komünizm
sentezinden sonra diyalektik veya tez antitez mücadelesi sona erecek, hiç bir istismar ve hiç
bir anlaşmazlık kalmayacaktır. Böyle olunca, sosyal sorunların tamamen çözülmüş olacağını
iddia ettiği komünist toplumda Marx'a göre araştırılacak hiç bir sorunun olmaması gerekir.
Böyle bir aşırı görüşü ima eden Marxizmin yöntem sahasına fayda getirmekten ziyade zarar
vereceği kuşkusuzdur.
Eğer diyalektik yürüyüş Marx'ın haklı olarak öne sürdüğü gibi kaçınılmaz bir tabiî
kanun niteliğinde ise, komünist toplumlar kuruluncaya kadar bu kanunun determine bir
şekilde işleyişini kabul edip, komünizm aşamasından itibaren bu işleyişin sona ereceğini iddia
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etmek elbette açık bir tezadı sergilemekten ibarettir. Çünkü eğer diyalektik, şaşmaz bir kanun
niteliğinde ise, onun her zaman ve her toplumda hâkim olması gereklidir.
Marx, bir taraftan diyalektiğin kendiliğinden bir tabiat kanunu kesinliği ile ister
istemez oluşacağını, bundan dolayı diyalektik gidişe müdahale etmenin gidişi engelleyeceğini
iddia etmiş, hatta bundan dolayı işçi sınıfına uygulanan sömürüyü önlemeye kalkışmanın
zararlı olduğunu belirtmiş ve bu tutumunu bilimsel determinizme dayandırmıştır. Fakat diğer
taraftan ihtilâl fikrini öne sürerek ve bütün dünya işçilerini birleşmeye teşvik ederek iradeci ve
müdahaleci bir davranışın içine girmiştir.

4.3. Çok Sebepli Yöntemin Özellikleri
Tek sebepli açıklamaların aksine, çok sebebe dayalı açıklamalar nicel ve nitel
analizlere dayanmak ve bu yöntemin özellikleri bu sonucu ortaya çıkarmak zorundadır. Bir
sosyal olayın veya bir sosyal değişmenin açıklanmasında öncelikle sonucu etkileyen
faktörlerin ortaya çıkartılması gerekmekte ve ayrıca böyle bir teşhis ve sınıflama sosyal
araştırmaların dayandığı nitel analiz işlemini meydana getirmektedir. Çok sebepli bir
araştırmada sorunun bu kadarını çözmekle yeterli bir çözüme ulaşılamaz. Özellikle 19.cu asır
sosyologlarından bazılarının iddia ettikleri gibi, sosyal değişme tek yönlü bir değişme değildir
ve tek faktöre dayalı olarak açıklanamaz. Sosyal olay ya da sosyal değişmeye etki eden
bütün faktörler dikkate alınır.

4.4. Çok Sebepli Yöntem ve Durkheim (1858-1917)
Durkheim’ın çok sebepli yöntemi geliştirdiği söylenebilir. Çünkü Durkheim, sosyal
olayların sebeplerinin yine sosyal olaylar olabileceğini öne sürmüştür. Onun araştırmaları bu
bakımdan tek cephelidir yani psikolojik gerçeğe değil, fakat sadece sosyolojik gerçeğe
yöneliktir.
Durkheim yönteminin birinci özelliği sosyolojist karakterli olmasıdır. Durkheim'e
göre, fertler, sosyal gerçekten gelen, zorlayıcı dış etkenlerin etkisi altında, ister istemez şu
veya bu tarzda düşünürler ve davranırlar. O halde, bir olayın genellik özelliğine sahip olması,
onun mutlaka sosyal olmasını gerektirmez. Örneğin acıkmak, susamak gibi biyolojik
baskılarla ortaya çıkan davranışlarımız geneldir, fakat sosyal değildir. Şu halde genel
karakterli olması, bir olayın, mutlaka sosyal olay sayılmasına yol açmaz. Fakat herhangi bir
olayın sosyal olay niteliğini taşıması, onun mutlaka genellik özelliğine de sahip olmasını
gerektirir.
Bundan başka, Durkheim'e göre, genel olması veya genellik kazanması istenen bir
davranış tipi, gerçekte sosyal hayata hâkim olan kıymet hükümlerine uymadığı halde, bu
davranışa hukukî kanunlar yardım ile yaygınlık kazandırılmışsa, bu zorlayıcı etki ile ortaya
çıkan yaygın davranış tipi bizzat toplumdan gelmediği için sosyal değildir. Çünkü bir
davranış tipinin böyle bir zorlayıcı yoldan yaygınlık kazanması, toplumun değil, sadece kanun
koyanların tercih ve eğilimlerinden ileri gelmektedir. Bu bakımdan böyle bir sonucun bir
sosyal olguyu aksettirmesi de mümkün değildir.
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Çünkü sosyal olgu fertlerin iradî tutumlarını ifade etmekten ziyade, toplumdan gelen
etkilerle, bütün toplumu kapsayan ve böylece genellik özelliğine sahip bulunan karşılıklı tavır
alışlarla ortaya çıkan bir sistemdir. O halde, her sosyal olgu'nun yani her sosyal olayın nedeni,
ancak kendinden evvelki sosyal olgularda aranmalıdır. Fakat genel mahiyetteki bu sosyal olgu
kavramı ile Durkheim o zamana kadar kurulmuş olan iktisat, hukuk, din, ahlâk gibi bütün
sosyal bilimleri baskıcı bir görüşle tek bir sistem içinde eritmeye çalışmıştır.
Durkheim yönteminin ikinci özelliği peşin hükümlerin terk edilmesi konusunda
başarı sağlanmadan sağlıklı bir araştırmanın yapılamayacağını belirtmiş olmasıdır.
Durkheim, araştırıcının bütün peşin hükümlerini terk ederek olayların tanımını ve
sınıflamasını doğru bir şekilde yapmasını ve ferdî şuurların dışa vuran tezahürlerini ele
almaktan kaçınarak, sosyal olaylar üzerinde yine sosyal olayların etkisini ölçmeye
yönelmesini tavsiye etmiştir.
Durkheim’ın yönteminin üçüncü ve orijinal özelliği, onun, çok değişkenli analiz
yöntemini ilk defa uygulamış olmasıdır. Durkheim bu yöntemi intiharlar hakkındaki
araştırmasında uygulamıştır.
Durkheim, intiharların genel sebepleri üzerinde durmuş: din, lisan, şehir ve köy hayatı,
medenî durum, meslek, milliyet, cinsiyet, aile büyüklüğü, alkolizm gibi çeşitli değişkenler ile
intihar oranları arasındaki ilişkiyi, çok değişkenli analiz yöntemi ile incelemiştir.
Durkheim bu yöntemi uygularken, bağımlı ve bağımsız değişkenler üzerinde
durmuş, önce basit bir şekilde tek bir bağımsız değişkeni ele almış ve bunun bağımlı değişken
üzerindeki etkilerini incelemeye çalışmıştır. Din, milliyet ve lisan gibi çeşitli değişkenlerin
tek tek her biri ile intihar nispetleri arasındaki ilişkileri basit bir şekilde dikkate alınışından
başlayarak, daha karmaşık olan çok değişkenli analize geçişin yöntemlerini göstermesi
Durkheim’ın yönteme önemli katkıları olmuştur.
Çok değişkenli analiz metodolojisi, bir bağımsız değişken örneğin din ile bağımlı
bir değişken intihar arasındaki ilişkinin, üçüncü bir değişkenin, yani test faktörünün örneğin
milliyetin araya girmesi suretiyle işlenmesine dayanan bir yöntemdir. Çünkü iki değişken
arasındaki ilişki, bunlardan birinin diğeri için gerçekten bir sebep teşkil etmesinden ileri
gelmeyen değişme ilişkisi olabilir. Bu değişkenlerin her ikisi de aynı sebebin sonucu
olabilirler veya bunlar arasında üçüncü bir faktör yer alabilir, ikisinin arasında yer alan fakat
görülemeyen bu faktör birincinin sonucu ve ikincinin gerçek sebebi olabilir.
Durkheim yönteminin dördüncü özelliği bağıntı analizleri yardım ile spesifik
özellikleri ortaya koyma yönteminin uygulanmasıdır. Bu yöntem büyük gruplara ait
özelliklerin, (intihar gibi) ferdi davranışlar oranı üzerindeki birleşik etkilerini, unsurlara
ayırarak, belirli özel etkileri ortaya çıkarmayı ifade eder.
Durkheim yönteminin beşinci özelliği yansıma tablolarına yer verilmiş olmasıdır.
Bu yöntem, iki değişken arasındaki sebep - netice ilişkisinin muhtelif bağıntı durumları için
sistematik bir surette ve yeni tablolarla yeniden yapılan ek incelemelerini temin eder.
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Durkheim’ın hissettiği bu ihtiyaç, bir tezi destekleyen gerçeklerin bu tezden başka hiç bir
açıklamaya izin vermeyecek yani tesadüfî sebeplere atfedilemeyecek kadar çok sayıda
yargılama tabloları ile ana fikrin yardımcı düşüncelere yansıtılarak kontrol edilmesi
ihtiyacından ibarettir. Yansımalar (replications) iki tipe ayrılmaktadırlar. Bunlar:
•

Dış yansımalar ve

•

İç yansımalardır.

Bir araştırmada elde edilen neticelerin başka bir araştırmada veya başka bir çağda elde
edilen sonuçlara uygulanmasına “dış yansıma” denir. “İç yansıma”da ise bu yöntemin tam
aksi söz konusudur ve büyük bir grup için bulunan sebep - sonuç ilişkisi daha küçük gruplar
bakımından doğru olup olmadığı araştırılmaktadır.
İyi bir şekilde kullanıldıkları takdirde yansımalar iki fonksiyon ifa edebilirler.
Bunlardan birincisi, bir ana fikrin hakikaten geçerli bir mana ifade edebilme özelliğini bir
teste tâbi tutma fonksiyonudur. İkinci fonksiyonu ise gerçeklerin bölgesel özelliklere göre
aldatıcı olan sahte veya görünüşteki dağılımlarını azaltabilmesi ve gerçek görünüş hakkında
daha doğru bir düşünce edinme imkânını verebilmesidir. Böylece yansıma, mahallî fertlere ait
karşılıklı tesir ilişkilerini, gruplara ait genel gerçeklerden çıkarma yönteminin meydan
verebileceği yanlışlıkları ortaya koymaya yarayabilir.
Durkheim psikolojiden tamamen, ayrı ve bağımsız bir sosyoloji bilimi kurmak
isterken topluluk psikolojisi kavramına başvurmaktadır. Halbuki ferdî psikolojinin
birleşmesiyle bir topluluk psikolojisinin ortaya çıktığını ispat edebilmeye imkân yoktur.
Bütün eleştirilere rağmen, intihardaki ampirik yöntem, çeşitli kantitatif analizleri ile
bugün için dahi, yöntemli bir değer taşımaktadır. Çünkü intihar'ın kantitatif analizlerine aşırı
güven göstermek tehlikeli olsa bile, onları tamamen ihmal etmek de aynı derecede
tehlikelidir.
ÖZET

Tek sebepli yöntemin temel özelliklerinden biri, bütün sosyal olayların tek
faktörle açıklanması, diğeri ise, yanılmazlık iddialarında olmalarıdır. Tek metoda veya
tek sebepli açıklama tarzına sahip olan görüşlere göre, kendi düşünceleri mutlak doğru, kendi
dışındakiler ise mutlak yanlıştır. Bu bakımdan tek sebepli yöntem, sosyal olayların meydana
gelişini açıklamada tek faktör üzerine kurulu bir doktrin ya da ideoloji gibi davranmaktadır.
Bu durumda, bilimsel çalışma ve araştırmalarda önceden belirlenmiş bir çerçevenin sınırları
dışına çıkılmasını engellemektedir.
Her sosyal araştırma üçlü bir sentezdir. Araştırma, düşüncelerin düşüncelerle,
düşüncelerin tecrübelerle, tecrübelerin tecrübelerle sentezini ifade eder. Bilimler ancak,
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araştırma yapan her bilim adamının düşüncelerinin başkalarının düşünceleri ile ve her
araştırıcının tecrübesinin diğerlerinin tecrübeleri ile birleştirilmesi ile gelişebilirler.
Tek sebepli açıklamaların aksine, çok sebepli yönteme göre bütün sosyal olaylar, tek
sebepten ziyade, çok yanlı sebepler yoluyla açıklanabilir. Bir sosyal olayın ve bir sosyal
değişmenin açıklanabilmesi için öncelikle böyle bir sonucu etkileyen faktörlerin belirlenmesi
gerekir. Aynı şekilde bir sosyal olayın, bir sosyal değişmenin meydana gelmesinde etkili olan
faktörler, karşılıklı etkileşim ve zincirleme etkileme yoluyla belli bir sonucu yaratırlar.
Çok sebepli bir araştırma ve analiz, sosyal olayların gerçekleşmesinde rol oynayan
bütün coğrafi, fiziki, ekonomik, teknolojik, sosyo-kültürel, biyolojik vb. gibi etkenlerin
hepsini kavrayarak makro-sosyolojik bir açıklama şeklini oluşturmaktadır.
Herhangi bir sosyal olayda etkili olan faktörler, sonucun ortaya çıkışını her zaman ve
her yerde aynı ölçülerde etkileyemez. Durum ve şarta göre, zaman ve mekana göre, kişiden
kişiye, kültürden kültüre, belli bir değişmenin gerçekleşmesinde faktörlerden biri, diğerlerine
göre daha önemli olabilir. Aynı şekilde, sosyal olayın başlangıcında biri egemen durumunda
bulunabilir. Fakat esas olan çok sayıda faktörlerin varlığı ve etkinliğidir.
Tek sebepli yöntem, sosyal olayları analiz etmede yetersiz kalmaktadır. Daha doğrusu,
tek faktöre bağlı açıklama, sosyal araştırmacıları, eksik bilgilendirmekte ve hata yapmalarına
yol açmaktadır.
Örneğin aile kurumunu ele aldığımızda; Aile; coğrafi deterministlere göre, coğrafya ve
iklimin bir sonucudur. İktisadi deterministlere göre bir çıkar birliğidir. Irki deterministlere
göre, soyun devamını sağlayan bir birliktir. Çok sebepli yöntemi benimseyenlere göre ise Aile
Kurumu, diğer faktörlerle birlikte, bütün etkenlerin ortaklaşa yarattığı bir sosyal birimdir.
Tek sebepli yöntem, bilim adamlarını kendi çalışma alanları bakımından çıkmaz
sokağa sokarak, sosyal olayları yeterli bir şekilde çözümleyememe gibi bir duruma
düşürmüştür. Çok sebepli yöntem ise, bilim adamlarının yolunu açarak daha geniş bir
perspektiften bakarak olayların değerlendirilmesi ve analiz edilmesi sonucunu yaratmıştır.
Ayrıca tek sebepli yöntemi benimseyen bilim adamlarının 19.yüzyılın bunalımlı
dönemlerinde, buna karşılık, çok sebepli yöntemi benimseyen bilim adamlarının ise, daha çok
çağdaş düşünce adamlarıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1- Bir sosyal olayın açıklanmasında tek sebepli yöntem mi? Çok sebepli yöntem mi?
daha geçerli bir sonuç doğurmaktadır. Tartışınız.
2- Tek ve çok sebepli yöntemin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Araştırınız.
3- Bilimde ve bilimsel araştırma/araştırmacıda yanılmazlık iddiası ne kadar doğrudur.
Tartışınız.
4- Marx’ın sadece iktisadi kriteri dikkate alarak sosyal olay ve değişmeleri açıklaması
yeterli midir? Tartışınız.
5- Marx tümdengelimci bir metodolojiyi mi yoksa tümevarımcı bir metodolojiyi
benimsemiştir. Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, sosyal olay ve sosyal değişmelerin temelinde tek bir faktörü mü yoksa
birden çok faktörün mü etkili olduğu, bu faktörlerden hangisinin sosyal olayların
açıklanmasında güçlüklerle karşılaşağı üzerinde durulmuş, konu ile ilgili örnekler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Marx, iktisat, felsefe ve sosyoloji alanındaki bütün görüş ve düşüncelerini
aşağıdakilerden hangi faktöre dayalı olarak açıklamıştır?
aAlt yapı
bÜst yapı
cİktisat
dTeknoloji
eİdeoloji

2)
Aşağıdaki ifadelerin hangisi Marx’ın düşünceleri ile çelişir?
a. Marx'a göre, bütün sosyal olayların ve değişmelerin temelinde iktisadi çıkar duygusu
vardır.
b. Marx, kendi yöntemini kurarken en fazla altyapı-üstyapı kavramlarından
yararlanmıştır.
c. Marksist anlayışın temelini, üst yapının, altyapıyı belirlediği ilkesi oluşturmaktadır.
d. Marx, maddi-iktisadi kıstasın egemenliği hakkında çok kesin olarak hüküm
yürütmüştür.
e. Marx, kişisel çıkar duygusuyla hareket eden insan tipini, klasiklerden daha aşırı bir
şekilde yaratmıştır.

3)
Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
a. Marx, çalışmalarında belirli bir noktaya kadar tümevarım yöntemini uygulamıştır.
b. Marx’ın çalışmalarının başlangıcında tümdengelimci ve akılcı yöntemi takip
etmiştir.
c. Marx’ın, proleterleşme teorisine varıncaya kadar yaptığı gözlemlerde takip ettiği
yöntemin tamamen bilimsel olduğu söylenebilir.
d. Marx, somut realite gerçeklerinden hareket ederek ve tarihî gözlemlere dayanarak
vardığı kararını bir teori halinde öne sürdükten sonra, bu teorinin kararını geleceğe
de genelleştirmekle bilimsel yöntemden ayrılmıştır.
e. Marx, 19. cu asır İngiltere’sindeki sanayileşme inkılâbının doğurduğu geçici
sosyal değişme vetiresini dikkate alırken, belirli bir toplumun, belirli bir süresini
gözlemleme bakımından bilimsel davranış gösterebilmiş olmasına rağmen, bu
bilimsellik özelliklerini devam ettirememiştir.

4)
Durkheim’ın çok sebepli yöntemi geliştirdiği söylenebilir. O halde
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Durkheim, sosyal olayların sebeplerinin yine sosyal olaylar olabileceğini öne
sürmüştür.
b. Durkheim yönteminin birinci özelliği ideolojist karakterli olmasıdır.
c. Durkheim'e göre, bir olayın genellik özelliğine sahip olması, onun mutlaka sosyal
olmasını gerektirmez gelmektedir.
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d. Durkheim'e göre, her sosyal olgu'nun yani her sosyal olayın nedeni, ancak
kendinden evvelki sosyal olgularda aranmalıdır.
e. Durkheim, araştırıcının bütün peşin hükümlerini terk ederek olayların tanımını ve
sınıflamasını doğru bir şekilde yapmasını tavsiye etmiştir.

5)
değildir?
a.
b.
c.
d.

Aşağıdakilerden hangisi tek sebepli yöntemin temel özelliklerinden biri

Bütün sosyal olayların tek faktörle açıklanması,
Yanılmazlık iddialarında olmalarıdır.
Kendi düşünceleri mutlak doğru, kendi dışındakiler ise mutlak yanlıştır.
Tek sebepli yöntem, sosyal olayların meydana gelişini açıklamada tek faktör
üzerine kurulu bir doktrin gibi davranmaktadır.
e. Bilimsel çalışma ve araştırmalarda önceden belirlenmiş bir çerçevenin sınırları
dışına çıkılmasını teşvik etmektedir.

6) Tek sebebe dayalı yöntemde, her hangi bir sosyal olayın etkenlerini teşhis ettikten
sonra onları sınıflara ayırmak, yani nicel bir analiz yapmak söz konusu değildir.
A) Doğru

B) Yanlış

7) Marx, çalışmalarında belirli bir noktaya kadar tümevarım yöntemini uygulamış ve o
noktadan sonra ise tümdengelimci ve akılcı yöntemi takip etmiştir.
A) Doğru

B) Yanlış

8) Herhangi bir sosyal olayda etkili olan faktörler, sonucun ortaya çıkışını her zaman
ve her yerde aynı ölçülerde etkiler.
A) Doğru

B) Yanlış

9) Tek faktöre bağlı açıklama, sosyal araştırmacıları, eksik bilgilendirmekte ve hata
yapmalarına yol açmaktadır.
A) Doğru

B) Yanlış

10)
……………… bütün sosyal değişmeleri, üretim araçları tekniğindeki
değişmelerle açıklamakta, Noktalı yere gelmesi gereken kavramı yazınız.

Cevaplar
1) C
2) C
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3) B
4)B
5) E
6) Doğru
7) Doğru
8) Yanlış
9) Doğru
10) Marx
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5. BİLİMSEL ARAŞTIRMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Araştırmanın Tanımı
5.2. Bilimsel Araştırmanın Amacı
5.3. Araştırma Çeşitleri
5.3.1. Amaçları Yönünden Araştırmalar
5.3.2. Doğal Çevre Araştırmaları ve Laboratuvar Araştırmaları
5.3.3. Sebep Yönünden Sınıflandırma
5.3.3.1. Deneysel Araştırmalar
5.3.3.2. Tanıtıcı Araştırmalar
5.3.3.2.1. Monografiler
5.3.3.2.2. Tarihsel Araştırmalar
5.3.3.2.3. İstatistiksel Araştırmalar
5.3.3.3. Alan Araştırmaları
5.3.3.4. Yapılış Sürelerine Göre Araştırmalar
5.3.3.4.1. Kısa Süreli Araştırmalar
5.3.3.4.2. Uzun Süreli Araştırmalar
5.3.3.5. Uygulanan Yönteme Göre Araştırmalar
5.4. Doğa ve Sosyal Bilimlerde Araştırma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Araştırma nedir? Her araştırma bilimsel olarak kabul edilebilir mi?
2. Bilimsel araştırmanın amacı nedir?
3. Araştırma çeşitleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Araştırma

Bilgi, beceri ve yeteneğin
kullanımı

Araştırma, analiz yapma,
yorum

Teknoloji

Yeni ürün yaratma,
gelişimcilik, yaratıcılık

Araştırma, analiz yapma,
yorum

Araştırma

Bir sorun çözmek

Araştırma, analiz yapma,
yorum
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Anahtar Kavramlar

Araştırma; "problemlere güvenilir çözümler aramak amacı ile planlı ve sistemli olarak,
verilerin toplanması, çözümlenmesi (analizi), yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi
süreci"dir.
Temel araştırmalar; salt amacı var olan bilgi¬ye yenilerini katmak olan araştırmalardır.
Uygulamalı araştırmalar; bir kurama dayanmadan, bir hipotezi sınama kaygısı
olmadan, sonuçları hemen yaşama geçirmek amacı ile yapılan araştırmalardır.
Laboratuvar araştırması; yapay olarak oluşturulan bir çevre veya ortamda ve
denetimli koşullar altında, sebep-sonuç ilişkilerinin bulunmasına yönelik bir çalışma türüdür.
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Giriş
Gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkeler ekonomik ve teknolojik gelişmelerini
hızlandırmak için ellerindeki mevcut kaynakları en rasyonel kullanmanın ve bu kıt kaynaklarından
azami faydayı elde edebilmenin arayışı içindedir. Bugün gelişmekte olan ülkelerle, gelişmiş
ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyleri ve ayırım ülkelerin sahip oldukları teknoloji ile
belirlenmektedir. İleri düzeyde teknoloji kullanma seviyesine ulaşmış ülkeler gelişmiş ülke
konumunda değerlendirilirken, ileri düzeyde teknoloji kullanamayan ya da üretemeyen ülkeler ise
gelişmekte olan ülke düzeyinde yer almaktadırlar. Gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler
kıyaslandığında aradaki açık giderek büyümekte ve bu olumsuzluklar sadece bilimsel ve ekonomik
gelişmeyi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi de olumsuz etkilemektedir.
Bilgi ve beceri, beşeri yeteneğin verimli çalışmasını sağlayan önemli bir faktördür.
Eğitim –sanayi ilişkisinin, bilim ile doğrudan ilişkisi vardır. Sanayi, teknoloji, ekonomik girişimler
ve insanların bunlarla iç içe olması yaygın bir biçimde etkilemektedir. Bilim, sosyal hayatın temel
esasıdır. Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, sadece teknik anlamda bir gelişmeye
yol açmamış, hayatın tüm alanlarını etkilemiştir. Ürün tasarımında ya da üretim bazında birçok
sektör ileri teknoloji uygulamasına geçmiş, üretim tekniklerinin gelişmesi, yeni, ürünlerin üretimini
mümkün kılmıştır.
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5.1-

Araştırmanın Tanımı

Araştırma denilince anlaşılması gereken bilimsel araştırmalardır. Bir amaca yönelik,
belirli aşamalar içerisinde ve bir yöntem çerçevesinde yapılan çalışmalara araştırma adı
verilir. Düzenli, dikkatle ve belirli esaslar çerçevesinde yapılan bilimsel çalışmalar
araştırma'ya tipik örnek teşkil eder. Araştırma sayesinde yeni bilgi, yöntem veya yeni ürünleri
daha farklı ve daha elverişli şartlarda elde etmek mümkün olur. Bu sebepledir ki, ekonomik
ve teknik gelişmelerin temelinde araştırmalar yer almaktadır.
Araştırma, bilgi arama işinin sistematik şekilde yapılmasıdır. Bilgi arayan kimsenin
soru sorması doğaldır. Soruları kendi kendine sorabileceği gibi başkasına da sorabilir. Burada
sorulacak soruların da bir sıra ve düzen içerisinde olması gerekir. Bu açıdan, araştırma adeta
bir sorgulama sürecidir. Bilim adamları için soru sormasını bilmek, soruların cevaplarını
verebilmek kadar önemlidir.
Bilimsel araştırma, ya da kısaca araştırma terimi, çok değişik şekillerde tanımlanmıştır.
Araştırma, "problemlere güvenilir çözümler aramak amacı ile planlı ve sistemli olarak,
verilerin toplanması, çözümlenmesi (analizi), yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor
edilmesi süreci"dir.
Araştırma, temelde, bir arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma, karanlığa ışık
tutma, kısaca bir aydınlanma sürecidir; mevcut durumdan
özlenen duruma geçebilmek için gerekli kararları almada
zorunlu olan verileri toplayıp değerlendirmedir. Araştırma,
sürekli bir aydınlanma ve aydınlatma türünden bir arayıştır.
Araştırma,

"problemlere güvenilir
Araştırma hissedilen bir güçlük ile başlar. Bu en
çözümler aramak amacı ile
genel anlamda zihinsel ya da fiziksel doğrudan ya da dolaylı
planlı ve sistemli olarak,
verilerin toplanması,
olarak insanları rahatsız eden durumların (güçlüklerin)
çözümlenmesi (analizi),
ortadan kaldırılması ihtiyacıdır. Güçlük, kuramsal ya da
yorumlanarak
pratik olabilir. Örneğin, belli bir hastalık, başarısızlık vb.
değerlendirilmesi ve rapor
sebepleri araştırmak yanında, bundan iki asır önce yaşamış
edilmesi süreci"dir.
bir kavmin yaşam biçiminin öğrenilmek istenmesi, elektrik
(elektron) akımının oluş biçimi merakları ile uygun bir
eğitim programı, uygun bir araç geliştirme de araştırmaya
konu olabilir. Bir başka deyişle, çözülebilirlik düzeyleri
farklı olsa bile "var olan şeylerin hepsi" araştırmaya konu edilebilir.

5.2- Bilimsel Araştırmanın Amacı
Bilimsel araştırmanın amacı, bilimin çeşitli düzeylerde öngördüğü bilgileri
sağlamaktır. Bir başka anlatımla, bilimsel araştırma, sistemli, düzenli, sınıflandırılmış ve
aralarında bağları kurulmuş bilimsel bilgilere ulaşmak için, bu nitelikteki bilgileri üretmek
için yapılır. Bilimsel araştırmanın sağlayacağı bilgiler gelişigüzel elde edilmiş bilgiler
olmayıp, bilimin amaçlarına ulaşılmasına yardımcı olan, sistematik bilgilerdir. Bunlar,
doğrulukları deneylerle gösterilmiş, olaylarla ilgili anlamlardır.
Bir araştırmanın bilimsel sayılabilmesi için, o güne değin hiç bilinmeyen olguları ya
da gerçekleri ilk kez tanıtlaması ve açıklaması ya da olgular arasındaki sebep bağını ilk kez
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ortaya koyması gerekmez. Sezgi ile bilinen kimi gerçeklere, kesinlik kazandırmak da bilimsel
araştırmaların önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Bugün Sosyal bilimlerde önemli bir yer
tutan kimi genelliklere ve yasalara, sezgi ile bilinen kimi gerçeklerin birer hipoteze
dönüştürülerek, gözlem yoluyla sınanması ve geçerlenmesi sonucunda ulaşıldığı yadsınamaz
bir gelişmedir.

Araştırmanın amaçları;
1.
Bir sorunu çözmek: Karşılaşılan bir soruna çözüm getirmek bir
araştırmanın amacı olabilir.
2.
Yeni bir ürün ortaya koymak: Yeni bir ürünün yeni bir icat olması şart
değildir. Önceki ürüne göre küçük farkları olması ve
değişik bir ihtiyacı karşılaması, bir ürünün yeni sayılması
için yeterlidir.
3.
Yeni bir teknoloji ortaya koymak:
Teknoloji, bilimin endüstriye ve
üretime uygulanması demektir. Yeni üretim yöntemleri
geliştirmek araştırmalarda önemlidir.
4. Yeni bir bilgi ortaya koymak: Evrenin durumu,
canlı organizmanın ve maddenin yapısı konusunda yeni
bilgiler elde etmek, araştırmaların başlıca amaçları
arasındadır.

Araştırmanın amaçları;
1. Bir sorunu çözmek
2. Yeni bir ürün ortaya
koymak
3. Yeni bir teknoloji
ortaya koymak
4. Yeni bilgi ortaya
koymak
5. Ekonomik
yarar
sağlamak.

5. Ekonomik yarar sağlamak: Yeni bilgiler, yeni
yöntemler ve yeni ürünler paraya dönüştürülerek
ekonomik yararlar elde edilmektedir. Patent, knowhow ve teknoloji ihracı gibi olaylar,
bilimsel araştırmaların ekonomik yarar sağladığına verilebilecek başlıca örneklerdir.

5.3- Araştırma Çeşitleri
Araştırmalar değişik biçimlerde adlandırılmakta ve sınıflara ayrılmaktadır. En sık
rastlanan sınıflandırmalar arasında: temel, uygulamalı, aksiyon (eylem); kitaplık, alan,
laboratuvar; tarihsel, betimsel, deneysel; retrospektif, prospektif; tarama, deneme;
betimlemeyici, açıklayıcı, nicel, nitel vb. sayılabilir.
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre: temel araştırmalar, kuram
geliştirmeye yönelik bilgi üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen
bilginin uygulamaya aktarılmasına; aksiyon araştırmaları ise, uygulamalardaki pratik sorunların,
uygulayıcılarının da katılması ile çözümüne yöneliktir. Tarihsel araştırma "Ne idi?", betimsel
araştırma "Nedir?", deneysel araştırma ise "Sebep?" sorularına cevap arama amacındadırlar.
Olmuş, bitmiş olayları, sonuçlarından izleyerek araştırmak anlamındaki retrospektif, tarama ve
betimleme araştırmaları yanında, ileriye dönük ve sebep - sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışan
prospektif, deneme ve açıklama sıfatları ile kullanılan verilerin nicel ya da nitel oluşu ya da
araştırmanın yapıldığı yer ve alan adlarını alan sınıflamalara da rastlanmaktadır.
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Bütün araştırmalar sorunun çözümü amacıyla başlar, aynı temel süreçlerden sonra, rapor
yazımı ile sona erer. Sonuçta bütün araştırmalar, bilimsel yöntemin gerektirdiği etkinlikleri
ortaklaşa içermektedirler.

5.3-1. Amaçları Yönünden Araştırmalar
Araştırmalar, amaçları yönünden temel ve uygulamalı diye ikiye ayrılırlar. Temel
araştırmalar, olaylar arasındaki ilişkileri keşfetmek ve teori geliştirmek amacı taşırlar.
Bunlar daha çok bilim adamları ve araştırma kurumları tarafından yapılır. Bu tip araştırmalarda
amaç bilime katkıda bulunmaktır, güncel sorunlara cevap vermek kaygısı ön planda gelmez.
Bir araştırmada kuramlara dayanarak hipotezler geliştiriliyorsa ve bu hipotezler test
edilerek, sonuçları bilimsel olarak yorumlanıyorsa bu tür araştırmalara bilimsel araştırma
denir. Bu tür araştırmaların sonuçlarının kısa dönemde uygulamaya konulması amacı yoktur;
ana amaç, bilime katkıdır.
Temel araştırmalar, salt amacı var olan bilgiye
yenilerini katmak olan araştırmalardır. Bunlar, araştırma
kavramının en yalın bir biçimde temsil edildiği çabalardır. Bu
sebeple, bu araştırmalara temel ya da saf araştırmalar denir.
Temel araştırmalarda, "bilgi bilgi içindir" anlayışı
egemendir. Bu bilgi geleneksel algılamada yalnızca "kuram"
düzeyi ile sınırlıdır. Ancak, burada, daha geniş bir yorum ile
kuramdan önceki bilgi düzeyleri de dikkate sunulmaktadır.
Temel araştırmalarla, değişik düzeylerde bilgi üretilebilmektedir.

Temel
araştırmalarda, "bilgi
bilgi içindir" anlayışı
egemendir.

Oysa uygulamalı araştırmalar günlük, pratik sorunlara çözüm ararlar. Bunlar
örneğin, bir sosyal politikanın oluşumunu, uygulanmasını veya değişimini etkilemek üzere
gerçek yaşamla ilgili bir konuda bilgi toplamaya yönelik olabilirler. Asıl amaçları araştırma
sonuçlarının, sosyal politikayı yürütenlerce kullanılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla, temel
araştırmalar bilimsel çevrelere hitap ederken bunlar belirli sosyal sorunlar konusunda hükümet
yetkililerini, parlamenterleri ve diğer yöneticileri etkilemeye çalışırlar.
Uygulamalı araştırmalar, bir kurama dayanmadan, bir hipotezi sınama kaygısı
olmadan, sonuçları hemen yaşama geçirmek amacı ile yapılan araştırmalardır. Bu tür
araştırmalarda kullanılan yöntem ve teknikler, bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntem ve
tekniklerle aynıdır. Ancak bu tür araştırmalarda kurama dayanma, hipotezler geliştirme ve
bunların sınanması söz konusu değildir. Sosyal yaşamın ihtiyaçlarını karşılama ana amaçtır.
Bu tür araştırma sonuçlarının, bilimsel araştırmalarda veri olarak kullanılması söz konusudur.
Uygulamalı araştırma sonucu elde edilen bulguların bilime, bilgiye katkısı vardır.
Uygulamalı araştırmalar, üretilen bilgilerin değerlendirilmesi ile sorunların fiilen
çözümünü gerçekleştirmeyi, bilimin olayları denetim altına alma işlevini gerçekleştirmeyi
amaçlayan araştırmalardır. Uygulamalı araştırmalarda değerlendirilecek bilgiler, ya temel
araştırmalarla ayrıca üretilmiş olabilir ya da uygulamalı araştırma bünyesinde elde edilebilir.
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Uygulama boyutu olan hemen her sorunu, temel araştırma türünden etkinliklerle
aydınlanır, uygulamalı araştırmalarla da çözüme kavuşur. Bu sebeple, uygulamalı araştırmalar,
sorunu çözmenin vazgeçilmez bir öğesidir.
Uygulamalı araştırmalar, üretilmiş ya da üretilmekte olan bilginin denemeli
uygulamasıdır. Denemeler, var olan uygulamanın istenen ya da olabilecek düzeye gelişi
sağlanıncaya kadar sürdürülür. Bu araştırmalarda, geliştirme süreci egemendir.
Uygulamalı araştırmalar genellikle değerlendirme araştırmaları durumunda olurlar.
Bu yönleriyle de ikiye ayrılabilirler: Sonuç ve süreç araştırmaları.
Sonuç araştırmaları, bir sosyal programın etkilerini ya da sonuçlarını inceler ve daha
çok "Program etkin biçimde işlemekte midir?" sorusuyla ilgilenir. Yürütülmekte olan bir
programda değişiklik yapılması gereken noktalara işaret edilir. Süreç araştırmalarında ise
programla ilgili olarak "Nedir?" ve "Nasıl İşler?"gibi sorular değerlendirilmektedir. Bir
program veya politika henüz kararlaştırılmadan önce bunun tanıtılması, yöneticilerin
aydınlatılması ve ilişkilendirilmesine yönelik bulunmaktadır.
Sonuç ve süreç araştırmalarının kullandıkları yöntemler farklıdır. Sonuç araştırmaları
genellikle sayısal verilerde, istatistiksel analiz yöntemini kullanırlar. Oysa süreç
araştırmalarında genellikle istatistik değil, sayılara dayanmayan yöntemler veya tarih yöntemi
kullanılır.

5.3-2. Doğal Çevre Araştırmaları ve Laboratuvar Araştırmaları
Laboratuvar araştırması, yapay olarak oluşturulan bir çevre veya ortamda ve
denetimli koşullar altında, sebep-sonuç ilişkilerinin bulunmasına yönelik bir çalışma
türüdür. Koşullar, değişkenler veya ortam, farklı düzeylerde ayarlanıp değiştirilerek sonucu
etkileyen dolaysız faktörler ortaya çıkartılmaya çalışılır. Denetimli koşullar altında
gerçekleştirildiği için laboratuvar araştırmalarında "iç geçerlilik" yüksektir. Diğer bir deyişle,
sonuç üzerinde ortaya çıkan etkilerin deney konusu değişkenlerden kaynaklandığı daha açık ve
güvenilir biçimde belirlenmektedir.
Koşulların ve etkenlerin değiştirilebilmesi laboratuvar araştırmalarının esneklik
özelliğini gösterir. Fakat bu tür araştırmalar daha çok doğal bilimler için uygundur. Laboratuvar
yöntemini, insan davranışları üzerine uygulama ya da insanı laboratuvar ortamında inceleme
olanağı sınırlıdır. Ancak bu yöntemin uygulanabileceği bazı özel durumlar da yok değildir.
Örneğin farklı koşullarda emeğin verimliliğini belirlemek üzere bu yöntemden yararlanılabilir.
Söz gelişi, çeşitli yaş, eğitim düzeyi ve cinsiyet grubuna giren insanların seçilerek, önceden
ayarlanmış çevresel koşullar altında, bir makine üzerinde çalıştırılmaları ve üretimde ortaya
çıkan değişmelerin incelenmesi gibi. Böylece farklı emek tiplerinin ve çevresel koşulların
verimlilik üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılır.
Bağımsız değişkenlerin ayarlanabildiği olaylarda ve araştırmacının asıl amacının,
sebep-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi olduğu durumlarda laboratuvar yönteminden
yararlanılabilir. Sosyal bilimler alanındaki laboratuvar araştırmaları çeşitli şekillerde
gruplandırılabilirler:
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 Etki çalışmaları: Denekler üzerine bir işlem uygulanır ve bunun sebep
olduğu sonuçlar incelenir,
 Yargı çalışmaları; kişilerin düşünce, görüş ve değerlendirmelerinin
araştırılmasına dayanır,
 Gözlem çalışmaları; Laboratuvar ortamında değişkenler değiştirilerek ya da
değiştirilmeden gözlemler yapılmasını esas alır.
Laboratuvar çalışmalarında iç geçerlilik yüksek, dış geçerlilik ise düşüktür. Dış
geçerlilik, sonuçların genelleştirilebilmesini ifade eder. Laboratuvar ortamı yapay olarak
oluşturulduğundan ulaşılan sonuçlar gerçek hayata tam olarak uymayabilir.
Doğal ortam araştırmaları, laboratuvar araştırmalarının tersine, olayların gerçek oluşum
içerisinde, ya da doğal hayatta incelenmesine dayanır. Örnek olarak; gözlem, anket ve belgesel
kaynaklara dayalı araştırmalar bu türdendir. Burada araştırma alanı şimdiki durumda veya
geçmişte gerçek yaşamın kendisi olup, herhangi bir yapaylık söz konusu değildir. Doğal ortam
araştırmaları laboratuvar araştırmalarının sakıncalarını önler..

5.4-

Sebep Yönünden Sınıflandırma

Bazı araştırmalarda amaç, değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkilerinin ortaya
konması, bazılarında ise ilgilenilen kütlenin veya olayın belirli özelliklerinin gösterilmesi ya
da tanıtılması olabilir. Bu açıdan araştırmalar deney, tanıtma, istatistik ve alan araştırmaları
biçiminde sınıflandırılabilirler.

5.4-1. Deneysel Araştırmalar
Deney yönteminde araştırmacı, araştırma ortamını kendisi oluşturur ve bu ortamda
ilgilendiği olayın değişken ve etkenlerini denetleyebilir.
Diğer bir deyişle, etkenler, değiştirilebilir, ayarlanabilir
veya istenen duruma getirilebilir. Ayrıca olayın içinde
Deney yönteminde
geçtiği çevre de hazırlanarak istenen deney durum veya
araştırmacı, araştırma
aşamaları yaratılabilir. Buradan anlaşılacağı gibi, deney
ortamını kendisi oluşturur ve
yöntemi genellikle laboratuvar ortamındaki araştırmalarda
bu ortamda ilgilendiği olayın
uygulanmaktadır.
değişken ve etkenlerini
denetleyebilir.

Deney yönteminde olay denetimli koşullar altında
incelendiği için, çevresel ortam değiştirilip ayarlanarak tek
tek bütün değişkenlerin sonuç üzerindeki etkileri
incelenebilir. Örneğin aynı bir makine üzerinde çalışan
işçilerin sayısı artırılıp azaltılarak veya bu makine değişik eğitim düzeyindeki insanlara ya da
kadın ve çocuk işçilere kullandırılarak üretimdeki değişmelerin incelenmesi gibi. Yine bu
örnekte makinenin yerleştirildiği ortamdaki ışık, ısı, ses vb. koşullar değiştirilerek üretim
verimliliğinin bunlardan ne şekilde etkilendiği keşfedilmeye çalışılabilir.
Deney yönteminde amaç, incelenen olaydaki sebep-sonuç ilişkilerinin ortaya
çıkartılmasıdır. Bu ilişkilerin gerçek niteliğini bulabilmek için sonucu etkileyebileceği
düşünülen tüm etkenler denenebilir.

5.4-2. Tanıtıcı Araştırmalar
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Bilimsel araştırmalar yalnızca deneysel çalışmalardan ibaret değildir. Sosyal bilimlerde
deneysel yöntemin uygulama alanları oldukça sınırlıdır.
Değişkenlerin ele alınamadığı veya sağlık ve güvenlik sebebiyle deney yönteminin
uygulanamadığı durumlarda kullanılabilecek başka araştırma plânları vardır. Bunlardan bir
bölümünü tanıtıcı veya durum belirleyici araştırmalar (survey) oluşturmaktadır. Tanıtıcı
araştırmalarda amaç belirli bir ana kütlenin ilgi duyulan özelliklerini ortaya koymaktır.
Örneğin Türkiye'de nüfusun, yüzde kaçının okur-yazar olduğunun, köyde veya kentte
oturduğunun ya da hangi ekonomik faaliyetlere uğraştıklarının araştırılması gibi.

Tanıtıcı araştırmalar günümüzde sosyal olayların incelenmesinde büyük bir
yaygınlık kazanmıştır. Örneğin;
 İktisatçılar, tüketicilerin gelirlerini hangi mal ve hizmet gruplarına ne oranlarda
harcadıklarını belirlemek üzere hane halkı anketleri uygularlar.
 Pazarlama kuruluşları halkın ne tür beyaz eşya, hangi marka buzdolabı, televizyon
veya içecek tercih ettiklerini araştırırlar.
 Kamuoyu araştırma kuruluşları, belirli bir parti, siyasi görüş veya siyaset adamının
ne oranda desteklendiğini izlerler.
 Siyaset bilimcileri parlamentoya seçilen milletvekillerinin eğitim, meslek, yaş,
cinsiyet, vs. durumlarını incelerler.
 Televizyon, radyo ve gazete gibi kitle iletişim araçları halkın kendilerini ne oranda
izlediği ile ilgilenirler.
Buradaki ortak özellik, amaçlanan özelliğin doğru olarak ölçülmesi ve gerçek
niteliklerin belirlenmeye çalışılmasıdır.
Tanıtıcı türdeki araştırmalarda amaç bazen ana kitlenin birden fazla niteliği arasındaki
ilişkilerin belirlenmesi de olabilir. Örneğin okunan gazete çeşitleriyle okuyucuların genel
eğitimleri arasındaki ilişki gibi. Kuşkusuz burada sebep-sonuç ilişkisinin tümüyle ilgisiz
olduğunu söylemek olanak dışıdır. Diğer bazı durumlarda da araştırmacı yalnızca olayın
sonuçları ya da etkileriyle ilgilenmiş olabilir. Örneğin, grevde geçen toplam işgünü sayısının
ekonomide doğurduğu zararların araştırılması gibi. Kısacası, tanıtıcı araştırmalarda asıl amaç,
anket, görüşme, gözlem ve örnekleme gibi araçlarla ana kitlenin ilgilenilen özelliklerinin
ortaya konmasıdır.
Sosyal bilimlerde, tanıtıcı araştırma çeşitleri vardır. Bunlar;

5.3.2.1. Monografiler
Monografiler olay ve olguları olduğu gibi tanıtmaya yarayan çalışmalardır. Sosyal
bilimlerde yaygın bir kullanım alanları vardır. Örneğin köy-şehir, parti, sendika, aile bütçesi,
nüfus yapısı, vs. gibi.
Mevcut durumun tanıtımına dayandıklarından olaylar arasındaki ilişkilerin dolaysız
biçimde açıklanması amacı taşımazlar. Ancak, temsil edici nitelikteki olayların incelenmesinden genel ilkelere ulaşılmasına olanak verirler. Yani, somut olaylardan genel ilkelere doğru bir
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ilişki zinciri kurulması söz konusudur. Bu da bilindiği üzere tümevarım bir yaklaşımdır.
Nitekim tarihçesine bakıldığında bu yöntem, ünlü Fransız Sosyologu Le Play tarafından
tümdengelim yaklaşımına karşı geliştirilmiştir. Monografi yönteminde anket ve görüşme gibi
araçlar yaygın biçimde kullanılır.
Monografi çalışmalarının farklı tipleri vardır. Bunlardan en çok uygulananlar arasında
örnek olay monografileri ile değişim monografilerini özellikle belirtmek gerekir.
a- Örnek olay monografileri (vaka metodu): Temsil niteliğine sahip tek bir kişi,
kurum veya olayın ele alınarak ayrıntılı biçimde tanıtılmasına yönelik çalışmalardır. Elde
edilen bilgilerin, benzeri durumlar için de geçerli olacağı hipotezinden hareket edilmektedir.
b- Değişim monografileri: Mevcut durumun tanıtılması yanında, olayların zaman
içindeki değişmelerinin de izlenmesi amacına yönelik çalışmalardır. Örneğin bir köy
monografisinde, köyün belli bir dönemdeki sosyo-ekonomik yapısının tanıtılmasından sonra
zamanla bu yapının ne şekilde değiştiği veya geliştiğinin belirlenmesi gibi.

5.3.2.2. Tarihsel Araştırmalar
Sosyal olayların geçmişteki durumunu incelemeye yönelik araştırmalardır. Çalışma,
yazılı belgeler ve kalıntılar üzerinden yürütülür. Araştırmacı konuyla ilgili olarak bulabildiği
her türlü istatistik, bilgi ve belge gibi yazılı kaynaklarla, eşya, alet gibi kalıntıları toplar ve
değerlendirir. Özellikle bazı büyük kurum ve kuruluşların oldukça düzenli olarak tuttukları
arşivler vardır. Bunlar ilgili araştırmacılar için çok değerli kaynaklardır. Esasen geçmişe ait
olan bu bilgileri çoğu kez başka şekillerde elde etmenin olanağı da yoktur.
Tarihsel araştırmalar bir doğal ortam araştırmasıdır. Çünkü toplanan bilgi, belge ve
kanıtlar incelenen olayın doğal çevredeki oluşumunu yansıtır. Diğer bir deyişle, gerçek
kişilerin araştırıcıdan etkilenmeleri diye bir durum söz konusu değildir. Hatta o kişiler
sonradan böyle bir araştırmaya konu olacaklarını belki hiç akıllarından bile geçilmemişlerdir.

5.3.2.3. İstatistiksel Araştırmalar
Bilimsel araştırmalarda istatistik yöntemler çok önemli bir araç durumundadır. Gerek
fiziki bilimlerde, gerekse sosyal bilimlerin belirli dallarında, istatistik yöntemler yaygın olarak
kullanılır. Örneğin iktisat, işletme, sosyoloji ve psikoloji gibi dallarda istatistik yöntemlerden
önemli ölçüde yararlanılır.
İstatistik yöntem, hem daha güvenilir, hem de daha açık ve objektif sonuçlar elde
edilmesine olanak sağlar. İstatistik yöntemi, genellikle rakamsal verilerin planlı şekilde
toplanması, gruplandırılması, işlenmesi, yorumlanması ve tahmini konusundaki tekniklerle
ilgilenir. Yani istatistik, önce rakamsal gözlemlerin ortaya koyduğu sonucun ne olduğunu
tanıtır; olaylar arasında ilişki aranıyorsa böyle bir ilişkinin var olup olmadığını gösterir;
toplanan verileri gruplandırmak ve sistematik biçimde sunmak olanağı sağlar.

5.5-

Alan Araştırmaları
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Alan araştırmaları, incelenen kişilerin gerçek yaşantılarına katılarak yapılan
araştırmalardır. Burada insanları laboratuvara almak yerine, araştırıcının adeta onların
dünyasına girmesi söz konusudur. Alan araştırmacıları incelenen kişilerin doğal ortamına
girer, onların konuşma ve davranışlarına katılır ve bu şekilde duygu, düşünce, görüş ve
tepkilerini belirlemeye çalışırlar. Diğer araştırma çeşitlerinden en önemli farkı incelenen
davranış ve olayların tüm yönlerinin belirlenebilmesidir. Alan araştırmaları "niteliksel" türden
araştırmalar sayılırlar.
Alan araştırmacılarının deneklerle yaptığı görüşme veya gözlemler bir zamanla sınırlı
değildir. Bunlar, birkaç saatten, birkaç güne, hatta birkaç aya kadar değişebilir. Ancak bu süre
İçinde görülenler veya işitilenler, hafızaya güvenilmeyerek sesli yazılı veya görüntülü biçimde
kayda geçirilmelidir. Araştırmacı teyp ve kamera gibi teknik aletlerden yararlanabilir.
Alan araştırmalarında bazıları inceledikleri insanların dünyasına tam olarak girer ve
adeta grubun bir üyesi olurlar. Bunlara "katılımcılar denebilir. Bazılarında ise araştırmacı bir
gözlemci olarak grubun dışında kalır.
Alan araştırmacıları, hipotez testine değil, yeni hipotez kurulmasına yönelik veriler
toplar. Hipotez test'i, bilindiği üzere tümdengelimci bir yöntemdir. Oysa araştırmacı burada
tümevarımcı bir yaklaşımla çalışır. Çünkü gözlemle başlar ve topladığı verilere uyacak
biçimde hipotezini belirler. Dolayısıyla parçadan bütüne doğru bir geçiş söz konusudur
Alan araştırmacıları, vardıkları sonuçların incelenen yerin dışında da geçerli
olduğunu göstermelidirler. Eğer böyle bir genelleştirme yapılamazsa çalışmaları bilimsel
yönden fazla bir değer taşımaz. Dolayısıyla, gerçek alan araştırmacıları da bilimsel açıdan
deney ve tanıtıma yönelik araştırmacılar gibi, çalışmalarının güvenirliğini ve geçerliliğini
kanıtlama zorunluluğu ile karşı karşıyadırlar.

5.6-

Yapılış Sürelerine Göre Araştırmalar

Araştırmalar yapıldığı sürelere göre uzun - kısa dönemli araştırmalar olarak
gruplandırılır.
a- Kısa süreli araştırmalar
Evrenin belirli kesimlerinde, belirli bir zaman dilimi içerisinde yapılan
araştırmalardır. Farklı yaş, cinsiyet, eğitim, gelir, meslek gibi özellikler göz önünde
bulundurularak yapılan araştırmalar kısa süreli araştırmalardır. Evrenin büyük olması
durumunda bu tür araştırmalara "genişliğine araştırma" denilir.
b- Uzun süreli araştırmalar
Bu tür araştırmalar evrenin dar olması durumunda evrenin tümünde evren geniş ise
belirli bir kesiminde belirli aralıklarla yinelenerek yapılan araştırmalardır. Bu tür
araştırmalar haftalar, aylar hatta yıllar sürebilir. Bu tür araştırmalarda amaç, araştırma konusu
ile ilgili genel bir gelişimi ortaya koymaktır. Bu tür araştırmalar uzun zaman içerisinde
gerçekleştiğinden, çoğunlukla araştırma evreni dar tutulur. Çünkü bu tür araştırmalarda geniş
bir örneklemi belirli zaman aralıkları ile kullanmak oldukça masraflıdır. Bu tür araştırmalar,
özellikle belirli hipotezlerin sınanması, yinelenmesi ve sonunda kuramlara, hatta yasa
(kanun)lara ulaşan, daha çok bilimsel amaçlı araştırma çeşitleridir. Bu tür araştırmaların bir
98

diğer önemli özelliği, araştırmanın "devam eden araştırma" olduğu için araştırma farklı
araştırmacılarla yürütülebilir. Bu tür araştırmalar daha çok "projeli araştırma" niteliğindedir.
Bu araştırmaların bir diğer adı da "uzun dönemli" araştırmalardır.

5.7-

Uygulanan Yönteme Göre Araştırmalar

Ancak, araştırmaları, uygulanan araştırma yöntemine göre gruplandırmak çoğu zaman
daha anlamlı olmaktadır. Bu açıdan araştırma çeşitlerini 8 grup altında incelemek
mümkündür:
a) Kütüphane araştırmaları: Bunlar mevcut yayınlardan faydalanarak yapılmış
olan derleme çalışmalarıdır. Bunun için kütüphanelerde hangi kaynakların mevcut olduğunu
ve bunları nasıl bularak kullanılacağının bilinmesi gerekmektedir. Kısacası, derleme
araştırmalarında başarı, kütüphanelerden iyi yararlanmaya bağlıdır.
b) Laboratuvar araştırmaları (Deneyler): Bu araştırmalar, laboratuvarda
gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verileri analiz etmek ve yorumlamak anlamını
taşımaktadır. Fen ve mühendislik bilimlerindeki araştırmaların çoğunluğu bu türdedir. Sosyal
bilimlerde de deneysel metotlar kullanılmaktadır.
c) Gözleme dayalı araştırmalar: Bir kısım bilim dallarında veriler, alanda elde edilen
gözlemlerden oluşmaktadır. Gözlemler laboratuvarın dışında olmaktadır. Çevre, tarım, astronomi,
coğrafya, madencilik gibi konularda alanda elde edilen gözlem değerleri çok önemlidir. Bu veriler,
laboratuvar verilerini tamamlamakta çok işe yararlar.
d) Anket araştırmaları: Kişi ve kurumlardan bilgi almada anket yönteminin kullanıldığı
araştırmalardır. Soruların cevapları yüz yüze görüşme ile elde edilebileceği gibi, yazılı anket
formlarını adreslere göndermek suretiyle de istenebilir. Gözlem ve anketlere dayalı olarak, laboratuvar
veya büro dışında yapılan araştırmalara alan araştırmaları da denilmektedir.
e) Beşeri araştırmalar: İnsanların yaşam biçimleri, davranışları, tepkileri, sevinçleri, acılan
insanların deneyim ve birikimleri gibi konuları incelemek ve araştırmak beşeri ilimlerin konusudur.
Bunun için şiir, roman, hikâye, hatıra, mahkeme kayıtları, hükümet belgeleri gibi yazılı olan ve
olmayan kaynaklar araştırıcı tarafından değerlendirilir.

f) Analitik araştırmalar: Elde edilen verilerin çeşitli yöntemlerle analiz edilerek mevcut
durumun, aradaki ilişkilerin veya ileriye dönük muhtemel gelişmelerin ortaya konulmasıdır.
Laboratuvar araştırmalarında, maddeler uygun yöntemlerle kendisini oluşturan yapı taşlarına
dönüştürülerek analiz edilir ve böylece daha iyi tanınmış olur. Sosyal ve ekonomik bilimlerde de
çeşitli istatistiksel yöntemlerle söz konusu analizler yapılmaktadır. Regresyon analizi, varyans

analizi gibi.
g) Deskriptif araştırmalar: Tasviri araştırmalardır. Örneğin veya kümenin belirgin
vasıflarını (karakterlerini) ortaya koyan veya anlatan yöntemler kullanılmaktadır. Bir bölgedeki veya
sektördeki işletmeleri izah eden araştırmalar böyledir.
h) Araştırma-Geliştirme araştırmaları: Ürün veya yöntem geliştirmeye yönelik, endüstri
ile iç içe yapılan araştırmalardır. Yeni bir ürünü veya yöntemi, üretim aşamasına hazırlayan
araştırmalardır. Sosyal ve teknolojik değişmeler araştırma-geliştirme araştırmalarını önemli kılmıştır.

5.8-

Doğa Ve Sosyal Bilimlerde Araştırma
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Fen bilimleri alanında yapılan araştırmalarda araştırma denilince akla ilk gelen husus
laboratuvar ve deney olgusudur. Çünkü araştırmada kabul edilen geleneksel hipotezlere en
uygun olanı deney yöntemidir. Deney yönteminin özellikleri şöyle sıralanabilir:
- Doğal çevre bağımsız olarak kendiliğinden vardır.
- Bu çevre kendisini araştıranlara ilgisiz ve tarafsızdır.
- Bu çevreyi yöneten kanunlar sadece doğru bilimsel yöntemi kullanabilen
araştırmacılar tarafından keşfedilebilir.
- Keşfedilen bilgi objektif ve doğrudur, bu durum onu keşfeden kim olursa olsun
değişmez.
Bilgi bir kez kazanıldıktan sonra, doğadaki olayları anlamada, açıklamada, doğada
neler olacağını önceden tahmin etmede ve böylece doğayı kontrol ederek bilgiyi elde edenin
avantajına uygun hale getirmede kullanılır.
Doğayı veya çevresini araştırmak isteyen bir insan, hangi yöntemleri kullanacağını
önceden kararlaştırmaya mecburdur. Verilecek karar, araştırmanın konusuna ilişkin
hipotezlere dayanacaktır. Bitkiler, hayvanlar ve madenler gibi doğal çevreyi inceleyen bilim
adamları hipotezlerinde, "araştırdıkları şeylerin" var olduklarının farkında değildirler ve bu
varlıkların davranışları kendi kontrollerinin dışındadır" demektedirler. Ortaya koydukları
davranışlar kendi seçimleri değildir. O halde bu varlıklar hakkında bilinen bütün bilgiler
onların dışsal davranışları gözlenerek görülebilir.
Sosyal bilimlerde durum farklıdır. Sosyal bilimlerde üzerinde çalışılan şeyin bilinçli
olması ve işin farkında olması, sorunun temelidir. Fen bilimleri ile sosyal bilimlerin konusu
çok değişiktir, insan aktif ve bilinçli olup, sosyal ortamda neler olduğunu fark eden ve nasıl
davranılacağına karar verebilen kişidir. Doğal fenomen insana bir anlam ifade etmez. Sosyal
olayı, sosyal yapan husus, ona katılanların öyle anlam vermeleridir. Olayları herkes yaklaşık
aynı tarzda yorumlamaktadırlar. Böyle olmazsa, sosyal etkileşim olmaz. Doğayı, Sosyal ve
ekonomik olayları daha iyi anlamak için bunu mümkün kılacak araştırma metotları
geliştirmeliyiz. Veri çeşitleri ve veri toplama yöntemleri araştırmanın en önemli bölümünü
oluşturur.
Doğa bilimleri ile Sosyal bilimlerin gelişmişlik düzeylerindeki ayrılığın olası
sebepleri arasında, şu dört nokta önemli görünmektedir.
a- Sosyal bilim araştırmalarının yeniliği. Sosyal bilimlerde, sistemli ve kapsamlı
araştırma çabalarının, doğa bilimlerindeki kadar uzun bir geçmişi yoktur.
b- İnsanın, kendi türünü inceleme güçlüğü, insanın duygusal bir varlık olmasından
dolayı, nesnel olarak inceleyebilme güçlükleri vardır. İnceleme yöntemi de, doğa bilimlerine
oranla, karmaşık ve geliştirilmesi güç ayrıntıları içerecektir.
c- Sonuç alıcı araştırma alışkanlığındaki yetersizlik. Sosyal bilimlerde yapılan
araştırmalarda, sorunlara somut çözümler getirinceye kadar araştırma çabalarını sürdürme
alışkanlığı, henüz yeterince yerleşmemiştir. Örneğin tıp’ta ele alınan hastalığın sebepleri ve
sonuç alınmadan, o alandaki araştırma çabalarına son verilmez.
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d- Araştırmaya karşı geliştirilmiş yanlış tutumların varlığı. Araştırma, bilim ve bilimsel
yöntem kavramlarının yeterince anlaşılamaması sebebiyle, araştırma çabalarını olumsuz yönde
etkileyen tutumlar gelişmiştir. Bunlar, Sosyal bilimleri daha çok etkilemektedirler.
ÖZET
Araştırma çeşitleri çok genel çizgileri ile “temel” ya da "bilimsel" ve "uygulamalı"
araştırma olarak ikiye ayrılabilir. Bilimsel araştırmaları, bilim dallarına veya araştırma
metotlarına göre yapmak mümkündür. Fen, sosyal, sağlık, teknoloji, beşeri ve doğal bilim
dallarındaki araştırmalar gibi. Temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar bu grup
içerisinde düşünülebilir.
Temel araştırmalar salt bilimsel amaçlar ve düşüncelerle yapılır. Bunun pratiğe
aktarılması ve ekonomik yarar sağlaması ikinci plandadır. Halbuki uygulamalı araştırmalarda,
pratiğe aktarma ve uygulamasından yararlanma asıl amacı oluşturmaktadır. Teorik fizik ile
uygulamalı fizik, ya da teorik ekonomi ile uygulamalı ekonomi gibi.
Bilgi elde etmek için yapılan çalışmalar ve sorgulamalar için özel bir yer veya ortam
aramaya gerek yoktur. Kütüphane, okul, laboratuar, fabrika, atölye, işyeri, hastane, çiftçinin
tarlası veya bahçesi bilgi arama ve elde etme ortamlarına bir kısım örneklerdir. Araştırma her
yerde yapılabilir ise de amaçları, inançları ve yöntemleri farklı olan kişilerce de yapılabilir.
Bu sebeple, sistematik olarak yapılsa bile bütün araştırmalar bilimsel değildir. Eğer sistematik
araştırmalar, deneysel ve rasyonel esaslara dayanmakta ise, ancak o zaman bilimsel olurlar.
Sosyal bilim alan araştırmasının ortaya koyduğu bulguların geçerliliğini ya da
geçersizliğini belirleyecek en önemli etmen, uygulanan yöntemin uygun bir yöntem olup
olmadığıdır. Eğer elde edilen bulgular uygun yöntem ve tekniklere dayanılarak elde
edilmemişse, bu bulguları tartışmanın hiç bir anlamı kalmayacaktır. Çünkü sunulan bilgiler
amaca uygun bilgiler olmayacaktır. Sosyal bilim amaca uygun bilgiler üretirken, bir hipotezin
önerilmesi, gerçeklenmeye tabi tutulması, sonuçların analizi ve açıklanması aşamalarından
oluşan bir yöntem izler.
Tüm bu sebeplerle, sosyal bilimler ile doğa bilimleri arasında önemli gelişmişlik
farkları gözlenebilmektedir. Bu durum, Sosyal bilimlerde araştırma çabalarının daha sistemli
olarak sürdürülmesi ve araştırma eğitimine gerekli önemin verilmesi yönündeki politikaları
etkileyemediği sürece değişmeyeceğe benzemektedir. Bilim olmanın gerekleri yerine getirilmek isteniyorsa, bu konuda, sosyal bilimcilere de önemli görevler düşmektedir.

101

Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1- Bir araştırma niçin yapılır? Bilimsel bir araştırma nasıl olmalıdr? Ararştırınız.
2- Bilimsel bir araştırmanın amaçları nelerdir? Her araştırmanın bir amacı var mıdır?
Niçin araştırmada amaç önemlidir? Araştırınız.
3- Araştırma çeşitrleri nelerdir? Araştırınız.
4- Doğa ve sosyal bilim araştırmalarında amaç nedir? Zorlukları nelerdir. Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde problemlere güvenilir çözümler aramak amacı ile planlı ve sistemli
olarak, verilerin toplanması, çözümlenmesi (analizi), yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor
edilmesi hususlarında, bir arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma, karanlığa ışık tutma,
kısaca bir aydınlanma sürecinde; mevcut durumdan özlenen duruma geçebilmek için gerekli
kararları almada zorunlu olan verileri toplayıp değerlendirme işlemi üzerinde durulmuştur.
Sorun çözme, yeni bir bilgi ortaya koyma gibi yaratıcılığın öne çıkması ve bu anlamda
motivasyon sağlanması gisi konular ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
a.
b.
c.

d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi araştırmanın tanımı ile bir ilişkisi yoktur?
Bir amaca yönelik, belirli aşamalar içerisinde ve bir yöntem çerçevesinde
yapılan çalışmalardır.
Bilgi arama işinin sistematik şekilde yapılmasıdır.
Problemlere güvenilir çözümler aramak amacı ile planlı ve sistemli olarak,
verilerin toplanması, çözümlenmesi, değerlendirilmesi ve rapor edilmesi
sürecidir.
Temelde, bir arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma, karanlığa ışık tutma,
sürecidir;
Mevcut durumdan özlenen duruma geçebilmek ve araştırıcının gerekli gördüğü
kararları almada verileri toplayıp değerlendirmesidir.

2)
Bilimsel araştırmanın amacı, bilimin çeşitli düzeylerde öngördüğü bilgileri
sağlamaktır. O halde aşağıdakilerden hangisi Araştırmanın amaçları arasında yer
almaz?
a. Karşılaşılan bir soruna çözüm getirmek.
b. Yeni bir ürün ortaya koymak:
c. Yeni bir teknoloji ortaya koymak:
d. Yeni bir bilgi ortaya koymak:
e. Araştırmacıya maddi çıkar sağlamak:

3)
Araştırmalar değişik biçimlerde adlandırılmakta ve sınıflara
ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi araştırma çeşitleri arasında yer almaz?
a. Temel araştırmalar,
b. Uygulamalı araştırmalar,
c. Aksiyon araştırmaları,
d. Tarihsel araştırma
e. Doğaüstü araştırmaları

4)
almaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi temel araştırmaların özellikleri arasında yer
Olaylar arasındaki ilişkileri keşfetmek ve teori geliştirmek amacı taşırlar.
Güncel sorunlara cevap vermek kaygısı ön planda gelir.
Salt amacı var olan bilgiye yenilerini katmak olan araştırmalardır.
"Bilgi bilgi içindir" anlayışı egemendir.
Değişik düzeylerde bilgi üretilebilmektedir.

5)
yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı araştırmaların özellikleri arasında
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a. Günlük, pratik sorunlara çözüm ararlar.
b. Bir kurama dayanmadan, bir hipotezi sınama kaygısı olmadan, sonuçları
hemen yaşama geçirmek amacı ile yapılan araştırmalardır.
c. Kullanılan yöntem ve teknikler, bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntem ve
tekniklerle farklı olabilir.
d. Sosyal yaşamın ihtiyaçlarını karşılama ana amaçtır.
e. Üretilmiş ya da üretilmekte olan bilginin denemeli uygulamasıdır.

6) Bilimsel araştırmanın amacı, bilimin çeşitli düzeylerde öngördüğü bilgileri
sağlamaktır.
A) Doğru

B) Yanlış

7) Bir araştırmanın bilimsel sayılabilmesi için, o güne değin hiç bilinmeyen olguları ya
da gerçekleri ilk kez tanıtlaması ve açıklaması ya da olgular arasındaki sebep bağını ilk kez
ortaya koyması gerekir.
A) Doğru

B) Yanlış

8) Bir araştırmada kuramlara dayanarak hipotezler geliştiriliyorsa ve bu hipotezler test
edilerek, sonuçları bilimsel olarak yorumlanıyorsa bu tür araştırmalara …………. denir.
Noktalı yere gelmesi gereken kavramı yazınız.
9) ……………… bir kurama dayanmadan, bir hipotezi sınama kaygısı olmadan,
sonuçları hemen yaşama geçirmek amacı ile yapılan araştırmalardır. Noktalı yere gelmesi
gereken kavramı yazınız.
10) ……………… Evrenin belirli kesimlerinde, belirli bir zaman dilimi içerisinde
yapılan araştırmalardır. Noktalı yere gelmesi gereken kavramı yazınız.

Cevaplar
1) E
2) E
3)E
4) B
5) C
6) Doğru
7) Yanlış
8) Bilimsel araştırma
9) Uygulamalı araştırmalar,
10) Kısa süreli araştırmalar;
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6. BİLİMSEL ARAŞTIRMADA HİPOTEZİN YERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Hipotez Kavramı ve Tanımı

6.2.

Araştırmada Hipotezin Önemi

6.3.

Hipotezin Nitelik ve Özellikleri

6.4.

Hipotez ve Varsayım Tartışması

6.5.

Teori Kavramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1234-

Hipotez nedir?
Bir hipotezde aranması gereken özellikler nelerdir?
Bir araştırmada hipotezin önemi nedir? Açıklayınız.
Bir hipotez nasıl kurulur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Hipotez

Bir öneride,
bulunmak

Hipotez

Gözlem yapma

Araştırma, düşünme, analiz
yapma

Hipotez

Deneme, yanılma, test etme

Araştırma, düşünme, analiz
yapma

bir

elde
veya

iddiada Araştırma, düşünme, analiz
yapma
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Anahtar Kavramlar

Hipotez; yapılan bütün gözlem ve deney sonuçları tarafından yeterince doğrulanmamış,
geçerliliğinin kontrolü için teste tabi tutulabilen, fakat henüz test edilmemiş muhtemel
çözümlemeleri içeren önermelerdir".
Genel hipotez; bütüne ait hipotezdir.
Test hipotezle; parçalara ait hipotezlerdir.
Varsayım; "Deneyle kanıtlanmamış olmakla birlikte kanıtlanabileceği umulan kuramsal
düşün".
Teori; olguları veya olgusal ilişkileri açıklayan kavramsal bir sistemdir.
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Giriş
Bilimsel gerçeklere araştırma sonucu ulaşılabilir. Araştırma, bilginin bulunması,
geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup olmadığının kontrol edilmesi için harcanan çabadır.
Araştırma, bir veri toplama tekniği ve yönteminin ötesindedir. Bir araştırma sonucunda
doğru bilgiye ulaşabilmek için gerekli olan metod ve tekniklere uymak gerekir. Araştırmada
seçilecek konunun önemi, onun yeni oluşuna, zamanlı olmasına ve akademik bir özellik
taşıdığı kadar, pratik bir değer taşımasına da bağlıdır.
Bir bilimsel araştırmada önemli hususlardan birisi de araştırma hipotezinin
tespitidir. Araştırmaya başlayabilmek için amaç tespiti ile birlikte, araştırmanın genel
hipotezi ve test hipotezlerinin oluşumu önemlidir. Her araştırma bir amaca dayalı olarak
yapılır. Bir araştırmanın amacını ve iddiasını hipotez oluşturur.
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6.1- Hipotez Kavramı Ve Tanımı
Diğer bilim dalları gibi, sosyal bilimlerde de olaylar hakkında bir takım
değerlendirmeler yapma ve tahminlerde bulunma zarureti vardır. Bu değerlendirme ve
tahminler bir takım genellemeleri kapsarlar. Olguların ve olayların açıklamasına yönelik olan
bu genellemelerden, "yapılan bütün gözlem ve deney sonuçları tarafından yeterince
doğrulanmamış, geçerliliğinin kontrolü için teste tabi tutulabilen, fakat henüz test
edilmemiş muhtemel çözümlemeleri içeren önermelere" hipotez denir. Her önerme, hipotez
değildir. Bir önermenin hipotez olabilmesi için, önermenin doğru olup olmadığının
bilinmemesi, önermenin doğrudan test imkânının bulunmaması gerekir.
Hipotez, birden oluşmaz ve bir araştırma konusu ile birlikte ortaya çıkar. Hipotezin
oluşmasında en önemli adım ise konu ile birlikte araştırmanın amacının da belirlenmesidir.
Hipotez, amacın belirlenmesi ile bu amacı gerçekleştirmek üzere bulunan başlangıç
noktasıdır. Hipotez, araştırmanın amacını, izlenecek yolu, yanıtlanacak soruları saptar.
Araştırmanın yöntem ve teknikleri, hipotezin kurulmasından sonra belirginleşir. Bir anlamda
hipotez, araştırma için "pusula" niteliğindedir.
Bilimsel araştırmanın kalkış noktası, ilk aşaması bir hipotez kurmaktır. Hipotez düz
bir cümledir ve karar ifade eder. Soru, emir, dua, istek, hayret, ünlem cümlesi şeklinde
yazılamazlar. Soru cümlelerine karşı verilmiş geçici cevaptırlar. Araştırmacı hipotezde
sonucu, olaylar ve olgular arasındaki bağları, parametreler arası ilişkileri düşündüğü şekilde
söylemelidir. Meselâ, "Çalışmaya fazla zaman ayıran öğrenci başarılı olur." Burada çalışmaya
fazla zaman ayırmakla, başarı arasında bir ilişkinin bulunduğu iddia edilmektedir. Bilimin son
amacını Gerçekleştirmek üzere tasarlanmış bir araştırmanın ağırlık merkezi "hipotez'''dir.
Hipotez, araştırmanın her evresinde elde edilecek bilginin niteliği ve bu bilginin nasıl
düzenleneceğini gösteren bir kılavuzdur. Tüm araştırma hipotez çevresinde örgütlenmiştir.
Hipotez, en genel tanımıyla, olaylar arasında ilişkiler kurmak ya da olayları bir
sebepe bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir.
Bilimsel araştırmalarda büyük bir rolü olan hipotezin
çıkış noktası, ilk gözlemlerdir. Olayların gözlemi, belli
ilişkilerin varlığı yolunda güçlü bir izlenim veriyorsa hipotezin
Bilimsel
önkoşulları doğmuş demektir. Kaynağını gözlemde bulan bu
araştırmalarda büyük bir
öngörü ya da izlenimlerden yola çıkarak ilgili olaylar arasında
rolü olan hipotezin çıkış
gerçekten bir ilişkinin bulunduğu varsayılır. Böylece, henüz
noktası, ilk gözlemlerdir.
gözlem ya da deneyle gerçeklenmemiş, ancak gerçeklenmesi
beklenen bir ilişki dile getirilir. Bu ilişki, ilkece iki olay ya da
olgu arasında kurulur. Bu olaylardan biri neden, ötekiyse ona
bağlı olarak değişen bir sonuç olarak ele alınır. Hipotezde belirleyici ya da etkileyici sayılan
olay, bir bağımsız değişkendir. Bağımsız değişkene bağlı olarak değiştiği varsayılan olaysa
bağımlı değişken özelliği taşır. Bu terimlerle tanımlandığında, bir hipotez, iki değişken
arasında kurulan bir bağımlılık ilişkisidir.
Bir hipotez, yine gözleme dayalı yöntem ve tekniklerle sınanması gereken bir
öngörüdür. Hipotezin sınanması demek, gözlem ya da deney yoluyla, söz konusu öngörüde
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dile getirilen ilişkinin varlığını ya da yokluğunu araştırmak demektir Gerçeklenmiş olan ve
yine gözlemle her zaman geçerlenebilecek olan hipotez, bir genellik özelliği kazanır.
Genellik, bir olayın, belli koşullar altında bir başka olaya yol açması ya da aynı yönde
etkilerde bulunmasıdır. Başka bir deyişle, genellikler, olaylar arasında gerçeklenmiş
nedensellik ilişkileridir. Genellikler, yasaların bir alt düzeyi, bir ön aşamasıdır.
Bir hipotezin sınanması, dile getirilen ilişkinin "doğrulanması" ya da "yanlışlanması"
demek değildir. Doğruluk ve yanlışlık, matematik ve mantık gibi tümdengelimci ya da
totolojik bilimlerdeki çıkarımlar için söz konusudur. Burada, önsayıltılardan uzlaşımsal
kurallarla türetilmiş bilgilerin, türetme koşullarına uygunluğu doğruluk, aykırılığı yanlışlıktır.
Buna karşılık, hipotezin gerçeklenmesi gibi olgusal bir sınama durumunda, varsayılan
ilişkinin olaylara uygun düşmesi olaylarca evetlemesi) ya da olaylara aykırı düşmesi
(olaylarca hayırlanması) söz konusu olabilir.
Hipotezlerin hareket noktası ilk gözlemlerdir. Özellikle de, karşılaştırmalar yapmak,
kullanılabilir ve yararlı hipotezlere ulaşmanın önde gelen bir kaynağını oluşturmaktadır.
Burada yapılan işlem, aynı olgunun zaman içerisinde ve mekan yönünden birden çok
durumunun karşılaştırılarak incelenmesidir.

6.2- Araştırmada Hipotezin Önemi
Araştırma modelinin en önemli aşamalarından biri de, ele alınan konuya ait
hipotezlerin kurulmasıdır. Ancak, araştırma modelinin en son aşaması olan kanun veya teori
kurma işlemi ile hipotez arasında ayrılmaz bir ilişki mevcuttur. Çünkü hipotez kurulmasından
amaç, kanun veya teoriye varmaktır. Her araştırma bir amaca dayanarak yapılır. En uygun
metod ve teknikler kullanılarak test edilen hipotez, sonuçta
ya bir kanun halinde veya teori olarak ortaya konulur.
Ancak her zaman kanun ve teoriye varılacak diye bir kural
Hipotez,
yoktur.
araştırmanın amacını,
Hipotez,
araştırmanın
amacını,
iddiasını
iddiasını oluşturur.
oluşturur. Henüz deney yahut gözlem sonuçlarınca
doğrulanmamış olsa bile, doğrulanacağına inanılır.
Araştırmanın aşamaları içinde tekrar tekrar test edilir. Bu
yüzden de hipotez araştırmacıyı, araştırmanın amacına ulaştıran kılavuz rolü oynar;
araştırmanın pusulasıdır.
Bir araştırmada iki tür hipotez bulunur. Bunlardan biri genel hipotez, diğerleri de
test hipotezleridir. Genel hipotez bütüne ait hipotez, test hipotezleri de parçalara ait hipotezlerdir.
Araştırmada hipotezin doğruluğu peşinde koşulmaz. Ama doğrulama noktasında
hipotez vazgeçilmezdir. Böyle bir ön fikir olmadıkça gözlem ve deney yapmanın da bir
anlamı ve yararı kalmaz. Hipotez doğru, ya da yanlıştır. Hipotezin doğruluğu veya yanlışlığı,
araştırma süreci içinde ortaya çıkar. Bu süreçte hipotez, ya yeniden düzenlenir, ya da daha
önceki hipotez terk edilir ve yerine yeni bir hipotez kurulur. Burada dikkat edilecek önemli
bir husus da, bilim adamının olaylar hakkında verdiği bu ön hükmün etkisi altında
kalmamasıdır.
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Bir araştırmada teorik bir çerçeve yok ise, hipotez kurulması güç olur. Çok ilgi
çekici bir konuda kaynak yahut yeterli veriler bulunmazsa, araştırmanın amacına ulaşması
imkânsız olur. Bu şekilde hipotez kurmadaki güçlük, konunun bilinmemesinden ileri
gelebileceği gibi, araştırmacının gerekli teknikleri bilmemesinden de ileri gelebilir. Eğer
araştırmacı, araştırma yapacağı konu ile ilgili yöntem ve teknikleri bilmiyor veya konunun
gerektirdiği formasyonu veya kabiliyeti taşımıyorsa, araştırmanın amacına varması
beklenemez.
Araştırmacıya düşen en önemli görev, hipotezde ilişki kurulan değişkenlerin olgusal
karşılıklarını bulup, göstermek ve bunlara işlemsel bir nitelik kazandırmaktır. Bunun anlamı,
hipotezde dile getirilen olguların, değişkenlerin ve bunlar arasındaki ilişkilerle, kullanılan
kavramların olgusal, ya da ampirik (gözlenebilir) karşılıklarını bularak; soyut olgu, ilişki ve
kavramları somuta çevirmektir. Böyle bir işlem yapılmadan, soyut olgu ve ilişkileri ifade eden
bir hipotezin sınanması olanaklı değildir. İşte, bir araştırmacının ustalığı ve yaratıcılığı da
burada kendisini göstermektedir. bir hipotezde dile getirilen, sözgelimi "tutuculuk",
"yabancılaşma", "güdülenme", "sosyalleşme", "kültürleşme", "bağnazlık", "dindarlık",
"zaman algılaması", "statü uyumsuzluğu" vb. gibi kavram ve değişkenlerin olgusal
karşılıklarının bulunması ve işlemsel konuma getirilmesi, hipotezin sınanabilmesi ve
gerçeklenebilmesi için zorunludur.

6.3- Hipotezin Nitelik Ve Özellikleri
Bir bilimsel araştırmada ortaya atılan her düşünce bir hipotez değildir. Hipotez
olmanın koşulları vardır. Araştırmanın amacını gerçekleştirebilmesi için bir hipoteze
dayanması yeterli değildir. Söz konusu hipotezin kullanılabilir olması gerekir. Araştırmaya
kılavuzluk edecek olan hipotezin, kullanılabilir olup olmadığına karar vermek üzere belli
ölçütlere göre bir sınamadan geçirilmesine gerek vardır. Kullanılabilir bir hipotezin özellikleri
şu başlıklar altında toplanabilir.

6.3-1. Mantıksal Olmalı
Hipotez her şeyden önce akla ve mantığa, uygun olmalı, mantıksal bir düzen izlenmelidir. Bir önermenin hipotez sayılıp sayılmayacağına
öncelikle akıl süzgecinden geçirildikten sonra karar verilir.
Düşünce aşamasından geçen önerme, akıl süzgecinden
geçtikten sonra uygulama alanına konulmalıdır. Aralarında
Hipotez her
ilişki kurulabilecek değişkenlerle hipotez kurulmalıdır. İlişşeyden önce akla ve
kilerin mantıksal olmasına dikkat edilmelidir. İnsan davranışı
mantığa, uygun olmalı,
ile doğa olayları arasında ilişki kurarak bunu hipotez haline
mantıksal bir düzen izgetirmek sonuç alınamayacak bir iş yapmak demektir.
lenmelidir.
İlk bakışta dile getirilmeyi gerektirmeyecek kadar
açık ve yalınç gibi görünen bu koşul, gerçekte bir
araştırmayı boşa çıkarabilecek ya da yanıltıcı sonuçlara
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sürükleyecek örtük tuzaklardan kaçınmayı sağlar. Yanıltıcı tuzaklara düşmemek için,
hipotezde öngörülen ilişkinin akıl ve mantık süzgecinden geçirilerek ve yerleşik bilimsel bilgi
birikiminden yararlanılarak türetilmesi en uygun yol olarak görülmektedir.

6-3.2. Kullanılan Kavramlar Açık Seçik Olmalı
Hipotezin içerdiği kavramlar herkes tarafından bilinen kavramlar olmalıdır. Hipotez
olarak yapılacak önermeler somut, doğrudan doğruya gözlemlenebilecek olgular üzerine
kurulmalıdır. Somut olmayan olgular (değişkenler) arası ilişkilerin doğrulanması, test
edilmesi son derece güç, hatta olanaksız ise bu önerme hiç bir zaman hipotez niteliğini
kazanamayacaktır. Bu bakımdan değer, yargı niteliğindeki olgular arası ilişkiler hipotez
olarak sınanamazlar.
6-3.3. Hipotez açık, herkes tarafından anlaşılabilir nitelikte kurulmalı,

kavramlaştırmaya önem verilmelidir. Hipotezin değişkeni olarak alınan olguların açık,
yalın, ilgili herkesçe kolayca anlaşabilir, başka anlamlara gelmeyen biçim ve içerikte
kavramlaştırılması gerekir. Bunun için de kullanılan dilin özellikleri önem kazanmaktadır.
Değişkenlerin açıklanmasında kimi sözcüklere değişik anlamların verilmesi gibi durumlarda bu
durumun araştırmanın başındaki "tanımlar", "kavramlar" ya da yöntem kısmında açık olarak
belirtilmesi gerekir.
Kavramları açık hale getirmenin yolu, araştırma planında yer alan bütün kavramların
bir listesini yapmak ve bunları tanımlamaktır. Bu tanımlamayı, duruma göre sözcük olarak, ya
da belli endeksler ve hesaplamalar olarak veya daha önce konuyla ilgili başka araştırıcıların
kullandığı kavramlarla ilişkili olarak yapmak olanaklıdır. Örneğin, bir sosyolojisel kavram
olan "Köy topluluğu" kavramını, "Genellikle tarımla uğraşan, toplum bütünü ile ilişkileri az
ve eşgüdümlenmemiş olan, sosyal çevreden çok doğal çevreyle ilişki içinde bulunan, az
sayıda ailelerden kurulu, anamalcı düzen öncesi özellikleri gösteren, az çok özerk topluluktur"
şeklinde tanımlamak olanaklıdır. Aynı şekilde "çoğulcu toplum" kavramını da, "Türlü
sınıfları, katmanları eşdeğerde sayılan ve her birine toplumun yönetimini etkileme hakkı
tanınan bir toplum türüdür" şeklinde tanımlayabiliriz.
Bir hipotezde yer alan ve çoğu kez basit olduğu sanılan kimi kavramların birden çok
anlam taşımaları olasılığı oldukça fazladır. Örneğin, basit olduğu sanılan "sosyal sınıf
kavramı, kullanana göre farklı anlamlar taşıyabilecek bir kavram niteliğindedir. Nitekim bir
bölüm batılı sosyolojicilere göre, sosyal sınıf kavramı, gelir düzeyleri yaşama biçimleri,
toplumda gördükleri saygı ölçüsü yönünden birbirinden ayrılan, aralarında düşey hareketlilik
olanağı bulunan insan kümeleridir. Oysa Marksçı, yazarlara göre sosyal sınıf kavramı, "üretim
güçlerinin belli gelişme aşamalarında üretim araçlarını ellerinde bulundurup, bulundurmama
durumları, sosyal işbölümü düzenindeki yerleri, zenginliklerini elde etmede kullandıkları
araçlar ve bu sosyal zenginliklerden aklıkları payın büyüklüğü bakımlarından birbirlerinden
ayrılan geniş insan kümelerini" ifade etmektedir. Görüldüğü gibi, kimileri sınıf olgusunu,
insanların üretim araçları karşısındaki konumlarına göre tanımlarken, kimileri de, meslek,
gelir, tüketim kalıpları ve statü ayrımlaşmalarıyla açıklamaktadır, işte, bir hipotezde
kavramları tanımlayarak açık hale getirmekle, istenen anlamın hangi anlam olduğu konusunda
karar vermek, belirginlik kazandırmak olanaklıdır. Aksi halde, salt kullanana göre anlam
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taşıyan, çeşitli sapmalara neden olabilecek bir kavramlaştırma ile biçimlendirilen bir hipotez,
kullanılabilir bir hipotez özelliğini taşımayacaktır.

6-3.4. Belirgin Olmalı
Hipotezin belirgin olması demek, yanıtlanması gerekli belli bir soruna verilmiş yeterli
bir yanıt niteliği taşıması demektir.
Bir hipotezin açık ve olgusal içeriği bulunan kavramlara dayanması yeterli değildir.
Aynı zamanda belirgin olması da gerekir. Belirginlik, kullanılan değişkenlerin genel ve
karmaşık değil, özel ve belli olayları dile getirmesi ve kurulan ilişkilerin bir soruna tek ve
anlaşılır bir yanıt vermesiyle sağlanır. Ancak bu ölçütlere uygun düşen bir hipotezin
sınanması olanaklıdır.
Hipotezde genel terimlerden olduğu kadar karmaşık terimlerden de kaçınmak gerekir.
Karmaşık bir olguya ilişkin hipotezlerde değişkenlerin denetlenmesi çok güçtür.
Hipotez aynı zamanda, araştırılan soruna tek ve tartışmasız bir yanıt vermelidir. Buna
göre, bir hipotez gerçeklenmesi durumunda araştırma konusunda aynı ölçüde geçerli bir kaç
ayrı yoruma elvermeyecek biçimde saptanmalı ve gerçeklemeyle elde edilen sonuç soruna
kolayca anlaşılır bir yanıt getirmelidir.
Son olarak bir hipotezin belirgin olması demek, soruna açıklayıcı ve yalınç bir yanıt
getirebilmesi demektir.
Bir hipotezin "belirgin olması", yalın ve tekil olguları dile getirmesi ve kullandığı
değişkenlerin denetlenebilmesi demektir. Değişkenleri genel ve karmaşık kavramlardan
oluşan bir hipotez belirgin olmayıp, bunun sınanması olanaklı değildir. Geniş ve genel
kapsamlı ilişkileri ve kavramları dile getiren bir hipotez, kullanılabilir bir hipotez olmaktan
uzaktır. Böyle bir hipotezin, araştırmanın sorununa anlaşılabilir, tek ve tartışmasız bir yanıt
getirmesi beklenemez.
Bir hipotezin belirgin olmasının önemli bir koşulu da, araştırılan ya da
yanıtlanması beklenen soruna hiçbir tartışmaya yol açmayacak şekilde açık ve tek bir yanıt
getirmesidir. Bir başka deyişle, hipotezin gerçekleşmesiyle ulaşılan sonuçlar, aynı ölçüde
geçerli olabilecek hiçbir karşıt yoruma olanak tanımayacak ölçüde açık, anlaşılabilir ve
tartışmasız sonuçlar olmalıdır.

6-3.5. Gözlenebilir Olmalı
Hipotezler araştırma teknikleriyle ölçülebilir olmalıdır. Gözlenebilir değişkenler
arasında ilişki aranması, o koşullar içinde geçerli sonuçların elde edilmesine olanak sağlar.
Değer yargıları içeren kavramlara dayalı önermelerin gözlenebilirlik şansı yoktur. Örneğin;
"kötü eğitim gençlerde de uyumsuzluk yaratır." hipotezini sınamak olanaksızdır. Çünkü "kötü
eğitim ne? sorusunun cevabı çok çeşitli olabilir. Bir gruba göre otoriter, diğer gruba göre de
özgürlük tanımayan bir eğitim kötü eğitim olabilir. Bu takdirde kötü eğitimi gözlemek hangi
ortamda ve nasıl yapılacaktır.
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Ayrıca, sosyal olguyu değer yargıları ile bütünleştiren onları iyi-kötü, güzel-çirkin,
doğru-yanlış olarak niteleyen toplumun amaçlarıdır. Hipotezi bu doğrultuda kurmak, sosyal
görelilik getirecek ve objektiflikten uzaklaştıracaktır.
Değerler sistemi olgulardan değil, olgular üzerindeki öznel yargılardan oluştuğuna
göre, bir hipotezin olgusal olabilmesi, değişkenler ve ilişkilerin değer yükünden
ayıklanmasını gerektirir.
Örneğin "Kadın, sosyal statüsünü yükseltmek üzere ev dışında çalışmalıdır" türünden
bir hipotezin dile getirdiği ilişki, görgül bir içerikten yoksundur. Böyle bir hipotezin olgusal
karşılığı, ancak ev dışında çalıştığı için statüsü yükselmiş kadınlardır. Yapısı gereği
kendiliğinden gerçeklenmiş olan bu hipotez sınanmaya kapalı demektir.
Olgusallık kuralına uygun olarak kadının çalışmasıyla sosyal statüsü arasındaki ilişkiyi
şu hipotezle sınamak olanaklıdır: "Kadının ev dışında çalışması sosyal statüsünü olumlu
yönde etkiler."
Özetlemek gerekirse, bir değerler sistemi olarak kültürel yapının, sosyal yapının
ayrılmaz bir parçasını oluşturması nedeniyle, sosyal olguların öznel değer yargılarını içerecek
biçimde dile getirilmesi olasılığı sosyolojide oldukça fazladır. Bu bakımdan, araştırmacının
bir hipotezi kurarken, bu konuda çok dikkati olması ve değer yargılarını içeren sübjektif
kavram ve ilişkilerden kaçınması, elverişli bir hipotezin önemli koşullarından birisidir.

6-3.6. Pratik Bir Gereksinimden Kaynaklanmalı
Bilimsel araştırmalar güncel bir soruna cevap verebilmeli ve mevcut bilgilere
yenilerini katabilme amacına yönelik olmalıdır. Toplumun gereksinim duyduğu konulara red
ya da kabul sonuçlarıyla ışık tutabilecek nitelikte hipotez kurulmalıdır. Gerçekliği
kanıtlanmayan hipotezler yerine yeni hipotezler türetmek gerekir.
Diğer yandan, uzun vadeli hipotezlerle hareket etmek, sosyal değişme riskini de
gündeme getirir. Bu nedenle özellikle sosyal bilimlerde araştırma yapılan zaman dilimi büyük
önem taşımaktadır.
Bu ilke de, bilimin pratik amaçlı bir bilgiler sistemi olmasından kaynaklanır. Bu
özelliğinden ötürü bilim, bir hipotezden, uzak ve belirsiz amaçlara hizmet yerine, güncel ve
ivedi sorunlara eğilmesini ister. Bir hipotezin değeri, uzun dönemde sağlayabileceği katkılara
bakılarak değil, kısa dönemde çözüm bekleyen sorunlara ilişkin olup olmadığına bakılarak
ölçülür. Uzak amaçlı bir hipotezin gerçeklenme koşulları hiçbir zaman oluşmayabilir. Öte
yandan böyle bir hipotezin gerçeklendiği sırada pratik geçerliğini yitirme olasılığı vardır.
Oysa güncel amaçlı bir hipotez gerçeklenmese bile, hiç değilse yeni bir hipotez için kalkış
noktası özelliği taşır.
Hipotezin yararlı olmasıysa, her şeyden önce gerçeklenmesi durumunda bilimsel
bilgiye bir katkıda bulunması anlamına gelir. Ancak eldeki bilgilere yenilerini ekleyebilecek
biçimde kurulmuş bir hipotez yararlıdır. Bu bilgi ya yeni ve daha ileri bir hipotez için ipucu
olabilmeli Ya da bir genellemeye yol açarak pratik çıkarımlarda bulunma olanağı
sağlamalıdır.

6-3.7. Hem "Red" Hem de "Kabul" Olanaklarını Sınayabilmeli
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Gözlemden kalkarak geliştirilen bir hipotezin olgular arasında gerçekten bir bağıntı
kurabilmesi için, başta usa uygunluk olmak üzere bir hipotezde aranan tüm özellikleri
taşıması yeterli değildir. Başka bir deyişle, bir hipotez ne ölçüde yetkin olursa olsun, dile
getirdiği nedensel ilişkinin sınanmasına gerek vardır. Bir hipotezde olgular arasında kurulan
bir nedensel ilişkinin varlığı Ya da yokluğunu sınamak üzere başvurulan işleme gerçekleme
denir. Bilimsel araştırma bir hipotezden yola çıktığına göre, bir araştırma süreci dar anlamıyla
belli bir hipotezi gerçekleme sürecidir.
Bir hipotezi sınamak üzere, her şeyden önce, aralarında ilişki kurulan değişkenlerin ve
bu ilişkinin olgusal karşılıklarını göstermek Ya da onlara işlemsel bir içerik kazandırmak
gerekir. Başka bir deyişle, olgular arasındaki bir nedensellik ilişkisini gerçekleyebilmek için
bu olgular ve ilişiklerin görgül karşılıkları bulunmalıdır.
Hipotez, araştırılacak bir durumun sonucunu baştan kestirmek demek olduğuna
göre, ileriye dönük olarak yapılan tahminde, olumlu ve olumsuz sonuçların gelmesi
beklenmelidir. Sonucunda mutlaka "red" ya da "kabul" edileceği açık seçik belli olan hipotez
kurmanın pratik bir değeri yoktur. Hipotez "evetlenebilir" ya da "hayırlanabilir" olmalıdır..
Bir hipotez hiçbir zaman "doğru" ya da "yanlış" olarak sonuçlanmaz. Araştırma koşullarına
uygun olarak yapıldığında, araştırmanın değeri her zaman vardır.

6-3.8. Kullanılabilir Tekniklerle Gerçeklenebilir Olmalı
Araştırma teknikleriyle sınanması mümkün olmayan değişkenler arası ilişki kurmak,
denenmesi olanaksız bir öneri oluşturmak demektir. Bu durumun bilimin sınırlarını zorlamak
niteliğinde olduğu da düşünülebilir. Tümdengelim yoluyla yapılan kuramsal öneriler, teknik
koşulları zorlayacak sınanma yolları yaratabilirler. Bu da bilimlerin gelişmesine katkı
demektir. Yeni bazı öneriler, yeni tekniklerin gelişmesini güdüleyici bir işlev görürler.
Böylece, bugün için sınanarak gerçekleşmesi olanaklı olmayan öneriler kendilerini sınayacak
tekniklerin yaratılmasına yardımcı olurlar. Bu da bilimsel araştırma ufkunun genişletilmesine
yol açar.
Gerçi, eldeki tekniklerle ilişkili olması, hipotezin araştırmaya elverişliliğini gösteren
bir ölçüdür. Ancak bu kural, çağdaş tekniklerle sınanması güç Ya da olanaksız kimi
hipotezlerin kurulmasını yasaklayıcı bir koşul biçiminde anlaşılmamalıdır.
Tersine, bu tür hipotezler kurmanın çok yararlı olduğu sayısız durumlar vardır. Ele
alınan sorun geçerli bir başvurma çerçevesi içinde yeterince anlamlıysa, bu sorunu dile getiren
bir hipotezin sınanabilme olanağına bakılmaksızın yararlı sayılması gerekir.

6-3.9. Belirli Bir Kuramla İlişkisi Olmalı
Hipotez, başkalarınca denenebilir, yinelenebilir nitelikte olmalıdır. Bunun için de
daha önce değinilen hipotezin somut olgulardan oluşturulması özelliği burada bir kez daha
önem kazanmaktadır. Ayrıca, olgular yalnızca araştırmacının deneyeceği sıklıkta, bir ya da iki
kez yinelenebilir olmamalıdır. Belirli zaman aralıkları ile olguların yinelenebilir nitelikte
olması gerekir. Çünkü bir bilimsel araştırmanın önemli özelliklerinden biri de, belirli koşullar
altında aynı olguların sınanması durumunda, aynı ya da benzer sonuçların alınabilmesidir.
Bilimsel geçerlilik, bilimsel güvenirlik böyle sağlanabilir.
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Bir hipotezde aranacak özelliklerin sonuncusu, içinde ele alındığı bağlamla ilişkilidir.
Buna göre, bir hipotez kuramsal bir bağlamdan türemeli ve onunla bağlantılı olarak
değerlendirilmelidir.
Bilindiği gibi bir kuram, bilimsel bilgiler temeli üzerinde türetilmiş ve bir iç tutarlığı
olan gerçeklenebilir çıkarımlar sistemidir. Hipotezin bir kuramsal bağlama oturtulması
demek, dayandığı bilimsel temeli, içerdiği mantıksal anlamı ve sağlayacağı bilimsel katkıları
saptamak demektir.

6-4. Hipotez Ve Varsayım Tartışması
Birçok kavramda olduğu gibi, hipotez kavramında da farklı yaklaşımlar söz
konusudur. Bazı kaynaklarda "faraziye", bazılarında ise nadiren "sayıltı" olarak da kullanılan
“Varsayım” ile “Hipotez”in eşanlamlı olarak kullanıldığı örnekler olduğu gibi, “Varsayım” ve
“Hipotez”in farklı kullanıldığı örneklere rastlamak mümkündür. Varsayım; genellikle doğru
olduğu yaygın olarak kabul edilen belirli bir konuya temel oluşturan ilke ya da ilkeler
bütünüdür.
Bilimsel araştırmalar bazı temel varsayımlar üzerinde temellendirilirler. Matematik
bilimlerdeki çalışmalar "kendiliğinden apaçık olan ama ispatı
mümkün olmayan gerçeklere "aksiyomlara" dayandırıldığı gibi
sosyal bilimlerdeki araştırmalar da varsayımlara dayandırılır. Bu
varsayımlar mantıksal ve apaçık olmalı, tartışılır olmamalı ve
Varsayım
gerekçeleri bulunmalıdır. Varsayım "Deneyle kanıtlanmamış
"Deneyle kanıtlanmamış
olmakla birlikte kanıtlanabileceği umulan kuramsal düşün",
olmakla birlikte
"Varmış, olmuş, gerçekmiş gibi kabul edilerek bir şeyde
kanıtlanabileceği umulan
kuramsal düşün",
dayanak olarak kullanılan ya da bir olayı açıklamada
yararlanılan ilke" olarak tanımlanmaktadır.
Başka bir deyişle varsayılan deneyden bağımsız bir
bilimsel araştırmanın temelinde yer alan bütün birimler için geçerli olduğu gözlenen öncül
önermelerdir. Bir anlamda sorgulayan aklın aracıdır. Varsayımlara bağlı olarak kurulan çeşitli
hipotezlerin denenmesi sonucu kabul gören hipotezler, varsayımların kuvvetlenmesine ve
yaygınlaşmasına katkıda bulunur. Bilimsel araştırmalar bazı temel varsayımlar üzerinde
temellendirilirler.
Başka bir deyişle varsayılan deneyden bağımsız bir bilimsel araştırmanın temelinde yer
alan bütün birimler için geçerli olduğu gözlenen öncül önermelerdir. Bir anlamda sorgulayan
aklın aracıdır. Varsayımlara bağlı olarak kurulan çeşitli hipotezlerin denenmesi sonucu kabul
gören hipotezler, varsayımların kuvvetlenmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunur.
Gözlenilen olaylar ya da olaylar bütünü içinde olası görülen, henüz kanıtlanmamış
ilişkilere ait önermelere "hipotez" denir. Hipotez, bir bilimsel araştırmanın gerekçesidir.
Neyi aramakta olduğumuzu anlatır. Olaylar arasında ilişki kurmak ve olayları bir sebepe
bağlamak üzere kurulur. Başka bir ifadeyle olaylar arasında nedensellik ilişkisi aramak üzere
formüle edilmiştir. Bilimsel gerçeklere, genellemelere ancak nedensellik ilişkisi arayan
hipotezlerle ulaşmak olasıdır.
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Hipotezde belirleyici öğeler bağımsız değişkenlerdir. Bağımsız değişkene bağlı olarak
değişeceği öngörülen olay ya da ilişki türü de bağımlı değişkendir. Bu durumda hipotez iki
değişken arasında kurulan bir çeşit bağımlılık ilişkisi olmaktadır.
Hipotezler araştırma teknikleriyle sınanmak üzere kurulurlar. Hipotezlerin sınanması
demek olaylar arasında öngörülen ilişkilerin varlığının ya da yokluğunun araştırılması
demektir. Öngörülen ilişkinin varlığı kanıtlanıyorsa kabul, kanıtlanamıyorsa red edilir. Sonuç
olarak hipotezler deneye dayalı olarak bilgi veren doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir
önermelerdir. Hipotezler deneylerle kanıtlanabilirse "yasa" olurlar. Bu anlamda tüm yasalar
daha önce hipotezdir. Ancak tüm hipotezler yasa olamazlar.
Araştırma bir takım aksiyomları temel alır. Ancak bu onların mutlak doğru oldukları
anlamına gelmez. Yanlış da olabilirler. O zaman araştırma çöker. Meselâ, "uygulanan testin
ölçme derecesi yüksektir." önermesi, aksiyomatik bir yapıya sahiptir. Bu önerme yanlış ise, o
teste dayanarak yürütülecek araştırmanın değeri de kalmayacaktır.
Aksiyom cümleleri (hükümleri) "...dır." eki ile biter ve kesin kararmış gibi kabul
edilirler. Ancak bir hükmün aksiyom cümlesi olabilmesi için, elde kuvvetli delillerin
bulunması gerekir. Günlük hayatta birçok hareketlerin bir takım aksiyomlara dayanmasına
karşılık, en iyi aksiyomlar bilimlerin sonuçlarına, varlığın kategorilerine, mantığın
prensiplerine uygun düşen hükümlerdir. Fakat her zaman bilimlerin sonuçları olan kanun,
teori ve genellemeleri düşünerek, temel yaparak, süjenin kategorilerini veya objenin
kategorilerini, mantığın prensiplerini düşünerek hükümler üretmeyiz.
Demek ki, ister şart ve cevap cümlesi tek bir cümle halinde ifade edilmiş olsun, isterse
ayrı ayrı ele alınmış olsun, bilimsel araştırmanın temelini aksiyomlar, binanın kendisini de
hipotezler oluşturur. Ancak aksiyomlarla hipotezler, birçok bakımlardan birbirine
benzemektedirler. Bükere her ikisi de ön hükümdürler. Genellemeler ihtiva ederler. Düz cümle şeklinde ifade edilirler. Yanlış veya doğru olabilirler. Bir karar niteliğindedirler. Ancak,
aksiyomlar test edilmek için değildirler. Aksiyomlar, araştırmanın üzerinde kurulduğu
temeldir. Doğruluğu tartışmasız kabul edilir. Aksiyomlar yanlış olduklarında araştırma çöker.
Halbuki hipotezler, problemin çözümü iddiasında bulunulan ön önermelerdir. Araştırma
süresince doğruluk veya yanlışlıklan denenir.
Herhangi bir kavram kargaşasına neden olmamak için araştırmanın hipotezlerini tespit
ederken ve hipotez cümlesini kurarken, şart ve cevap cümlelerini bir arada bir birbirleri ile
uyum halinde ifade etmek gerekir. Ancak böylece hipotezi parçalayıp yeni yeni kavram
kargaşalarına engel olmuş oluruz.

6.5-

Teori Kavramı

Bilimsel bir teori birtakım olguları veya olgusal ilişkileri açıklayan kavramsal bir
sistemdir. Böyle bir sistemi kurmak, bilimde en üst düzeyde düşünsel bir çalışmayı gerektirir,
özellikle iki yönden bilimsel bir teoriyi anlama önemlidir. Önce, iyi kurulmuş bir teorinin bir
sanat yapıtı gibi entelektüel ilgilere hitap eden ve dünya görüşümüzü etkileyen bir niteliği
vardır. Olup bitenlere belli bir teori açısından bakmak, alışık olduğumuz pek çok şeye yeni bir
anlam kazandırır, bilgi ve anlayışımızı beklemediğimiz ölçülerde zenginleştirebilir. Sonra,
bilimsel bir teori, bilimsel düşünme ve araştırmanın erişilmesi güç bir ürünü olarak hem bu
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düşünme biçimini, hem de bilimde gerçek başarının niteliğini yansıtması bakımından
üzerinde durulmaya değer. Başka bir deyişle, bilimsel bir teorinin yapı ve işlevinde tüm
bilimin kristalize olmuş bir örneğini bulabiliriz. Ama her şeyden önce, «teori» sözcüğü
üzerinde açıklığa ulaşmamız gerekir.
Günlük dilde «teori» denince genellikle olgusal olmayan veya uygulama dışı kalan
soyut bir şey akla gelir. Bilim adamları arasında bile bu noktada tam bir açıklık olduğu
söylenemez. Kimisi için «teori», felsefe türünden geniş ve belki de sorumsuz bir spekülasyon;
kimisi için algı verilerimizi ve gözlemlerimizi aşan herhangi bir kavram veya genelleme
anlamına gelmektedir. Birçoğu «teori» kelimesini hipotez, varsayım veya hatta yasa
anlamında kullanmaktadır. Örneğin, fizik ders kitaplarında genellikle «yasa» diye geçen
evrensel çekim ilişkisinin bazen teori, bazen hipotez, bazen varsayım olarak belirtildiğini
görmekteyiz.
«Teori» kelimesinin böyle değişik anlamlarda kullanılışından doğan karışıklık
karşısında tam bir açıklığa ulaşmak son derece güçtür. Ancak bazı ayrımlar yoluyla
karışıklıktan bir ölçüde de olsa kurtulmaya çalışabiliriz.
Hemen akla gelen bir ayrım teori ile olgu arasındadır. Olgu, doğrudan veya dolaylı
ortak gözleme konu ve doğada yer alan bir oluştur. Teori ise, düşünme yetimizin bir
ürünüdür; olguları açıklamak veya evreni hiç değilse bir yanı ile anlama için kurulur. Ancak
hemen eklemeli ki, olguları içermeyen bilimsel bir teori olmadığı gibi, az çok teorinin
bulaşmadığı hiçbir gözlem veya deney verisi de yoktur. Ne yalın bir olgudan, ne de olgulara
ilişkin olmayan bir teoriden (formel mantık ve matematik dışında) söz edilebilir.
Bir başka ayrım «teori», «hipotez» ve «varsayım» terimlerinin anlamları arasında
yapılabilir. «Varsayım» doğruluğu irdelenmeksizin kabul edilen, «hipotez» doğrulanmak
üzere ele alınan iddialardır. Her ikisi de birer önerme ile dile getirilebilir. Oysa teori bir
ölçüde de olsa doğrulanmış ama henüz tümü ile kesinleşmemiş bir sistemdir; çoğu kez bir tek
önerme ile değil, birbiriyle ilişkili birçok önerme ile dile getirilebilir ancak.
Son bir ayrım teori ile felsefi nitelikteki dünya görüşleri arasındadır. Hiçbir bilimsel
teori bir dünya görüşü kadar kapsamlı olamaz. Bir teori belli bir olgu türüyle sınırlıdır; bir
dünya görüşü evrenin tümüne belli bir açıdan bakma olanağını verebilecek genişlikte olabilir.
Ayrıca, herhangi bir dünya görüşü, nesnel olmaktan çok kişisel ölçülere, değer yargılarına
bağlıdır. Bu anlamda onu «doğru» veya «yanlış» diye değerlendirmek yerine, «yararlı» veya
“yararsız», «geçerli» veya «geçersiz» diye nitelemek belki daha doğru olur. Oysa bilimsel bir
teorinin başta gelen özelliği doğrulanabilir olması, daha doğrusu, nesnel nitelikteki veriler
karşısında test edilebilir olmasıdır.
Teori de hipotez gibi bir açıklama aracıdır. Ancak hipotez belli ve sınırlı bir açıklama
vaat ederken, teori daha kapsamlı ve köklü açıklamalar getirir, özellikle teori tek tek
olgulardan çok, olgu türlerine, daha doğrusu, olgular arasında saptanmış ilişkilere yönelik bir
açıklamadır. Bu demektir ki, bir teorinin ortaya atılması, daha önce gözlenmiş bazı bitevi
ilişkilerin veya bu ilişkileri dile getiren genellemelerin olmasını gerektirir. Teori açısından bu
gibi olgusal ilişkiler, gerilerinde varsayılan birtakım daha temel ve genel ilişki veya süreçlerin
birer görüntüsünden başka bir şey değildir. «Teori» dediğimiz şey de işte bu tür gözlem dışı
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ilişkileri dile getiren açıklayıcı nitelikteki genelleme veya yasaların, olgusal düzeydeki
ilişkilerin açıklanmasında ve bazı hallerde de önceden kestirilmesinde, öncül («aksiyom»
veya «postulat» da denebilir) işlevi gördüğü bir sistemdir.
Bilimsel bir teorinin başta gelen amacı olgusal düzeyde gözlenen biteviye ilişkileri,
gözlem dışı birtakım nesne, süreç veya ilişkileri varsayarak açıklamaktır. Bu nedenle, teorinin
öncüllerini oluşturan üst düzeydeki hipotez, yasa veya açıklayıcı genellemelerle alt düzeyde
yer alan olgusal genellemeler arasında temel bir fark vardır. Üst düzeydeki genellemelerde
teorik terimler geçtiğinden bunları olgularla karşılaştırarak doğrudan test etmeye olanak
yoktur. Oysa alt-düzeyde yer alan genellemeleri doğrudan test edebiliriz. Şimdi, bir olgunun
bilimsel açıklanması, o olguyu betimleyen önermenin doğruluğu bilinen birtakım başka
önermelerden zorunlu olarak çıkarılabilir olduğunu göstermek demek olduğuna göre, bir teorinin bazı olgusal ilişkileri açıklaması için de o ilişkileri betimleyen genellemelerin teorinin
temel hipotez veya yasalarından çıkarılabilir nitelikte olmalarına bağlıdır.
Bir teorinin çerçevesinde üç tür önerme yer almaktadır. Teorinin açıkladığı olgusal
ilişkileri dile getiren ve yalnız gözlemsel terimlere dayanan genellemeler birinci türü; teorinin
görüntüler gerisinde varsaydığı ve gözlenemeyen nesne, süreç veya ilişkileri dile getiren
açıklayıcı temel ilke veya hipotezler ikinci türü; temel hipotezlerde geçen teorik terimleri
olgusal genellemelerde geçen empirik terimlere bağlayan ve böylece teoriye doğrulanma
olanağı sağlayan karşılaşım kuralları üçüncü tür önermeleri oluşturmaktadır. Karşılaşım
kurallarına, «köprü kuralları», «düzenleyici tanımlar», «yorumlama kuralları», «işlemsel
tanımlar» ... gibi başka isimler de verilmiştir. Karşılaşım kurallarına gördükleri iş yönünden
birer «eksik tanımlama» gözüyle bakılabilir.
7. ÖZET
Bir araştırmanın, bilimin öngördüğü amaca uygun bilgileri sağlayabilmesi için bir
hipoteze dayanması tek başına yeterli değildir. Ayrıca, bu hipotezin "kullanılabilir" bir
hipotez olması da gereklidir. Kullanılabilir bir hipotez, kendisinden beklenilen işlevleri
karşılayabilecek özellikleri taşıyan bir hipotezdir.
Hipotez (Varsayım - denence), bilimsel bir araştırmada bir durumun denenmesi ve
çıkan sonuçların benzer özellikleri gösteren durumlara genellenmesi için doğruluğu test
edilmek üzere ortaya atılan önermelerdir. Hipotez, araştırma sonucunun ne olacağına
inanılan yönde, araştırma ile ilgili beklentilere uygun ve koşut olarak ileri sürülen tümcelerdir.
Bir hipotez, sosyal bilim araştırmalarının hepsinde bulunmayabilir. Ancak, bir şeyin
kanıtlanması isteniyorsa, hipotezin önerilmesi ve bunun test edilmesi gerekir. Bu da görgül
araştırma yöntem ve teknikleri ile yapılabilir. Yani, hipotez ile ilgili önermelerin test
edilebileceği uygun gözlem yöntem ve tekniği kullanılır. Ancak hipotez betimleyici olarak ya
da kuramsal olarak da önerilebilir ve test edilebilir. Özellikle tarih araştırmalarında bu
hipotezin sıralanması sıkça görülür.
Bir hipotezin önerilmesi, gerçeklenmeye tabi tutulması, sonuçların analizi ve
açıklanması, evrensel olarak bilimsel yöntemin temel evreleridir. Bu, doğa bilimlerinde de,
sosyal bilimlerde de böyledir. Ancak, bu evrelerden hipotezin özel bir yeri ve önemi
bulunmaktadır. Çünkü hipotez, araştırmanın her evresinde elde edilecek bilginin niteliğini ve
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nasıl düzenleneceğini gösteren bir kılavuzdur. Araştırma planında yer alan her husus ve
araştırmanın her aşamasında alınacak kararlar, araştırmanın hipotezi göz önünde tutularak
alınır. Kısacası hipotez yapmak, iyi bir araştırmanın ilk adımıdır. Hipotezsiz bir çalışma
dağınık ve düzensiz olur.
Bir araştırmada hipotez genel olabileceği gibi, özel hipotez de kurulabilir.
Hipotez, doğruluğu veya yanlışlığı ispat edilmek üzere ele alındığı için ona
cevaplandırılacak soru, daha doğrusu sorunun cevabı da denebilir. Diğer bir ifade ile
araştırma probleminin önceden verilmiş cevaplarıdırlar; peşin bir hüküm ve varılmak istenen
hedeftirler. Daha bilimsel bir deyimle "bilimin sistemleştirilmiş şüpheciliğinin bir
örneğidirler."
Hipotez bir bilimsel araştırmanın gerekçesi, araştırıcının yol göstericisidir.
Araştırmanın doğrultusunu çizen ve bilim adamına kılavuzluk eden hipotezdir. Bir hipotezden
yola çıkılmadıkça, araştırmada ne arandığını ve ne gibi bilgiler sağlanacağını bilmek olanaklı
değildir.
Hipotez kurulmasında dikkat edilecek hususları şu şekilde özetleyebiliriz:
1-

Hipotezlerde kullanılan kavramlar açık, ifade sade olmalıdır.

2-

Herkes tarafından kullanılan kavramlar seçilmelidir.

3Kavramların tanımları tam yapılmalı, ilgili olduğu olay ve olguların hepsini
kapsamalı, olay ve olgularla tutarsızlık göstermemelidir.
4-

Mevcut bilgilerle çelişmemeli ve dayandığı aksiyomlar sağlam ol -malıdır.

5Bir hipotezden yeni bilgiler elde edilebilmelidir. Bilinen bir şeyin tekrarı
olmamalıdır.
6-

Hipotez, hem geniş bir teoriye, hem de gerçek bir gözleme dayanmalıdır.

7Test hipotezleri, genel hipotezin altında, genel hipotezi test edecek şekilde ve
mantıkî bir sıra içinde yer almalıdır.
Hipotez çok geniş olmamalıdır. Ele alınan konu ne kadar küçük ve yalın ise
hipotezini kurmak ve konuyu sınırlandırmak o kadar kolay olur. Bu nedenle hipotezin
dayandığı belli bir teorik temel ve sınırlar olmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

12345-

Her öneri bir hipotez midir? Tartışınız.
Hipotez ile varsayım arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız.
Bir hipotezin taşıması gereken özellikler nelerdir? Ararştınız.
Bilimsel bir araştırmada hipotez niçin önemlidir? Belirtiniz.
Hipotez ile teori araında nasıl bir ilişki vardır. Ararştınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde araştırma, düşünme, analiz yapma becerisi yanında araştırma hipotezinin
tespiti ile birlikte araştırmada seçilecek konunun önemi üzerinde durulmuştur. Özellikle bir
hipotez nasıl kurulur, hipotezin taşıması gereken özellikleri nelerdir gibi sorulara cevaplar
verilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi hipotez kurulmasında
hususlardan birisi değildir?
a. Hipotezlerde kullanılan kavramlar açık olmalıdır.
b. Herkes tarafından kullanılan kavramlar seçilmemelidir.
c. Kavramların tanımları tam yapılmalı,
d. İlgili olduğu olay ve olguların hepsini kapsamalı,
e. Olay ve olgularla tutarsızlık göstermemelidir.

dikkat

edilecek

2)
Aşağıdakilerden hangisi hipotez kurulmasında dikkat edilecek
hususlardan birisidir?
a. Mevcut bilgilerle çelişmeli ve dayandığı aksiyomlar sağlam olmalıdır.
b. Bir hipotezden yeni bilgiler elde edilmemelidir.
c. Bilinen bir şeyin tekrarı olmalıdır.
d. Hipotez, hem geniş bir teoriye, hem de gerçek bir gözleme dayanmamalıdır.
e. Test hipotezleri, genel hipotezin altında, genel hipotezi test edecek şekilde ve
mantıkî bir sıra içinde yer almalıdır.

3)
Aşağıdakilerden şıklardan hangisi doğrudur?
a. Bilimsel bir teori birtakım olguları veya olgusal ilişkileri açıklayan kavramsal bir
sistemdir.
b. Bilimsel bir teorinin yapı ve işlevinde tüm bilimin kristalize olmuş bir örneğini
bulamayabiliriz.
c. Günlük dilde “teori” denince genellikle olgusal olmayan veya uygulama dışı kalan
somut bir şey akla gelir.
d. “Teori” kelimesi hipotez, varsayım veya hatta yasa anlamında kullanılmaktadır.
e. Teorinin özelliği doğrulanabilir olması, daha doğrusu, nesnel nitelikteki veriler
karşısında test edilebilir olmasıdır.

4)
Aşağıdaki şıklardan hangisi hipotez kavramı ile ilgisi yoktur?
a. Her önerme, hipotez değildir.
b. Hipotez, birden oluşmaz ve bir araştırma konusu ile birlikte ortaya çıkar
c. Hipotez, amacın belirlenmesi ile bu amacı gerçekleştirmek üzere bulunan
başlangıç noktasıdır.
d. Hipotez, araştırmanın amacını, izlenecek yolu, yanıtlanacak soruları saptar.
e. Araştırmanın yöntem ve teknikleri, hipotezin kurulmasından önce belirginleşir.

5)
Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
a. Bilimsel araştırmanın, ilk aşaması bir hipotez kurmaktır.
b. Hipotez düz bir cümledir ve karar ifade eder.
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c. Soru, emir, dua, istek, hayret, ünlem cümlesi şeklinde yazılabilir.
d. Soru cümlelerine karşı verilmiş geçici cevaptırlar.
e. Araştırmacı hipotezde sonucu, olaylar ve olgular arasındaki bağları, parametreler
arası ilişkileri düşündüğü şekilde söylemelidir.

6) Bir araştırmanın amacını ve iddiasını hipotez oluşturur.
A) Doğru

B) Yanlış

7) Hipotezin sınanması demek, gözlem ya da deney yoluyla, söz konusu öngörüde dile
getirilen ilişkinin varlığını ya da yokluğunu araştırmak demektir
A) Doğru

B) Yanlış

8) Araştırmacıya düşen en önemli görev, hipotezde ilişki kurulan değişkenlerin olgusal
karşılıklarını bulup, göstermek ve bunlara işlemsel bir nitelik kazandırmaktır.
A) Doğru

B) Yanlış

9) Hipotezin belirgin olması demek, yanıtlanması gerekli belli bir soruna verilmiş
yeterli bir yanıt niteliği taşıması demektir.
A) Doğru

B) Yanlış

10) Tümdengelim yoluyla yapılan kuramsal öneriler, teknik koşulları zorlayacak
sınanma yolları yaratabilirler.
A) Doğru

B) Yanlış

Cevaplar
1) B
2) C
3)A
4)D
5)C
6) Doğru
7) Doğru
8) Doğru
9) Doğru
10) Doğru
129

7. KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Metin Aktarma Ve Kaynak Gösterme Teknikleri
7.1.1. Kaynak Gösterme
7.1.2. Aktarma
7.2. Alıntı
7.2.1. Alıntı Çeşitleri
7.2.2. Alıntı Yazım Kuralları
7.3. Alıntılarda Kaynak Gösterme
7.4. Alıntılar Hakkında Kanunî Hükümler
7.5. Dipnotlar
7.5.1. Dipnotu Gerektiren Bilgiler
7.5.2. Dipnot Şekilleri ve Dipnot Gösterme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

12345-

Kaynak gösterme nedir? Kaç çeşit kaynak gösterme vardır?
Alıntı nedir? Kaç çeşit alıntı vardır?
Dipnotu gerektiren durumlar nelerdir?
Dipnotu gerektirmeyen durumlar nelerdir?
Dipnot şekilleri nelerir? Kaç şekilde dipnot düşülür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Alıntı

Bir
başka
yararlanma,
değerlendirme

Kaynak gösterme

Etik davranış, sorumluluk Okuma, araştırma, bilinç
taşıma

kaynaktan Okuma, araştırma
kullanma,
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Anahtar Kavramlar

Aktarma; Araştırmacının, araştırmasında önceki araştırma bulgularından yararlanması
ve bu bulgulardan gerekli gördüklerini kendi çalışmasında yer vermesi işlemine aktarma,
aktarılan bilgiye ise "alıntı" denir.
Kaynak gösterme; Araştırıcının araştırdığı konuyla ilgili daha önce yapılmış
çalışmalardan yararlanması ve yararlanılan çalışmaların belirtilmesine denir.
Doğrudan aktarma; biçim ve içerik korunarak yapılan aktarmalara denir.
Dolaylı aktarma; anlamı değiştirmeksizin özetlemek suretiyle yapılan aktarmaya denir.
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Giriş
Araştırıcının araştırdığı konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan yararlanması,
o çalışmanın bilimselliği konusunda kullanılan ölçütlerden bir tanesidir. Yararlanılan
çalışmaların belirtilmesine "kaynak gösterme" denir. Metin içinde gösterilen kaynakların
tümü raporun sonunda bibliyografya, yararlanılan kaynaklar ya da kaynakça başlıkları altında
verilebilir. Kaynaktan nasıl yararlanıldığı ya alıntının yapıldığı sayfa altında dipnot verilmek
suretiyle ayrıntılı olarak açıklanır ya da bölüm sonunda o bölüme ait dipnotlar verilen sıra
numaralarına göre topluca yazılır.
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7.1- 7.1 Metin Aktarma Ve Kaynak Gösterme Teknikleri
Araştırma raporu yazarken araştırmacı teknik olarak üç ayrı konuda bilgi sahibi olması
gerekir.
1. Kaynak gösterme
2. Aktarma
3. Noktalama işaretleri
1. Kaynak Gösterme
Kaynakçada kullanılan kaynaklar niteliklerine göre
sınıflandırılır. Kaynaklar; kitap, makale, rapor, kurum
yayını, tez, yayınlanmamış araştırma gibi başlıklar altında
ve alfabetik sırayla veriler.

Araştırma raporu
yazarken;
1. Kaynak
gösterme
2. Aktarma
3. Noktalama
işaretleri

Kaynak gösterme ve kaynakçanın hazırlanışında iki ayrı uygulama görülmektedir.
Bunlardan birincisi yıllardır uygulanan klasik referans sistemi, diğeri ise son yirmi,
otuz yıldır Amerika'da kullanmaya başlanan Amerikan Psikoloji Kurumu (APA) tarafından
önerilen ve özellikle sosyal bilimlerde; sosyoloji, sosyal antropoloji, psikoloji ve sosyal
psikoloji gibi bilim dallarında kullanılan yeni referans sistemidir. Klasik dipnotlu referans
sistemi ise daha ziyade edebiyat, tarih, felsefe ve sanat tarihi dallarında kullanılmaktadır.
Bilimsel çalışmalarda yaygın olarak kullanılan bu referans sistemlerinin kısaca
tanıtılmasına çalışılacaktır.
Klasik referans sisteminde, alıntılara metin içinde numara verilir. Yararlanılan
kaynak dipnotta ya da bölüm sonunda belirtilir. Ayrıntılı olarak tanımı yapılır. Bu sistemde
yararlanılan bir kaynak hem kullanıldığı sayfa altında dipnot olarak hem de, ya bölüm
sonunda ya da kaynakça bölümünde ayrıntılı olarak iki kez yazılmaktadır. Yeni sistemde ise
sayfa altında kaynak gösterilmez. Metin içinde yazarın soyadı, kitabın yayın yılı ve sayfa
numarası da parantez içinde belirtilerek geçilir. Araştırma raporunun kaynakçasının biçimi
de ona göre hazırlanır. Kaynakça ve dipnot birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğundan her
ikisinde de ya yeni ya da eski sistem uygulanarak kaynak göstermede tutarlı olmalı ve
bütünlük sağlanmalıdır.

7.1-1. Klasik Referans Sistemi
Klasik sistemde yazarın büyük harflerle yazılmış soyadından sonra sırasıyla adı,
kaynağın adı (kitapsa altı çizilecek, makale ise makalenin başlığı tırnak içine alınıp
yayınlandığı derginin ya da kitabın altı çizilecek), varsa derleyen ya da çevirenin adı ve
soyadı yazılarak, yazılış sayısı, (birinci yazım belirtilmez) baskı sayısı (birinci baskı
belirtilmez), cilt numarası, (Romen rakamıyla), yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi
belirtilmeli, aralara virgül, en sonuna da nokta konulmalıdır. Kaynakların birbirlerinden
ayrı olarak görülmesi için her kaynak arasına bir satır boşluk bırakılmalıdır. Aynı yazanın: en
fazla eseri varsa yazarın adı yalnız birinci kaynak için verilir, ikinci, üçüncü ve sonraki
eserlerinde isim yerine yatay bir çizgi çizilir.
136

Sayfa altında verilen dipnotlar açıklayıcı ya da alıntının kaynağını göstermesi yani
kaynak tanımlayıcı olarak kullanılır. Burada verilen kaynakça yukarıda belirtilen ve aşağıda
örnekleri verilen şekilde yazılmakla beraber iki noktada farklılık vardır, Dipnotta yazarın adı
önce, soyadı sonra yazılır. Kitapla ilgili tanıtım yapıldıktan sonra gerek kitapta gerekse
makalede yayım inden sonra alıntının yapıldığı sayfa numarası verilir. Ayrıca dipnota neden
önce metinle dipnot arasına satırbaşından başlamak üzere 3-4 cmlik bir yatay çizgi çizilir.
Kitap Örnekleri:
TÜTENGÎL, C. Orhan, Sosyal İlimlerde Araştırma ve Metod, İ.Ü. İktisat Fakültesi
Yayınları, İstanbul, 1978.
SENCER, Muzaffer-IRMAK, Yakut, Toplumbilimlerinde Yöntem,2.Baskı Say
Kitap Pazarlama, İstanbul, 1984.
GÖKÇE, Birsen, Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Genişletilmiş 3.Baskı, Savaş
Yayınları, Ankara, 1999.
SEYİDOĞLU, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Geliştirilmiş 8.Baskı,
İstanbul, 2000.
KURTKAN BİLGİSEVEN, Amiran, Sosyal İlimler Metodolojisi, 3.Baskı, Filiz
Kitabevi, İstanbul, 1989.
Makale Örnekleri
TÜTENGÎL, C.Orhan, "İhsaniye Köyü İncelemesi", Sosyoloji Dergisi, Sayı 9,
İstanbul, 1954.
GÖKÇE, Birsen, "Aile ve Aile Tipleri Üzerinde Bir İnceleme", H.Ü. Sosyal ve
Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt VIII, Sayı 1-2, Ankara.
YILDIZ, Halil, “Türkiye’nin Sanayileşmesinde Dokuma Sanayinin Yeri ve Önemi”
Prof.Dr. Abdullah Türkoğlu’na Armağan, İ.Ü.İktisat Fakültesi Mecmuası, 47.Cilt, Sayı 1-4,
İstanbul, 1998

7.2-

Aktarma

Araştırmacının, araştırma planını yapmadan önce incelemek istediği konuyla ilgili
kaynak çalışması yapması gerekmektedir. Araştırmacı yaptığı bu çalışma ile daha önce
yapılanları tekrar etme yerin, eksik kalan yönleri saptamak amacıyla araştırmasını
planlamalıdır. Dolayısıyla araştırmasında önceki araştırma bulgularından yararlanmalı, bu
bulgulardan gerekli gördüklerine kendi çalışmasında yer vermelidir. Bu işleme "aktarma"
(alıntı veya quatation), aktarılan bilgiye ise "alıntı" denir.
Araştırıcı kaynak tarama aşamasında konuyla ilgili kaynakları kartlara geçirir.
Kanlardaki özet bilgiler aktarma işlemini ve yazarın çalışmalarını kolaylaştırır.
Araştırıcı kendi çalışmalarını sergilerken bulgularını temellendirmek, kendi
düşüncelerini kuvvetlendirmek ve açıklamak amacıyla aktarma işlemine başvurur ve alıntı
yapar. Alıntı az ve öz olmalıdır. Uzun alıntılar yapmak gereksiz yere çalışmanın uzamasına
neden olur. Biçim ve içerik korunarak yapılan aktarmalara "doğrudan aktarma", anlamı
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değiştirmeksizin özetlemek suretiyle yapılan aktarmaya da "dolaylı aktarma" denir. Her iki
aktarmada da ya dipnot biçiminde ya da metin içinde yararlanılan kaynak ve sayfa numarası
belirtilmelidir.
Doğrudan ve kısa aktarmalarda metin içinde tırnak ("....) açarak alıntıya başlanır ve
tırnak (....") kapatılarak alıntı bitirilir. Üç dört satın geçen alıntılar ise sıkıştırılmış
satırlarla metne yerleştirilir. Yazıya bir bakışta alıntılar açık seçik ayırt edilmelidir.
Dolaylı aktarmada araştırıcı aktarmak istediği bilgiyi özetlemek suretiyle ve fakat
anlam değişikliği yapmadan kendi ifadesi ile kaleme alır. Burada önemli olan aktarma
yapılan kaynağın mutlaka belirtilmesi gereğidir. Aksi takdirde yazarın görüş ve
düşüncelerinin kendine mi yoksa yararlanılan kaynağa mı ait olduğu anlaşılmaz. Bu ise hem
bilimsel karmaşaya yol açar, hem de bilimsel çalışmaların saygınlığına gölge düşürür. Ayrıca
yazarlara ait yasal haklan da zedeler. Böylece "alıntı" yerine "çalıntı" kavramının sorunları
gündeme gelir. Bu durum çeşitli ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yasal olarak güvence
altına alınmıştır. Bununla beraber bu durumun bilimsel hassasiyetle bağdaşmadığının
bilinmesi ve yaygın olarak her araştırıcının uygulamaya özen göstermesi gerektiği altı
çizilerek belirtilmesi gereken bir husustur. Etik dışı davranışlar yani bilimsel yayınlarda etik
kurallara Kaynakça düzenlenmesinde en çok rastlanan şekilleri böylece tamamlamış
bulunuyoruz. Güzel sanatlar, edebiyat, arkeoloji vb. dallarda daha değişik şekiller söz konusu
olabilmektedir. Parlamentolar, uluslararası belgeler ve Birleşmiş Milletler vb. kurumların
kendilerine özgü kısaltmaları ve yazım tarzları bulunmaktadır. Bunlar daha tali konular
olduğu için üzerinde durulmamıştır.

7.3- Metin İçerisinde Kaynak Gösterme
Metin içerisinde kaynak gösterme, kitabın veya makalenin sonundaki kaynakça
listesinden farklı özellikler taşımaktadır. Çok yer işgal etmeyecek şekilde kısa tutulması, aynı
kaynağa tekrar işaret etmek için kısaltma yoluna gidilmesi, metnin uygun yerinde yer
verilmesi, en sondaki kaynakça ile bir bağlantı kurulması ve bir defa benimsenen şeklin
rapor boyunca aynen devam ettirilmesi gibi hususlar anılan özelliklerin başlıcalarıdır.
Metin içerisinde veya sayfa düzeni içerisinde kaynak göstermede başvurulan yöntemler
aşağıda sırayla verilmiştir:

7.4- Dipnotu Yöntemi,
7.4-1. Dipnotu Halinde Kaynak Gösterme Yöntemi
Bir eser ilk defa dipnotu halinde kaynak gösterilecekse ilgili yere veya cümle sonuna
parantez içerisinde bir rakam yazılır ve aşağıda sayfanın altında çizgi ile metinden ayrılmış
yere kaynak adı belirtilir. Yazarın soyadı, adı, kitap adı, yayıncı, yayın yeri, yayın tarihi ve
sayfa numarası gibi tüm bilgiler bir kaynaktan ilk defa bahsederken kullanılmalıdır.
Dipnotu yönteminde muhtelif seçenekler olabilmektedir. Aynı kaynağın arka arkaya
kullanılması, araya başka bir kaynak adının konulması, bir yazarın birden çok eserinden söz
edilmesi, kaynaklara ilişkin bilgilerin tümünü dipnotunda tekrar etmemek için Türkçe veya
Latince kısaltmaların kullanılması, dip-notundaki sıra numarasının tüm rapor boyunca devam
ettirilmesi ya da her sayfada dipnotu numarasının yeniden (1) sayısı ile başlatılması bu
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seçeneklerin başhcalarıdır. Bu sıraya uygun olarak aşağıda dipnotu gerektiren Örnekler verilecek ve sayfanın altında da numaralara göre kaynaklar ya olacaktır. Bu örnekte yer alan
kısaltmalara ilişkin bilgiler daha sonra ayrı bir başlık altında verilecektir.

7.4-2. Soyadı, Tarih ve Sayfa Yöntemi
Kolay, hızlı ve daha ucuz sloganlarıyla ifade edilebilecek yazım ekonomisi düşüncesi
içerisinde, dipnotu yönteminin elverişli olmadığı kabul edilmektedir. Dipnotu için sayfa
sonunda ne kadar yer ayrılacağının yazım devam ederken önceden tahmin edilmemesi,
müteakip sayfaya aktarmanın hangi numara ile başlatılacağı, kısaltmalar olsa bile, her
defasında kaynağa ait bilgilerin belirli oranlarda tekrar edilmesi, bu nedenlerden dolayı sayfa
düzenlemesinin güçleşmesi gibi olgular dipnotu yönteminin giderek terke dilmesi ve diğer
yöntemlerin kullanım alanı bulmasına yol açmıştır. Soyadı, tarih ve sayfa yönteminde parantez
içerisinde (ARSLANTÜRK, 1997, s. 25) gibi gösterilmektedir. Parantez cümle ortasında veya
cümle sonunda yer alabilmektedir. Burada, ARSLANTÜRK soyadlı yazarın 1997 tarihinde
yayınlanmış eserinin 25. sayfasından yararlanılmıştır ya da önceki bilgi bu kaynaktan
alınmıştır denilmek istenmektedir. Bu kaynakla ilgili tamamlayıcı bilgiler, raporun veya
kitabın sonundaki kaynakça listesinden alınabilecektir.
Yazar adı yerine, kurum adı olabileceği, bazen de sayfa numarasının gerekmeyeceği
aşağıdaki örneklerden anlaşılmaktadır.
ÖRNEKLER
Muhasebe, mali İşlemlerle ilgili bilim ve sanattır (Sevilengül, 1994, s.9-10).
Mali tablolardaki analizlere dayanılarak yapılan mali analiz, İç analiz ve dış analiz
olmak üzere ikiye ayrılır (Çetiner, 1992, s.7 ve 12).
Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında kamu firmaları ö-nemli bir yer
tutmaktadır (İSO, 1993 Eylül Sayısı, s.4-32).
Avrupa Parlamentosu, AT'nin dört temel kurumundan biridir (Avrupa Topluluğu
Sözlüğü, 1984).

7.4-3. Soyadı ve Tarih Yöntemi
Yukarıda açıklanmış olan yöntem ile aynıdır. Tek farkı, sayfa numarasına yer
verilmeyişidir. Makaleler, referans kitapları, lügat ve ansiklopediler vb. birçok kaynak için
sayfa numarası belirtmeye gerek görülmemektedir. Eserin tümü ya da ilgili bölümü konuyla
tamamen ilgili olduğu için sayfa numarasını belirtmek gereği duyulmamaktadır. Kaynağı
belirtmeye, yazarın soyadı ile de başla
Arıkan, Rauf (1994, a), "Anket Sorularını Hazırlama ve Soru Sorma Tekniği",
Pazarlama Dünyası dergisi,
Yukarıda açıklanan numaralama yöntemi ile kaynak gösterme, ekonomi sağlayan
kolay bir sistem olmasına rağmen bazı sakıncalar da içermektedir. Bunların başında kaynağa
ilişkin sayfa numarasının gösterilmemiş olmasıdır, ikinci yetersizlik de, raporu incelerken her
defasında numaranın hangi kaynağa işaret ettiğini, raporun sonuna (kaynakça listesi) bakarak
görmeye çalışmak zahmetinden ibarettir.
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Kısa makalelerde ve az hacimli yayınlarca neyin nerede yer aldığını bulmak zor
değildir. Büyük hacimli yayınlarda da, içindekiler, kavram dizini ve yazar dizini gibi modern
yayın teknolojisinin sağladığı kolaylıklar sayesinde, kaynak gösteriminde sayfa numarasını
yazmak ihtiyacı kalmamış gibidir.

7.4-4. Tablo, Şekil ve Grafiklere Kaynak Gösterme
Eğer, tablo, şekil ve grafikler başka kaynaktan alınmış ise, hemen tablonun, şeklin ya
da grafiğin altında kaynağın da belirtilmesi gerekmektedir. Çünkü bunlar kaynağı ile bütünlük
teşkil etmektedir. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, kaynak, tablonun hemen altına ve
metindeki yazılara göre daha sık aralıklı olarak belirtilmelidir. Metin iki aralıklı ise, dipnotu
ve kaynaklara ilişkin yazılan bir buçuk aralıkla yazılmalıdır. Aşağıdaki tabloda kaynağa
ilişkin bilgilerin nasıl yer aldığı, değişik kaynaklardan alınan sütun ve sıraların nasıl ayırt
edilerek belirtildiği görülmektedir.
Tablo 71: İç Borçlanma Faiz Oranlan (%)
VADE
3 ay
6 ay
9 ay
12 ay
ORTALAM

(a)

1993

1994 (b)

70.7
73.0
79.9
86.4
79.3

102.4
113.0
100.0
118.7
105.9

1995(b
)

112.0
V.Y.
V.Y.
V.Y.
V.Y.

A (c)
Kaynak (a): DPT, Temel Ekonomik Göstergeler, Ocak 1995, Ankara, s. 99
(b): DPT, Temel Ekonomik Göstergeler, Şubat 1995, Ankara, s. 99.
Sadece Şubat ayı ortalamasıdır. V.Y. = veri yok demektir. (c): Dört ayrı vadeye ilişkin
ortalamadır.

7.5-

Alıntı

Araştırmacı, araştırma yaptığı her konuda, diğer araştırmacı ve ilim adamlarının görüş
ve düşüncelerini kendi araştırma metnine aktarabilir. Böylelikle kendi konusunu, diğerlerinin
sözleriyle desteklemiş olur. İşte bu işleme alıntı (aktarma) diyoruz. Ancak bu konuda ölçülü
olmak gerekir. Amaca uygun düştüğü sürece alıntı yapılabilir.

7.5-1. Alıntı Çeşitleri
Alıntı dolaylı ve doğrudan olmak üzere iki şekilde yapılır.
a. Dolaylı Alıntı:
Ana düşünce değişmeksizin, yazarın kendi dil ve üslubuyla okunan kaynaklardaki
bilgilerin aktarılmasıdır. Bu tür aktarmalarda tırnak işaretleri ya da sıkıştırılmış paragraf gibi
özel işaretler kullanılmaz. Önemli olan manayı değiştirmeden alman bilgilerin, esas metinle
bütünleşmesidir.
b. Doğrudan Alıntı
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Bu tür alıntılarda metin, kelime, imla, noktalama, paragraf büyük ve küçük harf
bakımından ana kaynaktaki gibi olmalıdır.

7.5-2. Alıntı Yazım Kuralları
Araştırmacı önce bilgilerin doğrudan mı, yoksa özetleyerek mi aktaracağına karar
vermelidir.
Hangi bilgiler doğrudan aktarılır?
a) Yasalar, tüzük ve yönetmeliklerle, hükümet kararları,
b) Matematik, fen veya diğer bilimlerle ilgili formüller,
c) Hipotezler, yani ispatlanmak veya reddedilmek için öne sürülen teklifler,
d) Karşıt görüşleri savunan açıklamalar,
e) Daha açık seçik şekilde ifade edilmesi güç olan veya ufak farklılıkların manayı
çarpıtabileceği ifadeler.
Yarım sayfayı aşan alıntılara çok az yer verilmeli, bir sayfadan daha uzun olandan ise
tamamıyla kaçınılmalıdır. Çok uzun aktarmalar metnin bütünlüğünü bozarlar. Notlara yer
verilmesi gerekiyorsa, ekte sunulmalıdır.
Alıntı yazım kuralları:
Alıntı yapılan parçanın araştırma metnine yazılması konusunda belirli kurallar ve
uygulamalar vardır. Bunları sırasıyla açıklayacağız.
a. Metne yerleştirme
Alıntıların, metne yerleştirilmeleri uzunluklarına göre değişmektedir. Üç daktilo satırı
ve daha kısa olanlar tırnak işareti içinde gösterilir. Üç satırdan daha uzun olan aktarmalar ise,
az yer tutması ve ilk bakışta bunun bir aktarma olduğunun anlaşılabilmesi için sıkıştırılmış
paragraf şeklinde verilir. Bu tür aktarmalarda tırnak işareti kullanılmaz. İlk paragraf metinde
olduğu gibi sekiz harf boşluğu içerden başlatılır ve dört harf boşluğu önce bitirilir.
Diğer satırlarda ise başlangıç ve bitişte dörder harf boşluğu ara verilir. Aynı parçanın
devamı olan paragraflar arasında yarım, farklı metinlerden alman paragraflar arasında da bir
satırdan fazla ara bırakılır.
b.

Çıkartmalar

Alıntının az ve öz olması istenir. Bu bakımdan Alıntı yapılan parçadan, manayı
değiştirmeden bazı kelimeler, cümleler veya paragraflar çıkartılabilir. Bu çıkartılan yerler üç
nokta (...) ile gösterilir. Çıkartma cümle sonuna gelmişse dört nokta (....) ile gösterilir.
"... Biruni'ye göre de hakkı ve doğruyu ararken şüpheci olmak... duygularımızın bizi
yanıltabileceğini öne sürmüş...."
Çıkartılan paragraflar ise satır boyunca arka arkaya konulan noktalarla gösterilir.
c.

Büyük ve Küçük Harfle Başlama

Parçanın harf ve noktalama yönünden aynen alıntı edilmesi gerekir.
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1- Aktarılan ifadenin metindeki düz yazı cümlesine bağlanması ve ikisinin birden
gramatik bütünlük oluşturması. Bu durumda özel isimler hariç, aktarmadaki ilk kelime, asıl
metinde büyük harfle yazılmış olsa bile küçük harfe dönüşür.
2- Aktarılan ifade ile metinde bağlandığı cümlenin kendi başlarına bağımsız birer
gramatik bütünlük oluşturmaları. Bu takdirde, aktarılan cümlenin ilk kelimesinin birinci harfi
büyük yazılır.
d.

Yapılan Ekler

Yapılan alıntıların anlamı her zaman açık ve seçik olmayabilir. Anlamayı
kolaylaştırmak için ekler konabilir, fakat bunların köşeli parantez içinde gösterilmesi gerekir.
"Sanayi devrimi, doğal kaynaklar yönünden fakir, ufak bir ada üzerinde (ingiltere)
ortaya çıkmıştır."
e.

Yanlışı Düzeltme

Alıntı yapılan parçada bir yanlış varsa, olduğu gibi alınır, fakat doğrusu köşeli
parantez içinde gösterilir. "Kırksekiz [elli] federe devletten bileşik olan A.B.D."
f.

Altını Çizme

Alıntı yapılan parçada herhangi bir kelime veya cümlenin önemini vurgulamak için
altı çizilebilir. Basılı eserlerde, altı çizilen ifadeler italik veya koyu harflerle yazılır. Ayrıca
köşeli parantez içinde, "italikler yazara aittir" gibi bir kayıt koymak gerekir.
g.

Noktalama İşaretleri

Alıntı yapılan parçanın sonuna konulacak nokta ve virgüller tırnak işaretinin içine,
soru ve ünlem işaretleri de tırnak işaretinin dışına konulur.
h. Aktarılan Parçadaki Alıntılar
Alıntı yapılan parça üç satırdan daha kısa ise bu parça içindeki aktarmalar tek çizgili
tırnak işareti ile gösterilir. Üç satırdan daha uzun bir aktarma parçanın içinde yer alan
aktarmalarda ise normal tırnak ile gösterilir.
i. Nazım Eserler
Eğer alıntı bir şiirse şiirin bir mısrası veya mısranın bir parçası tırnak işareti içine
alınarak metne yerleştirilir. Bağlandığı cümlenin gramer yapısına bakılmaksızın, mısranın ilk
kelimesi daima büyük harfle yazılır. Eğer iki mısra alıntı edilmekteyse mısralar birbirinden
bir kesme işareti ile ayrılarak metne yerleştirilir.
j. Çevirerek Alıntı
Doğrudan alıntı edilmek istenen bilgi başka dilde yazılmış ise, yazının metni,
kendisinin çevirmesi veya çevirtmesi ise bunu raporunda belirtmesi gerekir.
Çeviriyi araştırmacının yaptığını belirtmek için, genellikle alıntının sonunda yıldız
işareti kullanılır. Konan bu işaret dipnot çizgisinin altına taşınarak, yanına "çevirisini yazar
yaptı" gibi bilgiler yazılır.
k. Alıntı yapılan Parçayı Metne Bağlama
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Genellikle aktarmayı düz yazı ile birleştirirken, "yazar bu konuda şöyle demektedir"
veya "filanca yazara göre" gibi bağlaç ifadeleri kullanılır. Fakat bu kalıpların sık sık
kullanılması monotonluk yaratarak, okuyucuyu sıkabilir. Bunu önlemek için değişik usuller
denenmelidir. Mesela bunun bir yolu, cümleyi bölmek ve ilk kısmını aktardıktan sonra, yazarı
tanıtıp son kısmını vermektir.
3.

Alıntılarda Kaynak Gösterme

Her türlü alıntıda kaynak gösterme mecburidir. Kaynak gösterme işi, her aktarmanın
nereden yapıldığını ayrı ayrı gösterecek şekilde anında yapılır.
Kaynak gösterme bakımından, doğrudan ve dolaylı alıntılar arasındaki tek ayırım,
sayfa numaralarının verilişi ile ilgilidir. Doğrudan alıntılarda sayfa numarasının verilmesi
mecburidir. Dolaylı alıntılar, genellikle bir bölümün veya bir eserin özeti şeklinde olduğundan
böyle bir mecburiyet yoktur.
4.

Alıntılar Hakkında Kanunî Hükümler

Hemen her ülkede buluşlar gibi, büyük gayretlerle hazırlanan fikir ve sanat eserleri de
kanunlarla korunur. Bu kanunlarla eserlerin yazarlarının; maddi ve manevi yönden hakları
teminat altına alınır.

7.6-

Dipnotlar

Bir araştırma yapılırken başka eserlerden de yararlanılır. Ancak bilgilerin ve
kaynakların tümünü dipnotunda göstermek gereksizdir.

7.6-1. Dipnotu Gerektiren Bilgiler
a.
Bütün okuyucuların bilebileceği, alelade bilgiler dışında kalan özgün bilgi,
fikir veya görüşler,
b.

Başka kaynaklardan yapılan aynen aktarmalar,

c.

Başka yazarların kendilerine has görüş, düşünce, hüküm ve önerileri,

d.

Tablo veya bir istatistiğin düzenlenmesinde kullanılan verilerin kaynağı,

e.
Araştırmanın önce ve daha sonraki bölümlerine yapılan atıflar için dipnotu
göstermek gereklidir.

7.6-2. Dipnot Şekilleri ve Dipnot Gösterme
Dipnotlar, a) Kaynak dipnotları, b) Açıklama dipnotları diye ikiye ayrılır.
a. Kaynak Dipnotları
Kaynak dipnotlarının yerleştirilmesinde iki sistem vardır. 1- Metnin içerisinde dipnotu
verilerek alıntının hemen bitimine numarası konur ve sayfanın alt kısmında aynı numara
verilerek kaynağa ait bilgilerin yerleştirilmesi veya hemen ilgili sayfanın altında değil de ilgili
bölüm veya eserin en sonunda 1., 2., 3., 4., diye numaralandırılarak toptan verilmesi ki buna
"dipnotlu-kaynaklı gösterme" sistemi denilir.
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2- İkinci bir usul de kaynaklar sondaki özel bibliyografya bölümünde tanıtılır. Ancak
metnin içerisinde okuyucunun kaynağı bulmasına yardımcı olacak şekilde kısa bir bilgi
verilir. Mesela, (Gouldner, 43) gibi. Burada Gouldner yazarın soyadı, 43 de eserinden Alıntı
yapılan sayfayı belirtmektedir. Bu usule de "dipnotsuz kaynak gösterme" sistemi adı verilir.
Dipnotları numaralandırma da,
a- Her bölümde yeniden 1., 2., 3., den başlayıp numaralandırma,
b- Ya da bütün araştırma boyunca baştan sona,
c- Veya her sayfada ayrı ayrı numaralandırma usulleri kullanılmaktadır.
b.

Açıklama Dipnotları

Bazen gerekli görülen yerlerde açıklamalar yapmak lüzumu hissedilir. Fakat metnin
akışını bozacağı için bu tür açıklamaların dipnotlarda gösterilmesi lazımdır. Eğer kaynak
dipnotları ve açıklama dipnotları çok fazla ise, kaynak dipnotları bir liste halinde eserin
sonunda, açıklama dipnotları da hemen sayfa sonunda verilebilir veya bunun tersi kaynak
dipnotları sayfa sonunda açıklama dipnotlarında bölüm veya eserin son kısmında verilebilir.
c.

Dipnot Örnekleri

Ülkemizde dipnotu veriliş şekli üzerinde standart bir sistem mevcut değildir. Bu,
mevcut yayınlanmış eserlerde böyle olduğu gibi, araştırma teknikleri ile ilgili eserlerde de
farklı durumdadır. Hatta dipnotu veriliş biçimi kişiden kişiye değiştiği gibi, üniversitelerde
yayınlanan eserlerde de farklılıklar göstermektedir.
Kitap:
(1) İlk ad önce ve soyad sonra olmak üzere, yazarın adı. Yazarız adından sonra bir
virgül.
(2) Kitabın adı. Altı çizilmelidir. Sonra bir virgül ya da nokta.
(3) Varsa derleyen ya da çevirenin adı.
(4) Cilt numarası ve virgül.
(5) Varsa baskı numarası ve virgül.
(6) Varsa seri numarası ve virgül.
(7) Basıldığı yer ve virgül.
(8) Basıldığı basımevi ve virgül.
(9) Basıldığı tarih ve virgül.
(10)Sayfa numarası ve nokta.
Makale:
(1) Yazarın adı ve soyadı ve virgül.
(2) Tırnak işaretleri içinde makalenin başlığı. İkinci tırnak işaretinden önce bir
virgül.
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(3) Makalenin yayınlandığı derginin adı. Altı çizilmelidir.
(4) Büyük Romen rakamlarıyla cilt numarası ve virgül. Sonra dergi numarası,
parantez içinde derginin tarihi ve virgül.
(5) Sayfa numarası ve nokta.
Kitap Dipnotu Örnekleri (Birinci Şekil):
Yazar Adı ve Soyadı, Kitap Adı, Basıldığı Şehir: Yayımlayan, Yayım Tarihi, Sayfa
Numarası.
Örnek:
Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Geliştirilmiş 8. b., İstanbul:
Güzem Yayınları, 2000, s. 68.
İkinci Şekil:
Yazar Adı ve Soyadı, Kitap Adı (Basıldığı Şehir: Yayımlayan, Yayım Tarihi), Sayfa
numarası.
Örnek:
Zeki Arslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri (İstanbul:
M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları No.103, 1997), s. 101-105.
Ayrıca ona göre, daktiloda yazarken kitap adının altını çizmek gerekir. Baskıda bu
farkı göstermek için kitap adı italikle veya koyu harfle gösterilir.
Süreli Yayınlar:
Yazar Adı ve Soyadı, "Makalenin Adı," Derginin Adı, Cilt No.su, Sayı No.su (Ay,
Yıl), Sayfa No.su.
Örnek:
ÖKSÜZ, Enis, “Sosyal Gelişme”, İ.Ü.İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 32, Sayı 1-4,
(Aralık, 1979) s. 34.
Ayrıca, daktilo ile yazılırken kitap adı gibi, dergi adının da altını çizmek gerekir.
Ural Armay da şu sistemi vermektedir':
Altyazının düzeni, "kitaplar için" şöyle olmalıdır:
a.
Yazarın adı, soyadı ve virgül (Yazarın unvanının yazılması gereksizdir. Yazar
sayısı iki ya da üçse, bütün isimler; daha çoksa yalnız ilk isim yazılır ve "et. al," ya da "ve
diğerleri" denir.
b.

Kitabın tam başlığı yazılmalı, altı çizilmeli ve virgül

c.

Varsa, derleyen ya da çevirenin adı ve virgül (der., çev.)

ç.

Cilt numarası ve virgül (C. I-, ya da C. XVI,)

d.

Varsa, basımı ve virgül (2.B, ya da 13.B.,)
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e.
Basıldığı yer, tarih ve virgül (İstanbul 1979, ya da tarih belli değilse: "Tarih
yok", "t.y." (Kimileri basıldığı yer ile tarih arasına da virgül koyuyorlar.)
f.
Yayınevi, basımevi, matbaa (bunların hiç biri yoksa, kitap yazarın
kendi adına basılmışsa, "kendi yayını" denir.)
g.

Sayfa numaraları ya da numarası (s. 45 ya da s. 32-76)

Örnek:
Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası (Celali İsyanları). Ankara
1975, Bilgi Yayınevi, s. 45.
Süreli yayınlar için altyazı düzeni:
a.

Yazarın adı, soyadı ve virgül

b.

Tırnak içinde yazının başlığı ve virgül

c.

Süreli yayının adı, altı çizilmeli ve virgül

ç.

Süreli yayının büyük romen rakamıyla cilt numarası ve virgül (C.XV,)

d.

Süreli yayının sayı numarası ve virgül (s. 456)

e.

Parantez içerisinde süreli yayının tarihi ve virgül (3 Mayıs 1979),

f.

Sayfa numarası ya da numaraları (s. 23 ya da s. 45-67)

Klasik sistem:
1- Yazar adı ve soyadı,
2- Kitap adı,
3- Yayım belgileri,
a) Baskı sayısı,
b) Yayımlayan,
c) Yayım yeri,
d) Yayım tarihi,
e) Sayfa numarası,
İlk defa kaynak gösteriliyorsa verilir, daha sonraki tekrarlarda kısa bir tanıtıcı bilgi
vermek yeterlidir.
Örnek: (Kitap)
Amiran Kurktan Bilgiseven, Eğitim Sosyolojisi, Kavramlar-Teoriler-Eğitim Yolu İle
Kalkınmanın Esasları (Genişletilmiş 4. Baskı), İstanbul, 1987, s. 15.
Keith F. Punch, Sosyal Araştırmalara Giriş, Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Çev:Dursun
Bayrak, H.Bader Arslan, Zeynep Akyüz , Siyasal Kitabevi, Ankara 2005, s. 3, 4,32.
Örnek: (Süreli yayın)
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Enis Öksüz, "Sosyal Gelişme", İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 32, Sayı 1-4, Aralık
1979, s. 19.
Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi, kitabı ve süreli yayını dipnotta gösterme şekli
arasında bazı farklılıklar vardır. Kitaptan dipnotu verilirken kitabın adının altı çizilmektedir.
Buna karşılık makalenin adı tırnak içerisine alınmakta ve yayımlanan süreli yayının altı
çizilmekte veya italik-siyah puntolarla yazılmaktadır. Ayrıca, süreli yayınlarda yayım yeri ve
yayımlayana ait bilgilere yer verilmemektedir. Bunların yerine, süreli yayının cilt ve sayı
numaralan yazılmaktadır.
Yine verilen örneklerden anlaşılacağı gibi süreli yayınların dipnotta gösterilmesinde
de bir takım farklılıklar mevcuttur. Mesela, bazı eserlerde cilt numarası Romen, sayı numarası
Arap rakamıyla verilirken, bazılarında her ikisi de Arap rakamı ile yazılmaktadır. Bazıları cilt
diye yazılmakta, bazıları "C." veya hiç harfle belirtmeden "XXV şeklinde", bazı kitaplarda
sayı "S" ile gösterilmekte ve sayfa da küçük "s." ile ifade edilmekte, bir kısım eserlerde ise
"33, No. 4 (1980), 45 veya "88:4:63, 1980" veyahut "45, 4,1990, 37" şeklinde
gösterilmektedir.
Son kısımda "Bibliyografya" veya "Yararlanılan Kaynaklar" başlığı altında verilen
eserler listesinin veriliş şeklinde de uygulamada farklılıklar mevcuttur.
Mesela, Halil Seyidoğlu,
Kurtkan, Amiran. Sosyal Bilimler Metodolojisi. İstanbul: İktisat Fakültesi Yayını,
1978.
Goode. Williams J. and Paul K. Hatt. Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodları. Çev.
Ruşen Keleş. Ankara: TODAİE yayını, 1973.
şeklinde yazmaktadır.
Türkkaya Ataöv.
Hubbell, G.S.. Writing Documented Paper s, New York. Prentice-Hall. 1948.
Amiran Kurtkan Bilgiseven,
BOLAY, Süleyman Hayri: Aristo Metafiziği
Karşılaştırılması. Kültür Bakanlığı Yayımı, Ankara, 1976.

ile

Gazzâli

Metafiziğinin

KINACIOĞLU, Naci (Prof. Dr.), Kıymetli Evrak Hukuku. Ankara: Gazi Üniversitesi
Yayınları, 1986.
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Uygulamalar

148

Uygulama Soruları

1- Aktarma ve alıntı nedir? Her araştırıcı alıntı yapmak zorunda mıdır? Araştırınız.
2- Kaynak gösterme nedir? Her araştırmada kaynak göstermek zorunlu mudur?
Ararştırınız.
3- Klasik kaynak gösterme ile metin içi kaynak gösterme arasında nasıl bir farklılık
vardır? Belirtiniz.
4- 3- Klasik kaynak gösterme mi? metin içi kaynak gösterme mi? Daha avantajlıdır.
Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bir başka eserlerden yararlanma, konu bütünleştirme, fikirlerin ve
düşüncelerin sentezini yapma, bilimsel etik kurallarını öğrenme gibi husular üzerinde
durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporu yazarken araştırmacının teknik
olarak bilgi sahibi olması gereken üç ayrı konudan biridir?
a. Kaynak gösterme
b. Kaynak bulma
c. Metin tarama
d. Kitap okuma
e. Var olan kitapları tarama

2)
Bir araştırma yapılırken başka eserlerden de yararlanılır. Ancak bilgilerin
ve kaynakların tümünü dipnotunda göstermek gereksizdir. Aşağıdakilerden hangisi
dipnotu gerektiren bilgiler arasında yer almaz?
a. Bütün okuyucuların bilebileceği özgün bilgi, fikir veya görüşler
b. Başka kaynaklardan yapılan aynen aktarmalar
c. Başka yazarların kendilerine has görüş, düşünce, hüküm ve önerileri
d. Tablo veya bir istatistiğin düzenlenmesinde kullanılan verilerin kaynağı
e. Araştırmanın önce ve daha sonraki bölümlerine yapılan atıflar için dipnotu
göstermek gereklidir

3)
Metnin içerisinde dipnotu verilerek alıntının hemen bitiminde
numarasının konması ve sayfanın alt kısmında aynı numara verilerek kaynağa ait
bilgilerin yerleştirilmesi veya hemen ilgili sayfanın altında değil de ilgili bölüm veya
eserin en sonunda 1., 2., 3., 4., diye numaralandırılarak toptan verilmesi işlemine doğru
cevap olacak şıkkı işaretleyiniz?
a. Kaynak tarama
b. Kitap tarama
c. Kaynak bulma
d. APA sistemi
e. Dipnotlu-kaynaklı gösterme

4)
Alıntı yapılan parçanın araştırma metnine yazılması konusunda belirli
kurallar ve uygulamalar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallar ve
uygulamalardan biri değildir?
a. Büyük ve Küçük Harfle Başlama
b. Yanlışı Düzeltme
c. Altını Çizme
d. Noktalama İşaretleri
e. Aktarılan Parçadaki Alıntılar

5)

Hangi bilgiler doğrudan aktarılamaz?
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a.
b.
c.
d.
e.

Yasalar, tüzük ve yönetmelikler
Matematik, fen veya diğer bilimlerle ilgili formüller
Hipotezler
Karşıt görüşleri savunan açıklamalar
Aynı görüşleri savunan açıklamalar

6) Biçim ve içerik korunarak yapılan aktarmalara " dolaylı aktarma", anlamı
değiştirmeksizin özetlemek suretiyle yapılan aktarmaya da " doğrudan aktarma" denir.
A) Doğru

B) Yanlış

7) Dolaylı aktarmada araştırıcı aktarmak istediği bilgiyi özetlemek suretiyle ve fakat
anlam değişikliği yapmadan kendi ifadesi ile kaleme alır.
A) Doğru

B) Yanlış

8) Kaynak gösterme bakımından, doğrudan ve dolaylı alıntılar arasındaki tek ayırım,
sayfa numaralarının verilişi ile ilgilidir.
A) Doğru

B) Yanlış

9) Bütün okuyucuların bilebileceği, alelade bilgiler dışında kalan özgün bilgi, fikir ve
görüşler dipnotu gerektiren bilgilerden değildir.
A) Doğru

B) Yanlış

10) Klasik dipnotlu referans sistemi daha çok edebiyat, tarih, felsefe ve sanat tarihi
dallarında kullanılmaktadır.
A) Doğru

B) Yanlış

Cevaplar
1)A
2) E
3) E
4)B
5)E
6) Yanlış
7) Doğru
8) Doğru
9) Yanlış
10) Doğru
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8. VERİ TOPLAMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Veri Tanımı
8.2. Veri Çeşitleri
8.3. Veri Kaynakları
8.3.1. Belgesel Veri Kaynakları
8.4. Doğa Veri Kaynakları
8.5. Verinin Taşıması Gerekli Özellikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Veri nedir? Kaç çeşit veri vardır?
2- Veri kaynakları nelerdir?
3- Verinin taşıması gereken özellikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Veri

Arama,
çıkarma

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
bulma,

anlam Analiz
yapma,
araştırma

elde
veya

okuma,
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Anahtar Kavramlar

Veri; çeşitli kaynaklardan derlenebilen, üzerinde inceleme yapılabilecek her türlü "bilgi"
olarak tanımlanabilir.
Olgusal Veri: Olgulara ya da gerçeklere dayalı kişisel yargılardan bağımsız, değiştirme
olasılıkları zayıf olmakla birlikte zamana ve koşullara bağlı olarak mümkün olabilen cinsiyet,
yaş, boy gibi nitelikleri belirleyen herkesin üzerinde anlaşabildiği türden gözlenebilir ölçütleri
olan “gerçekler”dir.
Yargısal Veri: İnsanların düşünce ve tutumlarına dayalı olarak oluşan ve gelişen karar
niteliğindeki bilgilerdir.
Birincil kaynak; bizzat araştırmacının derlediği verilerdir.
İkincil kaynak; araştırma yapılacak konuya ve evrenine ilişkin daha önce derlenmiş
bilgilerdir.
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Giriş
Bilimsel araştırmada, veri toplama tekniklerinin güvenirliği ölçüsünde sağlıklı
sonuçlara ulaşılabilir. Eksik ve yanlış verilerle başlanılan bir çalışma baştan sona geçersiz
olur. Öte yandan gereksiz yere veri toplama zaman, para ve insan gücü harcamalarını olumsuz
yere etkileyebileceği gibi sonuçta araştırıcının işine de yaramaz. Bu nedenle veri toplamaya
başlamadan önce ciddi bir kayıt taraması ve planlama yapmak gerekir. Araştırmaya kanıt
olması amacıyla toplanan bilgilerin veri kabul edilebilmesi için kayıt edilmiş olması gerekir.
Kaydedilmemiş materyal veri tanımına uymamaktadır.
Araştırmanın her aşaması büyük bir bilgi birikimi ve özenli bir çalışma
gerektirmektedir. Araştırıcının verinin taşıması gereken özellikleri ve veri toplama ilkelerini
bilmesi, gerekli deneyim ve beceriyi kazanmış olması ve her aşamasına özen göstermesi
araştırmanın güvenirliliği açısından zorunludur.
Araştırmada, genel kural, birincil veri kaynaklarını kullanmaktır. Araştırmacı, birincil veri kaynaklarını bulamayıp, ikincil veri kaynaklarını kullanmak zorunda kalınca, elde
ettiği verilerin doğruluğunu başka kaynaklardan da denemelidir. Aksi halde, araştırmacı,
kendisini, bir tek ikincil veri kaynağına teslim etmiş sayılır. Bu tür kaynakların, her zaman
doğru bilgilere sahip olmadıkları gerçeği karşısında göze alınan risk'in büyüklüğü açıktır.
Araştırmacı, değişik teknikler kullanarak, bu kaynaklardan istediği verileri toplamaya çalışır.
Araştırmaya kanıt olması amacıyla toplanan bilgilerin veri kabul edilebilmesi için kayıt
edilmiş olması gerekir. Kaydedilmemiş materyal veri tanımına uymamaktadır.
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8.1. Veri Tanımı
Veri; çeşitli kaynaklardan derlenebilen, üzerinde inceleme yapılabilecek her
türlü "bilgi" olarak tanımlanabilir. Sözcük anlamı "bir sonuca varabilmek için gerekli
olan ilk bilgi" ya da "... anlam çıkartmada veya sonuca varmakta kullanılan nicelikler, olaylar,
kayıtlar veya sayı kümeleri" olarak tanımlanabilmektedir. Veri henüz "işlenmemiş kanıtlardır.
Örneğin, bir nesnenin rengi, ağırlığı, yaşı, bireyin belli bir konudaki görüşleri, tutum ve
davranışları birer veridir. Araştırmada, veri denince, araştırma amacını gerçekleştirmek için
gerekli olan kanıtlar akla gelir. Bu kanıtların ne olacağı ve nerelerden sağlanacağı, araştırma
planlanırken kararlaştırılır.
Veri, duyu organlarına dayalı olarak elde edilir. Araya girebilecek araçlar, bu
gerçeği değiştirmez. O halde veri, gözlenen ve kaydedilen "şey"dir.

8.2. Veri Çeşitleri
Bilimsel araştırmalarda kullanılan veriler
a-

Olgusal veriler

b-

Yargısal veriler, olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Olgusal Veri: Olgulara ya da gerçeklere dayalı kişisel yargılardan bağımsız,
değiştirme olasılıkları zayıf olmakla birlikte zamana ve koşullara bağlı olarak mümkün
olabilen cinsiyet, yaş, boy gibi nitelikleri belirleyen herkesin üzerinde anlaşabildiği
türden gözlenebilir ölçütleri olan “gerçekler”dir. Russel, olguyu, "dünyada var olan her
şey" olarak tanımlamış, güneşin, hissedilen bir diş ağrısının, bir sözün söylenmiş olmasının
birer olgu olduğunu belirtmiştir. Çok yararlı olabilecek bu ayırımla, olgunun varlığı ile onun
doğru ya da yanlış olmasının ayrı olduğunu açıklamıştır. Örneğin, bir kasabın, içeride et var
iken, "et yok" demesi bir olgudur; sevdiği bir müşterisi gelince, eti çıkarıp vermesi, daha
önceki beyanın yanlış (yalan) olduğunu ortaya çıkarmakta ise de, kasabın "et yok" sözünü
söylemiş olması olgusunu değiştirmez. Aynı şekilde cinsiyet, yaş, boy, ağırlık gibi, herhangi
bir yorumu gerektirmeyen, kişisel yargılardan ve hatta kişisel var oluştan bağımsız şeyler de
birer olgudur.
Nesnel sağlamlığı en yüksek kararlar, olgusal türden verilere dayalı olarak
alınabilendir. Bu nedenle, araştırmalarda, olgusal nitelikte veri elde etme amacı en üst
düzeydedir.
Ancak, bu türden veri elde etme olanağı her zaman, "bulunmadığı" için, görüş ve
tutumlara da başvurulur. Görüş ve düşünceler, kişisel olup, kişilerin, belli konular hakkında
neler düşündüklerinin bir ifadesidir ve ayrıca yorumu gerektirirler. Görüş, "olaylara,
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düşüncelere veya şeylere biçilen değer, onlar hakkında varılan yargı"; düşünce ise, "bir iş için
düşünülen çare veya aranan sonuç"tur. Örneğin, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin "ders
geçme" düzeni hakkındaki görüşleri alınmak istendiğinde, toplanan veriler bu türdendir.
Görüşler çok yönlüdür. Belli bir konuya değişik açılardan bakınca değişik şeyler çıkar
ortaya. Örneğin, aynı olaya yasal, temel haklar, görenekler, sağlık vb. yönlerden bakan biri
ayrı ayrı görüşler geliştirebilir. Bunlardan bir bölümü olumlu bir bölümü olumsuz olabilir.
Görüşlerde yoğunluk söz konusudur. Bir şeye karşı geliştirilen olumlu ya da olumsuz görüşler
değişen şiddetlerde olabilir.
Araştırmalarda, görüş türünden verilere iki nedenle başvurulabilir. İlki, belli bir
konuda var olan olgusal verilerin bilinip bilinmediğini, ya da bunlara uyulup uyulmadığını
görebilmek ve bu yönden "yanlış" görüşler varsa onları belirlemek ve gerekli önlemlerin
alınmasına yardımcı olmaktır, ikinci neden, olgusal verilerin "bulunmadığı" durumlarda en
uygun problem çözme (karar verme) yaklaşımının "görüşlere başvurmak" olduğu
varsayımıdır. Bu durumda, "çoğunluk" görüşü, araştırmacının ya da uygulayıcının kendi
başlarına oluşturacakları görüşlerden üstün tutulur.
Tutum, bireylerin, belli uyarıcılar karşısında bırakıldıklarında şu ya da bu şekilde
tepkide bulunma, harekete hazır olma durumudur. Bu uyarıcılar, duygusal yönü olan simge,
slogan, kişilik, kurum, evlilik, din, kadın -erkek eşitliği, savaş, barış, idealler vb.
olabilmektedir. Birey, uyarıcılara, olumlu ya da olumsuz tepkilerde bulunabilir. Her tutumun
içeriği, yoğunluğu ve durağanlığı vardır, kolay kolay değiştirilemez.
Tutumun önemi, onun davranışla olan ilişkisindendir. Belli durumlarda bireylerin
gösterebileceği davranışlar, önceden ölçülen tutumlarla kestirilebilir, ya da en azından böyle
bir varsayım vardır
Tutumlar da, görüşler gibi, kişisel olup, ayrıca yorumlanmak zorundadır. Herhangi bir
tutumun doğruluğu ya da yanlışlığı aranmaz; önemli olan, bilimsel olarak belirlenebilmesidir.
Yargısal veriler - Yargısal Veri: İnsanların düşünce ve tutumlarına dayalı olarak
oluşan ve gelişen karar niteliğindeki bilgilerdir. Olgusal verilerin dışındaki tüm veriler
yargısal verilerdir. Bu veriler, öznel olup, ayrıca yorumu gerektirirler. Pek çok psikolojik ve
sosyolojik özelikler bu türden verilerle belirlenebilmektedir: başarı, genel yetenek, kişilik,
ilgi, görüş, tutum vb.

8.3. Veri Kaynakları
Gerek olgular gerekse yargısal veriler "birincil" ve "ikincil" olmak üzere iki kaynaktan
derlenebilir.
"Birincil kaynak" bizzat araştırmacının derlediği veriler için kullanılır. "İkincil
kaynak" ise; araştırma yapılacak konuya ve evrenine ilişkin daha önce derlenmiş
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bilgilerdir. Araştırmacı bu bilgileri kendi amacı doğrultusunda seçerek kullanmalıdır.
Başkaları tarafından derlenmiş her türlü bilgi araştırma için ikincil kaynaktır.
Örneğin; çeşitli istatistikler, kitaplar, raporlar ve yazılı her türlü kaynağın yanında
olayları yaşamış ya da konuyu bilen kaynak kişilerden toplanan sözlü bilgiler v.b. gibi.
Araştırmacıların başvurmak zorunda kaldıkları pek çok veri kaynağı vardır. Bunlardan
bazıları insan, hayvan ve bitki gibi canlı objeler bazıları da rapor (belge), "şey" (taş, su,
tarihsel kalıntı...) vb. fiziksel nesnelerin oluşturduğu cansız varlıklardır. En çok başvurulanları
gruplayarak, veri kaynaklarını üçe ayırmak olanaklıdır. Bunlar:
a-

İnsan

b-

Belgeler ile

c-

Canlı ve cansız öteki varlık ve kalıntılardır.

Araştırmacı, çoğu kez, istediği verileri elde edebilmek için, kişilere başvurmak
zorunda kalır. Var olan bilgi ve deneyimlerin, yalnızca (ve belki de çok küçük) bir bölümü
yazılmıştır. Birçok kişi, günlük yaşantısında, araştırma konusuna ilişkin önemli görüşler
geliştirmekte, çözümler için ipuçları yakalamakta, çözülmesi gereken sorunları açık seçik
görebilmektedir…

8.3.1. Belgesel Veri Kaynakları
Bilgi birikiminin en emin yolu belgelerin kullanılması ile bulunmuştur. Belgeler,
geçmişin aynasıdır. Araştırmacıların aradığı yazılı ve basılı Belgelerden çoğu, kamu ya da
özel kişi ve kuruluşlara ait olan kitaplık ve Belgeliklerde bulunur. Hemen her araştırmacının,
bu kaynakları tanıması ve bunlardan yararlanabilmesi zorunluluğu vardır. Bu tür kaynakların
da onları hazırlayan insanların amaç ve yeterlikleri ile sınırlı olacağı unutulmamalıdır.
Belgesel veri Kaynakları yayınlanmış ve yayınlanmamış belgesel kaynaklar olmak üzere iki
grup altında ele alınabir.

1. Yayınlanmış Belgesel Veri Kaynakları: Bunlar kitap, ansiklopedi, gazete, dergi,
araştırma, istatistikler vb. veri kaynaklarıdır. Her araştırma çalışmasında, konuya ilişkin
yeterli miktarda belge taranması gerekmektedir.
Özellikle önceki zamanlara ilişkin olay ve olguların araştırılmasında, ya da problemin
geçmişle olan ilişkisi yönünden incelenmesinde yayınlanmış belgesel veri kaynakları çok
kullanılmaktadır.
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2. Yayınlanmamış Belgesel Veri Kaynakları: Yayınlanmamış belge, bulgu, arşiv
evrakları ve diğer dokümanlar birer veri kaynağıdır. Bu veriler ilgili olay ve olgularla
ilişkilendirilerek araştırmayı belli sonuçlara götürebilecek nitelikte olabilmektedirler.

8.4. Doğa Veri Kaynakları
Bu iki kaynak türü dışında kalan canlı ve cansız öteki tüm nesneler de önemli veri
kaynaklarındandır. Doğa bilimlerinde, kazıbilimde ve öteki bazı alanlarda, araştırmacının,
başvurabileceği tek veri kaynakları olabilmektedir, bunlar. Bu kaynaklarda, veriler en yalın
biçimde bulunurlar; duygusal yön ya hiç yoktur ya da en zararsız düzeydedir. Bu nedenlerle,
daha nesnel olunabilir..
Doğa veri kaynakları da iki grupta ele alınmaktadır:
1. Yaşayan Doğa Veri Kaynakları: Doğa, gerekli yöntemlerle incelenerek elde
edilen verilerle araştırma için gerekli bilgilere ulaşılmaktadır. Toprak bilimi, deniz bilimi, gök
bilimi, çevre bilimi vb. doğaya ilişkin bilim dallarında çalışan araştırmacılar ilgili alanda
doğadan bol miktarda veri toplayabilmektedirler.

2. Kalıntı Doğa Veri Kaynakları: Bunlar toprak altında ve üstünde olan, daha önceki
zamanlara ilişkin doğa kaynaklarından elde edilen verilerdir. Yapı kalıntıları, fosiller,
mezarlar, tapınaklar, yaşanan döneme ilişkin araçlar vb. veri kaynaklarını oluşturmaktadır.

8.5. Verinin Taşıması Gerekli Özellikler
Bir araştırmanın başarıya ulaşmasını, bir verinin tüm özellikleri taşıması önemli
ölçüde etkilemektedir. Bu özellikler dört grupta toplanabilmektedir.

8.5.1. Veri Fonksiyonel Olmalıdır
Fonksiyonel veri toplayabilmek, veri toplama ölçeklerini doğru hazırlamakla
mümkündür. Araştırma konusu içinde problem; doğru belirlenip, sınırı çok net tespit
edilmelidir. Veri hangi yöntemle toplanacaksa, o yöntemin veri toplama aracı, belirlenen
sınırın dışına taşmayacak, problemin çözümü için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde
hazırlanmalıdır.
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8.5.2. Veri Yeterli Olmalıdır
Veri toplama aracı hazırlama aşamasında, araştırma problemi, problemi oluşturan alt
problemlere ayrılmalıdır.
Hazırlanan her alt problemin altına, o alt probleme ilişkin toplanması gereken verileri
sağlayacak sorular hazırlanmalı ve hazırlanan her soru alt problemle ilişkilendirilerek,
gerekliliği ya da gereksizliği saptanmalıdır. Ayrıca hazırlanan soruların, getireceği varsayılan
verinin alt problemin tanımlanması için yeterliliği kontrol edilmelidir.

8.5.3. Veri Güvenilir Olmalıdır
Bir konuda elde edilen verinin, aynı koşullar oluşturularak tarandığında aynı verinin
elde edilmesi, aynı bireyden aynı yanıtın alınması verinin güvenilir olduğu anlamına
gelmektedir. Bilgi doğru ya da yanlış olabilir. Verinin güvenilirliği veri toplanan yer ya da
kişi ile ilgilidir.

8.5.4. Veri Doğru Olmalıdır
Gerçek durumu olduğu gibi yansıtan veri doğru olarak kabul edilmektedir. Yan
tutmadan, doğru örneklemden, doğru bilgiler elde edilmelidir.
Kısaca Veri Toplama Teknikleri:
A-

Yazılı Kaynaklar

B-

Gözlem

C-

Anket (Soru Kağıdı)

D-

Görüşme (Mülakat)

A- Yazılı Kaynaklar
Genellikle alan araştırmalarına başlamadan önce konuyla ilgili daha önce yapılmış
olan çalışmaların kayıtlarından ve derlenmiş bilgi kaynaklarından yararlanılır. Yazılı
kaynaklar da kendi aralarında çeşitli şekilde gruplandırılabilir.
1. Kitaplar, dergiler, çeşitli istatistiki kaynaklar, resmi rapor ve yazışmalar, kurum
kayıtları (hastane, hapishane, iş yerleri, mesleki kuruluşlar, fabrika vb).
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2. Vak'a çalışmalarına ilişkin kayıtlar. Burada belirli mesleklerde gerçekleştirilen kayıt
tutma sisteminden yararlanma söz konusudur. Genellikle olan bu kayıtlardan ilgili
kurumlardan izin alınarak yararlanılabilir (Psikiyatrisi, psikolog, sosyal hizmetler uzmanı ve
benzeri meslek mensuplarının çalışmaları).
3. Kişisel belgeler. Bilim adamı, siyaset adamı, gazeteci, yazar gibi toplumda belirli
isim yapmış kişilerin özel arşivlerinden izin almak suretiyle yararlanılabilir (Günlük not,
mektup, otobiyografi v.b.).
4. Dolaylı belgeler. Araştırma konusuyla doğrudan doğruya ilişikli olmasa bile dolaylı
olarak konuya ışık tutabilecek belgeler (Rehber, yıllık, ansiklopedi ve sözlüklerle diğer teknik
belgeler).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1- Veri nedir? Veri çeşitleri deyince neler akla gelebilir? Araştırınız.
2- Veri kaynakları nelerdir? Baunlardan hangisi daha önemlidir? Ararştınız.
3- Verinin taşıması gereken özellikler nelerdir? Her veride bu özellikler aranmalı
mıdır? Niçin? Ararştrınız.

166

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde bir bilimsel araştırmada, verilerin taşıması gereken özellikler ve veri
toplama tekniklerinin güvenirliği ölçüsünde sağlıklı sonuçlara nasıl ulaşılabileceği, eksik ve
yanlış verilerin bir çalışmada nasıl sorunlar yaratacağı, bu nedenle veri toplamaya başlamadan
önce ciddi bir kayıt taraması ve planlama yapılmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
………….. çeşitli kaynaklardan derlenebilen, üzerinde inceleme
yapılabilecek her türlü "bilgi" olarak tanımlanabilir. Nokta ile belirtilen boşluğa
aşağıdaki şıklardan hangisi gelmektedir?
a. Veri
b. Bilgi
c. Kanıt
d. Olgu
e. Araştırma

2)
Olgulara ya da gerçeklere dayalı kişisel yargılardan bağımsız, değiştirme
olasılıkları zayıf olmakla birlikte zamana ve koşullara bağlı olarak mümkün olabilen
cinsiyet, yaş, boy gibi nitelikleri belirleyen herkesin üzerinde anlaşabildiği türden
gözlenebilir ölçütleri olan "gerçekler' olarak tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Olgusal Veri
b. Yargısal veri
c. Veri
d. Veri kaynakları
e. Bilimsel bilgi

3)
Kitap, ansiklopedi, gazete, dergi, araştırma, istatistikler vb. veri
kaynakları aşağıdaki şıklardan hangisine girmektedir?
a. Birincil kaynak
b. Belgesel veri kaynakları
c. Yayınlanmamış Belgesel Veri
d. Yayınlanmış Belgesel Veri Kaynakları
e. İkincil kaynak

4)
Bir araştırmanın başarıya ulaşmasını, bir verinin tüm özellikleri taşıması
önemli ölçüde etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisi değildir?
a. Veri fonksiyonel olmalıdır
b. Veri yeterli olmalıdır
c. Veri güvenilir olmalıdır
d. Veri doğru olmalıdır
e. Veri teknik olmalıdır

5)
Aşağıdakilerden hangisi yaşayan doğa veri kaynaklarından birisi değildir?
a. Toprak bilimi
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b.
c.
d.
e.

Deniz bilimi
Yapı kalıntıları
Gök bilimi
Çevre bilimi

6) ………… araştırma yapılacak konuya ve evrenine ilişkin daha önce derlenmiş
bilgilerdir. Noktalı yere gelmesi gereken kavramı yazınız.
7) Bilimsel araştırmada, veri toplama tekniklerinin güvenirliği ölçüsünde sağlıklı
sonuçlara ulaşılabilir. Eksik ve yanlış verilerle başlanılan bir çalışma baştan sona geçersiz
olur.
A) Doğru

B) Yanlış

8) Veri, duyu organlarına dayalı olarak elde edilir. Araya girebilecek araçlar bu
gerçeği değiştirebilir.
A) Doğru

B) Yanlış

9) …………….bireylerin, belli uyarıcılar karşısında bırakıldıklarında şu ya da bu
şekilde tepkide bulunma, harekete hazır olma durumudur. Noktalı yere gelmesi gereken
kavramı yazınız.
10) Olgusal nitelikteki veriler kişisel yargılardan uzak gözlenebilir gerçeklerden
oluşur.
A) Doğru

B) Yanlış

Cevaplar
1) A
2) A
3) E
4) E
5)C
6) İkincil kaynak
7) Doğru
8) Yanlış
9) Tutum,
10) Doğru
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9. SORU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Soruların İçeriği
9.2. Soruların Sınıflandırılması
A. Biçimsel Özelliklerine Göre Sorular
1-

Açık Uçlu Sorular

2-

Kapalı Uçlu Sorular

B. Amaç ve İşlevlerine Göre Sorular
9.3. Soruların Dile Getirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1234567-

Biçimsel özelliğine göre sorular kaça ayrılır?
Açık uçlu sorularla kapalı uçlu sorular arasında nasıl bir farklılık vardır?
Soru çeşitleri nelerdir? Hangi tip sorular daha fazla kullanılmaktadır?
Amaç ve işlevlerine göre sorular hangileridir?
Özel amaçlı sorular hangileridir?
Soruların dile getirilmesi ne anlama gelmektedir?
Yanlı sorular deyince ne anlaşılmaktadır? Yanlı sorular hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Soru sormak

Sorgulama, kendine özgüven Araştırma,
sağlama
yürütme

okuma,

elde
veya

fikir
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Anahtar Kavramlar

Açık uçlu ya da özgür yanıtlı sorular; yanıtlayıcıların verdikleri bilgiler, konuyla
doğrudan ilgisi olmayan, dağınık ve araştırma sorununu aydınlatmaktan uzak bilgiler niteliğini
taşıyabilir
Kapalı uçlu ya da" sistemleştirilmiş sorular", kesin bir biçime sahip olan ve
verilebilecek yanıtları seçenekler şeklinde kendisiyle birlikte sunan sorulardır.
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Giriş
Soru sormak her şeyden önce belli bir konuda bilgi istenen kimsenin verebileceği
yanıtlar arasından ya da çeşitli özelliklerden oluşmuş bir evrenden, belli bir özelliğin varlığını
ya da yokluğunu, varsa niceliğini özetlemeye olanak verecek yeterlikte bir örnek almak
demektir. Bu nedenle geçerli bilgi sağlamak üzere seçilen sorular sözü geçen koşullara uygun
düşmeli ve yeterli bir örnek niteliği taşımalıdır. Bunun için de, soruların;
a) içerikçe amaca uygun olması
b) gereğince dile getirilmesi ve yanlılığa yol açmadan bilgi sağlaması
c) biçimce elverişli olması gerekir.
taşıdıkları özelliklere göre çeşitli tür ya da kümelere ayrılabilirler.
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9.1. Soruların İçeriği
Bir sorunun içerikçe amaca uygun olabilmesi için, her şeyden önce hangi
nedenlerle ve bu konuda sorulduğunun açıkça bilinmesine gerek vardır. Sorunun amacı
kesinlikle saptanmadıkça uygun bir bilginin elde edilmesi olanaksızdır. Örneğin bireylerin
yığın iletişim araçlarıyla ilişkilerini araştırmak üzere hazırlanmış olan bir soru cetvelinde,
dergi okurluğu konusunu ele aldığımızı varsayalım. Bu amaçla "Son hafta içinde hangi
dergileri okudunuz?" sorusunu soruyoruz diyelim. Ancak bu tür bir sorunun her türlü amaca
uygun düşmeyeceği kolaylıkla gösterilebilir:
Her şeyden önce sorudaki "okumak" sözcüğünün anlamını ele alalım. Okumak, burada
satın almak anlamında mı kullanılmıştır, yoksa ister satın, ister ödünç alınmış olsun, okunmuş
dergileri mi dile getirmektedir? Bu soru, ödünç alınıp bir göz atılan, bir bekleme odasında
şöyle bir karıştırılan dergileri de kapsayacak mıdır? Okunan dergi kapsamına bir rastlantıyla
ele geçirilerek okunmuş dergiler de girecek midir? Okumak sözü değiş tokuş edilerek ya da
abone olunarak edinilmiş dergileri hesaba katacak mıdır?
Bütün bu soruları yanıtlayabilmek için okumak sözcüğünün anlamını bir yana
bırakarak kendi kendimize ne öğrenmek istediğimizi sormamız gerekir. Örneğin tüketim
harcamaları içinde kültür ve eğlence giderlerinin payını öğrenmek amacındaysak ya da belli
bir derginin pazarlanma olanağı ve etkinlik alanını saptamak üzere hangi halk kesimlerince
satın alındığını anlamak istiyorsak soruya şöyle bir biçim vermeliyiz: “Son bir hafta içinde
hangi dergileri satın aldınız?"
Öte yandan yanıtlayıcıların derginin içeriğiyle ya da dergideki reklamlarla ne ölçüde
ilişki kurduğu konusuyla ilgileniyorsak okuma sözcüğünü en geniş anlamıyla kullanarak
soruyu ilk biçimiyle olduğu gibi bırakabiliriz. Amacımız hangi okur kesimlerinin ne tür
dergileri izlediğini anlamaksa, soruyu şu biçime dönüştürmek gerekir: "Her hafta sürekli
olarak izlediğiniz dergiler hangileridir?"
Kısacası, sorunun içerikçe uygun olabilmesi, güdülen amacın kesin ve açık olarak
saptanmasıyla mümkündür. Amacın saptanması, soruyu gereğince dile getirebilmenin de
önkoşuludur.
Bir sorunun içeriğiyle amaca uygun düşebilmesi için hangi konuda sorulduğunun da
bilinmesi gerekir. Sorunun tipik özelliklerini, yani hangi terimlerden oluşacağını, nasıl ve ne
ölçüde sondajlar yapacağını ve biçimsel özelliklerinin neler olacağını konusu belirler.

9.2. Soruların Sınıflandırılması
Bir soru dizisinde yer alan soruların kuruluş biçimleri arasında ayrımlar olduğu gibi,
bu soruların gördükleri işlevler yönünden de aralarında kimi farklılıklar bulunmaktadır.
Soruları ayrıca, konularına ve sağlayabilecekleri bilgilerin türüne göre de sınıflandırmak
olasıdır.
176

A) Biçimsel Özelliklerine Göre Sorular
Aranan bilginin türü soruların biçimsel özelliğini belirlemektedir. Bu nedenle amaca
uygun bilgilerin sağlanması, kuruluş biçimleri bakımından elverişli soruların sorulmasını
gerektirir. Biçimsel özelliklerine göre sorular genellikle iki kümeye ayrılmaktadır. Bunlar;
1- Açık Uçlu Sorular
2- Kapalı Uçlu Sorulardır.

1-

Açık Uçlu Sorular

Bunlara "sistemleştirilmemiş" ya da "özgür yanıtlı" sorular da denilmektedir. Burada
bir soru sorulmakta ve yanıtlayıcıya özgürce ve kendi seçtiği sözcük ve kavramlarla dilediği
gibi yanıtlayabilmesi olanağı tanınmaktadır. Örneğin "KİT'lerin özelleştirilmesi konusunda ne
düşünüyorsunuz?" ya da "Size göre Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesi, ülkemize ne
getirir? veya "Uygulanan eğitim politikasının genel bir değerlendirmesini yapar mısınız?" vb.
gibi sorular, yanıtlayıcılara özgürlük tanıyan, açık uçlu sorulardır.
Açık uçlu soruların önemli üstünlükler sağlayacağı söylenebilir. Bunlar:
a. Araştırıcının belli bir soruya verilecek yanıtların niteliği konusunda önceden
bilgili olmadığı durumlarda
b. Çok değişken yanıtlar alma olasılığı bulunduğunda
c. Belli bir konuda, yanıtlayıcılardan kendi seçmeleriyle hangi yanıtları verecekleri
öğrenilmek istenildiğinde
d. Yanıtların derinliğine inmek gerektiğinde yararlı kimi kez de zorunlu bir araç
olarak kullanılabilir.

Her türlü soru açık uçlu sorulabilir. Ancak, bu tür soruların anket yöntemine dayanan
soru dizilerinde birkaç sorunun dışında pek kullanılmaması, yöntemsel bakımdan ortaya
çıkaracakları kimi pratik güçlüklerle yakından ilgilidir. Bu güçlükleri şöylece özetlemek
mümkündür.
a- Açık uçlu sorulara verilen yanıtların döküm ve analizlerinin yapılması son
derecede güç ve zaman alıcı bir süreçtir. Yanıtlayıcıların özgürce verdikleri çok değişken
ve ayrıntılı yanıtların, bu haliyle analizi ve değerlendirilmesi olanaklı değildir. Bunun için,
verilen yanıtların, belli kategoriler altında toplanarak, kümelendirilmeleri ve
değerlendirilmeye hazır konuma getirilmeleri gerekir. Bu bir bakıma, başlangıçta açık uçlu
sorulan bir sorunun, yanıtlar toplandıktan sonra belli kategoriler altında sistemleştirilmesi
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anlamını taşıdığından, araştırmacı için ekstra bir çalışmayı gerektirir. Böyle bir çalışma,
toplanan bilgilerin, araştırma sorunu yönünden kimi anlamlı ve ince ayrıntılarını sergilemekte
yararlı olacağından birkaç soru için göze alınabilir. Ancak, bir ankette sayıca gereğinden fazla
açık uçlu sorunun yer alması halinde, bu işin altından kalkmak ve yanıtların özgünlüğünü
bozmadan ve sapmalara yol açmadan sonuca varmak çok güçtür.
b- Açık uçlu, ya da özgür yanıtlı sorulara yanıtlayıcıların verdikleri bilgiler,
konuyla doğrudan ilgisi olmayan, dağınık ve araştırma sorununu aydınlatmaktan uzak
bilgiler niteliğini taşıyabilir.
c- Soru dizisi anket tekniğiyle uygulandığından, burada araştırmacının
yapabileceği hiçbir şey yoktur. Açık uçlu sorularda, yanıtlayıcılardan soruyu özgürce ve
kendisinin seçtiği sözcük ve kavramlarla derinlemesine açıklaması istendiğinden, bu soruların
yanıtlanması uzunca bir süreyi gerektirmekte ve bu nedenle de araştırmacı sorabileceği soru
sayısını kısıtlamak zorunda kalmaktadır.

2-

Kapalı Uçlu Sorular

Kapalı uçlu, ya da" sistemleştirilmiş sorular", kesin bir biçime sahip olan ve
verilebilecek yanıtları seçenekler şeklinde kendisiyle birlikte sunan sorulardır. Burada,
verilebilecek yanıt seçenekleri, bir ön araştırmaya dayanılarak, önceden saptanmaktadır. Bu
tür sorularda, yanıtlayıcılardan, kendi durumlarına en uygun düşen seçeneği işaretlemesi
istenmektedir. Kapalı uçlu sorular, açık uçlu soruların ortaya çıkardığı ve yöntemsel
güçlüklerin giderilmesinde yararlı olmakladır.
Kapalı uçlu, ya da sistemleştirilmiş soruların, hazırlanabilmesi için
araştırmacının bu sorulara verilebilecek yanıtların niteliği konusunda geniş bir bilgiye
sahip olması gereklidir. Burada yanıt seçenekleri soruyla birlikte verildiğinden, bu
seçeneklerin neler olabileceğini araştırmacının önceden bilmesi ve kestirebilmesi büyük önem
taşımaktadır. Aksi takdirde, cevaplayıcıların verecekleri yanıtların, araştırmacının sunduğu
yanıt seçeneklerinde değil, onların dışında kalan "Başka" seçeneğinde yığılması gibi, kapalı
uçlu soru sormanın mantığına ters düşen bir durumla karşılaşılır, yani, görünüşte
sistemleştirilmiş olan bir soru, gerçekte açık uçlu bir soruya dönüşebilir. Böyle bir sorunla
karşılaşmamanın yolu, araştırmacının kimi ön gözlem ve araştırmalara dayanarak araştırma
konusuyla (sorunuyla) ilgili bilgilerini derinleştirmesidir.
Kapalı uçlu sorularda yanıt seçenekleri, ya sorunun kendi içine yerleştirilerek, ya da
sorudan ayrı olarak ve onu izleyecek şekilde sunulmaktadır: Örneğin;
"Yurt dışına resmi kanaldan mı, yoksa kaçak işçi olarak mı gittiniz?" sorusu birinciye;
"Yurt dışına hangi yoldan gittiniz?
() Resmi yoldan
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() Kaçak işçi olarak, sorusu da, ikincisine uygun düşmektedir.
Kapalı uçlu sorularda, sunulan seçeneklerin sistemleştirilmesinde genellikle iki yol
izlenmektedir:
a) Sınıflayıcı Sistemleştirme ve
b) Ölçekleyici Sistemleştirmedir.

a) Sınıflayıcı Sistemleştirme
Sınıflayıcı sistemleştirmede, bir sorunun birbirinden bağımsız yanıt seçenekleri
arasından bir ya da birkaçının seçilmesi öngörülmekte ve bu seçeneklerin konuları ve
içerikleri ne olursa olsun, hepsi eşdeğerli sayılmaktadır. Bu tür sistemleştirmede, sorunun
yanıt seçenekleri arasında bir derece ilişkisi bulunmamakta ve sadece yanıtları sınıflamakla
yetinmektedir. Sunulan seçenekler arasından bir seçme yapılmasını öngördüğü için, bu tür
sistemleştirilmeye bağlı olan sorulara "kafeterya" sorular da denilmektedir.
Örneğin; Çocuğunuz büyüyünce ne olmasını istersiniz?
() Çiftçi
() Tüccar, esnaf
() Avukat, Doktor
() Devlet memuru
() Öğretmen
() Mühendis
() Kendisine bırakırım
() Ne olabilirse
() Başka

b) Ölçekleyici Sistemleştirme
Olgusal soruların seçenekleri arasında bir derecelendirme ilişkisinin olmamasına
karşın, "tutum" ve "davranış" sorularının seçenekleri için böyle bir ilişki geçerlidir. Çünkü
insanların tutumları arasında derinlik ve yoğunluk dereceleri yönünden ayrımlar olduğu gibi,
belli davranışlarının sıklığı da aynı değildir. Bu gerçeğin göz önünde tutulmaması ve tutum ve
179

davranış sorularının sınıflayıcı olarak sistemleştirilmesi halinde, ancak çok genel ve kaba
eğilimleri ortaya koymak olasıdır. Örneğin, "Gazete Okur musun?" sorusunun, "okurum"
"okumam"; ya da "Tiyatroya Gider misin? sorusunun "giderim", "gitmem" şeklindeki
sınıflayıcı sistemleştirilmesinde, bu konulara ilişkin davranışlar çok kaba eğilimleri
yansıtmaktadır. Oysa söz konusu davranışların sıklığı bireyden bireye büyük ayrımlar
gösteren geniş bir yelpazeyi içermektedir.
Bu ayrımları, çok genel eğilimler şeklinde saptayabilen "sınıflayıcı sistemleştirme"
yerine, tutum ve davranış sorularının "ölçekleyici sistemleştirmesiyle", daha kesin, hassas ve
güvenilir eğilimlerin ortaya konulması mümkündür. Ölçekleyici bir sistemleştirilme
yapılabilmesinin en önemli koşulu, sorunun dile getirdiği olgunun (tutum ve davranışlar)
sıklık, derinlik ve yoğunluk yönünden derecelenebilmesidir.
Davranışlarla ilgili ölçekleyici sistemleştirmede sorunun seçenekleri, ilgili davranışın
çeşitli sıklıklarından oluşmaktadır.
Örneğin, "Tiyatroya gider misin?
( ) Haftada bir giderim
() Ayda bir giderim
() 6 ayda bir giderim
() Yılda bir giderim
() Hiç gitmem"
Buna karşılık, tutum ve değerlendirmelerle ilgili ölçekleyici sistemleştirmede, sorunun
seçenekleri, ilgili tutumların derinlik ve yoğunluk derecelerinden oluşmaktadır. Örneklemek
gerekirse;
"Bugünkü durumda gelir düzeyine göre, kendini aşağıdakilerden hangisine
sokarsın?
() Ortalama üstü
() Ortalama
() Ortalama altı"
sorusu, sınırlayıcı olarak sistemleştirilmiş "olgusal" bir sorudur. Olgusal soruların
ayırıcı özelliği, kendiliğinden sınıflayıcı olmalarıdır. Bu soruların seçenekleri arasında bir
derecelenme ilişkisi yoktur.
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B) Amaç ve İşlevlerine Göre Sorular
Bu soru türlerinden, ya da gruplarından her birinin amaç ve işlevleri farklı olduğu gibi,
hazırlanmalarında gösterilecek özen, verilecek yanıtların geçerliliğinin sınanması, yanıtlama
kolaylığı vb. yönlerden de çeşitlilikler göstermektedirler. Ayrıca, bu soru gruplarının, soru
dizisi içindeki yerlerinin sıra düzeni de, soru dizisinin işlerliğini belirleyebilecek bir etmen
olmaktadır.
Soru dizisinde yer alan soruları, amaç ve işlevlerine ya da sağlamaya yöneldikleri
bilgilerin türüne göre;
1) Olgusal Sorular
2) Davranış Sorulan
3) Tutum ve Kanı Soruları
4) Bilgi soruları ve
5) Özel amaçlı sorulardır.

1- Olgusal Sorular
Olgusal sorular, geçerlikçe en kolay sınanan sorulardır. Bunun nedeni, araştırma
evrenini oluşturan birimlerin kolayca gözlemlenebilen nesnel özellikleriyle ilgili olmalarıdır.
Bu sorular, aynı zamanda nitelikleri gereği kendiliğinden, doğal olarak gruplanmış ya da
bilinen basit standart ölçülere göre gruplanabilir sorular olduklarından dile getirilmeleri de
çok kolaydır.
Yanıtlayıcıların, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, evlilik durumu, mesleği, konut durumu,
kırsal ve kentsel kökeni, geliri vb. gibi özelliklerine ilişkin bilgileri sağlayan olgusal sorular,
araştırma evrenini temsil edenlerin kişisel ve toplumsal profilinin çizilmesine olanak
tanımaktadırlar.

2- Davranış Soruları
Bireylerin, grupların ve örgütlerin, kişisel ve grupsal davranışlarının ve bu
davranışlara yol açan itici güçlerin araştırılmasında, davranış sorularının önemi büyüktür. Bu
sorularla, bireyin kişisel davranışları kadar, çalışma yaşamında örgüt içindeki davranışları ya
da bir sosyal grubun üyesi olarak çeşitli alışkanlık, eğilim ve davranışları hakkında bilgi
toplanmaktadır. Örneğin, yanıtlayıcıların oy verme davranışları, yatırıma yönelme
davranışları, boş zamanlarını değerlendirme ve karşılıklı yardımlaşma davranışları vb. bunlar
arasında sayılabilir.
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Davranış sorularının hazırlanması daha fazla bir dikkati ve kimi zaman da ustalığı
gerektirmektedir. Örneğin; "Hiç vergi kaçırdınız mı, ya da vergiden kaçındınız mı?"
sorusunun yerine "Mükelleflerin vergi kaçırmalarının, ya da vergiden kaçınmalarının sizce
haklı nedenleri olabilir mi? sorusu amaca daha uygun düşmektedir.

3- Tutum ve Kanı Soruları
Tutumlar, toplumsal olarak kazanılan eğilim ve yönelimlerle ilgili olup, kişilerin belli
nesnelere, olaylara ya da kişilere karşı belli biçimlerde davranmalarını ifade ettiğinden, kişilik
yapısının bir yönünü oluştururlar. Bu nedenle, yanıtlayıcıların, belli konulardaki duygularını,
ön yargılarını, beklenti ve inançlarını saptamaya, ya da insan kişiliğinin derinliğine inmeye
yönelen bu tür sorulara verilen yanıtların geçerliklerinin sınanması önemli güçlükler
oluşturur. Bu tür sorular cevaplayıcıların düşünce ve duygularıyla ilgili olduğundan, soru
dizisinin en öznel unsurlarını belirler. Örneğin, "Kızının yabancı biriyle evlenmesini hoş
karşılar mı?" ya da "Sizce, imamın mı, yoksa öğretmenin mi sözleri daha geçerlidir?" veya
"Erkek çocuğunu mu, yoksa kız çocuğun mu daha çok okutmak istersin?" vb. gibi sorular, bu
kümeye girmektedir.

4- Bilgi Soruları
Bilgi soruları, yanıtlayıcıların belli bir konu üzerinde sahip oldukları bilginin niteliğini
ve düzeyini anlamak için sorulan sorulardır. Kişilerin belli bir konuda neyi, ne kadar bildiğini
belirleyen şey, o konuya karşı tutumlarına bağlı olarak kişisel seçmeleri ve sahip oldukları
bilgi kaynaklarıdır.
Örneğin, Kooperatifçilik konusunda köylünün bilinç düzeyini saptamak üzere
"kooperatifçiliğin en önemli ilkeleri nelerdir?"
Bilgi soruları, belli bir konu üzerinde, belli bir düzeyde bilgiye sahip olan kişiler
üzerinde uygulanması gereken araştırmalarda, bu niteliklere sahip olmayan yanıtlayıcıları
saptayarak bunların yanıtlarının değerlendirme dışı bırakılmasında, birer "eleme sorusu"
olarak da kullanılabilir.

5- Özel Amaçlı Sorular
Soru dizilerinde, sorulara verilecek yanıtların analiz ve değerlendirmelerinde
araştırmacıya yardımcı olacak, kimi "özel amaçlı" sorulara da yer verilmektedir. Özel amaçlı
sorular hazırlanırken, bunların yüklenecekleri asıl işlevler göz önünde tutularak bu işlevleri
karşılayacak biçimde düzenlenmek zorundadır. Özel amaçlı sorular da kendi içinde işlevlerine
göre;
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a- Eleme Soruları
b- Sondajlama Soruları ve
c- Denetim Soruları şeklinde çeşitlenmektedir.

a) Eleme Soruları
Eleme soruları, genellikle iki amaca ulaşmada kullanılmaktadır. Bunlardan biri,
araştırma sorunuyla ilgisi olmayanların, ya da bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayanların
elenerek, araştırmacının yönelmek istediği hedef kitlenin saptanmasıdır. Örneğin, köylülerin
toplu girişimlerini araştırmak isteyen bir soru dizisinde "Köy kalkınma kooperatiflerinin üst
örgütlenmeleri konusunda bildikleriniz nelerdir? " Eleme soruları bir tür baraj sorusu gibi
işlev görmekte ve gerekli bilgi ve deneyime sahip olmadıkları için sorulara yanıt vermemesi
gereken kimseleri elemektedir.
Eleme sorularının ikinci bir işlevi de, soru dizisindeki belli sorulara verilmiş olan
yanıtların değerlendirmeye alınıp, alınmayacağı konusunda anahtar bir rol oynamalarıdır.
Örneğin, "Esnaf ve Sanatkarların Sosyo-Ekonomik Sorunları" üzerinde yapılan bir
araştırmada, çocuğunu yurt dışında okutma, özel araba ve yazlık konut sahipliği gibi sorulara
olumlu yönde yanıt veren küçük bir grubun, aynı zamanda soru dizisinde yer alan gelir düzeyi
ile ilgili bir soruya gerçek gelirlerini gizleyerek doğru yanıtlar vermedikleri saptanmış ise, bu
durumda, söz konusu grubun soru dizisindeki belli sorulara verdikleri yanıtların
geçerliliğinden kuşku duyulması çok doğaldır. İşte ilgili grubun bu sorulara ilişkin
yanıtlarının değerlendirmeye alınmamasında anılan sorular bir eleme sorusu işlevini
görmektedir.

b) Sondajlama Soruları
Sondajlama soruları, genellikle cevaplayıcıların belli bir soruya verdikleri yanıtların
gerekçelerine ulaşmak, ya da verilen gerekçeleri daha da derinleştirmek için sorulmaktadır.
Bu tür sorular daha çok, yanıtlayıcıların sergiledikleri belli bir davranışın arkasında yatan itici
gücü, ya da motifleri saptamaya yaramaktadır. Davranış bir sonuç olduğundan, insanlara
neden böyle davrandıkları sorularak, ya da sondajlama yapılarak, onun belirleyicisi olan
motifler yakalanmaya çalışılmakladır. Örneğin, soru dizisinde yer alan bir soruya,
işletmesinde demokratik ve katılımcı bir önderlik stili sergilediğini işaret ederek karşılık
veren bir yöneticiye hemen arkasından "Böyle düşünürken nelere dayanıyorsunuz?" şeklinde
bir sorunun sorulması, bir sondajlama sorusudur.
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c) Denetim Soruları
Denetim soruları, yanıtlayıcıların, belli bir konuda verdikleri yanıtların doğruluğunu
ve geçerliliğini denetlemek için sorulan özel amaçlı sorulardır. Genellikle, olgusal sorular ve
davranış soruları, denetim soruları yoluyla bir geçerlik sınamasından geçirilmektedir.
Örneğin, yerel yöneticilikten, parlamentoya seçilen parlamenterlerin, yerel yönetim
sorunlarına ilgisini saptamaya yönelen bir araştırmada, belediye özerkliğinin önemli olduğunu
söyleyen bir parlamentere, "Yeri gelmişken, parlamentoya sunulan mali tevziin yasasına ne
oldu?" sorusu yöneltilerek, verdiği yanıt sınanabilir. Ya da, Televizyon izlencelerinden en çok
panel ve açık oturumları izlediğini söyleyen yanıtlayıcıları sınamak üzere," Bu arada
izlediğiniz bu açık oturumların yöneticilerinden birini anımsayabilecek misiniz?" sorusu
sorulabilir.
Özel amaçlı sorularla ilgili bu açıklamalardan, bu soruların ayrı ayrı ve birbirinden
bağımsız olarak kullanılacağı sonucu çıkarılmamalıdır. Tam tersine, bunların birkaçının
birleştirilerek ve birbirlerini bütünleyecek biçimde iyice düşünülerek, sistemli bir şekilde
kullanılmasıyla, yanıtlayıcıların tutum ve kanılarının çok yönlü araştırılması mümkündür.
Örneğin, herhangi bir kanı ya da görüşün eleme sorusuyla varlığı; sondaj-lama sorusuyla
derinliği ve denetim sorusuyla da geçerliği saptanarak, bunlara çok boyutluluk
kazandırılabilir.

d) Ortam Hazırlayıcı Sorular
Bu tür sorular, yanıtlayıcılara, bir konudan ötekisine kolayca geçmelerine yardımcı
olmak üzere sorulur. Çoğu kez araştırmanın asıl konusuna geçebilmek için, geçmiş hakkında
kimi bilgiler istenilerek, yanıtlayıcıların düşüncelerini toplamalarının ortamı hazırlanır.

e) Nihai Sorular
Soru dizisinin en sonunda yer verilecek bir ya da iki nihai soruyla, cevaplayıcıların
araştırma sorunu üzerindeki genel görüş ve değerlendirmelerinin ya da kendi bakış açılarından
çözüm önerilerinin alınması amaçlanır. Bu sorular genellikle, özgür yanıtlı sorulardan oluşur.
Örneğin; "Bu konuyla ilgili olarak, söylemek ya da eklemek istediğiniz hususlar
nelerdir?" gibi.

f) Varsayan Sorular
Bu tür sorular, daha çok klişe ya da basmakalıp yanıtları önlemek için
kullanılmaktadır. Araştırmacının olayları bildiği izlenimini vermek ve böylelikle gerçek ve
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doğru yanıtlara ulaşmak amacını gütmektedir. Ya da en aykırı yanıt seçeneklerini sunan bir
varsayımdan yola çıkarak, gerçek yanıtlara ulaşmayı hedefleyebilir. Örneğin, vergi kaçağı
üzerinde araştırma yapan bir araştırmacı, her vergi yükümlüsünün bir yasayı ihlal ettiği
varsayımından hareket eden bir soruyu dile getirebilir.

g) Geriye Götüren Sorular
Zaman içinde belli bir noktayla ya da uzak bir geçmişle ilgili soruların cevaplayıcılara
sorulması halinde, onlardan "bilmiyorum" yanıtının alınması güçlü bir olasılıktır. Bu
durumda, "zaman içinde geriye götürme" tekniğini uygulayan sorularla bu soruna çözüm
getirilebilir. Burada, cevaplayıcının bir olayı daha uzak bir olaya bağlayan tali sorularla belli
bir noktaya gelmesine yardımcı olunmaktadır.

9.3. Soruların Dile Getirilmesi
Soru dizisinde yer alan her sorunun, araştırma varsayımının bir parçasını oluşturması
ve her parçanın aydınlatılması için geçerli ve amaca uygun bilgiler sağlayabilmesinin
önkoşulu, o sorunun gereğince dile getirilmesidir. Aksi takdirde, o soru işlemez ve
kendisinden beklenilen bilgileri alamaz.
Soruların gereğince dile getirilmesine engelleyen kimi durumlar söz konusu olabilir.
Bunlar daha çok, araştırmacının deneyimsizliğinden ve soruyu nasıl sorması gerektiği
konusundaki bilgisizliğinden kaynaklanabilir.
Soruların gereğince dile getirilmesini engelleyen bu durumlar, genellikle
a- Yetersizlik
b- Yanlış anlaşılma ve
c- Yanlılıktan doğmaktadır.

A) Yetersizlik Durumu
Bir sorunun eksik olarak, belirsiz bir şekilde ya da birden çok anlama gelebilecek bir
biçimde dile getirilmesi yetersizliğe yol açmakta ve bu durumda soru geçerliliğini yitirerek,
amaca uygun bilgileri sağlayamamaktadır.
Bir sorunun dile getirilirken belirgin olmayan, genel, yuvarlak ve kaypak sözcükler
kullanılması ya da yanıtlayıcılardan ölçüsüz değerlendirmeler yapmasını istemesi halinde,
belirsizlik nedeniyle yetersizlik durumu ortaya çıkabilir. Örneğin, "Türkiye'de ekonomik
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nedenlerle boşananların oranının % 12 olması, sizce önemli bir sorun mudur?" sorusunda
araştırmacının bir ölçü olarak sunduğu oranın neyi ifade ettiği açık değildir.
Bir sorunun, üzerinde bilgi sağlamaya yöneldiği konunun sınırlandırılarak belli bir
içeriğe oturtulmaması durumunda, ya da kullandığı kavramların ve sözcüklerin sınırının ve
içeriğinin belirsizliği halinde de, bir başka yetersizlik türü, "çok anlamlılık" nedeniyle
yetersizlik ortaya çıkmaktadır. Örneğin, "Sizce yerel yönetim meclislerinde en iyi temsil nasıl
sağlanabilir?" sorusu, kullandığı yerel yönetim kavramın çerçevesini iyi çizmediği için, bunun
Belediye meclisini mi, il özel idare meclisini mi, yoksa köy meclisini mi içerdiği belirsizdir.
Burada ayrıca, "temsil" kavramının da çok geniş kapsamdaki çeşitli etkinlikleri içerdiğine
dikkati çekmeliyiz.

B) Yanlış Anlaşılma Durumu
Soruların gereğince dile getirilmesini engelleyen bir durum da, "yanlış
anlaşılacağıdır". Soruların yanlış anlaşılmasına yol açabilecek çeşitli nedenler bulunmaktadır.
Bunlardan biri, soruların günlük konuşma dilinde kullanımı pek yaygın olmayan, ya da
bilinmeyen kimi sözcük ve kavramlarla dile getirilmesidir. Bu sözcük ve kavramların,
cevaplayıcılar tarafından yanlış çağrışımlara yol açacak şekilde algılanması olasıdır. Örneğin,
"gayri resmi örgütler", "ikincil grup ilişkileri", "güdüleyici etmenler" vb. gibi.
Soruların yanlış anlaşılmasına yol açabilecek bir neden de kullanılan sözcüklerin,
birden çok anlama gelmesidir. Sözgelimi, "bürokrasi", "aile", "savaşım", "makam", vb. gibi
sözcüklerle dile getirilen soruların, eğitim ve kültür düzeyleri düşük olan ve cümlenin
gelişinden bunların anlamlarını çıkarabilme yetisi bulunmayan kişilerden geçersiz yanıtlar
alması olasıdır.
Soru dizilerinde, yer alan soruların yanlış anlaşılmasına yol açan bir başka etmen de,
özel anlamları içeren kimi teknik kavram ve sözcüklerin kullanılmasıdır. Örneğin; güdü,
dürtü, kültürleşme, statü, hiyerarşi, stagflasyon, marjinal vb. gibi kavramların
kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
Dikkat edilmesi gereken bir yön de, soru dizisinde yer alan her soruyla, bir konu
hakkında tek bir soru sorulmasıdır. Örneğin, "size göre, Türkiye'de gecekondu sorununun
çözümü için bir imar affı çıkarılması yeterli midir; yoksa kırsal alanda yapılacak düzeltimlere
mi ihtiyaç vardır?" şeklindeki bir soru, aslında tek bir soru olmayıp, bir arada sorulmuş iki
sorudan oluşmaktadır. Burada cevaplayıcıların verecekleri "hayır" yanıtının, birinci soruya
mı, ikincisine mi, yoksa her ikisine de mi verildiğini saptamak olanaksızdır. Böyle bir soru,
iki sorudan oluşan, ancak tek yanıt isteyen bir soru olduğundan, kuruluşu gereği yanlıştır.
Görülüyor ki, soruların cevaplayıcılar tarafından yanlış anlaşılarak, amaca uygun
bilgiler sağlayamamalarını önlemenin yolu; cevaplayıcıların eğitsel ve kültür düzeylerinin göz
önünde tutularak onların bilgi ve deneyim alanı dışında kalabilecek kavram ve sözcüklerden
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kaçınmak ve sade, basit ve doğal bir dil kullanmaktır. Kısa ve anlaşılabilir cümlelerle, soruyu
dile getirmektir.

C) Yanlılık Durumu
Soruların gereğince dile getirilmelerini engelleyen durumlardan üçüncüsü "yanlılıktır".
Soru dizisinde yer alan sorulardan amaca uygun bilgiler elde edebilmenin önkoşulu, her
yanıta eşit şans tanıması ve böylelikle bir yanlılığa yol açmadan bu bilgileri toplamasıdır. Bu
koşulu sağlayamayan sorulara "yanlı sorular" denilmektedir. Yanlı sorular da kendi içinde;
1-

Değer yüklü sorular

2-

Yönlendirici sorular

3-

Rahatsız edici sorular ve

4-

Prestij üstünlüğü yaratan sorular, şeklinde dört kümeye ayrılmaktadır.

1- Değer Yüklü Sorular
Soru hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli yönlerden birisi de, yanlılık
yaratacak ya da belli yönlerde yanıtlar verme eğilimlerine yol açacak, değer, duygu ve anlam
yüklü sözcük ve kavramların kullanımından kaçınılmasıdır. Bu koşulu sağlayamayan ve
yanlılık yaratan sorulara "değer yüklü" sorular denilmektedir. Örneklemek gerekirse, dile
getirilirken; "'vurguncu, spekülatör, toprak ağası, emekçi, faşist, köktendinci, ırgat, köle
pazarı, emir kulu, çarpık kentleşme, pembe plan, sarı sendikacılık vb. gibi kavram ve
sözcükleri kullanan sorular, değer yüklü sorulardır.
Nötr ya da yansız olmayan, bu tür duygusal ve değer yüklü kavramlarla dile getirilen
soruların, bir de edebiyata kaçılarak olayların romantik ve abartılı bir biçimde sunulması
karşısında, yanıtlayıcılarda kendiliğinden evetleme ya da hayırlama eğilimleri yaratması güçlü
bir olasılıktır. Burada dikkat edilmesi gereken şey, olayları olduğundan fazla ya da eksik
göstermeden, ortalama ve nötr kavramlarla dile getirmektir. Örneğin; "Size göre toprak
ağalarının ırgatları sömürmelerini önlemede, toprak reformu gerekli midir?" sorusunun yerine
"Size göre büyük toprak sahiplerinin, tarım işçileri üzerindeki ekonomik ve sosyal
baskılarının giderilmesinde, toprak reformu gerekli midir?" sorusu amaca daha uygun
düşmektedir.
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2- Yönlendirici Sorular
Değer yüklü soruların içerdiği kavramlar yönünden nötr olmamalarına karşılık,
yönlendirici sorular da, anlamca yansız değillerdir. Belli bir olayla ya da nesneyle ilgili
olarak, cevaplayıcılara belli bir görüşü ya da yaklaşımı benimsetme eğiliminde olan bu tür
sorularda, dile getiriliş biçiminin doğal bir sonucu olarak her yanıt seçeneğine eşit seçilme
şansı tanınmamaktadır. Sözgelimi, Bir Gecekondu Araştırmasında, kır kökenli yeni kentlilerin
temizlik alışkanlıklarını öğrenmeye yönelen "Haftada en az iki kez banyo yapıyor musunuz?"
sorusu, açıkça yönlendirici ve yanlı bir sorudur. Çünkü bu soru, yöneltildiği kişilere, haftada
hiç değilse iki kez banyo yapması gerektiği mesajını vermektedir. Aynı şekilde, "Kırık
notlarla dolu karne getiren çocuğunuzu azarlamıyor sunuz değil mi?" sorusu da, kuruluş
biçiminin bir gereği olarak, açıkça yöneltici nitelikte olan ve sadece evetlemeye açık bir
sorudur.
Benzer şekilde "Türkiye'de hemen herkes, Avrupa Birliğine girmenin ülkemiz için çok
yararlı olacağı görüşündedir. Siz de bu görüşü paylaşıyor musunuz?" sorusu da, yanıtlayıcıları
açıkça belli bir görüşü benimsetme eğilimini taşımaktadır.

3- Rahatsız Edici Sorular
Yanıtlayıcıları ürküten, doğrudan sorulması halinde onları cevaplamaktan kaçınmaya
yönelten, bu tür soruların, iyice düşünülmeden, ustaca bir yol izlenmeden doğrudan sorulması
du-rumunda, yanıtlayıcılarda rahatsızlık yaratmasının nedeni, onların toplumsal değerlere,
kurallara, örf ve adetlere uygun düşmeyen, aykırı kimi tutum ve davranışları hakkında bilgi
edinmeye yönelmesidir. Bu tür sorular çoğunlukla, davranış sapmalarını, geleneklere ve
yasalara aykırı eylemleri (alkolizm, uyuşturucu kullanma, hırsızlık, cinsel sapıklık vb. gibi)
içeren konularda yanıt almayı gerektirdiğinden, yanıt seçenekleri de düşük prestijli
yanıtlardan oluşmaktadır.
Bu tür aykırı ya da davranış sapmalarıyla ilgili konularda amaca uygun bilgileri
sağlamanın ustaca ve iyi düşünülmüş yolu; yanıt seçenekleri arasında en aykırı, ya da uçsal
tutum ve davranışlara da yer vererek, cevaplayıcılarda bu tutum ve davranışların bile araştırıcı
yönünden beklenebilir olduğu izleniminin yaratılmasıdır. Böylelikle, yanıtlayıcılar, o aykırı
tutum ve davranışta tek örneği kendilerinin oluşturmadığını, başkalarının da bulunduğunu
görerek, ürkekliklerini azaltacaklar ve soru dizisini yanıtlamayı yadsımayacaklardır.

4- Prestij Üstünlüğü Yaratan Sorular
Yanlılık yaratan soruların bir bölümü de, prestij yanlılığıyla ilgilidir. Prestij üstünlüğü
yaratan soruların özelliği, yanıtlayıcılarda belli bir tutumla, davranışla ya da olayla ilgili
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olarak, kendi durumlarını, yapıp etmelerini değerlendirirken, onları olduklarından daha üstün
görünmeye ve bu yönde yanıt vermeye yöneltmesidir.
Gerçekten de, alanda edinilen deneyimler ve yapılan gözlemler, olgusal konularda
olduğu gibi, davranışsal konularda da cevaplayıcıların kendilerini beklenene daha uygun
gösterme, toplumda prestij sağlayan üstün nitelik ve yetilere daha çok sahip oldukları
izlenimini verme yönelimi içinde olduklarını göstermektedir. Örneğin, yaşını daha küçük
gösterme, eğitim düzeyini ve mesleğini yükseltme gibi. Aynı şekilde, birçok konuda,
kendilerini olduklarından daha bilgili göstermeye çalışmaktadırlar. Burada önemli olan,
prestij üstünlüğü, ya da yanlılığı yaratmaya açık olan bu tür sorulardan kaçınması gerektiğidir.
Bunun yolu da, yanıt seçenekleri arasına, en düşük prestijli davranış ve olguları da koymaktır.
Örneğin, "Son bir ay içinde aşağıda belirtilen yakınlarınızdan herhangi birisini ziyaret
ettiniz mi?" () Anne-baba () Kardeşler () Amca-Hala () Dayı-Teyze () Büyükanne-Büyükbaba
şeklinde dile getirilen bir soru, prestij yanlılığına açık bir sorudur. Bu sakıncayı
ortadan kaldırmak için, anılan soru şöyle sorulmalıdır:
"Son bir ay içinde yakınlarınızdan birini ziyaret etmek için zaman bulabildiniz mi?"

Özet
Açık uçlu sorular amaca uygun bilgiler sağlamada kimi üstünlüklere sahip olmakla
birlikte, önemli yöntemsel güçlükleri de beraberinde taşımaktadır.
Sınıflayıcı soruların ayırıcı özelliği, eşdeğer seçeneklerinin bulunması ve bu yolla belli
bir özelliğin (tutum, davranış, eğilim, görüş vb) salt varlığını, ya da yokluğunu sınıflamakla
yetinmesidir. Bu özelliğin sıklığı, derecesi ve yoğunluğuyla hiç ilgilenmemesidir.
Olgusal soruların ayırıcı özelliği, kendiliğinden sınıflayıcı olmalarıdır. Bu soruların
seçenekleri arasında bir derecelenme ilişkisi yoktur. Sınıflayıcı olgusal bir soru, dereceli
olarak sistemleştirilemez.
Olgusal sorular, genellikle birer bağımsız değişken olarak ele alınmakta ve bu sorulara
verilen yanıtlar, öteki sorulara verilen yanıtlardan araştırmanın (varsayımı) sorunu
bakımından anlamlı olanlarla çapraz ilişkiye sokularak önemli bilgiler sağlamaktadırlar.
Örneğin, yaş'a göre tasarruf eğilimi; cinsiyete göre siyasal yeğlemeler; mesleğe göre
alışkanlıklar vb. gibi karşılaştırmaların yapılmasına ve çapraz çizelgelerin hazırlanmasına
olanak tanımaktadırlar.
Tutum ve kanı soruları, insanın kişilik yapısının iç evreni ile ilgili olduklarından
bunlara verilen yanıtların kişinin gerçek tutum ve kanılarını yansıtıp, yansıtmadığını doğrudan
sınamak olanaksızdır.
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Bir soru dizisinde yer alan soru çeşitleriyle ilgili olarak yapılan açıklamalardan da
anlaşılacağı gibi, önce yanıtlayıcıların kişisel ve toplumsal profilini çizen olgusal sorulara yer
verilmeli, bunu tersi gerekmedikçe davranış soruları ve kanı ve tutum soruları izlemelidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1- Açık uçlu ve kapalı uçlu sorular arasında nasıl bir farklılık bulunmaktadır?
Kullanım açısından hangisi daha kolaydır? Tartışınız.
2- Bir araştırmada açık uçlu sorular mı yoksa kapalı uçlu sorular mı kullanıl malıdır?
Niçin. Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde soru sormak ve alınan cevapları doğru analiz edebilmenin yol ve
yöntemleri üzerinde durulumuştur. Özellikle sorularda aranması gereken özellikler nelerdir.
Bunun üzerinde yoğunlaşılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Soruların dile getirilmelerini engelleyen durumlardan
"yanlılıktır". Aşağıdakilerden hangisi yanlı sorular grubunda yer almaz?
aDeğer yüklü sorular
bYönlendirici sorular
cRahatsız edici sorular
dPrestij üstünlüğü yaratan sorular
eEtkileyici sorular

2)
girmez?
abcde-

birisi

de

Aşağıdakilerden hangisi Amaç ve İşlevlerine Göre Sorular grubuna
Olgusal Sorular
Davranış Sorulan
Tutum ve Kanı Soruları
Bilgi soruları ve
Özel amaçlı sorulardır.

3)
a.
b.
c.
d.
e.

4)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
Sorulacak soru amaca uygun olması lazım
Soruların biçimsel özellikleri belirlenmelidir
Her türlü soru açık uçlu sorulabilir
Her türlü soru açık uçlu sorulamaz.
Kapalı uçlu sorular sistemleştirilmiş sorulardır.

Aşağıdakilerden hangisi açık uçlu sorularla ilgili değildir?
Açık uçlu sorulara verilen yanıtların dökümlerinin yapılması son derecede
güçtür.
Açık uçlu sorulara verilen yanıtların analizlerinin yapılması zaman alıcı bir
süreçtir.
Soru dizisi anket tekniğiyle uygulandığından, araştırmacının yapabileceği bir
şey vardır.
Açık uçlu, sorulara yanıtlayıcıların verdikleri bilgiler, konuyla doğrudan ilgisi
olmayan, bilgiler niteliğini taşıyabilir.
Soru dizisi anket tekniğiyle uygulandığından, araştırmacının yapabileceği
hiçbir şey yoktur.

5)
Cevaplayıcıların, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, evlilik durumu, mesleği,
konut durumu, kırsal ve kentsel kökeni, geliri vb. gibi özelliklerine ilişkin bilgileri
sağlayan konularla ilgili sorular, aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır?
aOlgusal Sorular
bDavranış Sorulan
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cde-

Tutum ve Kanı Soruları
Bilgi soruları
Prestij üstünlüğü yaratan sorular

6) Bir soru dizisinde yer alan soruların kuruluş biçimleri arasında ayrımlar olduğu
gibi, bu soruların gördükleri işlevler yönünden de aralarında kimi farklılıklar bulunmaktadır.
A) Doğru

B) Yanlış

7) Kapalı uçlu sorulara verilen yanıtların döküm ve analizlerinin yapılması son
derecede güç ve zaman alıcı bir süreçtir.
A) Doğru

B) Yanlış

8) Kapalı uçlu, ya da sistemleştirilmiş soruların, hazırlanabilmesi için araştırmacının
bu sorulara verilebilecek yanıtların niteliği konusunda geniş bir bilgiye sahip olması
gerekmez.
A) Doğru

B) Yanlış

9) Olgusal soruların seçenekleri arasında bir derecelendirme ilişkisinin olmamasına
karşın, "tutum" ve "davranış" sorularının seçenekleri için böyle bir ilişki geçerlidir.
A) Doğru

B) Yanlış

10) Tutumlar, toplumsal olarak kazanılan eğilim ve yönelimlerle ilgili olup, kişilerin
belli nesnelere, olaylara ya da kişilere karşı belli biçimlerde davranmalarını ifade ettiğinden,
kişilik yapısının bir yönünü oluştururlar.
A) Doğru

B) Yanlış

Cevaplar
1) E
2)B
3) D
4) C
5)A
6) Doğru
7)Yanlış
8) Yanlış
9) Doğru
10) Doğru
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10. GÖZLEM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Gözlem Tekniği ve Tanımı
10.2. Gözlem ve Deney Arasındaki İlişki
10.3. Gözlem Çeşitleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1234-

Gözlem tekniği nedir?
Gözlem tekniğinin avantaj ve dezavantaları nelerdir?
Niçin gözlem tekniği kullnılır?
Gözlem tekniği ve deney arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Gözlem

Dikkat, beceri,
kullanımı

Gözlem

İnceleme, fark edebilme

elde
veya

yeteneğin Araştırma, analiz yapma

Araştırma, analiz yapma
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Anahtar Kavramlar
Gözlem; kendiliğinden oluşan ya da bilinçli olarak hazırlanan olayları be¬lirdikleri
sırada sistematik ve amaçlı bir biçimde inceleme yöntemine denir.
Kapsamlı gözlem; sosyal yapı içinde çok sayıdaki bireylerin oluşturduğu geniş kümeler
üzerinde yapılan gözlemlerdir.
Yoğun gözlem, kapsamlı gözlemden farklı olarak, az sayıda kişi üzerinde ve daha
derinlemesine görüşmeler yapılarak bilgi toplamayı gerektirir.
Basit gözlem; Araştırmacının, teknikler kullanmadan yaptığı ve tekrarlanması ancak
rastlantılarla mümkün olabilen bir gözlem türüdür.
Yazılı belgeler, sosyal bilimciye, sosyal olayları ve sosyal yaşamı anlayıp,
belgelemesinde çok yararlı bir işlev görmekte ve çeşitli arşivlerden, kitaplıklardan ve basından
oluşmaktadır.
Sayısal belgeler, toplum yaşamında, sosyal sorunların ve olguların gösterdiği
eğilimlerin saptanmasında yaşamsal bir rolü olan istatistikleri içermektedir.
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Giriş
Gözlem tekniği; pozitif bilimler tarafından kullanılan bir teknik olmakla birlikte,
sosyal bilimler açısından da kullanılan önemli bir tekniktir. Gözlem, doğal olay veya
davranışların seçilmesi, kaydedilmesi ve kurallaştırılmasına yönelik sistematik faaliyettir.
Gözlem tekniği, pozitif bilimler ve sosyal bilimler tarafından kullanılan bir teknik olması
ile birlikte, her bilim gözlemle işe başlar ve elde ettiği sonuçların geçerliliğini kanıtlamak
için yine gözlemlere başvurur. Gözlem, bilimsel işlemlerin her aşamasında başvurulan bir
araç ve araştırma sürecine anlam kazandıran önemli bir öğesidir.
Bilgi toplama yollarından biri olan gözlem, sosyal bilimlerde önemli bir yer
tutmakta ve bilimsel bilginin üretilmesinde araştırma sürecinin her aşamasında başvurulan
vazgeçilmez bir araçtır. Gözlem olmadan, bilimin amacına ulaşılması zordur. Gözlem,
olayları kendi doğal akışları ve oluşumları içinde ya da önceden bilinçli olarak hazırlanan
koşullar altında sistemli ve amaçlı olarak inceleyerek bilgi sağlama sürecidir. Gözlemin
bilimsel bir nitelik taşıması için veri toplama işlemi sistematik bir biçimde yapılmalıdır.
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10.1- 10.1 Gözlem Tekniği Ve Tanımı
Gözlem, genellikle bir bilgi toplama işlemi olarak ifade edilmesine rağmen gelişigüzel
bir toplama işlemi değildir. Sayısı ve çeşidi sınırsız olan olgular arasından bir seçme yapmak,
yalnız inceleme sorununa ilişkin olanları ayırt etmek gereği vardır, inceleyiciyi tüm olgular
değil yalnız probleminin çözümüne yarayan olgular ilgilendirir. Bu nedenle gözleme «olgu
toplama işlemi» değil, olgu bulma işlemi demek daha yerinde olur. «Bulma» kavramında
«toplama» kavramı yanında «arama», «ayırt etme», «seçme» kavramları da gizlidir.
Anlaşılacağı gibi, «gözlem dediğimiz süreç, önüne gelen olguyu toplama işlemi
değildir. Gözlemlenmiş bir olgu, ne denli basit olursa olsun, aslında yorumlanmış bir algı
kümesidir. Bilimsel gözlemde önemli olan gözlemcinin bilerek veya bilmeyerek olguları
kişisel eğilimlerine göre yorumlamaktan kaçınmasıdır
Bir gözlemin bilimsel değeri şu iki temele bağlıdır:
Güvenirlik ve geçerlik.
Güvenilir gözlem, her şeyden önce, nesnel nitelikte
olan gözlemdir. Ancak yüzde yüz nesnellikten söz edilemez.
Her gözlem, gözlemcinin amaç, ilgi ve yaşantısına sıkı sıkıya
bağlıdır, önemli olan gözlemcinin olgulara yaklaşımında
birtakım kişisel saplantı, gizli veya üstü örtük, önyargı veya
inançların etkisinde kalmaması, bilerek veya bilmeyerek
olguları olduğundan başka türlü göstermemesidir.

Güvenilirliğin bir
başka ölçüsü de
gözlemin tekrar
edilebilirliği ve her
tekrarında tutarlı
kalmasıdır.

Güvenilirliğin bir başka ölçüsü de gözlemin tekrar
edilebilirliği ve her tekrarında tutarlı kalmasıdır. Yani, bir
gözlem aynı derecede yetkili kimseler arasında farklı ya da birbirini tutmaz biçimlerde ortaya
çıkmaz, aşağı yukarı aynı koşullar altında daima aynı sonuçları verirse güvenilir demektir.
Bir gözlemin güvenilirliğini belirleyen başka bir etken de içerdiği hata payıdır.
Hatasız gözlem olmadığına göre, güvenilir bir gözlem için en az hatalı olan gözlemdir
diyebiliriz. Ne var ki, gözlemlerimizde bizi hataya sürükleyen etkenleri tanırsak, hata payını
azaltmak, dolayısıyla gözlem sonuçlarını daha güvenilir kılmak mümkün olur.
Gözlem hatasının başlıca iki kaynağı olarak duyu organlarımızın yetersizliği ve
gözlem konusu olgu veya sürecin karmaşıklığı veya değişkenliği gösterilebilir. Gözlemde
bazı araçlardan yararlanıldığı hallerde, aracın yapı ve kullanışına bağlı eksikliklerden doğan
hatayı da gözden kaçırmamak gerekir. Duyu organlarımızın yetersizliği çeşitli organ
bozukluklarından ileri gelebileceği gibi illüzyon ve halüsinasyon hallerinden de doğabilir.
Örneğin, çölde serap görmemiz bir halüsinasyon olayıdır; öte yandan yarısı suya batırılmış bir
sopanın kırık görünmesi tipik bir illüzyon örneğidir.
Kaldı ki, duyu organlarımız duyarlık yönünden de sınırlıdır. Bunu, radon spektrumuna
baktığımızda çok açık bir biçimde görüyoruz. Bir güneş ışınına cam bir prizma tuttuğumuzda
görünen ışığın tüm renkleri ortaya çıkmaktadır. Ne var ki gözün duyarlı olduğu ışık tüm
radyasyon dağılımı içinde oldukça ince bir şerit oluşturmaktadır. Bu şeridin iki yanında yer
alan diğer ışınlar normal gözün duyarlık alanının dışında kaldığı için görünmezler.
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Gözlemin geçerliğine gelince: Geçerli bir gözlem belli bir amaca yönelik, bir sorunun
yanıtlanmasına, bir problemin çözümüne veya bir hipotezin test edilmesine yarayan bir
gözlemdir. Bu demektir ki, herhangi bir gözlem kendiliğinden ne geçerli, ne geçersizdir.
Geçerlik bağıl bir niteliktir; bir gözlem yöneldiği amaca hizmet ettiği ölçüde geçerli, aksi
halde geçersiz sayılır. Gelişigüzel yapılan, sonucu belli bir amaca yönelik olmayan gözlemler
güvenilir olsa bile geçerli değildir. Bir gözlemin güvenirliği, geçerliği sağlandıktan sonra
ancak önem taşır.

10.2- Gözlem Ve Deney Arasındaki İlişki
Deney bir gözlem biçimidir. Olgu bulma işlemi olarak deney kuşkusuz sıradan bir
gözleme göre daha kesin, daha düzenli, amaç ve sınırları daha belirgin bir işlemdir. Ne var ki
koşulları iyi hazırlanmış bir gözlemi de, deney gibi daha kesin, daha düzenli, amaç ve sınırları
daha belirgin hale getirmek olanaksız değildir. O halde, iki işlemi ayıran farklar nelerdir?
Temel sayabileceğimiz farklardan biri olgulara yaklaşımda kendini göstermektedir. Gözlemde
doğanın akışına müdahale olmadığı halde, deney böyle bir müdahaleyi içermektedir.
Gözlemci olup-bitenleri izler, aradığı olguların ortaya çıkmasını bekler; deneyci ise olguların
kendi akışları içinde ortaya çıkmalarını beklemeksizin, belli koşullar altında yapay olarak
onları üretme yoluna gider. Deneyci olguyu üretmekle hem zaman kaybını önler, hem de
gözlemini kendisine en uygun gelen yer ve zamanda yapar. Aynı zamanda gözlemini istediği
kadar tekrarlamak, böylece elde ettiği sonuçları güvenirlik yolundan denetlemek olanağını
elde tutar.
Bir deneysel durumda olguların doğal akışına müdahale iki yoldan yapılır: (1)
koşulları hazırlanmış yapma bir durum ortaya koymak, (2) gözlem konusu olguya ilişkin
başlangıç koşullarında sistematik bir değişim yapmak.
Yapma bir durum ortaya koymak» gözleme konu olgunun ortaya çıkmasına yol
açması gereken koşulları düzenlemek anlamına gelir. «Başlangıç koşullarında sistematik
değişim» gereğine gelince, bundan şunu anlıyoruz: Deneysel durumu başlangıç koşullarında
değişiklik yaparak tekrarlamak genellikle bir deneysel
durumu oluşturan koşulları ya da etkenleri iki grupta
toplayabiliriz: (1) Başlangıç koşullarının etkisine bağlı olaDeney bir gözlem
rak ortaya çıkan veya çıkması beklenen sonuç; (2) gözleme
biçimidir.
konu sonucun ortaya çıkmasında etkisi aranan başlangıç
koşulları. Deney dilinde sonucu belirleyen etkenlere
«bağımsız değişken», sonuca ise, «bağımlı değişken» denir.
Deneycinin gözlemek istediği, bağımlı değişkendir.
Bunu yaparken, hangi etkenlerin bağımsız değişken olduğunu ve bunlardan her birinin ne
ölçüde etkili olduğunu saptamaya çalışır. Bağımsız değişkenlerde sistematik değişim, işte
bunun için gereklidir. Bağımsız değişkenlerdeki değişime sistematik özellik veren şey,
sırasıyla bu değişkenlerden her birini serbest, diğerlerini sabit tutma işlemidir. Denebilir ki,
bilim dallarının özelliklerine göre geliştirilen çok çeşitteki deneysel desenlerin kökeninde hep
bu «sistematik değişim» ana kavramı yatmakladır.

10.3- Gözlem Çeşitleri
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Sosyal bilimlerde uygulanan gözlem yollarını çeşitli yönlerden sınıflandırmak
mümkündür. Bir sınıflandırmaya göre, gözlem yolları şunlardır.
1) Belgeler üzerinde yapılan gözlem,
2) Kapsamlı gözlem,
3) Yoğun gözlem
1) Belgeler Üzerinde Yapılan Gözlem
Belgeler üzerinde yapılan gözlem kendi içinde;
a)

Yazılı belgeler,

b)

Sayısal belgeler ve

c)

Ses ve görüntülü belgeler

Gözlem yolları;
1. Belgeler üzerinde
yapılan gözlem
2. Kapsamlı gözlem
3. Yoğun gözlem

olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Yazılı belgeler, sosyal bilimciye, sosyal olayları ve sosyal yaşamı anlayıp,
belgelemesinde çok yararlı bir işlev görmekte ve çeşitli arşivlerden, kitaplıklardan ve
basından oluşmaktadır. Sosyal bilimci bunlardan yararlanarak, eski tarihlere ve olaylara gitme
ve birinci elden özgün bilgiler elde etme olanağına kavuşmaktadır.
Sayısal belgeler ise, toplum yaşamında, sosyal sorunların ve olguların gösterdiği
eğilimlerin saptanmasında yaşamsal bir rolü olan istatistikleri içermektedir. Özellikle de,
sezgi ile bilinen kimi gerçeklere kesinlik kazandırılmasında, bu tür belgelerin önemi büyük
olmaktadır.
Bunların dışında kalan ve günümüzde önemi giderek artan filmler, fotoğraflar,
haritalar, kasetler, disketler vb. gibi belgeler de, gözlemlerimizde önemli bilgi kaynaklarını
oluşturmaktadır.
Belgelere dayanan gözlemler, özellikle bir sosyal olgunun kökenini, başlangıcını ve
gelişimini saptamada ve bu olaylarla ilgili bilgi eksikliğini ve yetersizliğini tamamlamada
önemli rol oynamaktadır. Örneğin, belgesel çalışma ilişkilerinin tarihi, iktisat tarihi, yerel
yönelimlerin tarihi vb. gibi belgesel incelemeler, sosyal yaşamın çeşitli yönlerinin
anlaşılmasında ve sosyal sorunların kökenine inilmesinde bilgi birikimine büyük katkılarda
bulunmaktadır.
2. Kapsamlı Gözlem
Bu tür gözlemler, sosyal yapı içinde çok sayıdaki bireylerin oluşturduğu geniş kümeler
üzerinde yapılan gözlemlerdir. Sosyal olayların bir toplum, bir topluluk ya da türlü sosyal
kümeleri kavrayan olayları içermesi, sosyal bilim araştırmalarında kapsamlı gözlemlerin
büyük sıklıkla yapılmasını gerektirmektedir. Örneğin, esnaf ve sanatkâr topluluklarının sosyoekonomik özelliklerinin ve sorunlarının araştırılması; toplumdaki genel işsizler kitlesinin
sosyo-ekonomik profilinin çizilmesi; çeşitli konularda kamuoyunun incelenmesi geniş sosyal
kümeler üzerinde gözlemler yapılmasını gerektirir.
3. Yoğun Gözlem
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Yoğun gözlem ise, kapsamlı gözlemden farklı olarak, az sayıda kişi üzerinde ve daha
derinlemesine görüşmeler yapılarak bilgi toplamayı gerektirir. Örneğin, insan tutum ve
davranışlarının derinliklerine inmeyi amaçlayan araştırmalarda, işgörenlerin güdülenme
davranışlarını incelemeye yönelen, ya da örgütlerde yönetim biçimlerini sınamaya yönelen
çalışmalarda, yoğun gözlemler kullanılır. Çalışma sosyolojisi ve psikolojisi alanlarında
yapılan görgül araştırmalarda çoğunlukla bu tür gözlemden yararlanır.
Bir başka sınıflandırmaya göre de gözlemler;
1. Basit Gözlem,
2. Sistematik gözlem olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır.
1. Basit Gözlem
Araştırmacının, teknikler kullanmadan yaptığı ve tekrarlanması ancak rastlantılarla
mümkün olabilen bir gözlem türüdür. Basit gözlemlerde, gözlem değişkenlerini denetim
altında tutmanın olanaksızlığı nedeniyle, bu tür gözlemlere "denetimsiz gözlem" de
denilmektedir. Sosyal bilimcilerin, sosyal yaşam ve sosyal ilişkiler hakkındaki bilgilerinin
önemli bir bölümünü, doğrudan katıldıkları ya da katılmadıkları, ancak denetlenmeyen
gözlemler yoluyla elde ettikleri bir gerçektir. Buradaki "denetlenmeyen" kavramı gözlem ve
tekniklerinin standart bir hale getirilmediğini ve gözlem değişkenlerinin denetim altında
tutulamadığını ifade etmektedir. Burada gözlemci, gözlem yaptığı olay hakkında tanık olduğu
veya doğrudan katıldığı durumlar yardımıyla bilgi toplamakta ve yaptığı gözlemlerin, başka
gözlemciler tarafından standartlaştırıcı teknikler kullanılarak denetlenmesi olanaksız
olmaktadır. Bir başka deyişle, yapılan gözlem salt gözlemi yapana özgü bir deneyim olup,
yinelenerek başka gözlemcilerin de aynı gözlemi paylaşmaları olanağı bulunmamaktadır.
Basit gözlemi kendi içinde katılımlı ve katılımsız gözlem olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.
a. Katılımlı Gözlem
Katılımlı gözlemde, araştırmacı, gözlemlediği olaya ya da sosyal kümeye bizzat
katılarak bilgi sahibi olmakta ve bu bilgileri standart bir gözlem aracını kullanmadan
toplamaktadır. Örneğin, bir köy topluluğunu köye yerleşip uzunca bir süre orada yaşayarak ve
o topluluğun bir üyesi olarak gözlemleyen bir araştırmacının yaptığı gözlem bu türdendir. Hiç
kuşkusuz böyle bir gözlem türü ancak, araştırmanın kendisini, bir grubun üyesi olarak kabul
ettirecek şekilde saklayabildiği, gözlemci kimliğini gizleyebildiği zaman kullanılabilecektir.
Sosyal bilimlerde de zaman zaman kullanılan katılımlı gözlemin, bir gözlem tekniği
olarak kimi üstünlükleri ve yetersizlikleri bulunmaktadır. Katılımlı gözlemin sağlayabileceği
üstünlüklerden birisi, hiç kuşkusuz gözlemcinin amacını ve kimliğini saklamada başarılı
olması halinde, gözlem konusu olan kişi ve grupların davranışlarının gözlemden çok az
etkilenmesi ya da hiç etkilenmemesidir. Böylelikle, olayları ve grupları doğal akışları ve
davranışları içinde oldukları gibi gözlemleme olanağı bulunmaktadır. Katılmalı gözlemin,
öteki gözlemlerle sağlanamayacak bir üstünlüğü de gözlemciye uzaktan bakarak elde
edemeyeceği kimi bilgileri, olayların içyapısına ve derinlemesine girerek elde etme olanağı
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tanımasıdır. Burada gözlemci, duygu ve düşünceleriyle grubun gerçek üyelerine benzemekte
ve gözlem konusu olayın ve etkinliklerin dışında değil, doğrudan içinde yer almaktadır.
Gözlemcinin duygusal tepkilerinin birçoğu, grubun gerçek üyelerinin tepkilerine benzemekte
ve böylece gözlemci, gözleme katılanların fiili ve doğal davranışlarını saptarken, çok geniş bir
deneyime sahip olmaktadır.
Öte yandan, bu tür gözlemde, katılma süresi aylarca sürebileceğinden, toplanan
bilgiler ve malzemeler, görüşme cetvelleriyle ya da soru kağıtlarıyla toplanabilecek
olanlardan daha geniş olacak, üstelik grup üyeleri tarafından yapılan beyanların gerçekliği ve
içtenliği de daha kolayca denetlenebilecektir.
Katılımlı gözlemlerin sağlayabileceği bu üstünlüklerine karşın, alan araştırmalarında
kullanılmadan önce hesaplanması gereken önemli kimi sakıncaları da bulunmaktadır.
Katılmalı gözlem tekniğine yöneltilen eleştiriler genellikle şu yönlerde toplanmaktadır:
(1). Katılmalı gözlemin en önemli ikilemi, araştırmacının gözleme fiilen katıldığı
ölçüde, deneyimlerinin (gözlemlerinin) kapsamını daraltmış olmasıdır. Burada gözlemci,
grup içindeki belli bir durumu, belli bir klik ya da arkadaşlık çemberi içine girerek ele
almakta ve sadece o grubun üyelerine ait eylem şekillerini öğrenmekte ve izlemektedir.
(2). Araştırmacı, düşünce ve duygu yönünden gruba katıldığı ölçüde, koruması
gereken en önemli özelliği olan yansızlığını da yitirecektir. Başkalarının prestij ve ego
tatminlerini gözlem konusu yapacak yerde, kendisi bunları grup içinde arayacaktır. Üstelik
doğru davranış şekillerini öğrendikçe, onlara çok doğalmış gibi bakmaya başlayabilecektir.
Sonuçta da, bu ayrıntıları not etmekte çoğu kez başarısızlığa uğrayabilecektir.
(3). Katılmalı gözlemde, gözlemin denetlenememesi en önemli sorundur. Araştırmacı
gözleme katıldığı ölçüde, gözlemi benzersiz ve kendine ait olur. İkinci bir araştırmacı aynı
olayları saptayamaz. Anlık koşullar altında yapılabilen böyle bir gözlemin başka
araştırmacılar tarafından paylaşılması mümkün olmadığından, bilgilerin standartlaştırılması
sağlanamaz. Aynı olayların yinelenme ve başka gözlemcilerce gözlenme olasılığı çok düşük
olduğundan, bilimsel bilgiye ulaşma olanağı azdır.
(4). Bu gözlem tekniğinde, bir araştırmacının duygusal ve düşünsel olarak yabancı
olduğu bir gruba ya da olaya tam olarak katılması olanaklı değildir. Çünkü araştırmacının
gözlemci kimliği, onu bir grubun gerçek bir üyesi gibi davranmaktan alıkoyar. Katılım
kısmen olabilir, tam katılım olsa bile, bu durumda gözlemcinin grup içinde işgal edeceği
konum, grubun davranışını değiştirmesine, olayın doğal gidişinin sapmasına da yol açabilir.
Bu eleştirilerden de anlaşıldığı gibi, katılımlı gözlem tekniği, uygulanması için gerekli
olan çeşitli pratik güçlükler çözümlenmiş olsa bile, yarattığı çok ciddi yöntemsel sakıncalar
nedeniyle, özellikle alan araştırmalarında kullanılma şansı çok fazla olmayan bir yoldur.
b. Katılımsız Gözlem
Katılımsız gözlemde, gözlemci, incelediği topluluk, grup ya da olaya, bunların bir
üyesi olmadan, dışarıdan bir kimse gibi bakmaktadır. Burada gözlemci, araştırıcı kimliğini
korumakta, bunu gizlememekte, gruba ve olaya katılmadan, bunları dışarıdan
gözlemlemektedir. Böylelikle, katılımlı gözlemin kimi sakıncalarından sıyrılmış olmaktadır.
206

Katılımsız gözlemin bu niteliği, ona belli ölçülerde de olsa nesnellik ve genellik
kazandırmaktadır.
Bu gözlem tekniğiyle, katılımlı gözleme göre bir bakıma, daha geniş kapsamlı, daha
nesnel ve standartlaştırılmış bilgiler sağlanabilmektedir.
Katılımsız gözlem tekniği, katılımlı gözlemin sakıncalarından bir bölümünü ortadan
kaldırmakla birlikte, onun da kimi yetersizlikleri bulunmaktadır. Bir başka deyişle, katılımlı
gözlemin üstünlükleri, katılımsız gözlemin yetersizliklerini oluşturmaktadır.

Katılımsız gözlemde, gözlem konusu olan kişi ve grupların davranışlarının
gözlemden etkilenmesi, bunların kendilerini rahatsız hissetmeleri olasılığı vardır.

Gözlemcinin varlığının grupça yadırganması sağlanacak bilgilerin
geçerliliğini ve güvenirliliğini olumsuz yönde etkileyebilir.

güçtür.

Grup üyelerinin beyanlarının gerçekliğini ve içtenliğini denetlemek daha


Ayrıca, gözlemlenen olguyla ilgili davranış ve sorunları derinlemesine
anlama ve kavrama olanağı da daha azdır.

Aynı şekilde, kimi durumlarda gözlemcinin olayın dışında kalarak, olayı
gözlemleme olanağı da bulunmayabilir.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, gerçekte ne bir araştırmacının tümüyle
katıldığı, ne de tümüyle katılmadığı bir gözlem söz konusu değildir. Çünkü araştırmacının
katılmadığı gözlemde kısmen katılma olduğu gibi, katıldığı bir gözlemde de tam bir katılım
ancak varsayımsal bir durumdur.
2. Sistematik Gözlem
Basit gözlem, betimleyici (tasvire yarayan) araştırmalarda çok yararlı olabilir. Basit
gözlemlerin içerdiği en önemli yetersizliği oluşturan gözlem değişkenlerinin
denetlenememesi, ya da bunu sağlayacak standart gözlem araçlarına dayanmaması gibi
yöntemsel sakıncalarını gidermenin yolu, "sistematik" ya da denetimli gözleme başvurmaktır.
Bu gözlem tekniğinin en önemli özelliği, gözlemcinin standartlaştırılmış bir gözlem aracına
başvurarak, bilgi sağlama yollarını denetim altına alabilmesidir. Görüşme cetveli, görüşme
kılavuzu, soru kağıdı, testler vb. gibi standartlaştırılmış araçlar, gözlem yapan üzerindeki
denetim araçlarıdır. Bunlar, gözlem yapan kimseyi, belli tipteki gözlemleri yapmaya yöneltir
ve bu araçların kullanılması için verilecek talimat, aynı zamanda başka araştırmacılar için de
talimat oluşturur. Bu tür standartlaştırılmış araçlarla yapılan gözlemler basit gözlemlere
oranla daha yüksek bir güvenirliliğe ve geçerliliğe sahiptirler. Bu gözlemlerin başka
araştırmacılar tarafından da yinelenmesi özelliği, güvenilir ve nesnel bilgilerin elde edilmesini
sağlar.
Sosyal bilimlerde varsayımların kesinliği arttıkça, kavramların ve bilgilerin de
kesinliği artmıştır. Bu gelişmede, sistematik gözlem tekniklerinin gelişmesinin önemli bir rolü
bulunmaktadır.
ÖZET
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Gözlem, kendiliğinden oluşan ya da bilinçli olarak hazırlanan olayları belirdikleri
sırada sistematik ve amaçlı bir biçimde inceleme yöntemidir. Gözlem, deneyi de kapsamına
alan bir işlemdir. Deney, koşulları araştırıcı tarafından yapay olarak ya da salt inceleme
amacıyla hazırlanmış özel bir gözlem türüdür.
Gözlem, bütün pozitif bilimlerde olduğu gibi, sosyal bilimler için de bilgi sağlama
yollarından biridir. Her bilim gözlemle işe başlar ve sonunda vardığı sonuçların geçerliğini
kanıtlamak üzere yine gözlemlere başvurmak zorundadır. Bilimde, gözlemin üçlü bir rolü
vardır.

Gözlem, her şeyden önce olgular arasındaki ilişkilerin kurulmasına yarayan
ilk bilgilerin kaynağı, bilimin kalkış noktasıdır.

İkinci olarak kurulan varsayımların sınanmasında, evetlenip
hayırlanmasında başvurulan araç gözlemdir.

Son olarak gerçeklenmiş varsayımlardan kalkarak yapılan çıkarımların
geçerlenmesi de yine gözlem yoluyla olur.
Gözlem, bilimsel işlemlerin her aşamasında başvurulan bir araç ve araştırma
sürecinin onsuz-olunmaz öğesidir. Bu nedenle bir sosyal bilimcinin dikkatli ve yeterli
gözlemler yapabilecek biçimde kendini eğitmesi gerekir. En sıradan ve gündelik algılamalar
kadar, en karmaşık ve özel laboratuvar deneylerini de içine alan gözlem, araştırma işleminin
hem en yalınç, hem de en gelişmiş olanıdır.
Vurgulanması gereken en önemli yön, gözlem yapanın olaya katıldığı ya da
katılmadığı her iki durumda da, gözlemin denetlenmesi sorununun açıkta kaldığıdır. Basit
gözlemlerin en önemli yetersizliği, denetimsiz gözlemler olmasından kaynaklanmaktadır.
İster katılımlı, ister katılımsız olsun yapılan gözlemler standart gözlem araçlarına
dayandırılmamaktadır. Basit gözlemlerin bu yetersizliği, sonuçların başka araştırmacılar
tarafından yinelenmesi olanağını ortadan kaldırmaktadır. Basit ya da denetimsiz gözlemler,
bilimsel bilgide aranması gereken "güvenirlik" ve "geçerlilik" gibi iki niteliği karşılamaktan
uzak kalmaktadır. Bunlardan güvenirlik, bilimsel açıklamanın geçerli olmasının önkoşulu
olup, açıklamak istediği olguyu tutarlı ve doğru olarak açıklaması niteliğidir. Geçerlilik ise,
bilimsel açıklamanın, gerçekten açıklamak istediği şeyi açıklaması niteliğini ifade etmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1234-

Gözlem tekniğini tanımlayınız. Gözlemde güvenilirlik ne demektir? Açıklayınız.
Gözlem ve deney arasında nasıl bir ilişki vardır? Araştırınız.
Gözlem çeşitleri nelerdir? Hangi gözlem daha geçerlidir? Ararştırınız.
Gözlemi diğer tekniklerden ayıran üstün ve zayıf tarafları nelerdir? Ararştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Gözlem, bütün pozitif bilimlerde olduğu gibi, sosyal bilimler için de bilgi sağlama
yollarından biridir. Her bilim gözlemle işe başlar ve sonunda vardığı sonuçların geçerliğini
kanıtlamak üzere yine gözlemlere başvurmak zorundadır. Bu bölümde bilgi toplama
yollarından biri olan gözlemin, sosyal bilimlerde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu ve
bilimsel bilginin üretilmesinde araştırma sürecinin her aşamasında başvurulan vazgeçilmez
bir araç olduğu üzerinde durulmuştur. Çünkü gözlem olmadan, bilimin amacına ulaşılması
zordur.
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Bölüm Soruları
1)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
Gözlem tekniği; pozitif bilimler tarafından kullanılan bir tekniktir.
Sosyal bilimlerin kullandığı önemli bir tekniktir.
Her bilim gözlemle işe başlamak zorunda değildir.
Gözlem, bilimsel işlemlerin her aşamasında başvurulan bir araçtır.
Gözlem araştırma sürecine anlam kazandıran önemli bir öğedir

2)
Aşağıdakilerden hangisi katılmalı gözlem tekniğine yöneltilen
eleştirilerden biri değildir?
a. Araştırmacının gözleme katıldığı ölçüde, deneyimlerinin kapsamını daraltır.
b. Araştırmacı, düşünce ve duygu yönünden gruba katıldığı ölçüde, koruması gereken
en önemli özelliği olan yansızlığını yitirir.
c. Ayrıntıları not etmekte çoğu kez başarısızlığa uğrayabilecektir.
d. Katılmalı gözlemde, gözlemin denetlenememesi önemli sorundur.
e. Araştırmacının duygusal ve düşünsel olarak yabancı olduğu gruba ya da olaya tam
olarak katılması sözkonusudur.

3)
değildir?

Aşağısdakilerden hangisi bir güvenilir gözlemin özelliklerinden birisi

a. Güvenilir gözlem, her şeyden önce nesnel nitelikte olan gözlemdir
b. Güvenilir gözlemde yüzde yüz nesnellikten söz edilebilir.
c. Güvenilir gözlemde yüzde yüz nesnellikten söz edilemez.
d. Güvenilirlik bir gözlemin tekrar edilebilirliği ve her tekrarında tutarlı
kalmasıdır.
e. Bir gözlemin güvenilirliğini belirleyen bir etken de içerdiği hata payıdır.
4) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a. Gözlem olmadan bilimin amacına ulaşması zordur.
b. Gözlem süreci önüne gelen olguyu toplama işlemi değildir.
c. Gözlem süreci önüne gelen olguyu toplama işlemidir.
d. Gözlemlenmiş bir olgu, aslında yorumlanmış bir algı kümesidir
e. Bilimsel gözlemde önemli olan gözlemcinin olguları kişisel eğilimlerine göre
yorumlamaktan kaçınmasıdır

5) Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve deney arasındaki ilişki için söylenemez?
a. Deney bir gözlem biçimidir.
b. Deney kuşkusuz sıradan bir gözleme göre daha kesindir.
c. Deney amaç ve sınırları daha belirgin bir işlemdir
d. Deney ve gözlem arasındaki farklardan biri olgulara yaklaşımda kendini
göstermektedir.
e. Deney ve gözlem arasındaki farklardan biri olgulara yaklaşımda kendini
göstermemektedir.
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6) ………..genellikle bir bilgi toplama işlemi olarak ifade edilmesine rağmen
gelişigüzel bir toplama işlemi değildir. Noktalı yere gelmesi gereken kavramı yazınız.
7) …………….. toplum yaşamında, sosyal sorunların ve olguların gösterdiği
eğilimlerin saptanmasında yaşamsal bir rolü olan istatistikleri içermektedir. Noktalı yere
gelmesi gereken kavramı yazınız.
8) Sosyal olayların bir toplum, bir topluluk ya da türlü sosyal kümeleri kavrayan
olayları içermesi, sosyal bilim araştırmalarında kapsamlı gözlemlerin büyük sıklıkla
yapılmasını gerektirmektedir.
A) Doğru

B) Yanlış

9) Sosyal bilimcilerin, sosyal yaşam ve sosyal ilişkiler hak¬kındaki bilgilerinin önemli
bir bölümünü, doğrudan katıldıkları ya da katılmadıkları, ancak denetlenmeyen gözlemler
yoluyla elde ettikleri bir gerçektir.
A) Doğru

B) Yanlış

10) Sosyal bilimlerde zaman zaman kullanılan katılımlı gözlemin, bir gözlem tekniği
olarak kimi üstünlükleri ve yetersizlikleri bulunmamaktadır.
A) Doğru

B) Yanlış

Cevaplar
1) C
2) E
3) B
4)C
5)E
6) Gözlem,
7) Sayısal belgeler,
8) Doğru
9) Doğru
10) Yanlış
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11. GÖRÜŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.Görüşme Tekniğinin Özellikleri
11.2. Görüşme Çeşitleri
11.2.1. Nitel Görüşme
11.2.2. Nicel Görüşme
11.3.Görüşme Kuralları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1234-

Görüşme tekniğinin özellikleri nelerdir?
Görüşme çeşitleri nelerdir?
Nitel ve nicel görüşmeler arasında nasıl bir farklılık vardır?
Görüşme tekniğinin kuralları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Görüşme

İletişim
kurma,
duyu Tecrübe,
organlarını kullanma, dikkat araştırma

analiz

elde
veya

yapma,
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Anahtar Kavramlar

Görüşme, "bir insanın az veya çok bir hayal gücü ile nispeten yabancı olan bir kimsenin
iç hayatına girmesini sağlayan, görüşmecinin cevap almak amacıyla soruları, yüz yüze olmak
şartıyla kişiye yönelttiği sistematik bir teknik".
Nitel görüşme; görüşülen kişiye, bir konu hakkında ayrıntılı, nitelikle ilgili sorular
sorarak, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almaktır. Bu tip görüşme türüne "derinlemesine görüşme"
(mülakat) türü denilmektedir.
Nicel görüşme, önceden iyice plânlanmış, şekillenmiş ve standartlaşmış, görüşülecek
kişilerin çok olduğu görüşme türüdür.
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Giriş
Tarihsel gelişimi içerisinde görüşme tekniği, gözlem teknikleri içerisinde en eski
olanıdır. Görüşme tekniği, diğer araştırma teknikleri içerisinde, araştırmacı ve görüşme
yapılan kişiye esneklik, derinlik sağlayan bir gözlem tekniğidir. Görüşme tekniği, bir konu
hakkında, ilgili kişilerden sorulacak sorular çerçevesinde bilgi almaktır. Bu kişilerin kaç kişi
ve konuların neler olacağı, araştırma konusuna, amaca bağlıdır. Bu teknik, bir takım
özellikleri bakımından yoğun gözlem tekniği içerisinde de uygulanan bir tekniktir.
Monografik çalışmalar sırasında, araştırıcının doğrudan gözlemleri yanında, konu ile ilgili
bireylerle karşılıklı konuşması; bu konu hakkında insan kaynağının görüş ve düşüncelerini
öğrenmesi gerekebilir. Görüşme tekniği, biçimsel olarak "panel" tekniğine de
benzemektedir. Ancak panelde, sormaca, sistemleştirilmiş ve yinelenmiş iken, görüşmede bu
özellikler yoktur. Görüşme tekniğinin temelinde karşılıklı ilişki, iletişim yatar.
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11.1. Görüşme Tekniğinin Özellikleri
Görüşme tekniği, diğer araştırma teknikleri içerisinde, araştırmacı ve görüşme
yapılan kişiye esneklik, derinlik sağlayan bir gözlem tekniğidir. Ancak, görüşme
tekniğinin içeriğinde zayıf noktalar bulunduğundan, bu hususların giderilmesi ve nesnelliğin
sağlanması gerekir.
Görüşme tekniğinin temelinde karşılıklı ilişki, iletişim yatar. Bundan ötürü de,
görüşmede bulunan kişinin yani araştırıcının ilişki ve iletişimi çok iyi kurması gerekir.
Görüşmeyi yapacak olan araştırıcının, iletişim kalıplarını, başarılı bir iletişimin nasıl
kurulacağını, nerede, kiminle, nasıl bir iletişim kurulması gerektiğini çok iyi bilmesi gerekir.
Görüşme, "bir insanın az veya çok bir hayal gücü ile nispeten yabancı olan bir
kimsenin iç hayatına girmesini sağlayan sistematik bir teknik" olarak tanımlanabilir. Soru
sorma yolu ile veri toplama teknikleri arasında yer alan görüşme, görüşmecinin cevap almak
amacıyla soruları, yüz yüze olmak şartıyla kişiye yönelttiği "bir şekildir. Diğer bir ifade ile bu
tekniğin özü karşılıklı konuşmadır. Sosyal bilim araştırmalarında çok sık başvurulan görüşme
tekniği, sözlü iletişim ve etkileşime dayanmaktadır. Bu tekniği tercih, bir bakıma sözlü
temasların insanların ilgisini çektiği varsayımının bir sonucudur.
Görüşme bir araştırma tekniği olmakla beraber rehberlik, bireysel zekâ
testlerinin uygulanması, iş verme, sağlık incelemeleri ve mahkeme çalışmaları gibi
bilimsel araştırma dışı işlerde de, bilgi toplamak için geniş ölçüde kullanılmaktadır.
Sosyal araştırmada görüşme, davranışları etkileyen, sosyal ortamı kapsayacak kadar
geniş ve iç çabalarla gerilimleri ve tutumlarla istekleri ortaya çıkaracak kadar derin olan
"insan kişiliğinin portresi"ni yüz yüze karşılıklı temaslar yoluyla elde etmek için kullanılır.
Görüşme, insan güdüleri ve sosyal-kişisel ilişkilerle ilgili hipotezlerin kaynaklarından birini
oluşturur. Serbestçe yapılan bir anlatımda, kendileriyle görüşme yapılan kimseler, davranışları
hakkında daha önce araştırmacı tarafından yapılan açıklamaları daha farklı açıklamalarda
bulunabilirler.
Görüşmeyi yapan tarafından sağlanan kendini araştırma veya uyarma işlemi sırasında,
görüşme yapılan kendi davranışlarına ilişkin önceki yorumlara uymayan yeni bilgiler
sağlayabilir. Nicel amaçlar için kişisel verilerin toplanmasında görüşmenin özel bir şekle
sokulması da yararlı olacaktır. Diğer taraftan, görüşme ikinci derecede bilgi kaynağını
oluşturan, sosyal değişmelerden haberdar olan veya incelenen kişiler veya gruplarla yakından
ilgili kimselerden veri toplama hususunda da yararlıdır. Hemen belirtelim ki, görüşme tek
başına bir araç değil, diğer tekniklerin bir tamamlayıcısıdır.
Araştırmada amaç, bulguları ana kütleye ve başka gruplara genelleyebilmek olduğu
için, görüşme yapılacak ve bilgi istenecek; kimselerin geniş bir grubu ve alanı temsil
edebilmesi,
diğer bir ifade ile örnekleme tekniklerinden biri yoluyla seçilmiş olmaları
gerekir. Görüşülecek kişilerin kimler oldukları, verecekleri bilgilerin eldeki konu için verimli
olup olmayacağı, kişilerin özellikleri, istenilen bilgilere ters düşen bir tutumları olup
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olmayacağı, soruların onların inançları, kişisel özellikleri, mevki ve diğer durumları ile çelişki
içinde olup olmayacağı ve nihayet sorulara cevap vermeyi isteyip istemeyecekleri dikkate
alınmalıdır.
Başarılı bir kişisel görüşme, aynı zamanda derinliğine bir görüşmedir. Kişisel görüşme
geçmişin önemli anılarının ve geleceğe ilişkin plânların araştırılabileceği tek araçtır. Diğer
taraftan, görüşmede karşılıklı bir uyarma yolu kullanılmak suretiyle, kişisel ilişkileri olmayan
tekniklerle elde edilemeyecek bilgileri sağlamak da mümkün olmaktadır.

11.2. Görüşme Çeşitleri
Başlangıcından günümüze kadar görüşmeler,
—

Nitel görüşmeler

—

Nicel görüşmeler ve

—

Nicel-nitel görüşmeler, olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Görüşme tekniği, soruların niteliğine ve sorulan kişilerin durumuna ve sayısına göre
iki farklı kümeye ayrılır.

11.2.1. Nitel Görüşme
"Nitel görüşmelerde görüşmeyi yapan kimseler pek az direkt ve önceden hazırlanmış
sorular sorarlar. Genellikle yeni ve az alışılmış bir konu araştırılacağı zaman veya sorular
kişilerin üzerinde pek durmadıkları bir konu ile ilgili olduğunda:
1) Kişilerin ortaya atılan sorundan ne dereceye kadar haberdar olduklarını ve
2) Sorunları ne şekilde değerlendirdiklerini öğrenmek için, serbest cevaplı sorulardan
yararlanılır.

Serbestçe verilmiş cevaplar incelendikten sonra, belirli seçenekleri olan daha anlamlı
soruları sormak şüphesiz mümkün olur.
Nitel görüşme, görüşülen kişiye, bir konu hakkında ayrıntılı, nitelikle ilgili
sorular sorarak, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almaktır. Bu tip görüşme türüne
"derinlemesine görüşme" (mülakat) türü denilmektedir. Burada sorular, genel bir çerçeve
çizmek için hazırlanır. Verilen yanıtlara bağlı olarak görüşmeci tarafından yeni sorular, ara
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sorular sorularak görüşme sürdürülür. Bu tür görüşme, daha çok gazete, radyo ve
televizyonda uygulanan görüşme türüdür. Bu bakımdan, günümüz toplumbilim çalışmalarında
nitel görüşme tekniği zayıf, çok güvenli olmayan bir gözlem tekniği olarak, sık kullanılmayan
bir teknik olarak kabul edilmektedir.
Nitel görüşme türüne örnek olarak özellikle belgesel nitelikteki görüşmeler ile
bireylerin tutum ve düşüncelerini, davranışlarını ölçmeyi, ortaya çıkarmayı amaçlayan
görüşme türleri verilebilir.
Belgesel nitelikteki görüşmeler, özellikle siyasal parti önderleri, sendika, çeşitli baskı
grupları vb. gibi kurum ve kuruluşlarla ilgili yönetici, bürokrat gibi kişilerle yapılan
görüşmeler belgesel nitelikteki görüşmelerdir. Ancak burada, aktif yaşamda bulunan kişiler
ile bu yaşamdan çekilmiş kişilerin verdikleri bilgiler arasında güvenirlik, açıklık yönünden
fark vardır.
Düşünce tutum ve davranışları ölçmeyi amaçlayan görüşmeler de ise, yaşanan
olaylarla ilgili güncel konular üzerinde konu ile ilgili kişilerin (bürokrat, siyasetçi, sanatçı, iş
adamı gibi) görüşleri alınır. Bunlar, belgesel görüşme türüne göre sayısal olarak daha çok
olabilir.
Nitel görüşme, yapısı gereği soruların açık uçlu ya da genel maddeler halinde
sorulduğu bir kılavuz kullanmak suretiyle, görüşmeciye büyük bir girişkenlik tanıyan ve ona yerine ve duruma göre- soruları özgürce dile getirme veya yeni sorular sorma imkânı sağlayan
bir tekniktir. Bu teknik kalıplaşmış bir araca başvurmadığı için, gözleme, bir görüş derinliği
kazandırır ve önceden tasarlanmamış durumlarda bilgi edinmek imkânı sağlar. Hemen
belirtelim ki görüşmeci, görüşmeyi istediği yönde yürütebildiğinden, sonuç görüşmecinin
tutum ve özelliklerinden büyük ölçüde etkilenebilmektedir.

11.2.2. Nicel Görüşme
Nicel görüşme, görüşülecek kişilerin çok olduğu görüşme türüdür. Nitel
görüşmenin tersine, bir konu hakkında derinlemesine değil, yüzeysel olarak çok kişiden veri
toplanır. Bunun için şıkları belirlenmiş soru cetvelleri oluşturulur ve yanıtların bu
sistemleştirilmiş şıklar arasından seçilmesi sağlanır. Bu tip görüşme teknikleri daha çok
kamuoyu yoklamalarında uygulanan bir yöntemdir. Ancak bu yöntemin, "anket" tekniğinden
gerek uygulanacak kişilerin seçiminde, gerek soruların hazırlanmasında, gerekse
uygulanışında ayrılan yanları vardır. Bu tür görüşme türüne, düşünce, tutum ve davranışlarla
ilgili veri toplanmasında daha sık rastlanabilir.
"Nicel görüşmeler", önceden iyice plânlanmış, şekillenmiş ve standartlaşmış
görüşmelerdir. Böyle bir görüşmede, görüşmeci önceden kararlaştırılmış şekle uymak
zorundadır. Diğer bir ifade ile görüşme sırasında belirli sıradaki belirli işleri yapacak, sadece
yerine ve sırasına göre tespit edilmiş soruları soracak ve cevapları istenen şekle uygun olarak
kaydedecektir. Bu amaçla, hemen tamamı kapalı uçlu sorulardan oluşmuş ve son şeklini almış
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bir cetvel kullanılarak, soruların her durumda olduğu gibi sorulup cevapların sunulan belli
seçenekler içinde alınması yoluna gidilmiştir. Böylelikle, görüşmecinin girişkenlik payı en
düşük düzeye indirilmiş olmaktadır. Eğer tam bir standartlık bekleniyorsa, sorular sadece bir
defa sorulacak ve tekrarlanmayacak, ayrıca ek sorular sorulmayacak ve hiç bir açıklama
yapılmayacaktır. Standartlaştırılmış olan bu tür görüşmelerin sonuçlarını, aynı konudaki diğer
görüşmelerle karşılaştırmak mümkün olmaktadır. Ne var ki, standartlaştırma uğruna
derinliğin elden kaçırıldığı da bir gerçektir. Çünkü basit bir araç düzeyinde kalan
görüşmecinin önceden tespit olunamayacak çeşitli durumlar karşısında girişkenlik göstermesi
engellendiğinden, yüzeysel ve kaba bilgilerle yetinilmektedir.
Bir araştırma aracı durumundaki görüşmenin sağladığı avantajları şu şekilde
belirtebiliriz:
—

İlk avantaj, görüşmenin yüz yüze bir soruşturma oluşundadır.

—

İkinci avantaj, soruşturmanın sözlü oluşundandır.

—

Üçüncüsü ise, "soruları cevapsız bırakacak kimselerin olmamasıdır.

—

Nihayet son bir avantaj esnekliktir.

Bir araştırma aracı olarak sağladığı avantajlar yanında, görüşmelerin değerini azaltan
bazı sınırlılıklar da söz konusu olmaktadır. Nitekim
—
Kendileriyle görüşme yapılan kimselerin, dürüst davransalar dahi, yanlış
görme, yanlış hatırlama, derine inememe veya söylemek istediklerini anlaşılır şekilde ifade
edememe gibi yetersizlikleri olabilir,
—
Görüşme yapan ve kendisiyle görüşülen çoğu zaman iki değişik mantık
dünyasında yaşadıkları için, sosyal olaylara farklı değer ve anlamlar verebilirler.
—
Her iki taraf da aynı çevreden gelseler bile, görüşülen kimseler bilerek veya
bilmeyerek en önemli anılarını atlamak suretiyle, yapılan araştırmanın bir yöne dönük
parçalar halinde, eksik ve çoğu zaman da konuyla ilgisiz kalmasına sebep olabilirler.

Görüşmenin sınırlılıkları kısmen;
—

Uzun ve serbestçe gelişen görüşmelerde yol gösterici bir teknik kullanarak

—
Kapsamları araştırma konusuna uygun şekilde dikkatlice seçilmiş sorulardan
yararlanarak
—

Soru soruş şekillerini standart hale getirerek
223

—

Görüşme verilerinin kaydını standardize edecek ve

—
Cevap verenin belirli şeyleri veya durumları serbestçe yorumlamasına ve kendi
gizli gelişme, çaba ve üzüntülerini açık olarak adlandırmasına fırsat verecek yolları kullanarak
giderilebilir.

11.3. Görüşme Kuralları
Görüşmede uyulması gereken bazı genel ilkeler vardır. Bunlardan
•
İlki, görüşmenin her şeyden önce bir karşılıklı ilişki olduğunun hatırda
bulundurulmasıdır.
•
olduğudur.

İkinci ilke ise, görüşme sırasında kurulan toplumsal ilişkinin çift yönlü

•
Görüşme tekniğinin dayandığı üçüncü ilke ise, karşılıklı ilişkide bir uzlaşmanın
sağlanması ve sürdürülmesidir.

Görüşmenin asıl amacı araştırma olabilir. Ne var ki, bu, görüşmenin araştırmacı
açısından sahip olduğu amaçtır. Soruları cevaplandıracak olan kimse açısından, görüşmenin
aslı ve anlamı farklı olabilir. Her iki tarafın da araştırmada bir çıkarı olsa bile, karşılıklı sosyal
etkileme niteliği bilgi elde etme sürecine o derece şekil verir ki, görüşmenin bu yönü üzerinde
büyük bir dikkat ve titizlikle durmak gerekir.
Uzlaşmanın sağlanmasında ilk adım, görüşmecinin kendine güvenmesidir. Ancak
görüşmecinin kendine duyduğu güven, tepki yaratacak bir aşırılıkta olmamalı ve görüşülen
kimse, kendisinden bir görevin değil, istekli bir işbirliğinin beklendiği izlenimini
kazanmalıdır. O halde görüşmeci, ikinci adım olarak etkin bir çabayla bilgi verecek
kişinin istekli olarak görüşmeye katılacağı ortamı yaratmalıdır. Bunun için görüşmeci,
her şeyden önce şüpheleri dağıtmak üzere kendisini tanıtıp, adına araştırma yaptığı kurumu
belirterek güven yaratmalı; görüşülecek kişinin özel bir amaçla değil, salt bir rastlantıyla
seçildiğini açıklamalı ve verilecek cevapların açıklanmayacağını garantilemelidir.
Üçüncü adım ise, arkadaşça bağlar kurmaktır. Bunun için, görüşmenin resmî bir
işlem olmaktan çıkarılarak, samimi bir ortamda kurulan bir ilişkiye dönüştürülmesi gerekir.
Görüşmeci, görüşülecek konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bunun açık anlamı,
araştırmacı hiç bir zaman araştırmanın başında yeterli bilgi toplamadan, görüşme tekniğini
uygulamamalıdır.
•
Görüşmecinin, görüşülen kişiye güven vermesi gerekir. Çünkü görüşme
tekniğinde, sormaca tekniğinin aksine anonimlik söz konusu değildir. Yani, veri kaynağı
224

özellikle belirtilir. Bilimsel yöntem bunu gerektirir. Bu bakımdan, bilgiyi veren kişinin
kaynak olarak belirtilebilmesini sağlamak üzere, görüşmeyi yapan kişinin, yaptığı çalışma
hakkında bilgi vermesi, alınacak bilgilerin bilimsel amaçla kullanılacağının kendisine ayrıntılı
olarak anlatması gerekir. Görüşülen kişi görüşmeciye (araştırmacıya) güven duymadığında
verilecek yanıtların, yapılacak yorumların çok fazla geçerli olacağı söylenemez.
•
Gerek nitel, gerekse nicel görüşme türlerinde sorular açık, basit,
anlaşılabilir nitelikte olmalı aralarında mantıksal bağlantılar bulunmalı, konular
birbirleri ile ilişkili olmalıdır.
•
Görüşmedeki sorular güdüleyici, görüşülen kişiyi etki altında bırakacak
türde hazırlanmamalıdır. Bu tür soruların, görüşmenin güvenirliğini ve geçerliğini
zedeleyeceği açıktır.
•
Görüşme sırasında görüşmeci, verilen yanıtları, yapılan yorumları
dikkatle izlemelidir. Bunun, yüz yüze iletişimin bir gereği olması yanında, verilen
yanıtlardan, yapılan yorumlardan ara soru çıkarılmasına yardımcı olması ya da daha sonraki
bir sorunun yanıtının önceden verilmesi gibi bir durumu yakalamak için de gerekli olduğu
unutulmamalıdır.
•
Soruların bitiminde, varsa görüşülen kişinin düşüncelerini aktarması
beklenmelidir. Sorular dışında, gelecek yanıtlardan yeni sorular çıkarılabilir, yeni bilgiler
elde edilebilir.
•
Görüşme daha önceden bilgi verilerek, gerekli izin aldıktan sonra belirli
bir süre içerisinde yapılır. Zaman sınırlı olduğu için iyi kullanılmalıdır. Gereksiz sorularla
ya da karşı görüş ve yorumlarla zaman kaybedilmemelidir. Burada, görüşmecinin iyi bir
iletişimci olması ne zaman, nerede, nasıl bir iletişimde bulunacağı hususunda bilgili ve
deneyimli olması gerekir.
•
Görüşme tekniğinin en zayıf yanı, elde edilen bilgilerin doğru olup
olmadığının ilk bakışta anlaşılmamasıdır. Görüşmede alınan bilgiler bir kişiden geldiğine
göre, bilerek ya da bilmeyerek yanlış bilgi verilmiş olabilir. Bunun için insan kaynağından
alınan her bilginin kuşku ile karşılanması, bilgilerin başka kaynaklardan doğrulanması
gerekir.

Özet
Görüşme tekniği, diğer araştırma teknikleri içerisinde, araştırmacı ve görüşme
yapılan kişiye esneklik, derinlik sağlayan bir gözlem tekniğidir. Görüşme tekniğinin
temelinde karşılıklı ilişki, iletişim yatar.
Görüşme, "bir insanın az veya çok bir hayal gücü ile nispeten yabancı olan bir
kimsenin iç hayatına girmesini sağlayan sistematik bir teknik" olarak tanımlanabilir. Soru
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sorma yolu ile veri toplama teknikleri arasında yer alan görüşme, görüşmecinin cevap almak
amacıyla soruları, yüz yüze olmak şartıyla kişiye yönelttiği bir şekildir. Bu tekniğin özü
karşılıklı konuşmadır.
Görüşme bir araştırma tekniği olmakla beraber rehberlik, bireysel zekâ testlerinin
uygulanması, iş verme, sağlık incelemeleri ve mahkeme çalışmaları gibi bilimsel araştırma
dışı işlerde de, bilgi toplamak için geniş ölçüde kullanılmaktadır.
Görüşme tek başına bir araç değil, diğer tekniklerin bir tamamlayıcısıdır. Başarılı bir
kişisel görüşme, derinliğine bir görüşmedir. Nitekim görüşmecinin basit dış davranışların
ötesine gitmesine imkân sağladığı gibi, dış gözlemlerin kontrol edilmesinde yardımcı olur ve
güdülerin, duygusal tepkilerin ve sosyal gelişmelerin insan ilişkileri ve sosyal durumlarda
görüldüğü şekilde incelenmesini sağlar.
Başlangıcından günümüze kadar görüşmeler,
—

Nitel görüşmeler

—

Nicel görüşmeler ve

—

Nicel-nitel görüşmeler, olmak üzere üçe ayrılır.

Nitel görüşme, görüşülen kişiye, bir konu hakkında ayrıntılı, nitelikle ilgili sorular
sorarak, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almaktır. Bu tip görüşme türüne "derinlemesine görüşme"
(mülakat) türü denilmektedir. Nitel görüşme tekniği zayıf, çok güvenli olmayan bir gözlem
tekniği olarak, sık kullanılmayan bir teknik olarak kabul edilmektedir.
Nicel görüşmeler, önceden iyice plânlanmış, şekillenmiş ve standartlaşmış
görüşmelerdir. Nicel görüşme, görüşülecek kişilerin çok olduğu görüşme türüdür. Nitel
görüşmenin tersine, bir konu hakkında derinlemesine değil, yüzeysel olarak çok kişiden veri
toplanır. Bu tip görüşme teknikleri daha çok kamuoyu yoklamalarında uygulanan bir
yöntemdir.
Bir araştırma aracı durumundaki görüşmenin sağladığı avantajları şu şekilde
belirtebiliriz:
—

İlk avantaj, görüşmenin yüz yüze bir soruşturma oluşu

—

İkinci avantaj, soruşturmanın sözlü oluşu

—

Üçüncü ise, soruları cevapsız bırakacak kimselerin olmaması ve

—

Nihayet son bir avantaj esnekliktir.
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Bir araştırma aracı olarak sağladığı avantajlar yanında, görüşmelerin değerini azaltan
bazı sınırlılıklar da söz konusu olmaktadır. Nitekim:
—
Kendileriyle görüşme yapılan kimselerin, dürüst davransalar dahi, yanlış
görme, yanlış hatırlama, derine inememe veya söylemek istediklerini anlaşılır şekilde ifade
edememe gibi yetersizlikleri olabilir
—
Görüşme yapan ve kendisiyle görüşülen çoğu zaman iki değişik mantık
dünyasında yaşadıkları için, sosyal olaylara farklı değer ve anlamlar verebilirler
—
Her iki taraf da aynı çevreden gelseler bile, görüşülen kimseler bilerek veya
bilmeyerek en önemli anılarını atlamak suretiyle, yapılan araştırmanın bir yöne dönük
parçalar halinde, eksik ve çoğu zaman da konuyla ilgisiz kalmasına sebep olabilirler.

Görüşmenin sınırlılıkları kısmen;
—

Uzun ve serbestçe gelişen görüşmelerde yol gösterici bir teknik kullanarak

—
Kapsamları araştırma konusuna uygun şekilde dikkatlice seçilmiş sorulardan
yararlanarak
—

Soru soruş şekillerini standart hale getirerek

—

Görüşme verilerinin kaydını standardize edecek ve

—
Cevap verenin belirli şeyleri veya durumları serbestçe yorumlamasına ve kendi
gizli gelişme, çaba ve üzüntülerini açık olarak adlandırmasına fırsat verecek yolları kullanarak
giderilebilir.

Görüşmede uyulması gereken bazı genel ilkeler vardır. Bunlardan:
•

Görüşmecinin, görüşülen kişiye güven vermesi gerekir.

•
Gerek nitel, gerekse nicel görüşme türlerinde sorular açık, basit, anlaşılabilir
nitelikte olmalı aralarında mantıksal bağlantılar bulunmalı, konular birbirleri ile ilişkili
olmalıdır.
•
Görüşmedeki sorular güdüleyici, görüşülen kişiyi etki altında bırakacak türde
hazırlanmamalıdır.
•
izlemelidir.

Görüşme sırasında görüşmeci, verilen yanıtları, yapılan yorumları dikkatle
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•
Soruların
beklenmelidir.

bitiminde,

varsa

görüşülen

kişinin

düşüncelerini

aktarması

•
Görüşme daha önceden bilgi verilerek, gerekli izin aldıktan sonra belirli bir
süre içerisinde yapılır.
•
Görüşme tekniğinin en zayıf yanı, elde edilen bilgilerin doğru olup olmadığının
ilk bakışta anlaşılmamasıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1- Görüşme tekniği hangi tür araştırmalarda daha çok kullanılmaktadır? Ararştırınız.
2- Görüşme tekniğinin üstün ve zayıf yönleri nelerdir? Tartışınız.
3- Görüşme tekniğinin kuralları nelerdir? Niçin bu kuralları dikkate almak gerekir?
Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde incelenen görüşme bir araştırma tekniği olmakla beraber rehberlik,
bireysel zekâ testlerinin uygulanması, iş verme, sağlık incelemeleri ve mahkeme çalışmaları
gibi bilimsel araştırma dışı işlerde de, bilgi toplamak için geniş ölçüde kullanılmaktadır.
Görüşme tekniği tek başına bir araç değil, diğer tekniklerin bir tamamlayıcısıdır.
Başarılı bir kişisel görüşme, derinliğine bir görüşmedir. Nitekim görüşmecinin basit dış
davranışların ötesine gitmesine imkân sağladığı gibi, dış gözlemlerin kontrol edilmesine de
yardımcı olur ve güdülerin, duygusal tepkilerin ve sosyal gelişmelerin insan ilişkileri ve
sosyal durumlarda görüldüğü şekilde incelenmesini sağlar. Bu çerçevede görüşme tekniğinin
veri toplama bakımından ne kadar önemli olduğu ifade edilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi görüşm tekniği için söylenemez?
a. Görüşme tekniği, gözlem teknikleri içerisinde en yeni olanıdır..
b. Görüşme tekniği, bir konu hakkında, ilgili kişilerden sorulacak sorular
çerçevesinde bilgi almaktır.
c. Görüşme tekniği, bir takım özellikleri bakımından yoğun gözlem tekniği
içerisinde de uygulanan bir tekniktir.
d. Görüşme tekniği, biçimsel olarak "panel" tekniğine benzemektedir.
e. Görüşme tekniğinin temelinde karşılıklı ilişki, iletişim yatar,

2)
Aşağıdakilerden hangisi araştırma aracı durumundaki görüşmenin
sağladığı avantajlardan biri değildir?
a. Görüşmenin yüz yüze bir soruşturma oluşu,
b. Soruşturmanın sözlü oluşu,
c. Soruları cevapsız bırakacak kimselerin olmaması
d. Esnek olması
e. Görüşmenin yüz yüze bir soruşturma olmaması

3)
“Görüşülen kişiye, bir konu hakkında ayrıntılı, nitelikle ilgili sorular
sorarak, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almaya ……………. denir. Boş bırakılan yere
aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
a. Nitel görüşme,
b. Nicel görüşme
c. Nicel-nitel görüşme
d. Basit görüşme
e. Sistematik görüşme

4)
almaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi görüşme tekniğinin özellikleri arasında yer
Kişiye esneklik ve derinlik sağlar
Karşılıklı ilişki ve iletişim vardır.
Bir kimsenin iç hayatına girmesini sağlayan sistematik bir tekniktir.
Bir araştırma tekniğidir.
Bilgi toplamak için elverişli değildir.

5)
“Özellikle siyasal parti önderleri, sendika, çeşitli baskı grupları vb. gibi
kurum ve kuruluşlarla ilgili yönetici, bürokrat gibi kişilerle yapılan görüşmeler” hangi
tür görüşmelerdir?
a. Belgesel nitelikteki görüşmeler
b. Nicel görüşmeler
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c. Nicel-nitel görüşmeler
d. Sözlü görüşmeler
e. Doğrudan görüşmeler

6) ……….., diğer araştırma teknikleri içerisinde, araştırmacı ve görüşme yapılan
kişiye esneklik, derinlik sağlayan bir gözlem tekniğidir. Noktalı yere gelmesi gereken
kavramı yazınız.
7) ……….. bir araştırma tekniği olmakla beraber rehberlik, bireysel zekâ testlerinin
uygulanması, iş verme, sağlık incelemeleri ve mahkeme çalışmaları gibi bilimsel araştırma
dışı işlerde de, bilgi toplamak için geniş ölçüde kullanılmaktadır. Noktalı yere gelmesi
gereken kavramı yazınız.
8) "Nicel görüşmelerde görüşmeyi yapan kimseler pek az direkt ve önceden
hazırlanmış sorular sorarlar.
A) Doğru

B) Yanlış

9) Gerek nitel, gerekse nicel görüşme türlerinde sorular açık, basit, anlaşılabilir
nitelikte olmalı, aralarında mantıksal bağlantılar bulunmalı, konular birbirleri ile ilişkili
olmalıdır.
A) Doğru

B) Yanlış

10) Görüşme yapan ve kendisiyle görüşülen çoğu zaman iki değişik mantık
dünyasında yaşadıkları için, sosyal olaylara farklı değer ve anlamlar verebilirler
A) Doğru

B) Yanlış

Cevaplar
1) A
2) E
3)A
4) E
5) A
6) Görüşme tekniği
7 Görüşme
8) Yanlış
9) Doğru
10) Doğru
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12. ANKET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Anket Tekniği
12.2.

Anket Tekniğinin Özellikleri

12.3.

Anket Tekniğinin Uygulanma Biçimleri
12.3.1. Grup Tipi Anket
12.3.2. Posta Yoluyla Uygulanan Anket

12.4.

Uygulanma Koşulları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1234-

Anket tekniği nedir?
Anket tekniğinin özellikleri nelerdir? Belirtiniz.
Anket tekniğinin uygulanma biçimleri nelerdir?
Anket tekniğinin uygulanma koşulları nelerdir?

236

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anket

Soru sorma, sorgulama,
beceri, tanımlama

Araştırma, okuma, rapor
edinme
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Anahtar Kavramlar

Anket, "soru sorulacak kimselerle yüz yüze gelmeden, soru cetveli aracılığıyla ilişki
kurup bilgi sağlama yolu".
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Giriş

Bilimsel araştırmalarda kişilerden bilgi toplamak için çeşitli yöntemler
kullanılmaktadır. Bunlar arasında en sık olarak kullanılanlardan birisi de anket (soru formu)
uygulamaktır. Anket; kişilerden çeşitli konularda, planlı ve standart biçimde bilgi almak için
geliştirilmiş bir yöntemdir
Anket tekniğinde araştırmacı, bilgi verecek kimseyle yüz yüze değil, hazırladığı
soru cetveliyle ilişki kurar. Anket uygulama, bilgi verecek olanların doğrudan okuyup
yanıtlayacakları bir soru cetveli kullanarak gözlemde bulunmak demektir. Bu bakımdan
anket, görüşme tekniğinde ortaya çıkan ve ayrı yöntemsel sorunların kaynağı olan
"görüşmeci" boyutundan yoksun olduğu gibi, yapısı gereği standartlaştırılmaya çok daha
elverişli bir araçtır. Bu özelliğiyle, istenen bilgileri elde edebilmek için her durum ve koşula
uygun düşecek ortalama bir araç kullanmak zorundadır. Bu nedenle, soru cetveline herkes
tarafından aynı biçimde anlaşılmaya ve amaca uygun olarak yanıtlamaya elverişli bir nitelik
kazandırılmalıdır. Bunun için de soruları standart bir biçime sokmak ve istenen yanıtları
alabilmek üzere uygun seçenekler sunmak gerekir.
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12.1. Anket Tekniği
Anket, "soru sorulacak kimselerle yüz yüze gelmeden, soru cetveli aracılığıyla
ilişki kurup bilgi sağlama yolu" şeklinde tanımlanabilir. Araştırmacının bilgi verecek kimse
ile yüz yüze ilişki kurmaması, anketin görüşmecinin gözleme getirebileceği çeşitli etkilerden
arınmasını sağlar. Ne var ki, istenen bilgileri elde edebilmek için her durum ve şarta uygun
düşecek ortalama bir araç kullanmak zorunda kalındığı da bir gerçektir.
Anket tekniği ile elde edilen bilgiler yardımı ile
a) Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında ilişki olup olmadığı araştırılır,
b) Önemli bağımsız değişkenlerin neler olduğu belirlenir,
c) Bu bilgiler ışığında yeni varsayımlar (hipotezler) oluşturulur ve yeni araştırmalar
planlanır
- Anket tekniği, her şeyden önce esneklikten yoksun bir gözlem aracıdır. Bunun
başlıca iki nedeni vardır. Bir kere, araştırmacı, görüşme tekniğinde olduğu gibi,
doğrudan ya da dolaylı olarak bilgi verenle karşı karşıya bulunmadığı için soruları
yeniden dile getirmek olanağından yoksundur. Bu bakımdan, ankette soruların biçim ve
içerikçe çeşitli koşullara uyma esnekliği yoktur. Öte yandan anket tekniği, yine görüşmede
olduğu gibi yanıtlara güdülen amaç doğrultusunda yön verici bir öğeden yoksun olduğu için
sorunun amaçladığı bilgileri sağlamak üzere önceden saptanmış yanıt seçeneklerine
başvurmak zorundadır. Bu durum, bir anlamda yanıtların zorlanmasına yol açtığından anketin
esnekliğini azaltır.
- İkinci olarak, yapısal özelliğinden ötürü sınırlı bilgiler sağlayabilen bir gözlem
tekniğidir.
Anketle elde edilebilecek bilgiler göreli olarak sınırlıdır. Çünkü görüşmeye oranla
daha kısa bir süre içinde tamamlanmak zorundadır. Bunun temel nedeni de anketin, dikkat ve
ilginin dağılmasını önleyecek ya da onları yeniden canlandıracak güdüleme olanaklarının çok
sınırlı olmasıdır. Bir kere anket, görüşme gibi konuyu baştan sona bütün canlılığıyla ayakta
tutacak bir karşılıklı konuşma ortamında değil, bilgi verenin geniş ölçüde kendiliğinden
güdülenmek zorunda kaldığı bir okuma - yazma ortamında geçer. Ayrıca görüşmede dikkat ve
ilginin azalması, başka alanlara kayması ya da konunun saptırılması halinde duruma karışmak
üzere ilkece her an uyanık olan bir görüşmeci varken, anket tekniği ilk güdülemenin dışında
bu aykırı durumları önleyecek olanaklardan yoksundur. Bu nedenle, anket, dikkat ve ilginin
uyanık kaldığı kısa bir süre içinde bilgilerini sağlamak zorundadır. Bu da, anketle elde edilen
bilgilerin doğal olarak sınırlı kalmasına yol açar.
- Üçüncü olarak, daha yüzeyden bilgiler elde edebilen ve derinliğine bilgiler için
yeterince elverişli olmayan bir araçtır.
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Bunun da başlıca nedeni, anketin verilen yanıtları sondajlama olanaklarının kısıtlı
olmasıdır. Gerçi alınacak yanıtların içtenliği ve derinliği konusunda anketle görüşme
tekniğinin taşıdığı üstünlük ve sakıncalar, yöntembilimde henüz tartışmalı olan bir konudur.
Kimi yöntembilimciler, anket tekniğinin yanıtlayıcıyı, bir görüşmeciyle karşı karşıya
getirmeyerek yanıtların anonimliğini sağlaması nedeniyle özellikle kişisel ve özel konularda
daha içten ve derinliğine bilgiler elde edebileceğini savunmuşlardır. Bunlara göre, söz konusu
bilgilerin görüşülenle görüşmeci arasında bir kişisel ilişki kurularak sağlanması durumunda,
görüşmeci -bir toplumsal birey olarak -varlığıyla bilgi vereni etkileyecek ve onu özellikle
açıklanması güç olan kimi konuları dile getirmekten kaçınmaya sürükleyecektir. Böylelikle
içtenlikten yoksun, kaçamak yanıtlar alınmış olacağından derinliğine bilgi sağlama olanağı
azalacaktır.
Buna karşılık, kimi araştırmacılar da pratik deneyimlerden kalkarak durumun tersine
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bunlara göre, yanıtlayıcıyı salt soru cetveliyle baş başa bırakan
anketin, içten ve derinliğine bilgi sağlama şansı görüşmeye oranla daha düşüktür. Bilgi
sağlama işlemini bir karşılıklı ilişkiye dönüştüren görüşmede, görüşmeci, bilgi verenin
kaçamaklar yapmasına yol açan bir öğe olmaktan çok, yaptığı kaçamakları gören ve içten
yanıtların verilmesi yolunda önlemlere başvurulabilecek bir öğedir. Görüşmecinin bu türlü
durumlarda, ek ve yan sorulara, çeşitli sondajlama işlemlerine başvurarak yanıtın geçerliğini
sınamak ve derinliğine bilgilere ulaşmak olanağı vardır. Özellikle açıklanması özel güdülere
gereksinme gösteren tutumlar ya da kökleri kişiliğin derinliğine sızmış, yeterince
bilinçlendirilip kalıplaşmamış konularda bilgi elde ederken sondajın vazgeçilmez bir rolü ve
önemi vardır. Daha kısa bir sürede sona erdirilmek zorunda olan ankette bu tür sondajlara
ancak sınırlı bir ölçüde yer verilebileceği ve sondajın önceden tasarlanabilen durumlara özgü
kalacağı açıktır.
Bu gerekçelerle anketin daha yüzeysel bilgilerle yetinmek zorunda olduğu, derinliğine
bilgiler arandığında görüşmenin daha uygun bir teknik olarak belirdiği söylenebilir.
- Son olarak anket, yapısı gereği, yanıtlayıcılara araştırmanın amaçlarını
benimsetme ve onlarla sağlanacak işbirliğini sonuna kadar sürdürme yolunda etkin
araçlardan da yoksundur. Anket tekniğinde kendilerinden bilgi istenen kişilerin araştırmaya
katılmasını sağlamak üzere kullanılabilecek biricik araç, "başvurma' yazısıdır. Burada,
araştırmanın amacı, sorumlusu ve yararları dile getirilerek ilgili kişilerin güdülenmesine
çalışılır. Ancak bilgi vermesi istenen herkesin bu türlü bir resmi çağrıyla güdülenmesi ve
araştırma amaçlarını benimseyerek işbirliğine gitmesini beklemek aşırı bir iyimserlik olur.
Çeşitli kişilerin ayrı nedenlerden ötürü bu çağrıya karşı değişik tutumlar alacağı açıktır. Bu
tutumlar içinde olumsuz olanların, onları araştırmaya katılmaktan engelleyecek kadar ağır
basabileceğine kuşku yoktur. Anket tekniğinde bütün bu olasılıkların önceden tasarlanması ve
tasarlansa bile bunlara karşı başvurulabilecek tüm önlemlerin alınması olanaksız denecek
kadar güçtür. Oysa görüşmecinin, karşılaştığı her durumda, işbirliğini önleyebilecek nedenleri
tanımak ve bu engelleri gidermek üzere etkin önlemlere başvurmak şansı vardır. Bu nedenle,
çok özel durumlar bir yana, anket tekniğinde, soru cetvelini doldurmayı kabul etmeyecek
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olanların daha yüksek bir orana varabileceği, yani elde edilecek yanıt hacminin daha düşük
olabileceği her zaman anımsanmalıdır.
Öte yandan anket tekniği, başlangıçta araştırmanın benimsenmesiyle kurulan
işbirliğinin sonuna kadar sürdürülmesi için gerekebilecek güdü ya da önlemlerle de
donatılmamıştır. Soru cetvelini yanıtlayan bir kişi, ilgi ve dikkatinin dağıldığı, ilk güdüsünü
yitirdiği anda anketi yarıda bırakabilir. Oysa bu türlü durumlar karşısında görüşmeci duruma
karışarak işbirliğini yeniden sağlama olanağından yararlanabilir.
Bu nedenle görüşmeyle karşılaştırıldığında, anketin kabul edilme ve sonuna kadar
sürdürülme şansının daha düşük olduğu söylenebilir. O halde, bu tekniği kullanırken
tamamlanmış anket sayısının beklenenin altında kalabileceği ve böylelikle elde edilecek
örneğin temsil yeteneğinin düşük olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Buna bağlı
olarak da, değişken karak-teristikler olan birimlerden ya da değişik türden (heterojen)
bireylerden oluşmuş evrenler üzerinde yapılacak araştırmalarda ankete başvururken dikkatli
olmaya gerek vardır.

12.2. Anket Tekniğinin Özellikleri
Soru dizisinin anket tekniğinde uygulanan bir gözlem aracı olarak, araştırmacı
önceden hazırladığı soru dizisini yanıtlayıcılara sunmakta ve yanıtlayıcıların bunu bizzat
okuyup yanıtlamalarıyla bilgi sağlanması yoluna gidilmektedir. Anket tekniğinde araştırmacı,
bir soru dizisi yoluyla dolaylı bir ilişki ve diyalog kurmaya yönelmektedir. Buradaki ilişki
yazışma yoluyla kurulan dolaylı ve biçimsel bir ilişkidir.
Anket tekniğinin üstünlüğü, araştırma evreni içindeki çok sayıda birim üzerinde
gözlem yapma olanağını tanıması, görüşmecinin gözleme getirebileceği çeşitli etkilerden
arınması ve yanıtlarda anonimliği sağlamasıyla kendini göstermekledir. İyi hazırlanmış bir
soru dizisiyle aşılması halinde, anket yöntemiyle amaca uygun ve sistematik bilgilerin
sağlanması olanaklıdır.
Anket tekniğinin üstünlüklerine karşın, kendi yapısından kaynaklanan yetersizlikleri
bulunmaktadır. Bunları şu başlıklar altında toplayabiliriz:
1.
Anket tekniği, insan kümelerinin ve topluluklarının tutum ve davranışları
üzerinde
derinlemesine
bilgiler
gerektiren
araştırmalarda
yeterli
etkinlikle
kullanılamamaktadır.
2.

Anket tekniği yapısı gereği biçimsel olup, bir esneklik taşımamaktadır.

3.
Anket tekniğinde, araştırmacının cevaplayıcılarla karşı karşıya gelmeden,
kalıplaşmış bir araç olan soru dizisiyle biçimsel bir ilişki kurması, cevaplayıcıların araştırmayı
benimseyerek katılmaları ve bu katılımlarını sonuna değin sürdürmeleri için yeterli bir
güvence oluşturmamaktadır.
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4.
Son olarak, anket tekniği önce de değindiğimiz gibi, görüşmeye oranla daha
kısa sürede uygulanması gereken bir araçtır.

Kısaca anket tekniği, daha çok türdeşlik niteliği taşıyan araştırma evrenlerinde,
anonim yanıtlarla ya da kaba ve ortalama bilgilerle yetinen sosyal bilim alan araştırmaları için
elverişli bir araçtır.
Anket Yönteminin Olumlu Yönleri
a)
önemlidir,

Genellikle başka bir yöntemle bilgi toplama imkanı olmadığı durumlarda daha

b)

Daha kısa sürede bilgi elde edilebilmektedir.

c)

Daha az harcamayla bilgi elde edilebilmektedir.

d)
Daha doğru bilgi alınabilmektedir. İyi planlanmış bir anket çalışması ile
oldukça doğru ve faydalı veriler elde edilebilmektedir.
e)
Anket yöntemiyle çok sayıda birime (kişi, aile veya işletme) ulaşmak
mümkündür.
f)
Basit anketlerden karmaşık anketlere kadar çok değişik düzeylerde an¬ket
olduğu için, dar kapsamlı anketlerin planlanması ve uygulanması kolaydır. Basit anketler
denilince, birkaç sorudan oluşan, bir sayfayı geçmeyen anketler anlaşılmalıdır.
Anketlerin Olumsuz veya Güç Yönleri
a)
Anketlerde elde edilen bilgiler, deneysel veriler gibi ölçü ve tartı lan değil,
beyan ve yanıt durumundadırlar. Bu yönden çeşitli nedenlerden kaynaklanan hatalar
içerebilmektedir.
b)

Eğitilmiş ve deneyimli personele sahip olmak her zaman mümkün değildir.

c)
Aylarca süren anketlerde, bu süre içerisinde değişen birçok hususlar ıı tam ve
bireyler), sonuçlan etkiler.
d)
Anketler, kanunsuz eylemler (vergi kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti. ^ keticinin
aldatılması vs.) ve dini inanışlar konusundaki araştırmalar rç uygun bir yöntem değildir.

12.3. Anket Tekniğinin Uygulanma Biçimleri
Araştırma evreninin yapısına ve niteliğe bağlı olarak uygulanacak anket biçimleri de
değişmektedir. Bir araştırmada gözlem aracı olarak anket tekniği seçildiğinde genellikle iki
tür anket uygulamasına başvurulmaktadır. Bunlar;
1) Grup Tipi Anket ve
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2) Posta Yoluyla Uygulanan ankettir.

Bu iki tipi birbirinden ayıran, araştırmacıyla bilgi verenler arasındaki ilişkinin kuruluş
biçimidir. Her iki tipin de kendine özgü uygulanma kuralları ve yöntemsel sorunları vardır:

12.3.1. Grup Tipi Anket
Araştırma evreni içindeki birimlerin kendiliğinden ya da biçimsel bir küme
oluşturdukları, ya da geçici olarak bir küme niteliğini kazandıkları durumlarda, bu kümeler
üzerinde uygulanan bir anket tipidir. Küme - tipi anket, soru kağıdının bir küme olarak bir
arada bulunan kimselere verilerek yanıtların aynı zamanda ve topluca alınması anlamına gelir.
O halde anketin küme tipi olarak uygulanabilmesi için, araştırma evreninin ya yapısı gereği
bir küme oluşturması ya da herhangi bir nedenle bir küme özelliği kazanması gerekir.
Örneğin bir sınıf ya da okula devam eden öğrenciler, bir işyerinde çalışan işçiler, bir
kurumda görevli personel ya da bir sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar, bir
fakültenin aynı bölümünde okuyan öğrenciler, bir işletme içinde doğal küme oluşturan
mühendisler, bunlarla ilgili bir araştırmada, küme özelliğini taşıyabilecek araştırma
evrenleridir. Ancak, küme tipi bir anket uygulayabilmek için, araştırma evreninin bunlar gibi
süreklilik özelliği taşıması da zorunlu değildir. Örneğin, emekli ikramiyelerini almak üzere
bir bankanın önünde toplanmış olan emekliler de, küme özelliğini geçici de olsa
kazandıklarından bunlar üzerinde de küme tipi anket uygulanabilir.
Küme tipi anket, araştırma evreni içinde küme özelliği taşıyan araştırma birimlerine
soru dizilerinin verilmesi ve yanıtların aynı zamanda ve topluca alınması şeklinde
uygulanmaktadır. Örneğin, bir işçi şirketinin ortağı olan işçilere, ya da kooperatif ortağı olan
köylülere bir arada ve topluca anket uygulanması gibi.
Araştırma evreni içindeki çeşitli dağınık birimleri tek tek arayıp bularak bunlara anket
uygulamak yerine, bunların oluşturdukları kümelere topluca anket uygulamanın sağlayacağı
üstünlükler kolayca tahmin edilebilir. Bu yöntem, soru dizilerinin zamandan, çalıştırılacak
anketör sayısından ve paradan büyük tasarruflar sağlayarak, araştırmanın en ekonomik şekilde
yapılmasını sağlayabilir.
Küme tipi anketin sağlayabileceği bir başka üstünlük de, soru dizilerini yanıtlayacak
olanları teker teker ikna etmeye yönelmeye oranla, onların oluşturdukları kümeleri ikna etme
yoluyla katılımın daha geniş ölçüde ve kolaylıkla gerçekleştirilebilmesidir.
Küme tipi anket uygularken, araştırmacının dikkat etmesi gereken bir yön de,
yanıtlayıcıların soru dizilerini doldururken birbirleriyle konuşarak, birlikte tek tip ve klişe
yanıt seçeneklerini işaretleme gibi bir eğilim içine girmeleri olasılığıdır. Burada, araştırmacı
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yanıtların birbirinden etkilenmesine olanak tanımayacak bir düzenlemeyi ve gözlem ortamı
oluşturmayı sağlamak durumundadır.
Küme tipi anket, araştırma evreninin belli özelliklere sahip olduğu, özel koşullarda
başvurulabilecek bir yöntemdir. Oysa günümüzde toplumsal yaşamın ölçeğindeki büyümeye
koşut olarak sosyal bilim araştırmalarının evrenlerinin içerdiği birimler de bir toplumsal küme
oluşturamayacak denli genişlik ve yaygınlık kazanmaktadır. Yaygın birimlerden oluşan
evrenler için çok sayıda örnek bulmak olanaklıdır: Çiftçiler, tüketiciler, ev kadınları, TV
izleyicileri, sakatlar vb. gibi.

12.3.2. Posta Yoluyla Uygulanan Anket
Yaygın ve dağınık birimlerden oluşan araştırma evrenleri üzerinde grup (küme) tipi
anket tekniğinin uygulanamayacağından, soru dizilerinin yanıtlayıcılara tek tek verilerek
yanıtlamalarını sağlamaktır. Ancak bu yolla yanıtlayıcılara ulaşmak; zaman, anketör
kullanımı ve maliyet açısından araştırmacıya ekonomik olmayabilir. Bu sorunu aşmanın bir
yolu, soru dizilerini posta yoluyla yanıtlayıcılara yollamaktır. Sosyal bilim araştırmalarında
geniş bir kullanım alanı bulan bu yararlı anket tekniğine, "postayla uygulanan anket"
denilmektedir. Bu teknik uygun araştırma düzenlerinde kullanılması halinde çoğu kez iyi
sonuçlar vermektedir.
Postayla anket uygulayabilmenin en önemli koşullarından birisi, anket uygulanacak
birimlerin sürekli yer değiştirme süreci içinde olmayan, kararlı bir evreni oluşturmaları ve bu
birimlerin adreslerinin çeşitli kaynaklardan kolaylıkla saptanabilmesidir. Ancak, tek başına
adreslerin saptanabilmesi, karşımızda kararsız bir araştırma evreninin bulunması halinde,
amaca uygun bilgilerin sağlanabilmesi için yeterli değildir. Postayla anket tekniğine, işsizler,
mevsimlik işçiler, göçmen işçiler, kiracılar, öğrenciler gibi sürekli yer değiştirme durumunda
bulunan birimlerden oluşan araştırılma evrenleri, uygun düşmemektedir. Bu tür araştırma
evrenleri üzerinde postayla anket uygulanması halinde ilgili birimlere adreslerinde
ulaşılamayacak, ulaşılsa bile cevaplayıcıların çokluk belli karakteristikleri içeren kesimlerden
oluşması (örneğin yaşlılar, kadınlar, işsizler vb. gibi) nedeniyle, bunların örneklem içinde
daha çok yer alarak bir yanlılığa yol açmaları gibi bir sakınca ortaya çıkabilecektir.
Buna karşılık, postayla anket için en elverişli toplum kesimleri adresleri kolaylıkla
saptanarak kendilerine ulaşılabilecek doktor, mühendis, memur, iş adamı, belediye başkanı,
avukat, muhtar vb. gibi kararlı bir evren oluşturan araştırma birimleridir, Postayla anket
uygularken, evrene giren araştırma birimlerinin adreslerinin saptanmasında, seçmen kütükleri,
telefon rehberleri, elektrik-su-doğalgaz abone listeleri, trafik kayıtları, dernek kayıt listeleri,
ticaret sicilleri, mahkeme kayıtları vb. bir resmi ve gönüllü kuruluşların tuttukları kayıtlardan
yararlanılabilir.
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12.3.3. Uygulanma Koşulları
Postayla anket tekniği her durumda uygulanabilir bir yöntem değildir. Bu tekniğin
kullanıma elverişliliğini belirleyecek esas unsur, doğrudan araştırma sorununun nitelikleridir.
Bunlar;
a) Gerekli bilginin türü
b) Araştırma evreninin elverişliliği
c) Yanıtlayıcıların coğrafi dağılımı ve
d) Araştırma varsayımının kesinliğidir.

a) Gerekli Bilginin Türü
Postayla anket tekniği, araştırma sorununun ya da varsayımının derinlemesine bilgi
toplamayı gerektirmediği, yüzeysel ve kolaylıkla elde edilebilecek bilgilerle yetindiği
durumlarda kullanıma elverişli bir yöntemdir. Bu teknik genellikle 10-15 dakika içinde
sağlanabilecek bilgileri kavrayabildiğinden, bilgi sağlama sığası oldukça sınırlıdır. Derinlik
boyutundan yoksun olan bu teknik, insan kişiliğinin, tutum ve davranışlarının ve
güdülenmesinin derinliğine inmeye ve bu konularda ayrıntılı bilgiler sağlamaya elverişli
değildir. Kısa sürede yüzeysel ve basmakalıp yanıtlar almada başarılı olabilmekte, ancak
yanıtlayıcılardan analiz ve karşılaştırmalar yapmalarını ya da çıkarımlarda bulunmalarını
gerektiren bilgileri sağlamada çok yetersiz kalmaktadır.

b) Araştırma Evreninin Elverişliliği
Soru dizileri her ne kadar çeşitli toplumsal kümeler için kullanılabilirse de, alanda
edinilen deneyimler bütün kümelerin aynı yeterlilikte bunları yanıtlayamadıklarını
göstermektedir. En düşük farklılaşma derecesine bu tekniği kullanmak suretiyle, bütün evreni
temsil edebilen bir örnek almanın olanaksız olduğu açıktır. Postayla anket tekniğine
başvurabilmek için en az zorunluluk her şeyden önce araştırma evreninin elverişli olabilmesi
için evrenin birimleri okur-yazarlığın da üstünde, soruları yeterince anlamaya ve gereğince
yanıtlamaya yetecek bir anlayış (kavrama) düzeyine ve kendini ifade etme yeteneğine sahip
olmalıdır. Örneğin, okur-yazarlık oranının düşük ve soruları kavrama ve yanıtlama düzeyinin
yetersiz olduğu kırsal ve gecekondu topluluklarından oluşan araştırma evrenlerinde, postayla
anket uygulama tekniği elverişli bir yöntem değildir. Buna karşılık, eğitim düzeyinin yeterli
bulunduğu, yüksek statülü toplum kesimlerinin araştırmanın gözlem yapılacak birimlerini
oluşturduğu durumlarda, uygun bir tekniktir.
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c) Yanıtlayıcıların Coğrafi Dağılımı
Soru dizilerini yanıtlayacak olan kimselerin bir ülke ya da bölgedeki coğrafi
dağılımının niteliği de, bir araştırmada postayla anket uygulamasının elverişliliğini
belirleyecek bir etmendir. Bu teknik, yanıtlayıcıların coğrafi yönden geniş ölçüde dağınık
oldukları araştırma evrenleri için elverişli ve çoğu kez de uygulanması kaçınılmaz bir yoldur.

d) Araştırma Varsayımının Kesinliği
Postayla anket uygulama tekniğini kullanabilmenin önemli koşullarından birisi de,
araştırmacının elinde, kesin bir varsayımın bulunması, yani bu varsayımda dile getirilen
ilişkinin açık olması ve bunun hangi sorularla sınanacağının belirgin olmasıdır. Sorunu
yeterince dile getirilmemiş olan ve kesin bir varsayımdan yola çıkmayan araştırmalar postayla
anket tekniğinin uygulanmasına elverişli değildir.
Bunun en önemli nedeni, postayla anket tekniğinin yapısal kimi özellikleriyle ilgilidir.
Bu teknikte, sınırlı bilgiler sağlanabilir. Anketin 10-25 dakika içinde sağlanabilecek bilgilerle
sonuçlandırılması zorunluluğu, az sayıda sistemleştirilmiş ve kapsamca daraltılmış sorular
sorulmasını gerektirir. Bu gereği karşılayabilmenin önkoşulu da araştırma sorununun
yeterince dile getirilmesi ve varsayımın kesinliğidir. Aksi takdirde, bu tekniği kullanarak
amaca uygun bilgiler sağlanamaz.

12.4. Soru Dizisinin Postalanması
Postayla anket tekniğinde, araştırmacıyla cevaplayıcılar arasında kurulan ilişki, yüz
yüze görüşmeye dayanmayan, dolaylı ve biçimsel bir ilişkidir. Bu ilişki, bir tür yazışmaya ya
da soru dizisine dayanan bir ilişki olup, araştırmacıya soru sorulan kimselerin yanıt verme
istekliliğini ve gücünü arttıracak motivasyonel (özendirici) bir destek ya da başka
yönlendiricilerden yararlanma olanağı tanımamaktadır. Çünkü araştırmacı yanıtlayıcılarla yüz
yüze gelip, onlarla görüşme tekniğinde olduğu gibi karşılıklı bir etkileşim sürecine
girememekte ve araştırmanın benimsenmesini sağlayacak, yanıtlayıcıların işbirliğini
özendirecek toplumsal ve duygusal bir bağı kuramamaktadır. Kuracağı tek bağ, birkaç sayfa
kağıttan oluşan biçimsel ve dolaylı bir gözlem aracı olan soru dizisidir. Kısacası, postayla
anket yönteminde araştırmacının, yanıtlayanların karşısına sempatik bir görünüşle çıkma
olanağı bulunmamakta, tek yönlü bir gözlem aracıyla onlarla bağ kurmaya çalışmaktadır.
Araştırmaya yabancı olan yanıtlayıcılarla işbirliği sağlama amacını güden "başvurma
yazısı", etkileyici bir girişle başlamalı ve araştırmayı kimin, niçin yaptığına açıklamalı ve
yanıtlayıcıların bilgi verme zahmetine katlanmaları sonucu elde edilen bilgilerin kendilerine,
ilgili toplum kesimlerine, ülkeye ve bilime sağlayacağı katkı ve yararları anlatmalıdır. Hemen
hemen her soru dizisinin kapağında yer alan "başvurma yazısı" bir bakıma ürününü
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pazarlamaya çalışan bir satıcının yaptığı satış konuşmasına benzemektedir. Burada yapılan iş,
yanıtlayıcıyı neden bu soru dizisini yanıtlama külfetine katlanması gerektiği konusunda ikna
etmektir.
Bir başvurma yazısı hazırlarken araştırmacının dikkat etmesi gereken önemli bir yön
de, bunun kısa ve özlü olmasıdır. Uzun ve ayrıntılı bir başvurma yazısı, yanıtlayıcılarda
beklenenin tersine tepkiler yaratabilir.
Anketlere verdiğiniz cevaplar, kesinlikle ve hiçbir şekilde hiçbir kişi ya da kuruma
açıklanmayacak ve cevaplar topluca değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Nitekim sizden adınız,
soyadınız ve adresinizle ilgili hiçbir bilgi istenmemektedir. Bu nedenle, sorulan sorulara en
doğru, samimi ve içten cevaplar vermenizi bekliyor ve araştırmanın amacına ulaşmasının ve
ülkemize faydalı olmasının buna bağlı olduğunu bilmenizi istiyoruz.
Gösterdiğiniz yakın ilgi, işbirliği ve katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz."
Bir başvurma yazısında, yanıtlayıcılara hitaben genellikle şu bilgiler sunulmaktadır.
—Araştırmanın Sahibi: Araştırmayı kim yaptırmaktadır? Bu bilgi, başlangıçta
verilmelidir. Başvurma mektubunun birkaç cümlesinin araştırmayı yaptıran kurumun mahiyetinin açıklanmasına ayrılması da uygun olur. Mektubun başlığı, bu kurumun bilimsel yetki
sahibi olduğu izlenimini vermelidir.
—Araştırmanın Amacı: Soru kâğıdının kapağındaki başvurma mektubunda,
araştırmayı yaptıran kurumun bu bilgilere neden ihtiyaç duyduğu açıklanmalıdır.
—Güdüleyen Öğeler: Soru sorulan kimseye, katılması gerektiği hususunda özendirici
"bir başvuru yapılmalıdır. Soru cetveli kullanımında, birçok başvurma şekillerinden
yararlanıldığı görülmektedir. Soru cetvelinin sadece sunulması yetmez, soru sorulan kimseyi
harekete geçirmelidir. Görüşmede görüşmeci soru sorulan kimsenin karşısına sempatik bir
görünüşle çıkabildiği halde, burada bu söz konusu değildir. Başvurma "tek yönlü" uyarı
mahiyetinde olduğu için, buradaki başarısızlık herhangi bir bilginin elde edilememesi
sonucunu doğurur.
—"Doldurma Yönergesi": Araştırmanın tamamen yabancısı olan bir kimsenin, soru
cetvelini doldurmada bazı hususlarda tereddüde düşmesi beklenebilir. Bu sebeple, soru
cetvelinin nasıl doldurulacağına ilişkin bir yönergenin, hem başvurma mektubunda hem de
bizzat soru cetvelinde yer alması uygun olur. Söz konusu yönerge, soru cetvelini kullanacak
kimsenin hiçbir çaba harcamadan izlemesini mümkün kılacak şekilde kısa ve basit olmalıdır.
—"Anonimlik": Başvuruyu desteklemekte kullanılan bir öğe de, cevapların
açıklanmayacağı hakkında soru sorulanlara garanti verilmesidir. Gerçi birçok soru cetvelinde
kişileri güç durumda bırakacak bilgiler istenmezse de, soru sorulan kimseler şayet
haklarındaki bilgilerin açıklanacağından şüphe ederlerse, doğal olarak cevap vermekten
kaçınırlar. Ayrıca, aranan bilgi nazik konulara dokunduğunda şüphelenme daha da fazla olur.
Soru cetvelinin kime ait olduğu biliniyorsa, sözle garanti vermiş olmak da şüphesiz yetmez.
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Özet
Anket, "soru sorulacak kimselerle yüz yüze gelmeden, soru cetveli aracılığıyla ilişki
kurup bilgi sağlama yolu" şeklinde tanımlanabilir. Anket tekniği esneklik gerektirmeyen,
sınırlı ve yüzeysel bilgilerle yetinebilen ve daha türdeş (homojen) evrenlerle ilgilenen
araştırmalar için uygun bir tekniktir. Anketle elde edilebilecek bilgiler göreli olarak sınırlıdır.
Anket, dikkat ve ilginin uyanık kaldığı kısa bir süre içinde bilgilerini sağlamak zorundadır.
Bu da, anketle elde edilen bilgilerin doğal olarak sınırlı kalmasına yol açar. Anket tekniği, her
şeyden önce esneklikten yoksun bir gözlem aracıdır.
İyi bir anket hazırlayabilmek için konunun, amacın, ana kütle ve bunu temsil edecek
örneklemin iyi bilinmesi ve anketi cevaplandıracak kimselerin eğitim, ekonomik, sosyal ve
politik özelliklerinin iyice kavranması gerekmektedir. Sorular, cevaplayıcıların özellikleriyle,
inançlarıyla, kişiliği, çevresi ve çalıştığı yer ile çelişkiye düşmemeli, ayrıca onların anlayış,
kavrayış ve ilgi düzeylerine uygun olmalıdır.
Bir araştırmada gözlem aracı olarak anket tekniği seçildiğinde iki farklı uygulama söz
konusu olabilir:
—Grup tipi anket ve
—Postayla anket.
Bu iki tipi birbirinden ayıran, araştırmacıyla bilgi verenler arasındaki ilişkinin kuruluş
şeklidir.
"Grup tipi anket", soru kâğıdının bir grup olarak bir arada bulunan kimselere verilerek
cevapların aynı zamanda ve topluca alınması anlamım taşır. Bir işyerinde çalışan işçiler, bir
seminere katılmak üzere toplanan bilim adamları ve bir konferansın izleyicileri vb. sürekli
veya geçici bir grup oluşturdukları için bunlara grup tipi anket uygulamak mümkün olur.
Grup tipi anket uygulamasının sağlayabileceği yararlar şunlardır:
—
Bilgi verecek odan kişiler bir aradayken topluca cevap almak önemli pratik
kolaylıklar sağlar.
—
Bu uygulama, soru kâğıdının sunulması sırasında araştırmacıyla bilgi verecek
olanları yüz yüze getirebileceğinden, hiç olmazsa ilk işbirliğinin sağlanması konusunda bazı
engellerin aşılmasına fırsat verir.
—
Araştırmanın genel olarak grupça benimsenmesi halinde, kaçınmak isteyenleri
belli bir ölçüde katılmaya yöneltecek bir ortam hazırlar.
—
sahiptir:

Grup tipi anket tekniği, yapısal niteliğinden doğan şu önemli sakıncalara
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—
Grubun varlığı, bazı kişiler için araştırmaya katılma konusunda olumlu bir rol
oynayabileceği gibi, bazıları için de tam tersine engelleyici olabilir.
—
Bilgi verecek olanların bir arada bulunması, araştırmaya katılmaktan
kaçınanların etkinliğini arttırabilir.
—
Bilgi verecek olanların sorulan cevaplarken birbirleriyle ilişki kurmaları
önlenemeyeceğine göre, cevapların birbirlerinden etkilenmesi olasılığı artar.
—
Grup tipi ankete başvurabilmek için, her şeyden önce araştırma, ana kütlesinin
ya yapısı gereği ya da herhangi bir sebeple grup durumuna gelmesi gerekir.

Bir araştırma ana kütlesini oluşturan birimlerin yaygın ve dağınık olması halinde grup
tipi ankete başvurmak mümkün olmaz. Bu durumda yapılacak işlem, soru cetvellerinin bilgi
verecek olanlara tek tek iletilmesidir. Kendilerinden bilgi istenen kimselere soru cetvellerini
dağıtmanın çeşitli yolları mevcut olabilirse de, soru cetvellerini geri gönderilmesi isteği ile
cevaplayıcıların adreslerine postalamaktır. Bu sebeple, anket tekniğini' uygulamanın bu ikinci
şekline "postayla anket" adı verilir.
Postayla anket tekniği, kesin bir araştırma varsayımından hareket ederek sınırlı, hazır
cevaplı ve yüzeysel bilgilerle yetinebilen, geniş bir alana dağılmış olup sosyal statüsü yüksek
ve konuy-la ilgili kişiler üzerinde yapılacak bir araştırma için uygun bir gözlem aracıdır.
Araştırma bu özelliklerden herhangi birine sahip değilse, bu tekniğe başvurmak önemli
sorunlar yaratabilir.
Postayla anket tekniği, günümüzde sık sık başvurulan başarılı bir teknik olmasına
rağmen, her durumda uygulanabilme imkânından yoksundur. Bunları şu şekilde ifade
edilebilir.
—

Postayla anket tekniği sınırlı bir bilgi sağlayabilmektedir.

—
Bu teknikle, bir anda ve uzun boylu düşünülmeden dile getirilebilecek olan
bilinçlendirilmiş, kalıplaşmış veya standartlaştırılmış cevaplar alınabilir.
—
Postayla anket tekniği, bütün nüfusun dahil olduğu ana kütleler üzerinde değil,
okur-yazarlığın yanı sıra soruları yeterince anlayıp gereğince cevaplayabilme yeteneğine
sahip ve konuyla yakından ilgili olanlardan oluşmuş ana kütleler üzerinde uygulanmaya
elverişlidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1- Anket tekniğinin üstün ve zayıf yönlerini araştırınız.
2- Anket tekniğinin uygulanma biçimleri nelerdir? Bu tekniklerden hangisi da
kullnışlıdır? Ararştırınız.
3- Anket tekniğinin özellikleri nelerdir. Tartışınız.
4- Anket tekiğini diğer tekniklerden ayıran husular nelerdir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde doğru anket tekniğinin uygulanabilrliği ve bu konuda olumlu sonuç ve
değerlendirmelerin alınabilmesi için neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli hususları üzerinde
durulumuştur.
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Bölüm Soruları
1)
"soru sorulacak kimselerle yüz yüze gelmeden, soru cetveli aracılığıyla
ilişki kurup bilgi sağlama yolu …………………. denir." Aşağıdaki şıklardan hangisi
boş bırakılan yere gelmesi gereken kavramı vermektedir?
a. Mülakat tekniği
b. Görüşme tekniği
c. Postayla anket tekniği
d. Anket tekniği
e. Grup tipi anket tekniği

2)
Aşağıdakilerden hangisi grup tipi anket uygulamasının sağlayabileceği
yararlar arasında yer almaz?
a. Bilgi verecek olan kişiler bir aradayken cevap almak pratik kolaylıklar sağlar.
b. Soru kâğıdının sunulması sırasında araştırmacıyla bilgi verecek olanları yüz yüze
getirebileceğinden, bazı engellerin aşılmasına fırsat verir.
c. Araştırmanın genel olarak grupça benimsenmesi halinde, kaçınmak isteyenleri
belli bir ölçüde katılmaya yöneltecek bir ortam hazırlar.
d. Grubun varlığı, bazı kişiler için araştırmaya katılma konusunda olumlu bir rol
oynayabileceği gibi, bazıları için de tam tersine engelleyici olabilir.
e. Bilgi verecek olanların bir arada bulunması, araştırmaya katılmaktan kaçınanların
etkinliğini azaltabilir.

3)
Bir başvurma yazısında, yanıtlayıcılara hitaben hangi bilgiler yer
almamaktadır?
a. Araştırmanın sahibi
b. Araştırmanın amacı
c. Güdüleyen öğeler
d. "Doldurma yönergesi"
e. Özel istekler

4)
Anket tekniğinin üstünlüklerine karşın, kendi yapısından kaynaklanan
yetersizlikleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
a.
Anket tekniği, derinlemesine bilgiler gerektiren araştırmalarda yeterli etkinlikle
kullanılamamaktadır.
b.
Anket tekniği yapısı gereği biçimsel olup, bir esneklik taşımamaktadır.
c.
Anket tekniğinde, cevaplayıcıların araştırmayı benimseyerek katılmaları ve bu
katılımlarını sonuna değin sürdürmeleri için yeterli bir güvence
oluşturmamaktadır.
d.
Anket tekniği görüşmeye oranla daha kısa sürede uygulanması gereken bir
araçtır
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e.

Anket tekniği, derinlemesine bilgiler gerektiren araştırmalarda yeterli etkinlikle
kullanılmaktadır.

5)
Grup tipi anket tekniği, yapısal niteliğinden doğan önemli sakıncalara
sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu sakıncalardan biri değildir?
a. Grubun varlığı, katılma konusunda bazı kişiler için olumlu bir rol oynarken,
bazıları için ise engelleyici olabilir.
b. Bilgi verecek olanların bir arada bulunması, araştırmaya katılmaktan kaçınanların
etkinliğini arttırabilir.
c. Bilgi verecek olanların soruları cevaplarken cevapların birbirlerinden etkilenmesi
olasılığı artar.
d. Grup tipi ankete başvurabilmek için, ana kütlesinin ya yapısı gereği ya da herhangi
bir sebeple grup durumuna gelmesi gerekir.
e. Bilgi verecek olanların bir arada bulunması, araştırmaya katılmaktan kaçınanların
etkinliğini azaltabilir.

6) Anket, görüşme tekniğinde ortaya çıkan ve ayrı yöntemsel sorunların kaynağı olan
"görüşmeci" boyutundan yoksun olduğu gibi, yapısı gereği standartlaştırılmaya çok daha
elverişli bir araçtır.
A) Doğru

B) Yanlış

7) ………., insan kümelerinin ve topluluklarının tutum ve davranışları üzerinde
derinlemesine bilgiler gerektiren araştırmalarda yeterli etkinlikle kullanılamamaktadır.
Noktalı yere gelmesi gereken kavramı yazınız.
8) ……….., araştırma evreni içinde küme özelliği taşıyan araştırma birimlerine soru
dizilerinin verilmesi ve yanıtların aynı zamanda ve topluca alınması şeklinde
uygulanmaktadır. Noktalı yere gelmesi gereken kavramı yazınız.
9) ……….., araştırma sorununun ya da varsayımının derinlemesine bilgi toplamayı
gerektirmediği, yüzeysel ve kolaylıkla elde edilebilecek bilgilerle yetindiği durumlarda
kullanıma elverişli bir yöntemdir. Noktalı yere gelmesi gereken kavramı yazınız.
10) Bir araştırma ana kütlesini oluşturan birimlerin yaygın ve dağınık olması halinde
grup tipi ankete başvurmak mümkün olmaz.
A) Doğru

B) Yanlış

Cevaplar
1) D
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2)E
3)E
4)D
5)E
6) Doğru
7) Anket tekniği
8) Küme tipi anket
9) Postayla anket tekniği
10) Doğru
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13. ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Örneklemenin Tanımı ve Özellikleri
13.2. 13.2. Amaca Uygun Bir Örneğin Özelikleri
13.3. Örnekleme İle İlgili Temel Kavramlar
13.4. Örnekleme Teknikleri
13.5. Tesadüfi Örnekleme
13.6. Basit Tesadüfi Örnekleme
13.7. Küme Örneklemesi
13.8. Kota Örneklemesi
13.9. Panel Yöntemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Örnek ve örneklem nedir?
2- Amaca uygun bir örneğin özellikleri nelerdir?
3- Bir örneğin büyüklüğünü belirleyecek etmenler nelerdir?
4- Örnekleme teknikleri nelerdir?
5- Tesadüfi örneklemenin özellikleri nelerdir?
6- Basit tesadüfi örneklemenin özellikleri nelerdir?
7- Sistematik tesadüfi örneklemenin özellikleri nelerdir?
8- Tabakalı tesadüfi örneklemenin özellikleri nelerdir?
9- Küme örneklemesi nedir? Özellikleri nelerdir?
10- Kota örneklemesi nedir? Özellikleri nelerdir?
11- Panel tekniği nedir? Özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Örnek

Seçme, seçim, ölçme

Araştırma, okuma, tecrübe,
analiz yapma

Örnekleme

Kıyaslama, tercih

Araştırma, okuma, tecrübe,
analiz yapma

Hata

Tecrübe, kıyaslama, telafi

Araştırma, okuma, tecrübe,
analiz yapma
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Anahtar Kavramlar

Örnekleme yöntemi, bir araştırma evreninin geniş olması durumunda, araştırmacının
alana tüm olarak giremediği zamanlarda başvurulan bir yöntemdir.
Örneklem, araştırma evreninin bir kesitinin çalışma alanı olarak alınması ve sonuçların
araştırma alanının tümüne genellenmesidir.
Örneklem Oranı; Örneklem büyüklüğü ile evren büyüklüğü arasındaki orana örneklem
oranı denilmektedir.
Güvenilirlik, bir araştırmada kullanılan veri toplama tekniklerinin, aynı konuda bir
başka zaman ve mekanda yapılan bir diğer araştırma da aynı ya da benzer sonuçları vermesi
özelliğidir.
Geçerlilik, bir araştırmada kullanılan ölçüm yapan aracın, o konuda ölçüm yapmaya
uygun olmasıdır.
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Giriş
Araştırma sonuçlarının geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olması için verilerin
toplandığı kaynağın özelliği çok önemlidir. Bir araştırmada veriler ne kadar incelmiş ölçüm
teknikleri ile toplanırsa toplansın, hangi istatistiksel ölçüm teknikleri ile çözümlenirse çözümlensin, araştırmada kullanılan tekniklerin güvenilir ve geçerli olması gerekir. En doğru sonuç
aranan bilginin elde edileceği kaynağın tümünden elde edilen sonuçtur. Ancak her zaman bu
mümkün olmayabilir. Özellikle kaynak çok büyük ve yaygın olduğunda bunu yapmak son
derece zordur. Bunun için araştırmacılar kaynağın tümünü incelemek yerine, belirli bir örnek
üzerinde çalışmak zorundadırlar.

.
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13.1- 13.1. Örneklemenin Tanımı ve Özellikleri
Örnekleme yöntemi, bir araştırma evreninin geniş olması durumunda, araştırmacının
alana tüm olarak giremediği zamanlarda başvurulan bir yöntemdir. "Örneklem", araştırma
evreninin bir kesitinin çalışma alanı olarak alınması ve sonuçların araştırma alanının tümüne
genellenmesidir. Örnekleme, her bilimsel yöntemin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır
Örnek büyük bir bütünün daha küçük bir parçası tarafından temsil edilebilmesidir.
Bir araştırmada örnekleme yönteminin kullanılarak birey ve objelerin
gözlemlenmesinde "araştırma evreni" ile "çalışma evreni" kavramının çok iyi bilinmesini
gerektirir. Çeşitli nedenlerle her zaman evrenin tümü üzerinde
araştırma yapılması, bu evrende bulunan tüm birey ve objelere
gidilmesi, bunların tümünün gözlemlenmesi mümkün değildir.
Örnekleme, her
Özellikle bu alanların çok geniş olduğu durumlarda araştırma
bilimsel yöntemin
evrenine gerçekçi olarak inilmesi mümkün olmayabilir. Bu tür
önemli bir bölümünü
araştırmalarda evrenin tümünün alınması yerine, onu temsil
oluşturmaktadır
eden bir parçası, bir kesiti alınarak araştırma yapılır. Bu
durumda, araştırılması düşünülen evren ile üzerinde doğrudan
çalışılan, birey ve objelerin gözlemlendiği evren birbirinden
nicelik yönünden farklıdır. Araştırma evreni ile çalışma evreni arasında nitelik yönünden ise
bir fark yoktur. "Çalışma evreni", "araştırma evreni"nin küçük bir modelidir. Bu modelin,
aslına benzemesi, örneklemin sağlam yapıldığını, hata payının en az düzeyde olduğunu
gösterir.
Araştırma evrenini oluşturan birimlerin sayıca çok fazla ve alanca dağınıklık
gösterdiği durumlarda, tam sayıma gidilmesi halinde, bunun zaman ve maliyet yönünden
çok pahalı ve ekonomik olmayan bir yol olduğu açıktır. Bu bakımdan, tam sayıma başvurmak
yerine, evreni oluşturan birimler ve onu temsil yeteneğine sahip örneklemeye gidilmektedir.

13.2- Amaca Uygun Bir Örneğin Özelikleri
Örnekleme, gelişigüzel yapılan bir işlem olmayıp, aranan belli özellikleri karşılaması
gereken teknik bir yöntemdir. Örnekleme yaparken, amaca uygun bir örneğe ulaşmanın iki
temel koşulu bulunmaktadır. Bunlar;
1- Seçilen örneğin temsil yeteneğini taşıması ve
2- Yeterli olmasıdır.
1- Örneğin Temsil Yeteneğini Taşıması
Bir örneğin, temsil yeteneğini taşıyabilmesi için, içinden seçildiği evrenin özelliklerini
bir yanlılığa yol açmadan tam olarak yansıtması gereklidir. Sosyal bilimlerde, bir araştırma
evreninden temsil yeteneği taşıyan örneklerin seçilmesi en yaşamsal ve kritik bir işlem olup,
yapılacak alan araştırmasının amaca uygun bilgileri sağlaması, tümüyle buna bağlıdır.
2) Örneğin Yeterli Olması
Bir örneğin temsil yeteneğine sahip olması ile birlikte, aynı zamanda "yeterli" olması
da gerekmektedir. Bir örnek; güven verecek bir büyüklükte olmalıdır. Bu koşulun
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karşılanması, gerektiğinde örnekleme hatasının ölçülebilmesiyle mümkündür. Örnekleme
hatası, tam sayım yapılması durumunda bulunacak gerçek değerle, örnekte elde edilen değer
arasındaki ayrımdır. Bu değerler, evrende aranan gerçek karakteristiklerle ilgilidir.

13.3- Bir örneğin büyüklüğünü belirleyecek etmenler
a- Araştırma evreninin niteliği,
b- Araştırmacının olanakları,
c- Örnek seçme işlemi,
d- Varsayımın özelliği ve
e- Aranan karakteristiklerin dağılımıdır.

a. Araştırma Evreninin Niteliği
Araştırma evrenini oluşturan birimlerin belli
karakteristikler yönünden gösterdiği benzerliğin, ya da
"türdeşliğin" derecesi, alınacak örneğin büyüklüğünü
belirleyen önemli bir etmendir. Araştırma evreninin türdeş
birimlerden oluşma derecesi arttıkça, alınacak örnek de o
ölçüde küçük olacaktır.

Bir örneğin büyüklüğünü
belirleyecek etmenler;
1. Araştırma
evreninin niteliği
2. Araştırmacının
olanakları
3. Örnek seçme işlemi
4. Varsayımın özelliği
5. Aranan
karakteristiklerin
dağılımı

b. Araştırmacının Olanakları
Alınacak örneğin büyüklüğünü belirleyecek bir etmen de, araştırmacının o araştırma
için özgüleyebileceği maliyet olanaklarının düzeyidir. Buna harcanabilecek zamanı da
eklemek gerekir. Örnek büyüdükçe, zamana, parasal harcamalara ve yetişmiş yardımcı
elemana olan ihtiyaçta o ölçüde artacaktır. Hiç bir araştırma projesine ayrılabilecek kaynaklar
sınırsız olmadığından, bu konuda belli bir optimal dengenin kurulması önem taşımaktadır.

c. Örnek Seçme İşlemi
Araştırma evrenini oluşturan her birime eşit seçilme şansı tanıyan tesadüfi örnekleme
tekniğinin kullanılması halinde, bu teknik, araştırma evrenini alt gruplara ayırarak her gruptan
tesadüfi örnekler almayı içeren katmanlı örneklemeye oranla, daha büyük bir örneği
gerektirecektir.

d. Varsayımın Özelliği
Araştırma varsayımında etkileri sınanan bağımsız değişkenlerin sayıca çokluğu ya da
azlığı da, seçilecek örneğin büyüklüğünü belirleyecektir. Örneğin, bir kentlileşme
araştırmasında; bir bağımsız değişken olarak; kentte kalış süresinin, insan tutum ve
davranışları üzerindeki etkilerinin araştırılmakla yetinilmesi halinde, kentte kısa, orta ve uzun
süreli kalan kişileri kavrayacak büyüklükteki bir örneğin alınması yeterlidir. Ancak, kentte
kalış süresinin yanı sıra, gelir düzeyinin, ya da eğitim düzeyinin etkileri de araştırılmak
istenildiğinde, seçilmesi gereken örnek, bütün bu bağımsız değişkenler yönünden çeşitlilik
gösteren kişileri de içerecek büyüklükte olmak durumundadır.

e. Aranan Karakteristiklerin Dağılımı
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Araştırma evreninin özelliğine bağlı olarak, araştırmada aranan karakteristiğin,
araştırma evreninin içinde sık ya da seyrek biçimde ortaya çıkması da, seçilecek örneğin
büyüklüğünü belirleyecektir. Sözgelimi, araştırma evreni içinde seyrek rastlanan bir
karakteristiği ya da ilişkiyi araştırmak isteyen bir araştırmada daha büyük bir örnek almak
gerekirken, sık rastlanan özelliklerin incelenmesinde küçük bir örnek üzerinde çalışmak
yeterlidir.

13.4- Örnekleme İle İlgili Temel Kavramlar
Evren
Evren milyonlarca kişiyi kapsayacak kadar geniş ya da birkaç yüz kişiyi kapsayacak
kadar dar olabilir. Evrenin sınırlandırılması ve tanımlanması araştırmacının amacı
doğrultusunda ve onun isteği ile olmaktadır. Evreni belirleyen araştırmanın amaçlarıdır. Evren
iki grupta tanımlanabilir.

a- Genel Evren/ Hedef Evren
Tanımlanması kolay ama ulaşılması güç olan evrendir. Örneğin öğretmenleri bir evren
olarak alan bir araştırmacının tüm öğretmelere ulaşması para, denetim gibi sebeplerden
dolayı zordur.

b- Çalışma Evreni
Ulaşılabilen somut bir evrendir. Araştırmacı evrenin tümünden ya da onu temsil
edebilecek küçük bir guruptan toplayacağı veriler çalışma evrenini temsil eder. Ancak bu
durumda sonuçların da çalışma evrenine genellenmesi gerekir.
Örneklem
Araştırılmak istenen bir olayla ilgili evrenden, belli kurallara göre seçilmiş, evreni
temsil ettiği varsayılan küçük bir küme, örneklem olarak adlandırılır. Örneklem evreni
oluşturan varlıkların alt parçalarından oluşur.
Örnekleme
Bütün evreni yansıtabilecek, evrenin bir kısmını seçme işlemidir. Örnekleme
ile yapılacak bir araştırmanın en önemli özelliği evrendeki gerçek durumu ortaya
çıkarabilmesi için en önemli koşul örneklemin evreni temsil
edebilmesidir. Eğer örneklem:
- Yeterli sayıda ve çoklukta ise
- Seçiminde yanlı olunmuş ise
- Yanlış ve uygun olmayan yöntemlerle seçilmiş ise

Örneklem
evreni oluşturan
varlıkların alt
parçalarından oluşur.

araştırma sonuçlarına bakarak doğru kararlar almak olası
değildir.
Örneklemin Temsil Yeteneği:
Her araştırmada temsil yeteneğine sahip bir örneklem seçmek temel ilkedir. Temsil
yeteneğine sahip bir örneklemin temel özellikleri şunlardır.
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Örneklemin büyüklüğü yeterli olmalıdır.


Örneklem evrendeki dağılıma çeşit ve oran
yönünden benzer olmalıdır.

Örneklem tesadüfi örnekleme
yöntemlerinden biriyle seçilmelidir.


Örneklem seçiminde yan tutulmamalıdır.

Örneklem Hatası
Örneklem alınan ve alınmayan birimlerin ortaya
çıkardıkları şansa bağlı toplam hata miktarıdır. Bu miktarı
gösteren ölçüt ‘standart hata’dır.

Örneklemin temsil yeteneği
Örneklemin
büyüklüğü
yeterli olmalıdır.
 Örneklem
evrendeki
dağılıma çeşit ve oran
yönünden benzer olmalıdır.
 Örneklem
tesadüfi
örnekleme yöntemlerinden
biriyle seçilmelidir.
 Örneklem seçiminde yan
tutulmamalıdır


Örneklemin Büyüklüğü
Örnekleme tekniği ile bilgi toplamada önemli
sorunlardan biri de, ele alınacak örneğin büyüklüğünün ne
olması
gerektiğidir.
Örneklem
büyüklüğünün
sağlanmasındaki temel ölçüt, temsil yeterliliğini bozmayacak, zedelemeyecek en küçük
sayının alınmasıdır. Örneklem büyüklüğünü etkileyen en önemli etmenlerden biri, veriler
çözümlenirken, örnek grubun kendi içindeki bölünecek "gözenek" sayısıdır. Örneklem
büyüklüğü, her bir gözeneğe düşecek sayıların ayrı ayrı hesaplanması sonunda kesinleşir
Sosyal bilimlerde yapılacak araştırmalarda, genellikle 100 sayısı örneklem çekmede en alt
sayı olarak alınabilir. Ancak, bu sayının da yine asıl kitleyi temsil etme niteliği olması,
örneklemin geçerliliği için önkoşuldur. Araştırmada “büyük örnek" yerine, "iyi örnek"
alınması genel ilkedir.

Örneklem Oranı
Örneklem büyüklüğü ile evren büyüklüğü arasındaki orana örneklem oranı
denilmektedir. Evrendeki birey ve objelerin ne kadarının örnekleme girdiğini belirtmek için
kullanılan bir kavramdır. Bu oranın hesaplanmasında formül şöyledir;
n(örneklem büyüklüğü)/N (Evrenin büyüklüğü) X 100

Hata Payı
Bir araştırma hangi tekniklerle yapılırsa yapılsın hata paylarının etkisi altındadır. Hata
payı, evrene gerçek olarak girilemediği için alınan kesitten yapılan yaklaşık ölçümlerden
kaynaklanır. Genel olarak evrenin gerçek değerleri ile örneklemle alınan yaklaşık değerleri
arasında bir sapma vardır. İki değer arasındaki bu sapma, örneklemeden kaynaklandığı için bu
hataya örneklem hatası denir.
Örnekleme yöntemi ile elde edilen verilerin kullanılmasında hata payı ile birlikte gelen
ikinci kavram "güven düzeyi"dir. Bir araştırmada örneklemde kabul edilen güvenirlik
düzeyinin alt ve üst dereceleri ile hata payı, örneklemin büyüklüğünü belirler. Örneğin, bir
araştırmada kabul edilen %95'lik güvenirlik düzeyinde hata payı %5'dir.Yani, alınan her 100
birimden yüzde 5 oranında yanılma, hata olabilir.
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Güvenirlik ve Geçerlilik
Güvenilirlik, bir araştırmada kullanılan veri toplama tekniklerinin, aynı konuda bir
başka zaman ve mekanda yapılan bir diğer araştırma da aynı ya da benzer sonuçları
vermesi özelliğidir. Yani, güvenirlik, bir ölçme aracının farklı ölçümlerde kararlı sonuçlar
elde etme yeteneği ya da özelliği olarak tanımlanabilir.
Güvenirliğin sağlanabilmesi için önkoşul, veri toplamak için seçilen ölçüm aracının, o
konuda ölçüm yapmaya elverişli olmasıdır.
Geçerlilik, bir araştırmada kullanılan ölçüm yapan aracın, o konuda ölçüm
yapmaya uygun olmasıdır. Bir araştırmanın verilerinin ve istatistiksel çözümlemesinin
güvenilir olması yeterli değildir. Aynı zamanda bu bulguların geçerli olması gerekir. Bunun
içinde ölçmek amacı ile seçilen tekniğin, sözgelimi, sayısal çokluğun tutum ve davranışını
ölçmeyi amaçlayan bir araştırmada monografik yöntem ve bununla ilgili veri toplama
teknikleri kullanılamaz. Çünkü monografik yöntem ve teknikleri sayısal çokluğun tutum ve
davranışını ölçmeye elverişli değildir. Geçerlilikte bir başka özellik, yalnızca ölçüm aracının
uygun olması değil, aynı zamanda konuyu yanılgısız olarak ölçmesi de beklenir. Ölçümde,
ölçüm aracının niteliğinden, yapısından kaynaklanan sistematik yanılgı durumu olmamalıdır.

13.5- Örnekleme Teknikleri
Sosyal bilimlerdeki örnekleme teknikleri, istatistikteki olasılık kuramına dayanır.
Araştırma evreninden alınacak örneklemdeki hata payının hesaplanabilmesi, tesadüfi hesap
ilkelerinden yararlanmayı gerektirir. Bu bakımdan örneklem türlerinin dayandığı ana ilkeler,
bir örneklemdeki hata paylarının, yanılma ve risklerin hesap edilebilme derecesine göre
değişir. Her sosyal olgunun incelenmesinde en basit tesadüfi olaydan en karmaşık tesadüfi
olayın hesaplanmasına kadar farklı derecede yanılma, risk payı vardır. İşte bu yanılmanın
azlığı, çokluğu, kolayca hesaplanabilmesi ya da hesaplanamaması gibi durumlar farklı
örneklem yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğe dayanılarak elde edilen
sonuçların yorumlanabilmesi, genellenebilmesi, örneğin tesadüfi örneklemeye göre seçilmiş
olup olmamasına bağlıdır.
Örneklem türleri farklı adlar altında görülmektedir. Gerçekte ise, bu farklılıklar temelde
değil, küme adlarının aynı anlama gelmekle birlikte farklı olarak konulmasından
kaynaklanmaktadır. Kimi kaynaklarda çok sık kullanılan tesadüfî teknik ile kota teknikleri
kümelendirmede temel alınırken, kimi ayrımlarda bu tekniklerin içinde yer aldığı "tesadüfi" ve
"tesadüfi olmayan" yaklaşımı temel alınarak kümelendirme yapılmaktadır.

13.5-1.

Tesadüfi Örnekleme

Tesadüfi örnekleme, yapılacak bir tahminin istatistik esasları içerisinde
yürütülmesi için gerekli işlemlerin tümünü tanımlar.
Bu örneklem yönteminde gözlemlenecek birey ve objelerin örnekleme girme ya da
girmeme şansları eşittir. Bu bakımdan, araştırma evrenindeki birey ve objelerin benzerlikleri
ve farklılıkları eşit şansa sahipse bu örnekleme yöntemi yeğlenir. Uygulanması oldukça
kolaydır. Evrendeki birimler önce listelenir ve numaralanır. Sonra ‘tesadüfi sayılar tablosu’
kullanılarak örnekleme girecek elemanlar belirlenir. Tesadüfi sayılar tablosunun en üst
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basamağında 1-4, 5-8, 9-12… gibi kolon numaraları vardır. Tesadüfi sayılar tablosundaki 40
kolondan herhangi biri tesadüfi olarak başlangıç kolonu belirlendikten sonra evrendeki
eleman sayısının kaç basamaklı olduğuna bakılır. Çalışılacak kolonlar belirlendikten
sonra ilk satırdan başlanarak sayılar okunur. Eğer okunan sayılar evrendeki eleman sayısı
içinde kalıyorsa örnekleme alınır.
Bu teknikte her birey objenin örneklem çerçevesine girebilecek özellikleri taşıması
gerekir. Eğer her birey ve objenin ya hiç ya da birden fazla girme şansı varsa, bu örneklem
yönteminin kullanılmasında yanlılık vardır. Buradaki "tesadüfi” sözcüğü, tıpkı bir piyango
çekilmesi gibi herhangi bir yönlendirme, yargı olmadan birey ve objelerin örnekleme çıkma
şansının bulunması anlamında kullanılmaktadır. Bu bakımdan tesadüfi örneklem tekniğinin
kullanılması her zaman kolay değildir. Evrenin bu tekniği kullanılacak özelliği taşıması,
örnekleme girecek birey ve objelerin, bu tekniğin kullanılmasını gerektiren özellikleri
taşıması ön koşuldur.

Yöntemin Yararlı Yönleri


Evrendeki her elemanın eşit seçilme şansı

vardır

Evren çok büyük ve karmaşık değilse seçme
işlemi kolaydır

Bu yöntemle yapılan örneklemede istatistiksel
işlemler ağırlıksız olarak yapıldığı için değerlendirme işlemi
kolay olur.

Yöntemin Yararlı Yönleri
 Her elemanın eşit
seçilme şansı vardır
 Seçme işlemi kolaydır
 Değerlendirme işlemi
kolay olur.

Yöntemin Sakıncalı Yönleri


Evren çok büyükse evreni listelemek ve seçmek güçtür.


İncelenen özellik evrendeki elemanların bazı özelliklerine göre değişiklik
gösterebilir.

Örnekleme seçilecek bireyler çok geniş bir
bölgede dağınık bir şekilde yerleşmiş olabilirler.





Tesadüfi Örnekleme
Teknikleri
Basit tesadüfi örnekleme
Tabakalı
tesadüfi
Örnekleme
Küme Örnekleme

En çok kullanılan Tesadüfi Örnekleme Teknikleri
şunlardır:
- - Basit tesadüfi örnekleme
- - Tabakalı tesadüfi Örnekleme
- - Küme Örnekleme

13.5-2.

Basit Tesadüfi Örnekleme

Tesadüfî örnekleme teknikleri içinde en basit
olanıdır. Bu tekniğin kullanılabilmesi için, ele alınan sorun ya da hipotezlerle ilgili bilgilerin
ana kitleye göre homojen olması gerekir. Sözgelimi, seyahat harcamalarının aile bütçesi
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içindeki ortalama payını bulmak için yapılacak bir araştırmada, bilgi toplamak için basit
tesadüfî örnekleme yöntemini kullanmak yanlıştır. Çünkü gelir, meslek vb. özellikler
bakımından farklı olan ailelerin seyahat harcamalarının bütçeleri içindeki payları farklıdır. Bu
farklar, ortalamayı önemli ölçüde etkileyeceğinden, basit tesadüfî örnekleme yöntemi
kullanılmamalıdır.
Basit tesadüfi örnekleme ve basit tesadüfi örnek terimlerini şu şekilde tanımlayabiliriz.
Basit tesadüfi örnekleme, buna sadece tesadüfi örnekleme de demek mümkündür, (N)
sayıdaki örneklerin her birinin seçilme şansı eşit olacak şekilde N birimden n birimi seçme
yöntemidir. Bu şekilde seçilen örnek, basit tesadüfi örnek olarak tanımlanır. Buradan, tesadüfi
örneklemenin, her bir birimin her bir çekilişte eşit seçilme şansına sahip olacak şekilde, N
birimden n tanesini seçme yöntemi olduğu söylenebilir.
Basit tesadüfî örneklemede, örnek büyüklüğü, iki farklı varsayıma göre, iki farklı
biçimde hesaplanır. Bunlardan birincisi, tahminin standart hatasının belirli bir değerden büyük
olmamasının istenmesi; ikincisi ise, örnek ortalaması ile ana kütle ortalaması arasındaki farkın
belirli bir tesadüfi kademesinde belirli bir değerden büyük olmaması durumudur.
N(evrendeki birim sayısı/n(örnek sayısı=eşit aralık
Örnekleme giren birey ve objelerin yerine, başka birey ve obje koymadan örneklemin
çekilmesidir. Örnekleme temel olarak listeden alınan birey ve objenin yerine, başka bir birey
ve obje konulmadan örneklem yapılması basit tesadüfi tekniğin esasını oluşturur. Bir örnek
vermek gerekirse, 2000 kişilik bir örneklem çekilmesinin planlanması durumunda, her bireyin
örnekleme girme şansı ilk başta 1/2000'dir. 500 kişinin örnekleme alınmasından sonra
kalanların örnekleme girme şansı 1/1500 olacaktır. Bu yöntem, örneklem sürecindeki
herhangi bir aşamada birey ve objelerin seçilme şansı eşit ise yeterli bir yöntem olarak
kullanılabilir. Eğer evren oldukça geniş ya da örneklem sayısı göreli olarak küçükse,
örneklem tesadüfi başından sonuna kadarki farklılıklar dikkate alınmayabilir. Ayrıca bu tür
örneklem hatalarını düzelten istatistiksel teknikler geliştirilmiştir.

13.5-3.

Sistematik Tesadüfî Örnekleme

Sistematik tesadüfi örnekleme, evrenden belli bir sistem içerisinde örneklem
çekilmesidir. Basit tesadüfi yöntemden farkı, tesadüfi bir başlangıçtan sonra, örnekleme
girecek birey ve objelerin belli aralıklarla seçilmesidir. Söz gelimi, örneklem eğer evrenin
yarısını kapsayacak ise, her iki birimden biri alınacak demektir. Buradaki aralık 2'dir. 1000
kişilik bir evrenden 100 kişi örneklem olarak alınacaksa buradaki aralık (her n.ci) 10'dur.
Örneklem için hazırlanan liste ya da benzeri kaynaklardan her 10. birey örnekleme girecektir.
Görüleceği üzere, örnekleme almada bir tesadüfilik söz konusu olmakla birlikte,
bunun bir dizgiye oturtulmuş olması da esastır. Sistematik tesadüfi tekniğin, basit tesadüfi
tekniğe göre güvenirliği daha azdır. Çünkü basit tesadüfi teknikte, evrendeki birey ve
objelerin dağılımı düzenli ise, her birey ve objenin örnekleme girmesi daha olası iken
sistematik tesadüfi teknikte her n'cinin alınması ile sistematik olmaktan kaynaklanan hata
yapılabilir. Özellikle, evrendeki birey ve objelerin dağılımının sistematik olduğu durumlarda
bu tekniğin kullanılması ile dizgeden ötürü yanlılık olabilir. Bu teknikle çekilen örneklem asıl
kitleyi temsil etmeyebilir. Bu durumlarda ise, araştırma bulgularının tüm evrene genellenmesi
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yanıltıcı olacaktır. Sistematik tesadüfi tekniğin kullanılması daha pratik, göreli ucuz olmasına
karşılık, tekniğin daha karmaşık ve yanlılığa açık olması hata payını yükseltmektedir.

13.5-4.

Tabakalı Tesadüfi Örnekleme

Bu örneklem tekniğinde tesadüfilik olmakla birlikte, bu tekniğin kullanılmasından
önce, evrenin tabakalara ayrılması söz konusudur. Eğer evrendeki birey ve objelerin dağılımı
homojenlik göstermiyorsa, evrenin her tarafındaki dağılımda düzensizlikler varsa, bu tür
olumsuzlukları gidermek üzere evrende aynı nitelikte bulunan birey ve objeler tabakalandırılır
ve örneklem ayrı ayrı bu tabakalardan alınır. Tabakalı tesadüfi örneklem tekniğinde tabakalar
bir sıra içerisinde yüksekten aşağıya, büyükten küçüğe doğru olabileceği gibi bu tür bir
sıralama olmaksızın da yapılabilir. Örneklem, belli bir sayıya ulaşıncaya kadar bu tabakaların
her birinden ayrı ayrı çekilir. Burada önemli olan husus, tabakalara giren birey ve objelerin
başka tabakalarda yer almamasıdır. Aksi durumda, farklı tabakalarda aynı birey ve objelerin
olması, bu birey ve objelerin birden fazla örnekleme çıkma yanlılığına neden olabilir.
Tabakalı tesadüfi örneklem yöntemi, evrendeki birey ve objelerin dağılımının belirli
aralıklarla değişmesi durumunda, özellikle sistematik tesadüfi yöntemin kullanılmasının
sakıncalı olacağı durumlarda başvurulan bir teknikdir. Diğer yöntemlere göre özellikleri şöyle
sıralanabilir;
1- Evrenin tabakalara (katmanlara) iyi ayrılması durumunda herhangi bir birey ve
objenin bu tabakalar dışında kalması söz konusu değildir. Bu bakımdan yanılgı, örneklem
hatası en alt düzeydedir.
2- Evrenin türdeşliğinin yüksek olması durumunda, tabakalardan çekilecek
örneklerin evreni temsil yeteneği daha çoktur.
3- Örneklem birbirine yakın tabakalardan alınacağından para ve zaman tasarrufu
sağlar.
Tabakalı tesadüfi örneklem yönteminin kullanılabilmesi için evren, tabakalara yani
katmanlara ayrılabilecek yapıda olması gerekir. İncelenen karakter deneklerin herhangi bir
özelliğine göre değişiklik gösteriyorsa ( yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik, kültürel özellikler vb.)
basit tesadüfi örnekleme tekniğiyle örnekleme yapmak daha doğru sonuç verebilir. Bu
tekniğin etkin olabilmesi için tabakalardaki birimlerin kendi içinde homojen olması ve
tabakalar arasında gerçek bir farklılık bulunması gerekir.
Örneğin bir ilköğretimdeki çocukların boy uzunlukları ölçülmek istenirse, yaş ile
boy arasındaki ilişki dikkate alınmalıdır. Örnekleme girecek çocuklar, yaşları dikkate
alınmadan basit tesadüfi teknik ile seçilirse elde edilecek sonuçlar gerçeği yansıtmayabilir.
Çünkü şans eseri küçük yaştakiler ya da büyük yaştakiler seçilen örneklemde daha fazla
sayıda bulunabilir. Çocuklar, önce yaşa göre tabakalanıp, her tabakadan basit tesadüfi
örnekleme yöntemiyle belirli sayıda seçilirse sonuç gerçeğe daha yakın olur.
Her tabakaya eşit sayıda birey düşmesi olanaksız olacağından, her tabakadan kaç
bireyin örnekleme alınacağı sorunu çıkar. Bu durumda iki yol izlenebilir. Birincisinde,
tabakalardaki birey sayısı göz önüne alınmadan her tabakadan eşit sayıda birey örnekleme
alınır. Buna orantısız seçim denir. Orantısız seçimde istatistiksel değerlendirmenin kesinlikle
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ağırlıklı olarak yapılması gerekir. İkincisinde ise, Örnekleme alınacak bireyleri tabakalardaki
birey sayısına orantılı olarak seçmektir. Başka bir deyişle, çok kişi içeren tabakadan çok, az
kişi içeren tabakadan az kişiyi örnekleme almaktır.
Örneklem seçimi orantılı yapıldığında aritmetik ortalama ağırlıksız, standart sapma
ise ağırlıklı olarak hesaplanır. Orantılı seçim, işlemleri kolaylaştırdığı için tercih edilen bir
yoldur.
Tabakalı tesadüfi örnekleme tekniğine tabakalar arasında gerçek bir farklılık
olduğunda başvurulmalıdır. Bu tekniğin sakıncalı yanları çok azdır. Bunlar;
- Tabakalardaki birey sayısının bilinmediği durumlarda seçim işlemlerinin
güçleşmesi,
- Örnekleme seçilecek birimlerin çok büyük bir bölgede dağınık olarak oturması
durumunda araştırmanın uygulama aşamasının güçleşmesidir.

13.5-5.

Küme Örneklemesi

Küme örneklemesi, örnekleme girmesi gereken tüm birey ve objelerin listelenmesinin
çok zor olduğu, düzensiz bulunduğu durumlarda başvurulan bir tekniktir. Bu gibi durumlarda,
benzerlik gösteren birey ve objeler, olanak ölçüsünde bir araya getirilerek kümeler oluşturulur
ve her kümede bulunan birimlere eşit ya da belli bir seçilme şansı verilir. Böylece, basit
tesadüfi teknikte her birey ya da objeye tanınan seçilme şansı, bu teknikte kümelere
tanınmaktadır. Veriler, örneğe çıkan kümede bulunan birey ya da objelerden alınır. Bir diğer
söyleyişle küme örneklemesi, çeşitli pratik gerekçelerle, tek tek birey ya da objelerden değil,
örneklemde bulunan birey ve objelerin tümünden veri toplanması tekniğidir.
Bu teknikte örnekleme birimi tek kişi yada aile değil bir grup, demet ya da kümedir.
Araştırma yapılacak bireyler geniş bir alana dağılmış durumda iseler, basit tesadüfi ve
tabakalı tesadüfi örnekleme tekniğiyle yapılan seçimle örnekleme çıkan bireylere ulaşmak
pratik olmayabilir. Böyle bir durumda küme örnekleme tekniği uygulama kolaylığı sağlar. Bu
teknikte örneklem hatası büyük olabilir.
Örneklem hatasını etkileyen en önemli faktör kümelerin homojen ya da heterojen
olmasıdır. Küme içinin heterojen olması yani değişik özellikteki birimleri içermesi
durumunda örneklem hatası küçülür. Küme içindeki birimlerin homojen olması durumunda
ise örneklem hatası büyük olur.
Küme Örnekleme yönteminde genel kural kümedeki birim sayısının az olması yani
kümelerin küçük olmasıdır. Kümelerin küçük olması küme sayısını artıracak, bu da değişik
özellikteki kümelerin örnekleme girme şansını arttıracaktır. Örneğin 5 000 aile içeren bir
bölgeyi 1000’er ailelik 5 kümeye ayırıp buradan 1 kümeyi Örnekleme alma yerine, 250’şer
ailelik 20 kümeye ayırıp 4 küme seçmek daha uygundur.
Bu örnekleme tekniğinde, en güvenilir örneği elde etme yerine, en düşük maliyetle en
doğru örneği elde etmek amaçlanır. Ana kütle önce kümelere ayrılır sonra kümelerden
bireylere geçilir.
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Bu tür örnekleme, sağlıklı bir ana kütle çerçevesinin elde bulunmaması ya da çok
büyük ana kitleden çekim yapmanın çok zor olması durumunda uygulanır. Sözgelimi, bir
coğrafik alanda bulunan tüm köylerin listelenip bu köyleri temsil edecek 200 hanenin
çekilmesi yerine, coğrafik bölge homojen alt kümelere ayrılarak bu kümelerin birinden 200
hane çekilir.

Kümelere göre örnekleme üç biçimde yapılabilir.
Tek Aşamalı
Ana kütle önce kümelere ayrılır ve bu kümeler arasından arzu edilen sayıda küme
çekilerek bu kümelerden bireylerin çekilmesine geçilir.

İki Aşamalı
Ana kütle önce kümelere ayrılır ve bu kümeler arasından arzu edilen miktarda küme
çekilir. Daha sonra çekilen bu kümeler daha alt kümelere (örneğin köyler mahallelere) ayrılır
ve bu alt kümelerden bireylere geçilir.

Çok Aşamalı
İki aşamadan daha çok sayıda alt kümeler oluşturularak kademe sayısı artırılır. Örneğin,
ana kütle bölgelere, bölgeler köylere, köyler mahallelere, mahalleler cadde ve sokaklara ayrılır.
Kümelere göre örnekleme, büyük hata paylarının fazla önemsenmediği durumlarda
başvurulacak bir örnekleme tekniğidir. Küme örneklemesinin bir diğer türü de "alan tesadüfi"
örneklem yöntemidir. Bu teknikte, kümelendirme işi "alan" esas alınarak yapılır. Özellikle
konut ya da bloklarda bu tür örneklemeye başvurulur. Bu yöntem, diğer yöntemlerle birlikte,
onların alt aşaması olarak da kullanılır.

13.5-6.

Kota Örneklemesi

Kota örneklemesi, tesadüfi teknikte, tabakalı örnekleme benzerlik gösterir.
Araştırıcının, önce araştırma evreninden belirli özelikleri, ortak özelikleri olanları
gruplandırması ve bunlardan belli bir sayıya ulaşıncaya kadar örneklem almasıdır. Burada
önemli olan husus, araştırıcının, bu tabakalardan aldığı örneklemde tarafsızlığının
sağlanmasıdır. Söz gelimi, araştırıcının cinsiyet, ırk, yaş, meslek gibi sosyo - ekonomik ve
fiziksel özellikleri "keyfi" olarak dikkate alarak bireyleri örnekleme alması ya da almaması
gibi durumların giderilmesi gerekir. Kota örneklemesi, tesadüfi tekniğin en sık kullanılan
biçimidir. Bu bakımdan bu yöntem "kota" yöntemi olarak adlandırılır.
Evren yaş, cinsiyet, öğrenim düzeyi gibi değişkenlere göre tabakalanır. Bu tabakalar
homojendir. Her tabakayı temsil edecek örneklem sayısı belirlenir. Kota belirlendikten sonra
her kotadan istenilen kişiler ile belirlenir.
Kota örneklemesini öncekilerden ayıran en önemli özelliği, araştırmacının, belli
nitelikleri taşıması koşuluyla, evren içindeki dilediği birimi örnek olarak seçebilme olanağına
sahip olabilmesidir. Bu teknikte, tesadüfi örneklemenin tersine olarak, örneği oluşturacak
birimlerin yerine, aranan özellikleri taşıyan başka birimler konulabilmektedir. Anlaşılacağı
gibi, örnek seçme işleminin alanda yapılabilmesine ve örnek birimlere kolaylıkla
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ulaşılabilmesine olanak tanıyan bu örnekleme tekniği, araştırmanın en ekonomik ölçülerde, en
az maliyetle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Öteki örnekleme tekniklerine oranla,
yanıtlayıcı kitlelere daha kolay ulaşma ve daha fazla anket uygulama olanağı tanıyan bu
teknik, daha çok kamuoyu yoklamalarında kullanılmaktadır.
Kota örneklemesi tekniğinde, öncelikle araştırma evrenini oluşturan birimler belli
özelliklerine göre sınıflandırılmakta ve bu amaçla da evrende örneğin, yaş, cinsiyet, meslek,
gelir, eğitim düzeyi, kırsal-kentsel köken vb. gibi önemli özelliklerin oransal dağılımına
bakılmaktadır. Daha sonra da, araştırma evreninin konuyla ilgili olan önemli özelliklerini
örnekte aynı oranda temsil etmek üzere, saptanmış örnek büyüklüğü içinde her özellik için
belli kotalar ayrılmaktadır. Böylelikle, örnek; bu kotalardaki sayıya ulaşıncaya değin
evrendeki anılan özellikleri taşıyan birimlerin seçilmesiyle elde edilmektedir.
Kotalı örnekleme tekniğinin, sağladığı üstünlüklerine karşın, ortaya çıkarabileceği en
önemli sakıncası, araştırma evreni içindeki kimi birimlerin daha çok temsil edilmelerine yol
açabilmesi ve böylelikle önemli bir yanlılığın kaynağını oluşturabilmesidir. Gözlemciye geniş
bir seçme özgürlüğünün tanınmış olması, bu teknikte örneklemeye denetlenmesi olanaksız bir
görüşmeci yanlılığını getirebilir. Alanda kazanılan deneyimler, kotalı örnekleme tekniğinde
görüşmecilerin araştırma evreninde kendilerine daha kolaylıkla ulaşılabilen, daha kolay diyalog kurulabilen ya da kendileriyle benzer sosyo-ekonomik gruplardan oluşan birimlerle
(kişilerle) kotalarını doldurduklarını ve gerçek bir temsilci örneğe oranla bu birimleri örnek
alarak yanlılığa yol açabildiklerini göstermektedir. Örneğin, kamuoyu yoklamalarında,
görüşmecilerin çoğu kez, yoksul mahallelere, gecekondu semtlerine ve ulaşılması güç başka
yerlere gitmekten kaçınmaları sonucu, ciddi yanılma paylarıyla karşılaşılmaktadır.

13.5-7.

Panel Yöntemi

Panel yöntemi örnekleme yolu ile bilgi toplamanın bir vasıtası olup, tesadüfi yöntem
ile birlikte mütalâa edilebileceği gibi kendisine mahsus çok farklı özellikleri bulunmasından
dolayı bağımsız bir araştırma yöntemi olarak da hüviyet kazanmıştır.
Panel Yönteminin özellikleri;
Hazırlanmış olan soru cetvelleri hem açık uçlu, hem kapalı uçlu sorulardan meydana
gelmiş olup uzun süre kullanılma özellikleri de dikkate alınarak tamamlanmalıdır. Yani bu
soru cetvelleri uzun süre tekrar sorulabilecek şekilde ilave veya çıkarılmayacak halde derli
toplu olmalıdır. Panel usulü bilgi toplamada sorular her defasında hep aynı fertlere sorulur.
Kaç defa araştırma yaparsak yapalım deneklerimiz veya mülakatçılarımız hep aynı şahıslar
olmalıdır. Şu halde soru cetveli kadar bilgi alınacak fertlerin de çok iyi seçilmiş olmaları
gerekmektedir. Karşılaştırmalı bilgiler alabilmenin bir yolu olarak da panel yöntemi özellikle
firmalar, sendikalar ve siyasi partiler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Devamlı soru
hazırlama, toplantılar yapma, uzman firmalarla temasa geçme, iş verme, mukavele yapma gibi
işlemlere her defasında ihtiyaç göstermediğinden ucuzluk ve zamandan tasarruf sağlar. Yani
ucuz ve süratli bilgi toplamanın oturmuş ve yerleşmiş, müesseseleşmiş üstünlükleri vardır.
Özellikle insanlardaki tutum, davranış ve tercihlerle ilgili değişmeler kolay bir şekilde
tespit etme imkanı elde edilir. Bir diğeri devamlılık arz eden değişmez, davranış, tutum veya
tercihlerin sebeplerin doğru bir şekilde anlamamıza imkan verebilir. Böylece iktisadi, sosyal,
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kültürel, siyasi vb. konuda karar alma ve uygulamaya geçebilmek bakımından kıymetli ve
yönlendirici dokümanlar sağlanmış olur.
Sakıncalı tarafları;
Sorular hep aynı fertlere sorulduğundan bu kişiler düşünüp, taşınıp etrafa sorup kendilerine göre
bir cevap hazırlamış olabilirler. Böylece kişi kendi meramını aşan daha teferruatlı bir kimlik kazanmış
olacağından kendisindeki gerçek değişmeden çok tutum ve davranışlarını açıklamaya
yönelmiş olur.
İnsanlar da zamanla ölür. Soru soracağımız şahıslar adres değiştirmiş, kayıplara karışmış
olabilirler. Bu sebeple aranan şahıslar bulunamayabilir. İkincisi bizim dışımızdaki veya bizim
davranışlarımıza bağlı olarak mülakatçı kırılmış, gücenmiş veya bu işlerden bıkkınlık duymuş olabilir.
Böylece karşılaştırmalı tahliller yapmak imkansız veya zorlaşmış olabilir. Öyle ise panel
yönteminde doğru seçilmiş ihtiyaçtan biraz fazla denek ile çalışmak mecburiyeti vardır. Muhtelif
zamanlarda yapmış olduğu müracaatlarda sürekli cevap verdiği halde ihtiyaç fazlası durumunda olan
şahıslara ait soru cetvellerinde eksikler tamamlanmalıdır.
Özellikle eğitim durumu düşük, kalabalık aileler veya işi ağır yahut yorucu kimseler panelist
olmaktan çabuk bıkan kimselerdir veya doğru kanaat belirtmekle daha çok yanılgıya düşen
insanlardır.
ÖZET
Örnekleme tekniği, bir araştırma evreninin geniş olması durumunda, araştırmacının
alana tüm olarak giremediği zamanlarda başvurulan bir tekniktir. "Örneklem", araştırma
evreninin bir kesitinin çalışma alanı olarak alınması ve sonuçların araştırma alanının tümüne
genellenmesidir. "Örnekleme", araştırma evreninden, bu evreni tüm olarak temsil edebilecek
nitelikte bir kesitin alınması işidir. "Örnek" ise örnekleme yöntemi kullanılarak araştırma
evreninden alınan kesitin kendisi, sayısal çokluktur.
Araştırmalarda evrenin tümünün alınması yerine onu temsil eden bir parçası, bir kesiti
alınarak araştırma yapılır. Bu durumda, araştırılması düşünülen evren ile üzerinde doğrudan
çalışılan, birey ve objelerin gözlemlendiği evren birbirinden nicelik yönünden farklıdır.
Araştırma evreni ile çalışma evreni arasında nitelik yönünden ise bir fark yoktur. "Çalışma
evreni", "araştırma evreni"nin küçük bir modelidir.
Örnekleme türleri ile ilgili olarak yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere,
örneklemde hangi yöntemin kullanılacağı, araştırmanın konusuna, amacına, araştırıcının bilgi,
deneyim, para, zaman ve emek olanaklarına bağlı olarak değişir. Ancak, araştırma verilerinin
geçerli olabilmesi, genellenebilmesi için, örneklemin olanak ölçüsünde yansız olarak çekilmesi, tüm evreni temsil etme özelliğinin bulunması gerekir. Bunun için de yapılması gereken
ön hazırlıklar vardır. Bunların başında örnekleme girecek birey ve objelerin tanımlarının,
kavramlaştırma ve birimleştirme çalışmalarının önceden çok iyi yapılması gelir.
Bir örneğin büyüklüğünü belirleyecek etmenler:
a- Araştırma evreninin niteliği,
b- Araştırmacının olanakları,
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c- Örnek seçme işlemi,
d- Varsayımın özelliği ve
e- Aranan karakteristiklerin dağılımıdır.
Başarılı bir örneklem için uyulması gereken ilkeler vardır. Bu ilkeler örneklem yöntemine
göre değişmekle birlikte, bunlara temel olarak tüm yöntemlerde uyulması gerekir,
 Örnek çekilecek anakütlehakkında çok iyi bilgi sahibi olunması gerekir.
 Seçme işlemi, ilgilenilen özellik ve değişkenlerden bağımsız olmalıdır.
 Örneklemede ön yargıya yer verilmemelidir. Örneklem, sistematik (sistematik) bir
farklılık yaratmayacak biçimde çekilmelidir.
 Örneğe alınacak birey ve objelerin her biri birbirinden bağımsız olmalıdır.
 Örnekleme alınacak birey ve objelerin her birine aynı koşullar uygulanmalıdır.
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Uygulamalar

276

Uygulama Soruları

1- Örnek ve örneklem ne demektir? amaca uygun bir örnek hangi koşulları
taşımalıdır? Araştırınız.
2- Bir örneğin büyüklüğünü blirleyecek etmenler nelerdir? Ararştırınız.
3- Örnekleme tekniklerini nelerdir? Bu tekniklerden hangisi daha çok
kullanılmaktadır? Diğer tekniklere göre üstün ve zayıf yönlerini araştırınız.

277

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde örnekleme türleri ile ilgili olarak yapılan açıklamalardan anlaşılacağı
üzere, örneklemde hangi yöntemin kullanılacağı, araştırmanın konusuna, amacına,
araştırıcının bilgi, deneyim, para, zaman ve emek olanaklarına bağlı olarak değişebileceği
üzerinde durulmuştur. Özellikle hangi tip örneklemin hangi araştırmalar için geçerli
olabileceği ve bunların diğerlerine göre üstün ve zayıf noktaları belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Bir araştırma evreninin geniş olması durumunda, araştırmacının alana tüm
olarak giremediği zamanlarda başvurulan bir yöntem, aşağıdakilerden hangisidir?
a. Örnekleme yöntemi
b. Örneklem
c. Örnek
d. Model
e. Evren

2) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a. Örnekleme, her bilimsel yöntemin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır
b. Örnek, büyük bir bütünün daha küçük bir parçası tarafından temsil edilebilmesidir.
c. Araştırma evreni ile çalışma evreni arasında nitelik yönünden ise bir fark yoktur.
d. "Çalışma evreni", "araştırma evreni"nin küçük bir modelidir.
e. "Örnek", araştırma evreninin bir kesitinin çalışma alanı olarak alınması ve
sonuçların araştırma alanının tümüne genellenmesidir.

3) Bir örneğin büyüklüğünü belirleyecek etmenler aşağıda sıralanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sıralamada yer almaz?
a. Araştırma evreninin niteliği
b. Araştırmacının olanakları
c. Örnek seçme işlemi
d. Kuramın özelliği
e. Aranan karakteristiklerin dağılımıdır

4) Her araştırmada temsil yeteneğine sahip bir örneklem seçmek temel ilkedir.
Aşağıda belirtilen şıklardan hangisi temsil yeteneğine sahip bir örneklemin temel
özellikleri arasında yer almaz?
a. Örneklemin büyüklüğü yeterli olmalıdır.
b. Örneklem, evrendeki dağılıma çeşit ve oran yönünden benzer olmalıdır.
c. Örneklem, tesadüfi örnekleme yöntemlerinden biriyle seçilmelidir.
d. Örneklem seçiminde yan tutulmamalıdır.
e. Örneklem mümkün olduğunca geniş olmalıdır.

5) Başarılı bir örneklem için uyulması gereken ilkeler vardır. Bu ilkeler
örneklem yöntemine göre değişmekle birlikte, bunlara temel olarak tüm yöntemlerde
uyulması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi uyulması gereken ilkelerden birisi değildir?
a. Seçme işlemi, ilgilenilen özellik ve değişkenlerden bağımsız olmalıdır.
b. Örneklemede ön yargıya yer verilmemelidir.
c. Örneklem, sistematik bir farklılık yaratmayacak biçimde çekilmelidir.
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d. Örneğe alınacak birey ve objelerin her biri birbirinden bağımsız olmalıdır.
e. Örnekleme alınacak birey ve objelerin her birine farklı koşullar uygulanmalıdır

6) ………., gelişigüzel yapılan bir işlem olmayıp, aranan belli özellikleri kar¬şılaması
gereken teknik bir yöntemdir. Noktalı yere gelmesi gereken kavramı yazınız.
7) Bir örneğin, temsil yeteneğini taşıyabilmesi için, içinden seçildiği evrenin
özelliklerini bir yanlılığa yol açmadan tam olarak yansıtması gereklidir.
A) Doğru

B) Yanlış

8) Evren milyonlarca kişiyi kapsayacak kadar geniş ya da birkaç yüz kişiyi kapsayacak
kadar dar olabilir.
A) Doğru

B) Yanlış

9) Örnekleme ile yapılacak bir araştırmanın en önemli özelliği evrendeki gerçek
durumu ortaya çıkarabilmesi için en önemli koşul örneklemin evreni temsil edebilmesidir.
A) Doğru

B) Yanlış

10) Sosyal bilimlerdeki örnekleme teknikleri, istatistikteki olasılık kuramından
farklıdır.
A) Doğru

B) Yanlış

Cevaplar
1)B
2)E
3)D
4)E
5)E
6) Örnekleme
7) Doğru
8) Doğru
9) Doğru
10) Yanlış
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14. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SUNULMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.613.713.813.913.1013.11-

Verilerin İşlenmesi
Verilerin Değerlendirilmesi
Verilerin Sunulması
Araştırma Raporunun Hazırlanması
Raporun Biçimi ve İçeriği
Araştırma Raporunun Bölümleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Veri ileme ne demektir?
2- Verilerin değerlendirilmesi nasıl yapılır?
3- Araştırma raporunun bölümleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Veri işleme

Mekanik ve elektronik araç Okuma,
kullanma, yetenek, bilgi, yapma
tecrübe

araştırma,

analiz

Çapraz çizelge

Kıyas, karşılaştırma, ilişki Okuma,
kurma
yapma

araştırma,

analiz
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Anahtar Kavramlar

Veri işleme; soru dizilerinde toplanan bilgilerin çizelgelenebilir bir biçime
dönüştürülmesi işlemine, "veri işleme" denilmektedir.
Analiz, "araştırma sorularına cevap elde etmek amacıyla verilerin sıralanması,
sınıflandırılması, matematiksel ve istatistiksel işlemlere alınması ve özetlenmesidir".
Yorumlama; "analiz sonuçlarından hareketle, araştırma konusunu oluşturan ilişkilerden
sonuçlar çıkarmak".
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Giriş
Bir araştırmanın sonuçları, dayandıkları veriler ölçüsünde anlamlıdır. Bu sebeple,
güvenilir olmayan verilere karmaşık analiz teknikleri uygulamaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca,
analizdeki hesaplamalar bilgisayarlarla yapılmış bile olsa, elde edilen sonuçların
güvenilirliğinin kullanılan veriler ölçüsünde olacağı unutulmamalıdır. Bütün araştırmalar
yüzeyde görülebilen olguların arkasında yatan ve kolaylıkla görülemeyen ilişkiler sistemini
ortaya çıkarma amaç ve isteğiyle yapılmaktadır. Böylece var olan bilgilere yenileri
eklenmektedir.
Araştırmacı, toplanan verileri araştırma sorularına cevap aramak ve araştırma
hipotezlerini test etmek amacıyla analiz eder. Fakat araştırma verilerinin sadece analiz
edilmesi bu amacı sağlamaya yetmez. Bu sebeple, verilerin analizine ek olarak bunların
yorumuna da başvurmak gerekir. Araştırma evreni üzerinde, anket ya da görüşme tekniklerini
kullanarak toplanan amaca uygun bilgilerin işlenmesi, değerlendirilmesi ve ulaşılan
sonuçların bir araştırma raporuyla sunulması, konuları bu bölümde incelenecektir.
Toplanan bilgilerin, araştırma sorununu ne ölçüde yanıtlayabildiği, ya da araştırma
varsayımının gerçeklenip, gerçeklenmediği çözümleme ve bilgilerin yorumlanması
aşamasında açıklığa kavuşmaktadır. Bu aşamada yapılacak işlemler üç grupta toplanabilir.
Bunlar: Verilerin işlenmesi, değerlendirilmesi ve sunulmasıdır.
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14.1- 14.1. Verilerin İşlenmesi
Veri toplama işleminin tamamlanmasından sonra sıra belirli yöntemlere göre bu
verilerin işlenmesine gelir. Soru dizileri ya da görüşme cetvelleri ve klavuzlarıyla toplanan
veriler ham bilgilerdir. Yani, herhangi bir çözümleme ve yoruma olanak tanıyabilecek
sistematik bir düzene sokulmamışlardır. Soru dizisinde yer alan her değişkenin diğerleriyle
çapraz ilişkileri kurulmamıştır. Bu verilerin sistematik bir sınıflandırılması yapılmamıştır. Bir
başka deyişle, toplanan veriler işlenmemiş ve çizelgelemeye elverişli bir konuma
getirilmemiştir. Bir gözlem tekniğiyle toplanan verilerin, ilgili araştırma evreninden sağlanmış, eksiksiz ve amaca uygun bilgiler olduğuna güven duyulduğunda bu veriler
çözümlenmek üzere işlenmeye hazır demektir.
İşte, soru dizilerinde toplanan bilgilerin çizelgelenebilir bir biçime dönüştürülmesi
işlemine, "veri işleme" denilmektedir. Buna grafikleme de dahildir.
Verilerin işlenmesinde mekanik ve elektronik araçlar kullanılabilir. Günümüzde veri
işleme sürecinde mekanik araçların kullanımından ziyade bilgisayarlar kullanılmakta ve
büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bilgisayara yüklenen veriler, programlanan biçimde
düzenlenir, hesaplanır ve sonuçlandırılır. Veri işleme işlemi, genellikle 3
aşamayı içermektedir. Bunlar:
1- Soru dizisindeki soruların kodlanması,
2- Verilerin kodlama çizelgelerine aktarılması ve
3- Çapraz ilişkiye sokulacak değişkenlerin belirlenmesidir.

1) Soruların Kodlanması

soru dizilerinde
toplanan
bilgilerin
çizelgelenebilir
bir
biçime
dönüştürülmesi
işlemine, "veri
işleme"
denilmektedir.

Soru dizisindeki sorular, bir kodlama klavuzundan yararlanılarak
kodlanmaktadır. Kodlama klavuzu bir tür yönerge olup, sorulara verilen
yanıtların belli kategorilere göre standart kodlamasını sağlamaktadır.
Kodlama klavuzunda, soru dizisinde yer alan her sorunun sunduğu
seçenekler, kendi sıralaması içinde bir kod numarası taşımaktadır. Böylelikle, her soru
seçeneğinin hangi kategori altında kodlanacağını bir arada topluca göstermektedir. Yanıt
seçeneklerinin numaralanmasının gelişigüzel bir işlem olmadığı belirtilmelidir. Bu işlemin
belli kurallar uyarınca ve standart bir biçimde yapılması gerekir. Bu iş, her şeyden önce
yanıtların veri kartlarına işlendiği anımsanarak yapılmalıdır. Bir veri kartında her soruya tek
bir sütun ayırmak en iyi yol olduğundan bir sütundaki (') sıra sayısı, işlenebilecek seçenek ya
da (kat sayısı için belirleyici bir etmendir. Bir sütuna ilkece 0’ la 9 arasında değişen toplam 10
seçenek işlenebileceğine göre, her soru için saptanan seçenek sayısının 10'la sınırlandırılması
pratik kolaylıklar sağlar.
Soru dizisinde yer alan soruların tümünün sistemleştirilmiş (kapalı uçlu) sorulardan
oluşması halinde, kodlama işlemi de oldukça kolaydır. Bu durumda her sorunun yanıt
seçeneği, soru dizisindeki sıralamaya koşut olarak, bir kod numarasına karşılık oluşturacaktır.
Sistemleştirilmiş soruların kodlanması bu denli basit bir işlem iken, açık uçlu soruların
kodlanabilir bir konuma getirilebilmesi için, araştırmacının ekstra bir çalışma yapması
gerekmektedir. Bilindiği gibi, açık uçlu sorular yanıt seçeneklerini sunmadıklarından, böyle
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bir çalışma yapmadan kodlanmaları, yani burada yer alan nitel bilgilerin sayıyla dile
getirilmesi olanaklı değildir. Burada, araştırmacının yapacağı iş, alınan yanıtların, aralarında
anlamlı farklılıklar bulunan birkaç kategori içinde sınıflandırılarak, sistemleştirilmiş soruya
dönüştürülmesidir. Böylelikle, bunlar da kodlanabilecektir. Ancak, yüzlerce soru dizisinin
uygulandığı bir araştırmada, hele gereğinden fazla açık uçlu soru da varsa, bu işin ne denli
güç bir iş olduğu kendiliğinden anlaşılabilir.

2. Verilerin Kodlama Çizelgelerine Aktarılması
Kodlama çizelgeleri, soru dizilerinde yer alan ve sayıyla dile getirilmiş tüm nitel
bilgilerin aktarıldığı bir icmal çizelgesi olup, kodlanmış yanıtların bilgisayar disketlerine
işlenebilmesi için gereklidir. Bu çizelgelerle, soru dizilerindeki tüm nitel bilgiler, sayısal
verilere dönüştürülmüş olmaktadır. Soru dizileri, kodlama çizelgelerine geçirilmeden önce,
kendi içinde numaralanmakta ve l'den başlayarak en sona kadar her soru dizisi bu numaralara
göre çizelgenin "sıralarına" işlenmektedir. Çizelgenin "sütunlarında" ise, ilgili sıradaki soru
dizisinin seçeneklerine verilen yanıtlar, kod numaralarına göre işlenmektedir.

3. Çapraz İlişkiye Sokulacak Değişkenlerin Belirlenmesi
Bu işlem, sosyal bilim araştırmalarında bilgilerin çizelgelenmesinde büyük önem
taşıyan "çapraz çizelgelerin" hazırlanması için gerekli olmaktadır. Bu çizelgeler verilerin
dökümünü birden çok değişkenin seçeneklerine göre vermekte olup, araştırmanın ana ve yan
varsayımlarının sınanmasında başat bir rol oynamaktadır.
Araştırmacı bu amaçla, araştırmanın sorununu ve varsayımlarını göz önünde tutarak,
soru dizisinde yer alan hangi bağımsız değişkenlerle hangi bağımlı değişkenleri çapraz
ilişkiye sokacağına karar vermeli ve bunları bir listede toplamalıdır. Aslında, araştırmacının
bu konudaki kararını daha araştırmanın başlangıcında, yani temel ve yan varsayımlarını
biçimlendirirken zaten vermiş olması gerekir. Bunun anlamı, iyi sorulmamış sorulardan
yapılan çizelgelerin fazlaca önem taşımayacağıdır. Böyle olunca, yapılacak iş, araştırmacının
kafasında zaten biçimlenmiş olan değişkenler arasındaki çapraz ilişkilerin, bir liste halinde
bilgisayar programına girmesinin sağlanmasıdır. Aksi takdirde, amaca uygun ve araştırma
sorununu aydınlatacak, ya da varsayımın geçerliliğini sınayacak çizelgelemeye
geçilemeyecektir. Anlamlı çizelgelere ulaşılamayacaktır. Çapraz değişkenler çizelgesinde,
araştırma varsayımı yönünden önem taşıyan her bağımsız değişkenin anlamlı hangi bağımlı
değişkenlerle çaprazlanacağı, bunlara verilen numaralarla gösterilmektedir.

a) Düz ve Çapraz Çizelgeler
Bilgisayar print-out'ları araştırmacıya istediği çizelgeleri verecektir. Bunlar düz ve
çapraz çizelgelerdir. Bunlardan düz çizelgeler, tek değişkenin seçeneklerine göre verilerin
dökümünü veren çizelgelerdir. Düz çizelgeler, iki sütundan oluşmakta ve birinci sütun
çizelgelenen değişkenin çeşitli seçeneklerini, ikincisi de bu seçeneklerin sıklık dağılımını
içermektedir.
Buna karşılık çapraz çizelgelerde, verilerin dökümü genellikle iki ve en çok dört
değişkene göre yapılmakta ve bunlara "çok boyutlu" çizelgeler de denilmektedir. Burada
yapılan işlem, aynı gözlem birimleri üzerinde fakat ayrı değişkenlerin seçeneklerine ilişkin
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gözlemlerden oluşan dizilerin birlikte yer almasıdır. Çapraz çizelge, gözlemlerin birden çok
değişkenin seçeneklerine göre birlikte dağılımını veren bir çizelgedir. Ayrı birimler üzerinde
ayrı değişkenlerin seçeneklerine ilişkin gözlemlerden oluşmuş diziler, çapraz bir çizelge
içinde dile getirilir. Her değişken için ayrı bir boyut ayrıldığından bu çizelgeler çok
boyutludur. Aynı çizelgede bir kaç değişkeni birlikte göstermek olanaklıysa da, pratik
nedenlerden ötürü en sık kullanılan çapraz çizelge iki boyutlu olanıdır. Çizelgenin
düşeylemesine olan boyutuna sütun, yataylamasına olanına sıra adı verilir, iki boyutlu çapraz
çizelgede, ilkece, ilişkiye geçirilen iki değişkenden bağımsız sayılanı çizelgenin sırasını, bağımlı olanıysa sütununu oluşturur.

b) Grafikler
Verilerin işlenmesi sadece, çizclgelemc işlemiyle sınırlı değildir. Verilerin
grafiklenebilir bir biçime dönüştürülmesi de bu kapsamda yer almaktadır. Değişkenlerin
sıklık dağılımlarının daha anlaşılır hale getirilmesinde grafikle gösterme, başvurulan en
yaygın yoldur. Bu yol, sonuçların anlamını kavramada, görsel üstünlüklere sahip olup, veriler
geometrik şekillerle temsil edilmektedir. Grafik gösterimde en çok başvurulanları ise, çeşitli
diyagramlardır.

14.2- Verilerin Değerlendirilmesi
Verilerin değerlendirilmesi, analiz ve yorumu birlikte içermektedir. Analiz, "araştırma
sorularına cevap elde etmek amacıyla verilerin sıralanması, sınıflandırılması, matematiksel ve
İstatistiksel işlemlere alınması ve özetlenmesi" şeklinde tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile,
analiz araştırma problemindeki ilişkilerin incelenip test edilebilmesi için verilerin
yorumlanabilir şekle dönüştürülmesi anlamını taşır. Araştırmacının, analiz yoluyla araştırma
sorularını cevaplayıp cevaplayamayacağını önceden, tahmin edebilmesi için, analiz
araçlarının daha araştırmanın ilk aşamasında planlanmasında yarar vardır.
Elinde bilgisayardan aldığı çizelgeler bulunan bir araştırmacı, bunları analiz etmeye ve
yorumlamaya artık hazırdır. Araştırmacı, burada araştırmanın sorunu ya da varsayımı
bakımından önem taşıyan verileri, önem sırasına göre sınıflandırarak, istatistiksel yönden
güvenilir ve varsayım yönünden anlamlı ve amaca uygun olanları teker teker yorumlayarak,
her biri için kısa kısa notlar düşer. Daha sonra da, bunları araştırma sorununa bir yanıt
oluşturacak şekilde sınıflandırır, sıralar ve özetler.
Analiz işlemini, yorumlama izler. Yorumlama ise, "analiz sonuçlarından hareketle,
araştırma konusunu oluşturan ilişkilerden sonuçlar çıkarmak" şeklinde tanımlanabilir. Analiz
edilmeyen verilerin açıklanması çok güç veya imkânsız olduğundan, verilerin önce analiz
edilmesi, sonra da analiz sonuçlarının yorumlanması şeklinde bir sıranın izlenmesi zorunlu
olmaktadır.
Yorumlar, dar ya da geniş açılardan yapılabilir. Salt, araştırma çalışması içindeki ilişkiler yorumlandığında, analiz ve yorum bir anlamda iç içedir. Burada, varsayımda dile getirilen
ilişkinin varlığı ya da yokluğu saptanır. Geniş bakış açısından yorumlamada ise, araştırma
sonuçları ve çıkarımlar ilgili kuramla ve alanda daha önce yapılan başka araştırma sonuçlarıyla
karşılaştırılır. Varılabilecek genellemeler, bunlarla ilgili açıklamalar yapılır. Bir başka deyişle,
araştırmanın ürettiği bilgilerin alanda yaptığı katta ve özgünlüğü değerlendirilerek kuramsal
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hesabı verilir. Geleceğe dönük çıkarımlar yapılır. Araştırmanın sınırlılıkları ve yetersizlikleri
varsa, bunlar yorumlanıp, değerlendirilir ve alanda yapılması gereken başka araştırmalar için
ipuçları verilir. Gelecek araştırmalara zemin hazırlayacak önermeler de bulunulur.
Ancak, hemen belirtmeliyiz ki, alanda yapılan her araştırmanın genellemeye elverişli
olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Araştırmanın dayandığı veriler, bir genellemeye ulaşılıp,
ulaşılmayacağını belirleyecektir. Sosyal bilim araştırmalarının; yapıldığı zaman, mekan ve
diğer koşullar bağlamından soyutlanarak, bu bağlamlar dışında genelleme yapılmasına olanak
yoktur.
Bir araştırmacının araştırmasında, vardığı sonuçların ve saptadığı ilişkilerin değişik
yerlerde ve zamanlarda da aynen geçerli olduğunu tanıtlayacak veriler bulunuyorsa, bir genelliği
dile getirmemesi için hiçbir neden yoktur

İstatistiki Teknik
Uygulama sonucu elde edilen değişkenler arası ilişkilerin saptanmasında kullanılan
tekniklerden birisi de istatistiki tekniklerdir. İstatistiki teknik kavramı ile birlikte, ölçüm
düzeyleri kavramı dikkate alınmalıdır. Çünkü kullanılan değişkenlerin ölçüm düzeylerinin farklı
olması, o değişkeni değerlendirmek için kullanılacak istatistik tekniklerini de etkileyecektir. Bu
etki uygulamada iki değişken arasındaki ilişkiyi test etmeye çalışırken farklı istatistiksel
çözümleme tekniklerinin kullanılması ile kendini göstermektedir. Örneğin iki grup değişken
arasında bir ilişki olup olmadığını test etmek için bir taraftan korelasyon katsayısından
yararlanılırken, yine aynı ilişkiyi test etmek için diğer taraftan "ki kare" tekniği
kullanılmasının nedeni ölçüm düzeylerinin farklılığında yatmaktadır.
Yaygın olarak kullanılan dört ölçüm düzeyi vardır. Bunlar sınıflandırma, sıralama, eşit
aralıklı ve oranlı ölçüm düzeyleridir.

1. Sınıflandırma Ölçekleri
Bu düzeyde kullanılan rakamlar sadece ölçülen özellikleri sınıflandırmak için
kullanılır. Örneğin kadın deneklere 1, erkek deneklere 2 rakamının verilmesi.

2. Sıralama Ölçekleri
Bu düzeyde kullanılan rakamlar ölçülen özelliklerin yalnız birbirinden farklı olduğunu
değil aynı zamanda büyüklük bakımından birbirlerine göre sıralarını da göstermektedir.
Eğitim düzeyleri buna örnek olarak verilebilir, ortaokul mezununun bilgisi ilkokul
mezununun bilgisinden daha fazladır. Ancak kullanılan rakamın büyüklüğü fazlalık miktarını
belirlemez.

3. Eşit Aralık Ölçekleri
Bu düzeyde kullanılan rakamlar gözlenen değişkenler arasındaki farklılığı da verirler.
Sıcaklık göstergesi olan termometre bu düzeyde ölçüm yapan araçtır. Sıcaklığın 10 dereceden
15 dereceye geçmesi 5 derece bir sıcaklık farkının olduğunu gösterir.

4. Oranlı Ölçekler
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Bu düzeyde kullanılan rakamlar ölçümler arasındaki farklılığı, bu farklılığın ne oranda
olduğu gibi bilgileri de aktarırlar. Oranlı ölçeklerde kullanılan rakamlarla her türlü istatistiksel
teknikten yararlanmak mümkündür.

14.3- Verilerin Sunulması
Sosyal bilimlerde, bir araştırma evrenini oluşturan birimler üzerindeki gözlemlerin
amaca uygun bir biçimde değerlenmesine verilerin sunulması denir. Verilerin sunulması,
değişik biçimlerde ve çeşitli aşamalarda gerçekleşen bir işlemdir.
Bir araştırmanın sonuçlarının sunuluşu bilimin ilerlemesi bakımından en önemli
aşamadır. Elde edilen bilgiler ancak başkalarının yararına ve eleştirisine sunulduğu zaman
değer kazanır. İyi aktarılmayan bilgi, bilim açısından önemli bilgi değildir.

14.4- Araştırma Raporunun Hazırlanması,
Araştırma raporunun hazırlanması, araştırmanın son evresidir. Araştırma raporu,
aslında araştırmanın bütün bir özetini oluşturmaktadır. Amacı, ilgi duyan kimselere
araştırmanın sonuçlarını sunmak ve her okuyucunun bilgileri anlamasını ve sonuçların
geçerliliğini yalnız başına takdir etmesini sağlayacak şekilde ve yeter derecede ayrıntılarıyla
sonuçları düzene sokmaktır. Araştırma raporunun amacı, araştırmanın bulgularını başkalarının
bilgisine sunmak, onlara bilgi aktarmaktır. Araştırmanın her aşamasında olduğu gibi, bu son
aşamasında da yapılacağı işlemin planlı ve sistematik olması zorunluluğu vardır. Bunun için,
araştırma raporu bir plan içersinde yazılmalıdır. Bu planda, raporun sunuluş biçimine ve
içeriğine karar verilmeli ve okuyuculara hangi kapsamda bilgi sunulacağı belirlenmelidir.

14.4-1.

Raporun Biçimi ve İçeriği

Araştırma sonuçlarının sunulduğu bir rapor hazırlanırken, asgari biçimsel özelliklere
uyma zorunluluğu vardır Bunlar; dipnotlar verilerek; sistematik biçimde raporun bölüm ve alt
bölüm başlıklarını göstererek; sonuçta gerekli görülen ekler sunularak; verilerin
değerlendirilmesinde görsel üstünlük sağlayan çizelgeleme ve grafikleme tekniklerini
kullanarak ve iyi bir sayfa düzeni oluşturularak karşılanabilir. Alt başlıklar, okuyucunun
dikkatini, sunulmakta olan malzemeye ve onların örgütlenmesine çekerek rapora açıklık
kazandırmaktadır. Alt başlıklara yeterince yer vermeyen bir raporda, okuyucunun dikkati
dağılmakta, okuyucu ne okuduğunu anlayamaz ve araştırmanın özelliklerini kavrayamaz
duruma düşmektedir. Haritalar, grafikler ve diyagramlar da, karmaşık istatistik çizelgelerin
daha kolaylıkla kavranmasını sağlamaktadır. Dipnotların işlevi ise, araştırma sorunu üzerinde
daha önce yapılmış olan araştırmaları ve bunların katkılarını göstermek suretiyle, okuyucuya
daha geniş bir çerçeve sunarak, bu çerçeve içinde bu araştırmanın yerini ve katkısını
görebilmesini sağlamaktır. Raporun biçimsel özellikleri, bilgilerin ilgili kişi ve kurumlara en
iyi şekilde aktarılabilmesini sağlamak yönünden önemlidir. Bunu sağlamanın koşulları ise;
a) Raporda ussal bir sıranın izlenmesini
b) Gereksiz süslemelerden kaçınılmasını
c) Yeknesaklık sağlanmasını
d) Yazı alanlarının belirlenmesinde denge ve simetri özelliklerine dikkat edilmesini
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gerektirmektedir.
İyi hazırlanmış bir araştırma raporunun, biçim ve içeriği ile uyumlu bir bütün
oluşturması önem taşımaktadır. Raporun içeriği, araştırma sonuçları sunulurken ilgililere
hangi kapsamda bilgi verileceğiyle ilgilidir. Gerçekten de, bir araştırmacının elinde genellikle
sunabileceğinden daha fazla bilgi bulunmaktadır. Bu bilgilerden kimileri belli bir önermenin
doğruluğunu gösterirken, kimileri de önerme bakımından bir anlam taşımakla birlikte,
tanıtlamaya hiç yaramazlar. Kimi bilgiler de önermeyi tanıtlamalarına karşılık, başka koşulları
da gerektirirler. O halde, araştırmacı seçtiği bilgilerin amaca en uygun bilgiler olduğundan
emin olmalıdır. Bu çok açık bir nokta olmakla birlikte, kimi araştırmacıların, ellerinde
olmakla birlikte birçok amaca uygun bilgilere raporlarında yer vermedikleri görülmektedir.
Bir araştırma raporu, araştırma sorununu ve bu soruna verilecek yanıtlarla araştırmacının
değerlendirme ve önermelerini sergileyebilecek kadar ayrıntılı, ancak önemli bulguların ve
özgün katkıların ayrıntılar içinde boğulmasına olanak tanımayacak kadar da özlü olmalıdır.
Bunu sağlamak içinde; bir araştırma raporunun:
a) Öz ve yeterince ayrıntılı olmasına
b) Okuyucuya, bağımsız yorumda ve yargıda bulunabilme olanağı sağlamasına ve
c) Araştırmacının kendi yorum, yargı ve önerilerine açıklık kazandıracak genişlikte
olmasına özen gösterilmelidir.
Özellikle toplumbilimsel alan araştırmalarında bu araştırmaların sonuçları
akademisyenlere ve uygulayımcı kimi kuruluşlara sunulacağından, gözlemlere dayanılarak
yapılan çıkarımların, ilgili başka araştırmacılar tarafından da aynen yinelenebilmesine olanak
tanıyabilecek bir açıklıkta raporda anlatılması, bilimsel etkileşimin ve yığışımlı bilgi
birikiminin sağlanması yönünden önemlidir.
Görülüyor ki, bir araştırma raporunun hazırlanması; araştırma sorununun
(varsayımlarının) açıklıkla ortaya konulması, bu sorunu yanıtlamak için başvurulan araştırma
yönteminin ve kullanılan tekniklerin açıklanması ve geliştirilen yanıtların sunulmasından
oluşmaktadır. Burada, araştırmanın hareket noktası, varsayımların türetildiği kuramsal
bağlamla ilişkili olarak açıklanmakta ve toplanan bilgilerin varsayımları gerçekleyip,
gerçeklemediği en açık ve net şekilde sunulmaktadır. Araştırma raporu aslında bir
araştırmanın bütün bir özetini oluşturduğundan, burada araştırmanın başlangıcından, sonuna
değin izlenen tüm aşamalar ayrıntılarıyla açıklanmakta, araştırmacının çıkarımları ve
önermeleri özenle sergilenmekledir. Ayrıca, araştırmanın yetersiz kaldığı yönlerle, temel
sınırlılıkları belirtilmekte ve gelecek araştırmalara temel hazırlayacak önermelerde
bulunulmaktadır. Görüldüğü gibi, bir araştırma raporu, aslında araştırma planının nasıl
hazırlandığını ve uygulandığını ve sonuçlarının neler olduğunu özlüce açıklayan, tüm
araştırmanın bir özetidir.

14.4-2.

Araştırma Raporunun Bölümleri

Bir araştırma raporu genellikle, ussal olarak birbirini izleyen şu bölümlerden
oluşmaktadır;
a) Araştırma sorununun açıklanması
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b) Araştırma yönteminin açıklanması
c) Araştırma sonuçlarının açıklanması ve
d) Yeni araştırma önerilerinde bulunulmasıdır,

a) Araştırma Sorununun Açıklanması
Sosyal Bilim araştırmalarında, araştırmanın hareket noktasının ve sorununun yerleşik
kuramsal bağlamlarla ilişkilendirilerek açıklanması, araştırmanın genel harita içindeki yerinin
ve katkısının belirlenmesinde önemlidir. İşte bu bölümde, alanda daha önce yapılan
araştırmalarla, bu araştırmanın bağı ve ilgisi anlatılır. Bu bağlamda neden böyle bir
araştırmanın yapılmasına gerek olduğu açıklanır. Araştırma varsayımlarının özgünlüğü ve
geçerlenmesi halinde, bilimsel bilgi birikimine yapabileceği katkı böylelikle belirlenebilir.
Araştırmanın kuramsal hesabı verilerek, ayaklarının yere basması sağlanabilir. Bu bölümde,
araştırmanın temel ve yan varsayımları, ilişkiye geçirilen ya da aralarında ilişki aranan
bağımsız, bağımlı ve denetimli değişkenler açıkça tanımlanır.

b. Araştırma Yönteminin Açıklanması
Araştırma raporunun ikinci bölümü, özellikle sosyal bilim araştırmalarında çok büyük
önem taşır. Çünkü araştırmacının bulgularının çıkarımlarının ve geliştirdiği önermelerin
geçerliliğini belirleyecek olan, başvurduğu yöntemin bilimsel bir yöntem olup olmadığı, ya da
bilimsel yöntemin kurallarına uyulup, uyulmadığıdır. İşte bu nedenledir ki, sosyal bilim
araştırmalarının hemen hepsinde, "Yöntem" ayrı bir bölüm olarak yer almakta ve bu bölümde
araştırmacı uyguladığı yöntemi detaylı olarak açıklamaktadır.
Bu bölümde, araştırma sorununun çözümü ve varsayımlarının sınanması için
uygulanan yöntemin unsurları açık bir şekilde dile getirilmelidir. Bu bağlamda, gözlem
araçlarının nasıl geliştirildiği, hangi gözlem ve örnekleme tekniklerinin kullanıldığı ve
bunların nasıl uygulandığı anlatılmalıdır. Anketörlerin ve gözlemcilerin nasıl yetiştirildiği,
örneklemin ve yanıtların güvenirliğinin nasıl denetlendiği açıklanmalıdır. Eğer araştırmada
yeni bir tekniğe başvuruluyor ise, bu da anlaşılabilir biçimde tanıtılmalıdır.

c. Araştırma Sonuçlarının Açıklanması
Bu bölüm çok önemlidir. Varılan sonuçların önem sırasına göre ve numaralanmış
paragraf başlıklarıyla sunulması, bunların daha anlaşılır biçimde sergilenmesi olanağını
tanımaktadır. Burada, araştırmacının, başkalarının da öğrenmesini istediği ve başkalarının da
görmek istediği şey araştırmanın sonuçları ya da bulgularıdır. Hiç kuşkusuz elde edilen
bilgilerin araştırma varsayımlarını gerçekleyip, gerçeklemediğidir. Bir araştırmacıdan beklenen, bunu en açık ve eksiksiz bir biçimde raporunda anlatmasıdır.
Ayrıca, o araştırmayı yapan ve o konuda geniş bir deneyim ve bilgi birikimi elde etmiş
olan araştırmacının, araştırma sorunu ve bu soruna getirdiği yanıtlarla ilgili olarak kimi
yorumlarının ve çıkarımlarının da olması gerekmektedir. Bu konular da bu bölümde dile
getirilmeli, ayrıca eldeki veriler bir genellemeye olanak verecek yeterlilikte ise varılan böyle
bir genellemenin güvenirlik düzeyi de açıklanmalıdır.
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Araştırma raporunun bu bölümünde ayrıca, araştırmanın yetersiz kaldığı, eksik olan
yönleri ve varsa sınırlılıkları da açıkça dile getirilmelidir. Böyle açık bir ifade araştırmanın
açık ve gereksiz eleştirilerin hedefi olmasını önler. Araştırmanın temel sınırlılıkları
anlatılırken, kullanılan örneklemin özelliklerinin de verilmesi gerekmektedir.
Her alan araştırması bir soruna dayandığından, bu sorunun çözümünde, insanların
yararlanması için pratik kimi çözüm önerilerini de getirmek durumundadır.

d. Yeni Yapılacak Araştırmalar İçin Öneriler
Araştırma raporu, son olarak, alanda yapılması gereken yeni araştırmalar için kimi
önerilerde bulunulmasıyla bitirilebilir. Böylelikle gelecek araştırmalara ortam hazırlayarak,
bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilir.
ÖZET
Bir araştırmanın sonuçları, dayandıkları veriler ölçüsünde anlam taşır. Bütün
araştırmalar yüzeyde görülebilen olguların arkasında yatan ve kolaylıkla görülemeyen ilişkiler
sistemini ortaya çıkarma amaç ve isteğiyle yapılmaktadır. Böylece var olan bilgilere yenileri
eklenmektedir. Dikkatlice hazırlanmış bir araştırma projesinin, en çok yaratıcılık ve yeterli
alan bilgisi isteyen aşaması, kuşkusuz araştırma için toplanan verilerin dikkatli ve sistematik
bir biçimde değerlendirilmesi aşamasıdır. Toplanan bilgilerin, araştırma sorununu ne ölçüde
yanıtlayabildiği, ya da araştırma varsayımının gerçeklenip, gerçeklenmediği, bu en son
aşamada açıklığa kavuşmaktadır. Gerçekten de, bu aşama, geniş bir bilgi sistemi içinde,
bilinmeyen bir dizi sınırlı sorunlara yanıt oluşturmayı amaçlayan bir araştırmanın, yerleşik
bilgiler içindeki yerini, katkısını ve özgünlüğünü ve bütün bunların başkalarının bilgisine
sunulmasını ifade etmektedir. Bu aşamada yapılacak işlemleri üç grupta toplanabilir. Bunlar:
a- Verilerin işlenmesi,
b- Verilerin değerlendirilmesi ve
c- Verilerin sunulmasıdır.
Bunlardan ikincisi analiz ve yorumu, üçüncüsü de araştırma raporunun hazırlanmasını
içermektedir.
Soru dizileri ya da görüşme cetvelleri ve klavuzlarıyla alandan toplanan veriler ham
bilgilerden oluştuğundan, işlenmemiş ve çizelgelemeye elverişli bir konuma getirilmemiştir.
Bir gözlem tekniğiyle toplanan verilerin, ilgili araştırma evreninden sağlanmış, eksiksiz ve
amaca uygun bilgiler olduğuna güven duyulduğunda bu veriler çözümlenmek üzere işlenmeye
hazır demektir.
Soru dizilerinde toplanan bilgilerin çizelgelenebilir bir biçime dönüştürülmesi
işlemine, "veri işleme" denilmektedir. Buna grafikleme de dahildir.
Veri işleme işlemi, genellikle üç aşamayı içermektedir. Bunlar:
1) Soru dizisindeki soruların kodlanması,
2) Verilerin kodlama çizelgelerine aktarılması ve
3) Çapraz ilişkiye sokulacak değişkenlerin belirlenmesidir.
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Soru dizisinde yer alan soruların tümünün sistemleştirilmiş (kapalı uçlu) sorulardan
oluşması halinde, kodlama işlemi de oldukça kolaydır. Bu durumda her sorunun yanıt
seçeneği, soru dizisindeki sıralamaya koşut olarak, bir kod numarasına karşılık oluşturacaktır.
Verilerin değerlendirilmesi, analiz ve yorumu birlikte içermektedir. Analiz, "araştırma
sorularına cevap elde etmek amacıyla verilerin sıralanması, sınıflandırılması, matematiksel ve
İstatistiksel işlemlere alınması ve özetlenmesi" şeklinde tanımlanabilir. Araştırmacının, analiz
yoluyla araştırma sorularını cevaplayıp cevaplayamayacağını önceden, tahmin edebilmesi
için, analiz araçlarının daha araştırmanın ilk aşamasında planlanmasında yarar vardır.
Analiz işlemini, yorumlama izler. Yorumlama ise, "analiz sonuçlarından hareketle,
araştırma konusunu oluşturan ilişkilerden sonuçlar çıkarmak" şeklinde tanımlanabilir.
Yorumlar, dar ya da geniş açılardan yapılabilir. Salt, araştırma çalışması içindeki ilişkiler yorumlandığında, analiz ve yorum bir anlamda iç içedir. Burada, varsayımda dile getirilen
ilişkinin varlığı ya da yokluğu saptanır. Geniş bakış açısından yorumlamada ise, araştırma
sonuçları ve çıkarımlar ilgili kuramla ve alanda daha önce yapılan başka araştırma sonuçlarıyla
karşılaştırılır.
Sosyal bilimlerde, bir araştırma evrenini oluşturan birimler üzerindeki gözlemlerin
amaca uygun bir biçimde değerlenmesine verilerin sunulması denir. Verilerin sunulması,
değişik biçimlerde ve çeşitli aşamalarda gerçekleşen bir işlemdir.
Bir araştırmanın sonuçlarının sunuluşu bilimin ilerlemesi bakımından en önemli
aşamadır. Elde edilen bilgiler ancak başkalarının yararına ve eleştirisine sunulduğu zaman
değer kazanır. İyi aktarılmayan bilgi, bilim açısından önemli bilgi değildir.
Araştırma raporunun hazırlanması, araştırmanın son evresidir. Araştırma raporu,
aslında araştırmanın bütün bir özetini oluşturmaktadır. Amacı, ilgi duyan kimselere
araştırmanın sonuçlarını sunmak ve her okuyucunun bilgileri anlamasını ve sonuçların
geçerliliğini yalnız başına takdir etmesini sağlayacak şekilde ve yeter derecede ayrıntılarıyla
sonuçları düzene sokmaktır. Araştırma raporunun amacı, araştırmanın bulgularını başkalarının
bilgisine sunmak, onlara bilgi aktarmaktır.
Araştırma sonuçlarının sunulduğu bir rapor hazırlanırken, asgari biçimsel özelliklere
uyma zorunluluğu vardır Bunlar; dipnotlar verilerek; sistematik biçimde raporun bölüm ve alt
bölüm başlıklarını göstererek; sonuçta gerekli görülen ekler sunularak; verilerin
değerlendirilmesinde görsel üstünlük sağlayan çizelgeleme ve grafikleme tekniklerini
kullanarak ve iyi bir sayfa düzeni oluşturularak karşılanabilir. Alt başlıklar, okuyucunun
dikkatini, sunulmakta olan malzemeye ve onların örgütlenmesine çekerek rapora açıklık
kazandırmaktadır.
İyi hazırlanmış bir araştırma raporunun, biçim ve içeriği ile uyumlu bir bütün
oluşturması önem taşımaktadır. Raporun içeriği, araştırma sonuçları sunulurken ilgililere
hangi kapsamda bilgi verileceğiyle ilgilidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1234-

Veri işleme nedir? Nasıl yapılır? Araştırınız.
Veri işlleme işlemi hangi aşamaları içermektedir? Araştırınız.
Veriler nasıl değerlendirilir? Araştırınız.
Araştırma raporu nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Dikkatlice hazırlanmış bir araştırma projesinin, en çok yaratıcılık ve yeterli
alan bilgisi isteyen aşaması, kuşkusuz araştırma için toplanan verilerin dikkatli ve
sistematik bir biçimde değerlendirilmesidir. Bu bölümde verilerin işlenmesi,
değerlendirilmesi ve sunulması konuları üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a. Verilerin işlenmesinde mekanik ve elektronik araçlar kullanılamaz.
b. Bir araştırmanın sonuçları, dayandıkları veriler ölçüsünde anlamlıdır.
c. Güvenilir olmayan verilere karmaşık analiz teknikleri uygulamaktan
kaçınılmalıdır.
d. Verilerin işlenmesinde mekanik ve elektronik araçlar kullanılabilir.
e. Bilgisayara yüklenen veriler, programlanan biçimde düzenlenir.
2) Alşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a. Soru dizisindeki sorular, bir kodlama klavuzundan yararlanılarak
kodlanmaktadır.
b. Kodlama klavuzu bir tür yönergedir.
c. Kodlama klavuzunda, soru dizisinde yer alan her sorunun sunduğu
seçenekler, kendi sıralaması içinde bir kod numarası taşımaktadır.
d. Sistemleştirilmiş soruların kodlanması basit bir işlem değildir.
e. Açık uçlu soruların kodlanabilir bir konuma getirilebilmesi için,
araştırmacının ekstra bir çalışma yapması gerekmektedir.

3)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
Verilerin değerlendirilmesi, işleme ve yorumu birlikte içermektedir
Analiz, verilerin yorumlanabilir şekle dönüştürülmesi anlamını taşır.
Analiz işlemini, yorumlama izler.
Yorumlar, dar ya da geniş açılardan yapılabilir.
Araştırmanın dayandığı veriler, bir genellemeye ulaşılıp, ulaşılmayacağını
belirleyecektir.

4)
İki grup değişken arasında bir ilişki olup olmadığını test etmek için bir
taraftan korelasyon katsayısından yararlanılırken, yine aynı ilişkiyi test etmek için diğer
taraftan "ki kare" tekniği kullanılmasının nedeni ölçüm düzeylerinin farklılığında
yatmaktadır. Yaygın olarak kullanılan dört ölçüm düzeyi vardır. Aşağıdakilerden
hangisi bu ölçüm düzeylerinden birisi değildir?
a. Sınıflandırma
b. Sıralama
c. Eşit aralıklı
d. Oranlı ölçüm
e. Orantısız ölçüm

5)
Raporun biçimsel özellikleri, bilgilerin ilgili kişi ve kurumlara en iyi
şekilde aktarılabilmesini sağlamak yönünden önemlidir. Bunu sağlamanın koşulları
arasında hangisi yer almaz?
a. Öz ve yeterince ayrıntılı olmasını
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b.
c.
d.
e.

Raporda ussal bir sıranın izlenmesini
Gereksiz süslemelerden kaçınılmasını
Yeknesaklık sağlanmasını
Yazı alanlarının belirlenmesinde denge ve simetri özelliklerine dikkat edilmesini

6) İyi hazırlanmış bir araştırma raporunun, biçim ve içeriği ile uyumlu bir bütün
oluşturması önem taşımaktadır.
A) Doğru

B) Yanlış

7) Sosyal Bilim araştırmalarında, araştırmanın hareket noktasının ve sorununun
yerleşik kuramsal bağlamlarla ilişkilendirilerek açıklanması, araştırmanın genel harita
içindeki yerinin ve katkısının belirlenmesinde önemlidir.
A) Doğru

B) Yanlış

8) Bir araştırma raporunun hazırlanması; araştırma sorununun açıklıkla ortaya
konulması, bu sorunu yanıtlamak için başvurulan araştırma yönteminin ve kullanılan
tekniklerin açıklanması ve geliştirilen yanıtların sunulmasından oluşmamaktadır.
A) Doğru

B) Yanlış

9) Bir araştırmacının araştırmasında, vardığı sonuçların ve saptadığı ilişkilerin değişik
yerlerde ve zamanlarda da aynen geçerli olduğunu tanıtlayacak veriler bulunuyorsa, bir
genelliği dile getirmemesi için hiçbir neden yoktur
A) Doğru

B) Yanlış

10) Soru dizisinde yer alan soruların tümünün sistemleştirilmemiş (açık uçlu)
sorulardan oluşması halinde, kodlama işlemi de oldukça kolaydır.
A) Doğru

B) Yanlış

Cevaplar
1)A
2)D
3)E
4)E
5)A
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6) Doğru
7) Doğru
8)Yanlış
9) Doğru
10) Yanlış
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